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jászok őse Jas ivadék Balarámot kérdezi - mire kellett Kuru mezőn rokonvért kiontani
Az egykori Indiát Barata-varsának nevezték, az
uralkodó Barata nemzetség után. E nemzetséghez
tartozott -mint számos más rokoni ág is- a Jádavák
törzséből való Jadu király és dinasztiája. E törzsben
jelent meg Avatár Krisna is és innen származtak az
As népből a Jas ivadékok, jelen történet főhősének
elődei is. Az öt évezrede zajlott keleti folyamatok
korszakváltó eseménye volt a Kuru mezei csata,
ahol a két nagy táborra szakadt küzdők egyik
oldalán szálltak harcba az ős-jász As nép
hadrafogható férfiúi és estek el hìrmondó nélkül
valahányan. Hiába várták megtérni a hadból a jász
ősök a családfőket és férfiakat. A tanácstalan
hátramaradottak között teljes volt a bizonytalanság
- Hogyan tovább? - ezért az egyik legtapasztaltabb
öreget megbìzták azzal, hogy fejtse meg a dolgok
okát. Jas útra kelt és az ősi As városból -átkelve a
Hindukus hágóján (miként a hadbavonult
rokonok)- addig vándorolt mìg személyesen nem
találta fel Avatár Balarámot. (avatár = a Legfelsőbb
-értsd: MINDEN, azaz Isten- személyes alászállása) A keleti mitológia szerint, az ismert emberi
történetben emberalakú avatár Parasuráma,
Rámacsandra, Balarám, Krisna és Buddha volt (a
jelen kor végén jelenik még majd meg Kálki). A
korszakváltáskor a Legfelsőbb Balarám és -öccseKrisna alakjában tartózkodott itt, ìgy Jas teljes
hitelességű tudásért Hozzájuk fordulhatott. Az
elrendezések következtében Jas Balarámot kereste
fel nem Krisnát. A két avatár két utat mutatott be
korának és az utódoknak. Krisnáé a küzdelem útja,
mìg Balarámé a béke útja. Krisna közreműködött a
Kuru mezei csatában, ugyanakkor Balarám elvonult
a harctól. Krisna tanìtása (Bagavad Gìta) fennmaradt és világszerte vannak követői, mìg Balarám
tanìtása (a Bizalmas Tanìtás, ami ugyanaz a
Legfelsőbb Tudás) búvópatakként rejtőzik. A
Krisna követők vallási csoportokba szerveződnek
(az általuk elfogadott tanìtványi lánc egyik
legnagyobb gondolkodójának Sri Baktiszidanta
álláspontja ellenére, aki úgy vélekedett, hogy a
szervezetszerűség a lelki élet halála) és ellentétben a
hindu
hagyományokkal-,
valamint
Krisna
utasìtásával; térìtenek. Balarám követőkről nem ìr a
történelem. Ők -miként Balarám maga- kitérnek a
nézeteltérések elől. A jász ősiség során látni, hogy a
jászok sosem voltak hódìtók. Uralkodói jellegüket
is az önmagukon- és érzékeiken való uralkodásban
fejtették ki. Miután Jas a Bizalmas Tanìtás
formájában megkapta az Abszolút Igazságról szóló
Legfelsőbb Tudást, visszatért övéihez, de már
addigra is kitört a széthúzás, a zűrzavar. Jas követve Balarám szellemiségét- a pusztába vonult
azokkal, akik a béke útját választották. Akik a küz-

delmes élet mellett döntöttek, azok más irányokba,
más vidékekre vitték tovább az As ősiséget. Ennek
tulajdonìtható, hogy a jász őstörténettel kapcsolatban sok-sok jász továbbélési teória merül fel
filiszteus, vagy alán és más népneveken, a
Kaukázustól a Román Alföldig, Francia és Spanyol
területektől egészen Észak-Afrikáig. Épp ìgy az
eredendően nagyállattartó, sìkvidéki életet élt
ősökhöz képest hegyi-, sőt hajózó-, tengeri
életformákat is emlìtenek(?). A Jas követők kerülték
nem csak az emlìtett „kalandozásokat” de még az
egykori jász őshazán keresztülhaladó Selyem utat is
elhagyták, annak É-i és középső útvonala között
kóboroltak évszázadokig, pusztai nomádként.
Ebben az életükben követték a Bizalmas Tanìtás
elveit, valósìtották meg a Balarámtól kapott
Abszolút Igazságról szóló tudást. Meg nem
telepedtek, házat, templomot nem épìtettek.
Számukra Isten személy volt, Őt tekintették a
MINDEN-nek. Volt ismeretük a személytelen
isteni képzetekről is, de tudva, hogy az a Személyes
MINDEN kisugárzása, az Ő energiája, ami Tőle
nem független és Nélküle nem létezik. Mivel Jas
személyesen Balarámtól kapta a Legfelsőbb tudást,
ìgy tudatában volt az Ő személyességének. Nem
valami személytelen energia, vagy gondolat megtestesüléseként tekintettek Istenre. Vallásuk a
MINDEN-tudat, ami nem hit-, hanem tudás alapú
és mindezt a természetbe történt beilleszkedésük
során az örökös helyváltoztatásban át- illetve meg
is élték. Tapasztalati úton is bizonyosságot
szereztek a tanìtás valódiságáról. Tudták, hogy a
MINDEN minden és ebben a világban minden
létező lényege egy-egy lél, legyen az bármilyen
élőlény, ember, állat, növény, baktérium vagy a
legapróbb atomi részecske. De a lényeg -a lélmellett mindenben ott van a MINDEN is.
Ugyanabban az időben mindenben benne van, de
egyik sem Ő, miközben minden Őbenne van. Két
örök dologról tudtak: MINDEN és a lél-ek.
MINDEN egy, a lél-ek száma végtelen. A
MINDEN végtelenül nagy, mìg a lél végtelenül
parányi. Minden más örökké változik. Ami e
világban létezik, annak mindnek kezdete van, ezért
vége is van. Ez az örök változás pedig úgy zajlik le
a MINDEN-ben, hogy mindeközben Ő változatlan, önmagában teljes. Akkor is teljes amikor e
„mindenség” megnyilvánul és akkor is amikor
megnyilvánulatlan. Az ős jászok tudták, hogy
lényegi lényünk halhatatlan, ezért a test elhagyását
követően a testet elhamvasztották, a hamvakat
vìzbe szórták, vagy szélnek engedték. Sosem temetkeztek, halottkultuszt nem követtek, sìremléket,
sìrhelyet nem ápoltak. Békésen vándoroltak.
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mióta a sok családfő harci tűzön hamvadott - összevissza kódorog csak gyermek öreg asszonyok
Azt tudta Jas, hogy a jász ősök elestek. Azt is, hogy
minden test elhamvasztásra került, vagy a rét
ragadozói-, dögevői eltakarìtották. Azt is tudta,
hogy a méltó vezetők hiányában a családokban
csak a tanácstalanság uralkodik, de a - Hogyan
tovább? - kérdésre ő sem tudta a választ. Az
aggastyánok és a hadra nem fogható fiúgyermekek
között nem volt férfinép, aki igazgathatta volna a
családokat. Ebben az eszmeileg zavarodott időszakban gyakorta az asszonyok kényszerültek
döntéshozatalokra, nemegyszer az öreg bölcsek
tanácsai ellenében, hisz nem voltak családfők akik
az értelem elsődlegességét keresztülvihették volna.
A Nap-szellemiséget felváltotta a Hold-szellemiség,
ami csak az Isteni Tudás visszfénye. Uralkodó hìján
fellazultak az ősi hagyományok és amìg fel nem
nőttek a fiúgyermekek, addig az asszonyok váltak
családfőkké. Az ős-jászok hagyományosan gondos
családtervezéssel éltek, ami nem járt túlnépesedéssel. Ennek ellenére a letelepedett életmód kezdte
kifejteni hatásait a még oly tisztes nép körében is.
Az egyhelyben maradás napról-napra fokozta a
kötődéseket, kötöttségeket. Az egykori értékek
halványultak, az újak bizonytalan kimenetelűek
lettek. Idő előtt és példa nélkül kerültek az ifjak apa
helyzetbe, miközben felerősödött a női dominancia. Az érzékek és érzések uralta nők egymás ellen
fordìtották a családokat az egyre erőtlenedő és
tekintélyvesztett vénekkel szemben. Általános lett a
torzsalkodás és a széthúzás. Voltak családok akik
idegenekkel való együttműködéssel próbálták
növelni erejüket és meghatározó szerepre törekvő
igyekezetüknek érvényt szerezni. Az elbizonytalanodott szellemi alapok és az idegen behatások, a
más-szokások egyre csak mérgezték az As nép
életét. Elhanyagolták a hagyományok ápolását és
elferdìtették, kiforgatták azok értelmét, követésük
jelentőségét. Ahogy hanyatlott a szellemi eszmény,
úgy erősödött az anyagi érdeklődés és a tárgyiasult
javak iránti törekvés. Az új korszak elkezdődött. A
szellemi és erkölcsi romlás elindult. Mint minden
változás, e korszakváltás sem köthető egyetlen
történelmi eseményhez, vagy időponthoz. Látható
volt már a Kuru mezei csata kitörése előtt is, hogy
közeleg a változás és nem a szellemi nemesedést
elősegìtő irányba. Sokakat foglalkoztatott a kérdés,
hogy miért fajultak odáig a viszonyok, hogy
rokonok, barátok, tanìtók és tanìtványok egymás
ellen fordultak. Erre sok elmélet állìtható fel, de a
válasz nyilvánvalóan nem az embernél, hanem a
MINDEN kezében van. Ezért gondolták az ős-jász
bölcsek, hogy ne kìséreljék megfejteni a történéseket, ne bonyolódjanak misztikus kìsérletekbe,
varázslatos-, vagy más bűbájoló szertartásokba, ha-

nem keressék meg a legmegbìzhatóbb forrást. Így
indult Jas az útjára és ìgy hozta össze a sors Avatár
Balarámmal. Jas nem tudta, hogy kit keres, de a
forrást-, az okok okát indult felkutatni, aki nem
lehetett más mint Isten maga. Mivel őszinte
alázattal, lemondással, népe iránti áldozatvállalással
és önzetlenséggel keresett -majd hogy Balarám elé
került- kérdezett, ìgy megkaphatta a Legfelsőbb
Tudást. A Bizalmas Tanìtás előtti eszmék és
ismeret nem volt már követhető olyan formában
ahogy egykor és az Abszolút Igazság kellett, hogy
hiteles lehessen az As népre vonatkozó döntés
iránya. Más népek nem éltek ezzel a lehetőséggel,
nem kerestek, nem kérdeztek. Megelégedtek a régi
hitrendszerekkel, vagy úgy formálták azokat át
ahogy megvalósìtási- és megértési szintjük azt
lehetővé tette. Az ember lényegi lénye a lél teljes
tudású, de amint az anyagi világba kerül anyagi
befedettséget kap aminek első rétege valódi énjének
felcserélése testtudatával, a felejtés. A közbeszédben ego néven emlìtett „én” a valóságban már a
hamis önazonosságtudat. A kialakult testtudat
további szintjei a megtévesztett értelem, az elme
hibás, eltorzìtott értelmezőképessége (intelligencia)
és a torzult érzékek, ami közvetlen összefüggésben
van az ember eszme- és értékrendjével, valamint
életvitelével. Innen eredeztethető a megvalósìtás
megìtélése, nevezetesen, hogy milyen mértékben éli
valaki valódi énjét és mennyire hamis énjét. Mindez
összefüggésben áll a megértéssel. Általában a
megértés az első, majd annak tudatos megélése
következhet, de gyakorta megfordul a folyamat és
egy abszolút értelemben helyes értékrend követése
során szerzett tudattalan megvalósìtás is eredményezhet megértést. A megértés abszolút mértéke a
lél befedettségének fokával érzékeltethető. Minél
kisebb az anyagi befedettség, annál nagyobb
mértékben képes felszìnre jutni a lél eredendő
Isteni Tudása. A meghatározóvá lett testtudatos
szemlélet háttérbe szorìtotta a tiszta tudást, egyre
csak burkolta újabb és újabb elmebeli spekulációkba azt és hozta kedvezőtlen körülmények közé az
emberi lél-t, azon keresztül az embercsoportokat és
azok törekvéseit is. A hamis önazonosságtudat nem
volt ismeretlen, sőt egyre meghatározóbbá vált az
Isteni Tudás forrását jelentő keleten is. Az
embertudat és a testi ragaszkodások, valamint a
vágy négy elemének szabadon engedése (vágy az
élvezetekre, vágy a vagyonra, vágy a hatalomra,
vágy a hìrnévre) nem mutathatott nemes irányba,
csak azzal ellentétesen. Ezzel a váltással, változással
vette kezdetét ötezer éve a jelen kor, a Kali juga,
vagy más néven a nézeteltérések kora, az emberiség
vaskora. A nemesebb kor ideje elrendezetten lejárt.
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figyelj hívem szólt Balarám hallgasd meg mit mondhatok - annyit szólok mit megértesz ha ügyelsz s gondolkozol
Amikor Jas fölkereste Avatár Balarámot, Ő visszavonult családos életet élt feleségével és két
gyermekével, jámbor földművelőként és tehéntartóként. Nem volt több utód, csak a szülőket
reprodukáló kettő(!) gyermek. Az emberiség földi
problémáinak legfőbb forrása a túlnépesedés, ami
szoros összefüggésben áll eszme- és eszményrendszerével, megértésével. Pedig a tisztulás és a
szellemi-, lelki emelkedés útja sosem a sokság! Az a
hamis elv pedig, ami abból indul ki, hogy a sokból
gyakrabban emelkedhet ki kiválóság, oda vezet
ahova ma és az elmúlt évezredekben az embercsoportok eljutottak. Sem a sokság, sem az együttesség nem segìt a nemesedésben, tisztulásban,
szellemi-, lelki emelkedésben. A csoportos lelki
gyakorlat sem kollektìv mennybemenetel! A
természeti- és társadalmi erők -az Isteni elrendezések alapján- a kisebb ellenállás felé mozgatnak.
Az én-központú, viszonossági alapon nyugvó,
eredményorientált üdvtanok népszerűbbek, mint a
bölcs tudás és a lemondás, mégsem segìtenek. A
kiegyensúlyozottság, vagy az arra törekvés elemi
feltétele a lelki életnek. A kiegyensúlyozott
élet(vitel) nevezhető harmóniának is, de ez nem a
derűs semmittevés „békéje”. Kiegyensúlyozásnak
nevezhető például az amikor a dombra menő
ember lendületesebbre veszi lépteit, majd mikor
völgybe száll és lankásabb vidékre ér lefékezi a
könnyebb haladást. Ez a mindennapokban pont
fordìtva működik, emelkedőnél lelassul a vándor,
lejtőn pedig örömmel szaporázza a könnyű lépteket. Balarám nem ok nélkül kerül ábrázolásra
ekével a vállán. Nem szent ereklyéket, vagy harci
készségeket emel a magasba, hanem a földi lét
egyik fárasztó eszközét s miközben az ekeszarvát
nyomja, bőséggel jut idő meditációra a termékeny
puszta csendjében. Nem zsongott körülötte az élet,
sem Ő nem prédikált, sem hozzá nem jártak
tömegek. Ha kérdezték válaszolt, ha nem hát
hallgatott. A földművelés nem jelent feltétlenül
teljes és végleges letelepedést. Amìg nem volt túlnépesedés, amìg nem kerültek kijelölésre határok,
addig a végtelen élőhelyeken családok, törzsek szabadon mozogtak, volt hely és idő az ugaroltatásra
is. Még ha épìtett városok voltak is, a mezőgazdálkodás az alázatos és magasabb szellemi sìkon álló
népek esetében sosem volt intenzìv. Nem zsarolták
ki a földet túltermesztéssel, öntözéssel nem szikesìtették azt. A szellemi ember legfőbb eledele a
kérdés. A termékeny gondolatokat ébresztő benső
kérdések és az átadható tudást őszintén váró külső
kérdések. Ha nincs kérdés, akkor ott a hallgatás
ideje, de a belső kérdések akkor is megmaradnak,
ha az ember valóban az igazságot keresi.

Aki keres, talál! Így Jas is megtalálta azt a hiteles
forrást, akitől tudakozódhatott az igazság felöl. A
tanìtó tanìt, a tanìtvány kérdez. Ha kész a tanìtvány
megjelenik a tanìtó. Ki milyen szellemi-, vagy lelki
fejlettségi szinten áll, olyan lesz tanìtója és olyan
tanìtást kap, ami a tanìtótól telik, vagy amit Ő át
tud-, vagy át kìván adni. A gondos tanìtó annyit ad
át amit a tanìtvány felfogni képes. Ezért is nem
kerül(t) sosem sor a Teljes Tudás átadására, mert
azt ember felfogni képtelen. Érthető, hisz a Teljes
Tudás végtelen, mìg az ember és az ő felfogó
képessége véges. Végessel végtelen fel nem
fogható. Az ismert emberi történetben sok-sok
tanìtóról és sok tanìtásról tudunk, de megfellebbezhetetlen Legfelső Tanìtó, Jas koráig csupán
négy volt. (Parasuráma, Rámacsandra, Balarám és
Krisna). A kérdés a kérdező, a válasz a tanìtó. A jó
tanìtó mindig a szükséges és elégséges tudást adja
át, bár a tanìtás sosem teljes. A válaszban mindig
benne vannak az újabb kérdések, hisz gondolkodni
kell. A szellemi restség a romlásba vezet. De a
kérdés sem lehet kérkedő, tudálékosan magamutogató, vagy öncélú. Jas első kérdése az volt,
hogy mire-, mi végre-, mi célból került sor a
rokonvérontásra? Kérdése átfogó és túlmutat az
egyéni kìváncsiságon. Jas megbìzásból, felkérésre
kelt útra és nemzete sorsa iránti aggodalom
indìtotta küldetésére, nem önös cél, vagy személyes
vágy. Balarám barátként fogadta, mert látta a tiszta
szándékot, az őszinte érdeklődést és az alázatot.
Figyelemre szólìtotta fogadott tanìtványát és
gondolkodásra. Nem kért-, nem várt vak hitet,
hanem figyelmet és megfontolást. - Hallgasd! mondta, mert a bölcs tudás hangként nyilvánul meg
és a személyes tanìtás hallás útján fogadható be.
Egykor a tanìtás mindig szóbeli volt, miként a
teremtő ige -az om- is hang. A tanìtás és benne a
tudás szájról-szájra hagyományozódott. Amìg
változatlanul került továbbadásra és tiszta szìvvel
fogadta azt az őszinte tanìtvány, addig sértetlenül
haladt a tanìtványi láncon, a tanìtók és tanìtványok
láncolatán az idővel. A megértésnek fontos eleme a
figyelem és az értő gondolat, de az embernek nem
egyedül kell legyőznie a tudatlanságot. Van a
MINDEN, mint a Legfelsőbb Tudás birtokosa,
Aki hat, van a Tanìtó, aki hitelesen közvetìt és van
a lél, minden lény lényegi lénye, aki a MINDEN
parányi mása s ìgy a tudás jó ismerője. Amint csökken az anyagi kötöttség és kötődés, amint mentesül
a tanìtvány a világi hátráltató hatásoktól úgy dereng
fel lényegi lényének rejtett, befedett tudása. Mindez
felfogható, a tisztìtott érzékek, a tisztuló értelem
révén és a hamis önazonosságtudat elhagyásával
segìt a megértésben. Tisztulni kell s a lél felragyog.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
4
ami Kuru mezőn történt elrendezett dolog volt - letűnt dicső korok léte elég volt sok rokonból
A Kuru mezei csata megtörténtét nem csak a
Mahabarata cìmű indiai eposz örökìtette meg aminek egy fejezete a Bagavad Gìta: Avatár Krisna
és a Pándava herceg Ardzsuna közötti párbeszéd hanem az archeológiai vizsgálatok is igazolták. A
tudományos mérések lokális nukleáris robbanásokra visszavezethető sugárzási jeleket is mértek az
Új-Delhitől ÉNY-ra fekvő sìkságon, ami rámutat
arra, hogy a kor kimagasló harcos személyiségei
milyen képességekkel rendelkeztek technikai segédeszközök nélkül is. A csatatér, bejárható távolságra
terül el az ős-jász As nép egykori hazájától. A csata
kitörésének okairól és Krisna -mint az Isten magaazzal kapcsolatos viselkedéséről sok kétség merült
fel az elmúlt évezredek során. Különösen bizonytalanok a történések megìtélésében az európai
nézetek, melyek nem tudják értelmezni Isten azon
magatartását, hogy nem csak háborút gerjeszt, de
még jelenlétével azt meg is erősìti, sőt még abbéli
ìgéretét, hogy tevőlegesen nem avatkozik be, azt is
megszegi. Tudni kell, hogy a MINDEN mindenben a legnagyobb és nem csak a jóságos és erényes
tulajdonságokban. Nincs nála nagyobb hazug, sem
csaló, vagy kegyetlenebb pusztìtó! Bár aki az Ő
„keze” által hagyja el testét az azonnal kikerül az
újabb és újabb születések körforgásából. Nincs
külön Isten jóra és külön rosszra, a MINDEN;
EGY. Krisna viselkedésére magyarázatot adó első
megközelìtés -ami a keleti széleslátókörüséghez
nem szokott megìtélők számára is érthető- és akár a
legegyértelműbb válasz is lehet: - Isten útjai kifürkészhetetlenek! - Az ember sok mindent nem ért a
világ történéseiből, de be kell látni: - Végessel a
végtelen fel nem fogható! - Ardzsuna a csata előtt
megkérdezi Krisnát - Mi végre a rokonvér kiontása? - majd továbbmegy: - Ha bekövetkezik az öszszecsapás, rokon rokont, mester tanìtványt és
fordìtva legyilkol, akkor elvesznek az ősi hagyományok. Az emberiség elkorcsosul és eltorzul az
ősi tudás! - Krisna nem válaszol. Nem hazudik,
nem is áltatja herceg barátját, csupán kitér a válasz
elől. Aki csodálkozik Isten ezen magatartásán, az
hogyan ìtéli meg az Ő, Avatár Budhakénti megnyilvánulását? Budha szintén avatár volt, azaz a
MINDEN maga s mégis nem csak a védikus tanìtásokat hallgatta el, hanem magáról a Személyes
Legfelsőbbről sem szólt. A személytelen energiában történő feloldódást állìtotta központi eszményül. Isten Önmagát hallgatta el. Ekkor sem hazudott, de a hely–idő–körülmény szerint, ott–akkor–
azoknak a tanìtványoknak akik Reá figyeltek annyit
mondhatott el a Teljes Tudásból. Ezzel is érzékeltethető a szellemi hanyatlás, pedig ma a Kali juga
24 órájának még csak a 16. percében élünk!

Ami bizonyos, hogy nem pusztán emberi nézeteltérések, vagy egyszerű hatalmi torzsalkodások
voltak a Kuru mezei csata kitörésének kiváltói.
Belátható, hogy az ütközet messze túlmutat egy
helyi villongáson. Ardzsuna -mint magas szellemi
szinten álló, képzett harcos- jól látja, hogy ha kitör
a rokonharc, akkor az, az emberiség számára súlyos
következményekkel jár. Mégis a csata ie. 3.102.
február 8.-án elkezdődött, tizennyolc napig tartott
és az öt Pándava fivér kivételével ott mindenki
elesett – köztük a Kauravák oldalon hadba állt ősjász vitézek is. Az ütközet a MINDEN által
elrendelt, sorsszerű esemény volt. A következmények? Rokonvér kiontása a családi hagyományok vesztéhez vezet. → Ahol nem követik a családi, nemes hagyományokat, ott a vallástalanság és a
kötelességszegés lesz úrrá. → Mikor túlsúlyba kerül
a vallástalanság, akkor elfajulnak a női erkölcsök.
→ Erkölcstelen nők nem képesek nemes utódokat
szülni a méltatlan kapcsolatokból. → Az elsokasodó, dicstelen utódok romlását okozzák a családoknak. → Az ilyen utódok nem tisztelik az ősatyákat.
→ Az ősatyák és azok hagyományainak nem
követése, a családok vesztét okozza. → Elvesztek
azok, ahol elhalnak a nemzetségi hagyományok! A
dicső korok letűntek - ahogy Balarám azt Jasnak
mondta. A túlnépesedés előrehaladt, a nemzetek
határai kezdtek kirajzolódni és a nézeteltérések
mindennapossá váltak. Az embereken elhatalmasodott az elégedetlenségérzet. Ugyan kezdtek
megszilárdulni a letelepedett lakhelyek, mégis
fokozódott a mozgás, az eszme- és árucsere. A
haszonelvűség eszményivé vált. Elharapództak a
zsákmányszerző kalandozások, megjelent a
rabszolgatartás. De ennél is súlyosabb volt a vallástalanság terjedése és a nemesebb korokban követett
vallás- és áldozatgyakorlatok hagyományának elhagyása. Az értelmi szemléletmódot kezdte háttérbe szorìtani az érzelmi megközelìtés, ami
különösen tisztátalan érzékek-, rendezetlen értelmezőképesség- és különösen a hamis önazonosságtudat okán jóra nem vezethet. A rokoni
kapcsolatok is elvtelenek és méltatlanok lettek. A
Kuru mezei küzdők két ellenséges tábora is
unokatestvérek köré szerveződött. Az ős-jász férfihad a Kaurava dinasztiával állt szoros barátságban,
ìgy amikor a hadak gyülekeztek, akkor azon az
oldalon sorakoztak fel. A harcos ős-jászok sorsa
nem lehetett nemesebb, mint hogy csatában -az
Isteni elrendezés folytán- valamennyi vitézhez
hasonlóan, küzdelemben elesni. A hátramaradottak
előtt pedig nyitottá vált a választás lehetősége.
Változó világban változni-, változtatni kell, ami ezen anyagi megnyilvánulás természetes sajátossága.
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olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőít - ezt is meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri
A lél saját akaratából kerül az anyagi megnyilvánulásba. Abba a teremtett világba, ami eredeti
otthonának, a lelki világnak torz tükre. A torzultság
leginkább abban nyilvánul meg, hogy mìg a lelki
világban Egy az Úr, a MINDEN, addig az anyagi
megnyilvánulásban minden lél -leginkább az emberi
létformában lévő- úr szeretne lenni. Ez is a teremtés eredendő oka, hogy a lelki világban nyughatatlan lél-ek megkìsérelhessék az uralkodást, hisz ahol
már van Úr, ott mások csak szolgálók lehetnek. Ez
nem róható fel a lél-nek, hisz minden egyes lél a
MINDEN parányi szerves része, minőségben Vele
mindenben megegyező, bár mennyiségileg viszonylatukra még az óceán és annak egy cseppje közti
hasonlat is csak szerény próbálkozás. A teremtésnek kezdete van, ìgy mint minden változásnak
aminek kezdete van, annak vége is van. Semmi
nem tart örökké és minden elmúlik egyszer. Két
örök dolog van; a MINDEN és a lél(-ek), még az
Isteni szabályok is változóak! Nagy keretek között hisz foglalata a végtelen- mégis mindenben csak az
Úr Szent akarata kormányoz. A MINDEN
önmagában teljes és miközben mindenben benne
van, minden Őbenne nyugszik. Ez az Egy-ség is
állandó, bár közben Önmagán belül folyamatos
változásban, átrendeződésben van. Az Isteni akarat
szerint a nyughatatlan lél(-ek) számára időről időre
szìnterek teremtődnek, ahol vagy azon átmeneti
megnyilvánulás létezéséig, vagy az e világban
magára öltött kötődések és megkötöttségek
levetéséig járja az újabb és újabb létformák közötti
körforgást. Ha a lél megtisztul, akkor még azelőtt
kijut az anyagi megnyilvánulásból mielőtt az
megnemnyilvánulttá válik. Minden egyes megnyilvánulásnak visszatérő szabályszerűségei vannak.
Így az általunk lakott megnyilvánulási forma nagy
időszakokban azonos elrendelt meghatározottságok
szerint alakul. Ezeket koroknak, korszakoknak
szokás nevezni. Egy ilyen korszak a jelen kor is a
Kali juga, aminek hossza 432.000 földi év és ie.
3.102-ben kezdődött, a Kuru mezei csatával.
Minden világvége-hìresztelés ellenére még sok-sok
emberi generáció fog létezni. Tudott, hogy a
teremtés Isten műve, de miként a teremtést magát,
a többi Isteni elrendezést sem Maga személyesen
végzi, vagy igazgatja. Minden poszt, pozìció,
létforma és rész-egész egy-egy lél burka. Az
egyszerű atom, vagy annak további részecskéi, vagy
a legmagasabb istenség; egy-egy lél átmeneti
ruhájaként végezheti kényszerpályás mozgását. A
kényszerpálya az isteni elrendezések okozta szabad
akarat szabadságfoka. Más a szabadságfoka egy
atomnak, egy molekulának, egy szervnek-, vagy
szervezetnek, egy élő és egy élettelen létezésnek.

Más a földhöz kötött élőlények és megint más a
magasabb szférák lakóinak a lehetősége, de az
emberi létformát leszámìtva nincs más felszabadulási esély. Még a megnyilvánulás magasabb
szféráinak lakói sem juthatnak vissza Istenhez, hisz
pozìciójukban urak s még ha a MINDEN
leghűségesebb szolgálói is, nem az Ő alázatos
szolgái, csupán a tevékenységi vágyuk kielégìtését
megengedő Legfelsőbb Úr akaratvégrehajtói.
Látható, hogy szinte végtelen még ebben a
végtelennek tűnő -bár a MINDEN-hez képest
parányi- teremtettségben is a szerepek száma,
mégis a jelmezt levetni csak ember lehet képes. De
tudják-e az emberek, hogy ki/mi lényegi lényük?
Többnyire nem. Hova juthat el az a gondolat, az az
elmélet, tudás, vagy tanìtás, amelynek a lényegről
fogalma sincs? Természetesen sehova, hordozó
emberformájának egy újabb születéséhez vezethet
csak a halál, hisz ki-ki csak oda jut, amiről tud.
Amiről fogalmat sem alkot valaki, oda nem vágyik
és a minden kìvánságot teljesìtő Legfelsőbb még
akkor sem tudná felszabadìtani az ilyen személyt ha
jót kìvánna tenni vele, hisz emberünknek nincs
tudása a jóról. A MINDEN elrendezései olyan
helyre juttatják az ilyen hátrányos helyzetben lévő
lél-t amiről fogalmat képes alkotni. Juthat
mennybe, pokolba, feloldódásba, de az mind csak
egy átmeneti állomás és következik az újabb
alázuhanás és az újabb létformákba való
burkoltság, ki tudja milyenbe? A tisztulásban igaz
törekvők nem kutatják a kifürkészhetetlenséget,
nem tüsténkednek a végtelen megismerésén, hisz
tudják mi a végcél -a MINDEN- s minden más
vágy, akarat és érdem dolga. A vágy minősége a lél
befedettségének mértéke szerinti, az akarat alázat és
meghódoltság kérdése, mìg az érdem az előző
életekben felhalmozott jó és nemjó tapasztalatok
visszahatásainak egyenlege. Időről időre váltják
egymást korok, nemesebbek és nemtelenek, a
„haladás” iránya a kisebb ellenállás szerinti elv
alapján a szellemi és erkölcsi hanyatlás. A dicsőbb
korok dicstelenebbek lesznek, a nemesebb eszményeket alantasabbak váltják. Azoknak a lél-eknek
akik nem értették meg helyzetüket egy jobb korban, azok számára úgy rendezte az Úr, hogy
merüljenek alább, hogy talán ha feleszmélnek. Akik
megértették az Abszolút Igazságról szóló tudást,
akik annak szellemében igazgatták korábbi létüket,
azok elérhettek olyan tisztultsági szintet, ahol önakaratukon túl benső lényegi lényük is segìtett a
felszabadulásban s ők már visszatértek. Lehet a legjobb tanìtó, a legkiválóbb tanìtás, ha a tanìtvány
nem figyel, tanácsot meg nem fogad, jót nem követ, akkor egyedül marad a küzdőtéren s csak néz.
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csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt követni a botornak
A lél az anyagi megnyilvánulásba kerülve első
kötelékként a feledést kapja, elfeledi lényegi kilétét
és anyagi létformájával azonosìtja magát. A lél e
burokban szinte tehetetlen, olyan vaskos kötöttségben van. A különböző földi létformák három
csoportra oszthatóak; úgynevezett élettelenekre,
élőkre és azon belül kiemelten az emberi létforma,
ami egyedüliként hordozza magában a felszabadulás lehetőségét. Külön kategóriába tartoznak azok a
fizikai testet nem öltött magasabb létformák,
amelyek jelentős hányada csak enyhe túlzással
mondható „magasabb” megnevezésűnek, hisz a
számtalan szellemlény, a különböző szándékú és
természetű más lények döntően kerékkötői az
ember tisztulási lehetőségének. Akik az ilyen
lényekhez vonzódnak, hozzájuk fohászkodnak,
velük barátkoznak s tartanak velük kapcsolatot természetesen- segìtségükre számìtva, hisz eredményvágytól hajtva önerejükön túli -bizonytalan
szándékú- segìtőkbe kapaszkodnak azok nem a
MINDEN-tudat útját járják. Miként Balarám a
későbbiekben fel is hìvja Jas figyelmét a misztikus
világtól való tartózkodásra. Ezek a magasabbnak
jelölt létformák más-, gyakorta nagyobb mozgástérrel és szabadságfokkal rendelkeznek az
emberinél, de „fejlődésük” visszafelé halad. Nem
nemesednek, hanem visszazuhannak alacsonyabb
létformába, aminek fajtája, minősége kiszámìthatatlan. Igaz törekvőknek nem ez az útja. Fontos
leszögezni, hogy az Abszolút Igazság szerint aminek nagy részét a MINDEN az évezredek
során többször, több evilági lénynek átadta- a lélnek van embere és nem az embernek lél-e! A lél
mindennek a lényege, nincs teremtett dolog ami lél
nélküli volna! Ő az elemi részecskékben a mozgató,
az Isteni erő, Ő az élőkben az élet, de még az elhalt
testekben a lebontásért felelős élők lényege is lél,
vagy akár a magasabb szférák lakóinak lényege. A
lél kifejezés azért került jelen és más MINDENtudatú ìrásban bevezetésre, hogy egyértelműen
megkülönböztethető legyen a hagyományos, vagy
szokásos értelemben emlegetett lélek-től, ami
meglehetősen zavarosan kerül bemutatásra a
különböző tanrendszerekben. Tehát a lél kap olyan
fizikai megjelenési, vagy fizikailag értelmezhető
energiákat, ami az öt durva megnyilvánulás halmazállapota. A tér (vagy; éter) átmenet a lelki és az
anyagi világ között, miként a föveny; vìz is part is.
A tér tölti ki az anyagi megnyilvánulás rendelkezésére álló univerzumot s ez az univerzum a lelki
világ tér-részének egy parányában végtelenkedik.
Ezen halmazállapottal a modern tudomány érintőlegesen a kvantumfizika keretein belül foglalkozik, a szokásos közbeszéd, vagy közgondolkodás

űr-ként tekint rá, mint semmi-re. Itt s a következő
halmazállapotban „élnek” a magasabb lények.
Mivel minden e tér-ben van és a tér elem tölti ki a
nálánál durvább, lomhább halmazállapotokat is,
ezért a magasabb lények éppúgy szabadon mozognak rajtunk-, vagy a földön kìvül, mint bennünk,
vagy az élőlények kisugárzó (aura) terében. Már
egyértelműsìthetőbb halmazállapot a hullám-jelenség, (vagy; tűz elem). Ez már világosan megfogalmazhatóan az Egy-ségből átmenetileg megnyilvánult kettősség sajátossága, jellegzetessége. Kicsiben
a teremtettség felgyorsulása; mint a „van – nincs”
jelenség analógiájára az „1 – 0”, vagy a „plusz –
mìnusz”, a „pozitìv – negatìv töltés” és e kettő
közötti folyamatos csapongás, a rezgés. Az Isteni
szeszély. Ide tartoznak a különböző hullámtartományok, fény, hang, hő és a számtalan
rezgésféleség. Következő halmazállapot a légnemű
(vagy; levegő). Ezt már ha nem is látjuk, de már
szinte meg is értjük. A tér halmazállapotra nincs
érzékszerv, a hullám halmazállapotra már több is
(szem a látható tartományra, hallás a hallhatóra,
felületi-, tapintó érzékelés a hőre, az illatanyagok
hullámzásaira az orr, stb.) Folyékony (vagy; vìz)
ami folyik s szilárd (vagy; föld) ami már egész
stabilnak tűnő. Ezeket már minden érzékszervünkkel érzékelünk, érzékkel fel tudjuk fogni.
E halmazállapotok képesek azoknak az anyagi
megnyilvánulásoknak a tolmácsolására (megjelenìtésére, vagy érzékelhetőségére) melyekben a lél
testet ölt, burkot von magára. Nagy kérdés: - A lél
öltözik fel, vagy a lél kapja a ruhát? – Mikor, hogy?
Állandó szabályok nem figyelhetők meg e
tekintetben sem. Egy biztos, hogy egy lelki -vagy
nemanyagi- lénynek mint a lél; ez a világ idegen!
Nem ez az otthona, csupán átmeneti-, (akár
évmilliárdokig tartó) ideiglenes tartózkodási helye.
Számára idegen még akkor is, ha az anyagi
megnyilvánulások lényeg nélkül nem léteznek.
Nincs lél nélküli megnyilvánult forma és sosem a
forma kap lél-t utólag (szentlélek és egyéb
értelmetlenségek formájában). A lél minőségileg =
a MINDEN-el, azaz Istennel. A MINDEN pedig
mindent áthat, miképpen minden Őbenne
nyugszik. A nagy korszakok nemesebb felől
haladnak a hanyatlás felé és amìg az arany korban
viszonylag könnyű volt a felszabadulás, addig az
alantasabb korokban folyamatosan nehezedik ez.
Azok a lél-ek, akik nem okultak a nemesebb időkben, azok számára jön el a nehezebb idő, hogy ha a
jó példa nem segìti Őket, tanulhassanak a nehéz
sorsból. Ez az Isteni elrendezés minden megnyilvánulási időszakban. De a MINDEN, minden
korban megadja a lehetőséget az igaz törekvőknek.
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azért bánkódsz mért mentek el Jas nemzetség nagyjai - pedig bölcsek nem búsulnak test létén sem hamvain
Jas szomorúságának legfőbb oka a nemzetségéért
való aggodalom volt. Egy önmegvalósìtott bölcs
sosem aggódik maga-, különösen pedig testi mivolta miatt. A gondolkodók osztályába tartozó
férfiak elsődleges kötelessége a tudás utáni kutatás,
a tanulás, majd a tudás megosztásán túl a család,
azon keresztül, törzse, nemzetsége, népe sorsának
gyámolìtása, benne az ősi tudás ápolása, a
hagyományok megtartása, az ősök tisztelete. Jas
tudta, hogy az ős-jászok barátsága életre szól, sőt
életük feláldozása is a barátság velejárója. Ismerte a
Kuru mezei csata előzményeit. Baratavarsát (melynek töredéke a mai India) a jámbor Kuru dinasztia
szentéletű királyai kormányozták. Pándu, az igazságos, sokak által szeretett király korán meghalt. Öt
fia (Judistir, Ardzsuna, Bìma, Nakula és Szahadév)
bátyjának, a vak Drìtarasztrának fennhatósága alá
került. Bár Drìtarasztra volt az idősebb, ő vaksága
miatt nem foglalhatta el a trónt. Egy ideig, mìg a
Pándu-fiak fel nem nőttek, mégis vállalnia kellett a
kormányzást. Eközben -fiai és tanácsadói nyomására- foglalkoztatta a gondolat, hogy miért ne legidősebb fiát, Durjodanát ültesse a trónra? Drìtarasztra fiai kezdettől fogva azon fáradoztak, hogy a
jogos örökösöket, a Pándava testvéreket eltegyék az
útból. Számtalan cselszövés, üldöztetés és megalázás után a Pándava testvérek nem kerülhették el
a nyìlt összecsapást. Így a kor uralkodói, seregeikkel
és szövetségeseikkel két pártra szakadva, a
Pándavák, vagy a Kauravák oldalán sorakoztak fel a
Kuru mezőn. Az ős-jászok a Kauravákkal voltak
barátságban s mivel barátságuk tiszta és őszinte
volt nem firtatták a vakon született -elsőszülöttDrìtarasztra trónra-ültetésének mellőzését, hisz
tudták hogy fogyatékkal bìró személy nem tölthet
be uralkodói, vagy más magas-vezetői pozìciót.
Azon pedig nem vitáztak, hogy a fiatalabb testvér,
vagy az idősebb bár uralkodásra nem „engedélyezett” fivér örököseit illeti meg a trón. Hadba
szálltak a baráti szövetséges oldalán. Az ős-jászok
hadviselésben sosem töltöttek be támadó szerepet.
Kimagasló ìjász képességeikkel a távolhalál volt a
harcmodoruk. Kerülték a test-test elleni kaszabolásokat. Vagy a hadvezetés testőrségét, vagy a hadbavonuló szövetséges hátrahagyott nemzetségének
védelmét látták el. Az ős-jászok a gondolkodói- és
uralkodói, vagy harcos osztályba tartoztak. Tiszta
emberi osztálytagozódás már a Kali juga kezdetén
sem volt kimutatható. Úgy, mint sok minden
(nyelvek, kultúrák, vallások, népek, stb.) a kasztok
is keveredtek. E kettős meghatározottság tette
lehetővé, hogy az ős-jászoknak bár a szellem
művelése volt az eszményi, mégis kiváló harcosként
voltak ismertek. A Kuru mezei bajtársiasság mégis

a vesztüket okozta. - Miért? - alapvetően az Isteni
elrendezés okán (hisz más törzsek, nemzetségek,
családok hadfiai is elestek), de a szellemi- és
erkölcsi hanyatláskezdeti idő is az ős-jász sors
fordulóját kellett elindìtsa. A letűnő nemesebb kor
a dicső népeknek is a süllyedéséhez vezetett. A
harcosok halála méltóan a harctéren jön el. Kuru
mezőn különösen kitüntetett alkalom volt a Legfelsőbb jelenlétében elhagyni a testet. A lél testelhagyása általánosan elfogadott gondolat -a materialistákat kivéve- ma is, de a lél és test kapcsolathoz, valamint az emberi testhez való viszony már
sokféle. Különösen gazdag az emberi fantázia a
halottkultuszok terén. Még azok a kultúrák is,
amelyek formálisan elfogadják az emberi lényeg
létét és azt, hogy a halál során igazi énünk elszáll,
azok is különlegesebbnél különlegesebb temetkezési módokat gondoltak(nak) követendőnek. Nem
tágìtanak szeretteik testi mivoltától. A testtel
azonosìtják a szeretett szeretetét, a tehetséges
tehetségét, a kedves rokon, vagy barát kedvességét
és a többit s szigorúan elìtélik a „bálványimádatot”.
Majd hazamenve a pompás ravatal után a porhüvelyek gyűjtőhelyéről (értsd; temető) és otthon a
legbecsesebb helyre kerül a kedves képe és annak
tárgyi hagyatékai. Tárgyiasul a szellem. A lényeglátók (akik tudatosak az élőlények lényegi lényéről,
a lél-ről) megértéssel viszonyulnak az élők nehézségeihez is és a lél elhagyta test megsemmisìtéséhez is. Tehát sem az élet, sem a halál felett
nem bánkódnak. Tudják, hogy aki nekünk kedves
az nem a napról-napra öregedő, majd hamvadó
test. Az elhalt test hamvasztása az egyik
legkìvánatosabb búcsú szeretteinktől. A lél elszállt a
testet pedig adjuk vissza a természet körforgásának.
Ílymódon a testi kötöttségek feloldódnak a térben.
Föld (értsd; salak) vìz (értsd; pára) levegő (értsd;
gázok) tűz (értsd; fény-, hő és más hullámok)
szétszélednek az (éteri) térben, miközben a test
lényegi lénye, a lél -jó esetben- derűsen szemléli a
hátramaradottakat és porhüvelyének sorsát. A
hamvakat vìzközeli helyeken vìzbe szórták, vagy
szentnek tekintett vizekbe vitték, de a pusztában, a
nagy sìkságon, szélnek engedték. A magas szellemi
szinten élő elődeink elmében tartották ismereteiket,
emlékeiket, érzéseiket. Nem volt szükség érzékszervi úton történő megkötöttségekre. Akkor is
hittek ha nem láttak, akkor is emlékeztek ha nem
hallottak, akkor is szerettek ha nem érintettek, hisz
a lelki jelenségek nem a durva anyagmozgás szìnterén zajlanak. Az érzékek, az értelem és kiemelten
a valódi önazonosságtudat felette áll az érzékek
tárgyainak. Ami elszállt az az emlékezet révén -mìg
emlékező tart- velünk marad. A test elmúlik.
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nem volt idő hogy Legfelsőbb ki én vagyok ne lett volt - elhalt törzsfők jó királyok vagy te mindig mind megvolt
A végtelen időben két dolog örök, a MINDEN és
a lél(-ek). Mindkettőt megszületetlennek nevezik.
Márpedig aminek nincs kezdete, annak megszűnése
sincs, mìg aminek kezdete van, annak természetszerűleg vége is van, tehát nem örök. Ugyanakkor
itt Balarám egyértelműen kijelenti, hogy a Legfelsőbb, aki a MINDEN, vagy szokásos köznyelvileg Isten, az Ő maga; Avatár Balarám, Isten
Aki alászállt. Hogyan lehetséges, hogy miközben a
MINDEN mindenben benne van, és ez a mindenség a MINDEN-ben nyugszik, aközben Ő
maga itt tartózkodik a Földön, emberi formában?
Ki gondolja, hogy végessel a végtelen felfogható?
De a bölcsek, akik a MINDEN megfigyelésére
fordìtották minden idejüket megállapìtották, hogy a
Legfelsőbb Tudásnak, benne az Abszolút Igazságnak egyik kiemelt területe az „azisnemis” fogalomkör, az egyidejű azonosság és különbözőség
elve. Álljon itt egy az európai gondolatiságból
eredő kérdés és annak megválaszolása. - Ha Isten
mindenható, teremtsen egy olyan nagy követ, amit
nem tud felemelni! – szól a lakonikus fölvetés. A
válasz: - Isten az egyik pillanatban teremt egy olyan
hatalmas követ amit nem képes felemelni, majd a
következő pillanatban felemeli. - Itt természetesen
közbelép az örök idő kérdése is, de az azisnemis elv
szerint a MINDEN-ben ugyanakkor ugyanaz az is
és nem is. Ebben az esetben nem csak az időt és a
teret kell bevonni a vizsgálódás körébe, hanem a tér
dimenzióit is, nem beszélve Isten tréfás kedvéről,
mint Aki a legnagyobb illúziónista. Miközben
Balarámnak egy felesége és két gyermeke volt,
addig öccse -a mindenkit vonzó, a szìveket elrablóKrisna 16.108 hitvesének volt ugyanakkor ugyanaz
az egyetlen, aki boldogìtotta kedvesét és csak őt. Az
emberi gondolat képes leìrni mérhetetlen időintervallumokat, képes levezetni az univerzumot, mégis
tanácstalanul áll -többek között tömegmegmaradási
elvével- a megnemnyilvánulás előtt. - Mi van
amikor megnemnyilvánulás van? - A MINDEN
rendületlen és önmagában teljes. Ki más az? A
számtalan istenes vallási folyamat egy, vagy sok
istenét állìtja eszményei középpontjába. Van amely
megnevezi, van amely bekorlátozza, mondjuk csak
jóságosnak s nem gondolják meg, hogy amint
elkülönìtjük, bekorlátozzuk a Magasztost, abban a
pillanatban kikìvánkozik a „más” is. Ha Istennek
egy neve van, akkor mely nyelven s mi az mi
magába foglalja a MINDEN-t. Ha Istennek van
ellenpólusa -jóságos-nak gonosz, teremtőnek
pusztìtó- akkor már több az Isten és akkor melyik
az igazi? Jóknak a JóIsten, gonoszoknak a Gonosz?
Melyik a feljebbvaló? Jó, vagy a gonosz? És ha van
e kettőség (vagy sokság) akkor mikor, mi módon

kerekedik felül egyik, vagy a másik és mi lesz az
alulmaradó sorsa? Mindez a végtelen időben egyegy pillanat, de legtöbbször az emberi elme játéka
és/vagy fantáziája. Bár úgy tartják ember olyat
elképzelni, kitalálni nem képes, ami már ne lett
volna, vagy épp most nem létezne számtalan más
helyén a térnek. A végtelenből bármit kivonva,
vagy ahhoz hozzáadva (kérdés honnan?) a végtelen
változatlan. Éppìgy a MINDEN is EGY és örök,
akárhogy is osztjuk térben, vagy észben. Egy
falfirka: „Isten halott! – Nietzsche” -alatta más
ìrással- Nietzsche halott! – Isten”. Az egyik állìtás
bizonyos hogy igaz és ugyanakkor nem is
(ugyanakkor ugyanott – azisnemis) egyik sem igaz,
hisz Isten örök, a nitzschei testet anno lakó lél is
örök, tehát csupán egy emberi test lél-nélküliségéről lehet beszélni, ami ma már az enyészeté. Hol a
„nietzschei” lél? – Ki tudja? Lehet bármilyen anyagi
létformában, de Nietzschéhez már semmi köze,
még csak meg sem „fertőződött” tőle. Amikor
Balarám szavait olvassuk sosem szabad engedni
lanyhulni az elmét – és csapongani sem(!).
Legelején felhìvta Jas figyelmét „ha ügyelsz (értsd:
figyelsz) s gondolkozol”. (az „ügyelni” kifejezés
nem csak figyelmet jelent, hanem a hallottak
megtartására való törekvésre is bìztat!) Természetes, hogy nem a törzsfők, királyok, Jas, vagy a többi
harcos testi mivoltáról van szó. Valamennyi lény
lényegi lényére utal a Legfelsőbb, a kiben-kiben
szunnyadó örök lél-re. És ezek a lél-ek mind-mind
egy-egy önálló személyiség, egyéniség, Ők az igazi
„ego” a valódi én. Amikor arról esik szó, hogy a
MINDEN-tudat szerint a lél-nek „vetkőznie” kell,
akkor az nem azt jelenti, hogy uniformizálódnia
kell, meg kell szabadulnia (emberi)egyéniségétől
hanem az anyagi befedettséget kell lehántani, hogy
a lél valódi, saját egyénisége, Isteni teljessége megszabaduljon a buroktól. Mikor azt olvassuk, hogy
„mindig mind megvolt” abban az is benne van,
hogy nem a semmiből történő megszemélyesülési
folyamatról van szó. És nem úgy fejlődik a lél, hogy
végigjárja a földi evolúciós utat. Ez az út a
létformák útja, a lél-nek nincs hova fejlődni, csupán
felejtenie kell. Elsőként azt a feledést kell elhagynia,
amit Istentől kapott amikor ide alázuhant ezen
árnyékvilágba. Nem a semmiből válik ki a valami,
majd fejlődés révén ember lesz (sőt még magosabb,
rangosabb), aki azután célul tűzi ki az ismételt
feloldódást a nagy semmiben. Nem. A lél van.
Megszületetlen, örök, teljes tudású és boldog. Mint
a MINDEN. Ezt az igazi önmagunkat kell visszaszerezni és ez nem rajtunk kìvül, vagy más világokban van, Bennünk szunnyad, Ő létünk lényegi lénye, aki mi vagyunk, csak fel(meg) kell szabadìtani.
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létünk éltünk ép úgy meglesz jövőben mint múltban volt - nincs kezdete nincsen vége végtelen mi mozgató
Aki megérti, hogy lényegi lényünk nem anyagi, azaz
nincs kitéve a születés és halál körfolyamatának,
léte nem a kezdeten-, majd természetszerű véggel
járó anyagi megnyilvánuláson múlik, az belátja,
hogy a megszületetlen lél nem csak a múltban
létezett, hanem a jövőben is létezni fog, örökké.
Úgy ahogy Balarám a törzsfők, királyok és Jas
emlìtésekor nem az ő testi mivoltukra gondolt,
hanem mindegyik lényegi lényére, az egyedi lél-re,
éppúgy a Legfelsőbb alatt sem Balarám-kénti
megtestesülésére utalt, hanem a MINDEN-re.
Ahogy a MINDEN is személy, úgy a lél is kokrét
személy, nem pedig egy a semmi űrben lebegő
szellem, vagy egy forrás nélküli valaminek a
gondolata és nem is illúzió. Aki már tekintett egy
olyan élőlény szemébe, aki/ami az előző
pillanatban még élt, majd a következő pillanatban
meghalt, abban fel kell merüljön a kérdés: - Mi a
különbség? Hisz minden ugyanaz! És mégsem! - A
különbség keresése nem patikamérlegen, mikrométerrel, de még csak nem is feszültségmérővel
kell, hogy történjen, a lényeg tömegben, térben,
elektromos töltésben ki nem fejezhető. Még csak a
mozgásban, vagy akár az elhalt gondolatában sem.
Egy bizonyos, hogy a halál pillanatát követően a
hátramaradt porhüvely már nem épìtkezik, hanem
bomlásnak-, lebomlásnak indul. Hiába történik
mondjuk az emberi test esetében a halált követően
még haj-, vagy szőrzetnövekedés az már csak a
”ventillátor átmeneti továbbpörgése” amikor azt
lekapcsolják. Szinte könyvtárnyi irodalma van a
halálon túli élményeknek, melyek lényege az, hogy
a klinikai halált követően egyszercsak újraéleszthető
az elhalt. A már orvosilag meghalt, kisvártatva újra
életjelenséget mutat. Sőt a „feltámadott” személy
még tapasztalásokról is be tud számolni, pedig
egyetlen sejtje, vagy szerve nem távozott el a
műtőasztalról. Hát Ő az a többlet, ami túl van az
anyagon. Mi több; nem hogy többlet, de a lényeg.
Az az anyagi vonatkozásban kimutathatatlan
valami, ami nem csupán egy erő, vagy a haldokló
gondolata. Mikor a lél véglegesen eltávozik a
testből, a maradék töméntelen információ hordozója még. Ezért is ajánlott a tetem megsemmisìtése.
Kultúrkör kérdése az elégetés, vagy a föletetés más
élőlényekkel. (a párszi tanìtás követői ma is „temetkeznek” úgy hogy a tetemet keselyűkkel etetik. Érdekes jelenség, hogy egyre nagyobb nehézségekbe
ütközik a párszi „temetkezési” mód, mert a
tetemekben felgyülemlett gyógyszermaradványok
hatására, az amúgy rendkìvül ellenálló keselyűket a
kipusztulás fenyegeti és egyre nagyobb szerep jut a
hollóknak, amelyek ugyan ellenállóbbak, de kevésbé „hatékony” takarìtók.) Az elföldelés és annak

egyes vallási körökben történt kötelezővé tétele (sőt
a hamvasztás kategorikus tiltása) már a konkrét
lenyomata a szellemi hanyatlásnak. Aki úgy gondolja, hogy a lél eltávozása után a porhüvelynek
bármi köze is van az élőhöz, az téved. S közben
mégis van köze! (azisnemis) A tetem hordozta
információk átadódna és kedvezőtlen hatást
gyakorolnak. Egyszerű példa: amikor egy állatot
leölnek, az a halál beálltakor -és azt közvetlenül
megelőzően- halálfélelmet él át. (Mely élőlény nem
retteg a haláltól? Ki látott már baromfit ami önként
nyújtotta nyakát a kés alá?) Ez a hatalmas stressz
információként tárolódik a sejtekben. Hiába
fagyasztás, sütés, főzés, pácolás, a félelem, mint
adat a tetem fogyasztóinak átadódik (miközben az
információk kedvezőtlen hatást gyakorolnak vagy a
vadászra, vagy az állat tenyésztőjére, az állatszállìtókra, a hentes- és mészárosokra, a húsfeldolgozókra, a hússzállìtókra, a húskereskedőkre, a
szakácsokra, séfekre, stb.). A húsevők félelmet
esznek! Nap mint nap. Így hiába a kegyes ajánlás: Ne félj! - miközben a testtudat következtében
állandó az aggodalom (a test és az elme ragaszkodásainak féltése), amit a vegyestáplálkozás, az erőszakkal „felszabadìtott” állatok húsának elfogyasztásával még jobban karbantart. (az idézőjelek közé
tett ’felszabadulás’ képletes, hisz az erőszakkal
életétől megvált élőlény, mivel nem tudta azon
létformabéli életét leélni, teljeskörűen megélni,
következő életét ugyanolyan létformában kell
elkezdje és ha természetes halállal hal majd el,
akkor léphet egy következő testi létszintre,
magasabb létformában – gondoljunk bele a háziállatok sok száz életébe, amikor újra és újra a
tányéron végzik?) A tetem további misztikus negatìv hatásaival a MINDEN-tudat nem foglalkozik,
hisz a cél nem a félelemkeltés -vagy más aberrált
spekulációk gerjesztése- hanem a nemesebb eszmények felmutatása. A lél azon túl hogy a lényegi
lény, természetszerűleg a mozgató is. A MINDEN
és a lél-ek közösen tartják fenn az anyagi megnyilvánulást, annak minden fizikai és egyéb jelenségeivel. A MINDEN a mindent átható létével és
energiájával, mìg a lél személyes vágyával és Isteni
kisugárzás-alapú késztetésével. A megnyilvánulás-,
e kettősségek világa a kétpólusúság következtében
mutat érzékelhető jelenségeket. Az elemi részecskék rezgése, a kémiai és biológiai folyamatok rendje, mind-mind az örök változás elvén alapszik. Világ
sora változása - a változás mozgás. A megnemnyilvánuláskor mindez eltűnik, majd máskor, máshol
újabb megnyilvánuláskor -ha az a létezés ezen univerzumi tìpusú akkor ìgy, ha nem másként- újra
működni kezd. Aminek kezdete van, annak vége is van.
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ami mozgat az a szent lél gyermekben és aggban is - ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait
A lél minőségileg a MINDEN mása. Örök, teljes
tudású és boldog. Mindez teljesen megvalósul a lél
eredeti helyzetében, eredeti otthonában a MINDEN legbensőbb szférájában. De a MINDEN-nek
végtelen sok szférája van Önmagán belül -hisz
Őrajta kìvül semmi nem létezik!- ìgy a lél-ek
végtelenje népesìti be a MINDEN végtelen bensőjét. Mivel a MINDEN-nek nincs „künnseje”
ezért ölt kedve szerinti formákat, hogy Önmagán
belül kedvét lelhesse Önmagában, teljes Önmagában. Akkor mit keres itt a lél? Tudjuk, hogy a
MINDEN végtelen. A benne örök mozgásban lévő
tér és a lél-ek száma is az. Szférái is megszámlálhatatlanok. Tehát amivel az emberi történet foglalatoskodik mióta kutakodik, az egy paránya az egyik
szférának. Azok a lél-ek, akik miatt, akik kìvánságára, akik érdekében ez a megnyilvánulás megteremtetett, milliárdjaik ellenére kifejezhetetlenül
kicsiny töredékei a végtelen számú lél-nek. Az
anyagi megnyilvánulás egy iskola a lél-ek számára,
ahol tapasztalatokat szerezhetnek, emelkedhetnek,
vagy még mélyebbre süllyedhetnek megértésük
szerint. Ebben a teremtettségben a lél kétféle
formában létezik, az örökké szabad és az örökké
korlátozott. (’örökké’ – itt a megnyilvánulás létezéséig tartó idő!) A korlátozott formák közé tartoznak az elemi részecskéktől az ösztönlényekig.
Mozgásterük a természeti törvények, más szóval
Isteni elrendezések révén korlátozott. Korlátozott,
de nem áthághatatlan. Ha például egy elrendezetten
rész-egész atommagot kettéhasìtunk, az óriási kataklizma kiváltására képes bármilyen csekélységnek
tűnő is. Az erő az általános Isteni elrendezettség
megbontásából ered. Rend a lelke mindennek. Az
örökké szabad forma a tudattal rendelkező emberi
létforma. Az ember szinte mindig dönthet, ha
tudatos. Az ösztönlények éppúgy nem képesek
túlhaladni korlátozottságaikat, mint az élettelen-,
vagy az amúgy élő, de tudattal nem bìró formák
(sejtek, molekulák, gombák, növények, állatok, stb.)
és ide tartoznak az emberinél magasabbnak tartott
lények formaiságai is, a szellemlények, angyalok,
félistenek, istenek, stb. Az ő szabadságfokuk is
bekorlátozott, mert előttük a MINDEN tudat
helyett ugyanaz a hamis önazonosságtudat van,
mint az emberben. Ők nem képesek megszabadulni -képzelt- önnön nagyságuktól, ezért lényegi
lényük a következő életében alacsonyabb létformában kezd(het)i újra vándorlását a MINDEN
előtti teljes meghódolásig. Ugyanilyen hátrányos
helyzetben vannak a személytelen hitűek is, hisz
ember máshová nem juthat, mint amiről tud. Amiről nem tud, oda nem vágyik, oda el nem ér soha.
Aki a semmi energiában való feloldódásról tud, az a

vágy ösztönzi, az következő életében -ebben, vagy
más megnyilvánulásban, a MINDEN valamely
szférájában- az örökké korlátozott létformák valamelyikébe jut, ahol a megnemnyilvánulásig csak a
létformák közötti anyagi evolúciós változás van.
Évmilliárdokig az anyagi részecskék mozgatói
lehetnek, mint szellemi céljuk; a személytelen
energia. A „vágytalanság” nem azt jelenti, hogy
lényegi lényünk eredeti otthona és Legfelsőbb
Urunk közelébe ne vágyjunk. A vágytalanság a négy
anyagi vágy feladását jelenti, melyek; vágy a kéjre,
az élvezetekre, vágy a vagyonra, birtokra, anyagi
javakra, vágy a hatalomra, vezetésre, irányìtásra és
vágy a hìrnévre, elismertségre, megbecsülésre. A
végtelen sok szféra többségében a lél boldogsága is
korlátozott. Itt a Földön, mi emberek azért keressük, kutatjuk a boldogságot, mert belül tudjuk hogy
létezik, de nem tudjuk mi az, hol, vagy miben
található, miképpen élhető, -érhető el? Ezért itt
mindenféle a test-, vagy az elme számára kellemes
érzetek kerülnek az igaz boldogság helyére, melyek
mozgatói az anyagi vágyféleségek. A MINDENtudat nem kutatja a lelki világ sajátosságait, nem
tüsténkedik a kifürkészhetetlen megismerésén, nem
próbálja leìrni azt a kört ami lényegi lényeink
hazája. Megelégszik az anyagi megnyilvánulás
kedvezőtlenségeinek megismerésével, hogy azokat
képes legyen elkerülni. Azt próbálja megvilágìtani,
hogy „csak” annyi a teendőnk, hogy engedjük
felszìnre jutni a lél teljes tudását és akkor már nem
lesz semmi kutatni-, vagy tennivalónk, „csupán” az
elengedés. Elengedése minden olyan vágynak,
kötődésnek, kötöttségnek ami anyagi. Legfontosabb helyen van a kìvánatos tennivalók között, a
hamis önazonosságtudat levetése, amiben az első
teendő tudomást szerezni lényegi lényünkről. Amìg
nincs meg ez az igaz vágy, nincs az a törekvés,
hogy az Abszolút Igazság felöl közelìtsük meg a
világot, addig az a sok-sok szellemi kacskaringó és tévút van, amit az emberi történet bejárt és még be
fog járni mìg világ a világ. Az Abszolút iránti igény
abban merül fel, aki nem éri be kevesebbel, mint a
MINDEN-el. Akinek Nálánál kevesebb is elég, az
természetes, hogy lelki evolúciós szintjének azon az
állomásán keres ahol tart. Az elégìti ki amit fel
képes fogni, amit el tud fogadni, több nem. Ő ott
tart és ha nem kérdez nem szabad összezavarni. Jó
esetben úgy járunk mint az az egyetemista, aki óvodásokat próbál beavatni magasabb tudományokba.
A MINDEN-tudat nem próbálja összeolvasztani
azt ami nem összetartozó. Nem áltat senkit azzal,
hogy a személyes és a személytelen egyazon út,
vagy, hogy a hìvő és az ateista egy ösvényen jár, egy
irányba tart a belátható megnyilvánulási időben.
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lényeglátó bölcs szemeket nem zavarja változás - te se búsulj vérid vesztén átlépték a léthatárt
A lényeg (be)látói rendelkeznek ismeretekkel az
Abszolút Igazság alapvető elemeiről. Azt is tudják,
hogy lényegi lényünk -nekünk embereknek is- a lél.
Nincs, nincsenek külön lél-ek más élők, vagy
élettelenek lényegalkotására, de nincs is létezés lél
nélkül. Gyermekded megközelìtés, az hogy például
az élőlények puszta anyaghalmaz, majd bizonyos
egyed, adott kegy folytán meglelkesül. Azok pedig
akik meg nem lelkesülnek, azok sorsa az örök
kárhozat. De éppìgy csekély értelemre utal az a
feltevés is, hogy a semmiből csak úgy lesz valami,
majd amikor annak elemi részecskéi már elég
bonyolult halmazzá váltak valamitől, akkor valakivé válnak. Úgy ahogy 20-30 betűből összeállnak az
emberi nyelvek szókészletei és az azokból képzett
szavak megtöltik a világ összes könyvtárát, ma
pedig már az elektronikus tárhelyek azok
sokszorosát fogadják be, vagy ahogy 94 ismert
atomból képes felépülni az emberiség által ma
ismert teljes univerzum, úgy a lényegalkotáshoz
sem kell több, mint egy-egy örök, teljes tudású eredeti hajlékán- boldog és egyedi lél, Aki „csupán”
mennyiségileg kevesebb a MINDEN-től, Magától
Istentől. Az anyagi megnyilvánulásba jutó lél-ek
különböző anyagi lét-, illetve létezési formákat kapnak, vagy jutnak azokhoz személyes vágy-, akarat-,
vagy törekvés-, előző érdemek- és sors alapján.
Ami a különbség, az a létezés-, vagy létforma
jellegének köszönhető. Van lél (sok-sok milliárd)
akiknek „csak” annyi a dolga, hogy egy-egy atom
mozgását felügyelje, miközben más lél-eknek e
mozgások szabályrendszerének megtartása a tevékenységi köre. Megint más lél-eknek az jut(ott)
hogy akár Magasabb Irányìtóként valamilyen rendszert mozgasson, működtessen (adott természeti
törvényt, egy-egy élőlényfaj egyediségét biztosìtsa,
nemzet sorsát vezérelje, stb.) Gyakorta megmosolyogják a hindu „panteont” sok-sok Istene miatt,
holott csupán arról van szó, hogy egyes keleti
gondolatkör Isteni rangra emel minden olyan
mozgató-, irányìtó-, vezérlő elvet, ami -tulajdonképpen Aki- az adott teendő felhatalmazott végrehajtója. Az igaz bölcsek azzal is tisztában vannak,
hogy ezek a pozìciók nem az örök időkig vannak
betöltve ugyanazon lél által. A megnemnyilvánuláskor minden megszűnik a megnyilvánulásból, a
lényegi lények átterelődnek más szférákba és addigi
pozìcióik, addigi létformájuk megszűnik. Itt nincs
mit mozgatni, nincs mit irányìtani, nincs kiket, vagy
miket vezérelni. Egy egyszerűbb érzékeltetés; amikor kipusztul egy faj, akkor annak oka, hogy magasabb mozgatója-, irányìtója, vezérlője „leváltásra”
került, státuszát megszüntették. Így a lél nélkül
maradt pozìció és az általa képviselt létforma meg-

szűnt. Ugyanez a helyzet a kihalt nemzetek Isteneivel is. A változás-, a mozgás örök. A materialista
tudomány úgy tartja, hogy az abszolút 0 fokon
nincs mozgás. Ahol nincs mozgás, ott nincs anyag
s ahol nincs anyag, ott nincs semmi. Pedig ahol a
semmi van, ott van a tér, ezen anyagi megnyilvánulás ötödik „eleme” halmazállapota (szilárd,
folyékony, légnemű, hullámjelenség – tér) akár mint
az űr, vagy csillagközi tér, akár az atommag és a
hozzá tartozó elektronok közötti tér, ami az atom
99,9999999999999999%-át alkotja. Szinte az atom
a semmi, és milyen sok van körülöttünk. Itt csak az
anyagok kerültek némi emlìtésre, ami szinte nincs,
akkor hogy viszonyuljunk az úgynevezett lelki
jelenségekhez, amelyek már végkép megfoghatatlanok, pedig percről-percre felemlegetik az emberek.
E jelenségek nem tulajdonìthatóak az anyagnak,
értük valaki(k) más(ok) a felelős(ek). Azonban aki
tud a lényegi lényekről, a lél-ről -élők és élettelenek,
mozgók és mozdulatlanok lényegéről- az érti, hogy
Ő(k) örök, csak a formák változnak. Mivel teremtett világunknak volt kezdete, ìgy hát vége is lesz,
nem lehet másként e világ összes alkotóelemével
sem. Megszületnek, gyerekeskednek, felnőnek közben betegeskednek- megöregszenek és meghalnak. De a megszületetlen lél sosem hal meg.
Hamis és megtévesztő a fiatal-, vagy idős lél(-ek)
kifejezés használata is, pontosabban értelmetlen.
Jas természetesen mindezekkel tisztában volt, de
Balarám mégis megnyugtatta, hogy a Kuru mezei
csatában elesett ős-jász hősök valódi lényei, lél-je
felszabadult, miként az összes ott eltávozott,
függetlenül nemes-, vagy nemtelen előéletétől,
magatartásától. Miért lehetséges ez? Tudjuk, hogy
Aki nem csak „kiprovokálta” de felügyelte is a
harcot, az maga Isten volt – Avatár Krisna
személyében. Márpedig azok a harcosok, akik
csatában a MINDEN személyes közreműködése
közepette esnek el, bizonnyal visszajutnak eredeti
otthonukba. Az ott eltávozott férfiak leélték s
megélték ami lényegi lényük számára rendeltetett.
Bizonyára sokaknak érthetetlen egy ilyen „egyszerű” felszabadulás, holott különbséget kell tenni
csata és csata, küzdők és küzdők között. Azt a
korszakváltó eseményt a résztvevőknek be kellett
teljesìteni, hisz a Legfelsőbb azt már elrendelte.
Valamennyi ős-jász harcos önfeláldozásból tette
amit tett. Az elkötelezett barátság jegyében,
nemzetük méltósága megőrzésére vállalták akár -az
azután beteljesült- halált. Igaz vitéznek különb sors
nem adatik. „Átlépték a léthatárt” – szól Balarám.
Számukra nem jön több megszületés. Nem tudjuk-,
nem tudhatjuk, hogy azon jász ősök milyen sok-sok
előző életet éltek s milyen érdemeket szereztek.
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átlépték mert mind megtette méltón ami sorsa volt - vérét adta nemzetének harcosnak íly díj való
Az emberi létformának négy nagy meghatározott
osztálya van; gondolkodó, uralkodó, nyerészkedő,
élvezkedő. Az első a gondolat embere, második az
uralásé, harmadik a nyereségé, a tömeg pedig az
élvezeteké. A harcosok a vezető osztályba tartoznak, mìg az ős-jászokat a gondolkodó-uralkodó
osztályba kell sorolni. Vázlatosan - A Gondolkodó;
számuk mára egymillióból (ha) egy. Életrendje:
lemondott. Életkora 60-80 (100) év. Sajátossága:
visszavonult. Tevékenysége: elmélkedés. Lelki
szint: jó. Anyagi jelleg: föld (szilárd). Eszmény:
tudás. Szellemi jellemző: Én-tudat. Érdeklődés: Ki
vagyok én? Gondolkodás: átfogó. Hit: Isten
MINDEN. – Az Uralkodó; számuk mára
egymillióból (ha) ~kilenc. Életrendje: megállapodott. Életkora 40-60 (75) év. Sajátossága: beérkezett. Tevékenysége: tervezés. Lelki szint:
szeszély/jó. Anyagi jelleg: vìz (képlékeny).
Eszmény: hatalom, hìrnév. Szellemi jellemző:
rendszerezés. Érdeklődés: Mi az érdekem?
Gondolkodás: elrendező. Hit: Tisztelem a
hagyományt. – A Nyerészkedő; számuk mára
egymillióból ~kilencven. Életrendje: házas/felhalmozó. Életkora 20-40 (50) év. Sajátossága:
törekvő. Tevékenysége: működtetés. Lelki szint:
szeszély. Anyagi jelleg: levegő (mozgékony).
Eszmény: birtoklás, vagyon. Szellemi jellemző:
értelmezés. Érdeklődés: Mivel jár amit teszek?
Gondolkodás: felfogó. Hit: Én vagyok az irányìtó!
– Az Élvezkedő; számuk mára egymillióból
~999.900. Életrendje: tanuló. Életkora 0-20 (25) év.
Sajátossága: kereső. Tevékenysége: rombolás. Lelki
szint: nemjó. Anyagi jelleg: tűz (heves, rezgés).
Eszmény: élvezet, kéj. Szellemi jellemző: érzékelés.
Érdeklődés: Mi történik? Gondolkodás: tapasztaló.
Hit: Hiszem ha látom! – Jobb időkben az egyes
osztályokba tartozók aránya lényegesen jobban
megoszlott és az osztályba-tartozás is egyértelműbb
volt. Az ős-jászok letelepült életmódjuk során a
gondolkodói és az uralkodói osztályba tartoztak, de
mára nem csak a jászok esetében, hanem az egész
emberiségnél általánosan sincsenek tiszta osztálybasorolhatóságok. Nemcsak az osztályok keveredtek,
de népek, nemzetek, nyelvek, vallások, kultúrák,
eszmények, stb., stb. Az életkorcsoportok is összezavarodtak. Fiatalok akarnak hatalomra törni, miközben az idősek nem akarnak megöregedni, úgy
akarnak élni mint ha fiatalok lennének. Az élvezkedő osztály meghatározóvá vált. A hatalmi és
szellemi vezetői pozìciókba pedig az élvezkedőkön
kìvül, a nyerészkedők jutottak. A gondolkodók és
az uralkodók is nyerészkedőkké váltak. A Kali juga
a nézeteltérések koraként is van jelölve, ez érzékelteti, hogy ahol a nézetkülönbségek a meghatározók

ott kevés az egyetértés. Lehanyatlottak a nemes
hagyományok, a hagyományosság alatt is inkább a
megfontolás nélküli automatizmusok vannak, aminek senki nem vizsgálja mi az erényes-, mi az
erkölcstelen oldala, mi a jó irányba vivő-, mi visz
nemjó irányba. A romlás nem csak szellemi, de
erkölcsi szinten is elkezdődött, a gondolatokat
eluralta az élvezet és a nyereség utáni vágy és
törekvés. Az ős-jászokat As néven is emlìtik,
jelentése EGY, miként a MINDEN. Az As név
hordozta egyedi sajátosságok: törvényesség –
hatalom – erőt, szilárdságot és méltóságot sugárzó
– a társadalom, a törvényesség a szociális és hatalmi
szabályok kifejezője – hatalmi vágy és az uralkodás
igénye – tekintélynek és a felsőbb hatalomnak való
engedelmesség igénye – uralmi, hatalmi viszonyban
áll a környezetével – korlátozza a személyes
érdeket, azt a társadalomnak, a környezetnek
rendeli alá – felelősség a többiekért – az igazság
képviselője – kiegyensúlyozottságot, biztonságot és
rendet szimbolizál – a férfi archetìpusának egyik
megfelelője – az értelmet, az erőt és autoritást
jelképezi (Az értelem itt; ismeretet, ìtéletet és
döntőképességet jelent) – "apa-archetipus" ami
magában foglalja az erő és hatalom mellett a
védelmet és gondoskodást – a társadalom irányìtó
és védelmező funkcióját jelenti, az ellenőrzést, a
rendet és a társadalmi autoritást - a "felettes én"
ellenőrző és korlátozó szerepet tölt be a
személyiség
struktúrájában,
az
ösztönök
elfojtásának szerepét – a kordában tartott ösztön –
háttérbe szorul az individuum, a személyes érdek és
az ösztönök kielégìtése – a személyes szabadság
behatárolását és az alkalmazkodást jelenti. Ezek
jellemezték az ős-jászokat, akik, mint küzdők
nemesebb testelhagyásban nem részesülhettek,
mint a dicső harcban történt önfeláldozás. Nem
azért csatlakoztak a hadhoz, hogy bármit is
megszerezzenek, vagy bárkit leigázzanak. Mint
közismerten hadi erényekben gazdag nép fiainak
hűnek kellett lenniük hìrnevükhöz. A méltó hìrnév
nem pusztán dicsőség dolga, nem büszkélkedésre
való, a név kötelez. A barátság pedig szent. Jas
mégis szomorúan tudakozódott, hisz éreztem hogy
a régi idők lejártak, de nem tudta milyen irányba
vezet az új? Már nem is az elesetteket sajnálta,
hanem a hátramaradottakat, de leginkább a jász ősnemzetséget. Megmarad, szétszéled és feloldódik,
beolvad a környező népekbe, vagy eltűnik? Érezte,
hogy az öregek -beleértve önmagát is- már
erőtlenek, a fiatalok pedig felkészületlenek - hisz
ezért nem vettek részt a Kuru mezei összecsapásban. Apák hiányában kevés lesz a vének
tekintélye. Az asszonyok szeszélyesek.
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ki boldog ki boldogtalan van ki örül van ki sír - hideg meleg fény és árnyék mind egyre csak változik
Ezen anyagi megnyilvánulás a kettőségek világa. A
kettőség, vagy kétpólusúság alapját a két véglet
képezi, ami egymás ellentéte. Az egész itteni létezés
alapismérve pedig e két véglet közötti örökös
mozgás, -csapongás. ’Világ sora változása’ – hangzik el nemegyszer ezen oldalakon, de be kell látni,
hogy az a hely és az azt betöltő mindazon létezés
ami kezdettel és véggel bìr, az a változás -Isten által
elrendezett- kényszere alatt áll. Ami állandó, az
örök és nem múlik el soha. Itt a MINDEN-en, a
lél-eken kìvül egyetlen állandóság van és ez a
változás. Természetesen sosem szabad szem elől
téveszteni az örök idő részletét képező viszonylagos időt. E viszonylagos idő, az azt megfigyelő,
vagy az azt számon tartó viszonylagosságából
értékelhető. Az ember kijelölt idő alapegységeket,
de amìg a vizsgálódás tárgya határozza meg annak
mértékét, addig az csakis viszonylagos maradhat.
Tehát a változás mértéke, vagy üteme is a választott
időmértékhez viszonyìtott. Ki tudna bármit is kezdeni -mondjuk- 1 másodperces időmértékkel például- az emberi öregedés megfigyelésekor? Ott
még a nap-hét-hónap egység is túl „finom” azaz
durva. (azisnemis) Ugyanez az 1 másodperces
időegység pedig használhatatlanul túl nagy az elemi
részecskék vizsgálatakor. Ezért is az előbb emlìtett
„örök” kifejezés ha használatra is kerül, gondoljuk
meg, hogy a változó- és relatìv megnyilvánulásban
az is relatìv, hisz a megnyilvánulásnak is van egy még ha emberi ésszel felfoghatatlanul hatalmasegysége -időtartama- amin túl megszűnik. Belátható, hogy mindez alapvetően elmebeli akrobatamutatvány -vagy oktalan(?) spekulációnak tűnőfejtegetés, de az Abszolút Igazság megértése
szempontjából megkerülhetetlen. E teremtettségben a változás jegyében három jelleg különböztethető meg mindenben, létezések- és létformák létében, azok megnyilvánulásaiban, tulajdonságaikban,
viselkedésükben, hatásukban, stb. ez a jó -ellentétea nemjó és köztük a szeszély. Miközben pedig
érvényesül az azisnemis elv -az egyidejű azonosság
és különbözőség is- miszerint -szinte- minden
ugyanakkor az is és nem is. Az idézett szakaszban többek között- boldogság – boldogtalanság kerül
emlìtésre. Ha egy általános harci cselekményt
nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy a két fél, két
tábort képvisel, akik a csata idején ellenérdekeltek.
Az egyik sikere, a másik kudarca, az egyik öröme a
másik fél bánata és ìgy tovább. Ez is a kettőség
egyfajta megnyilvánulása, hisz a csata egy, miközben azt a két tábor, két szemszögből követi
figyelemmel. Ezért is sajátos esemény volt a Kuru
mezei összecsapás, mert ott -leszámìtva az öt
Pándava testvért- mindenki elesett, tehát igazán a

résztvevők egyik táborának hozzátartozói sem
éljenezhettek. Kivétel? Kivéve a Pándava fivérek.
Mindenki elesett – kivéve… Egyik tábor sem örült
– kivéve… a Pándava rokonok? Keserédes lehetett
az az öröm, ahol százezrek távoztak el a résztvevők
táboraiból. Kit érdekelt, hogy melyik hadbavonult
félnek volt igaza? Belátható, hogy ott nem is arról
szólt a konfliktus „megoldása”, hogy emberi
igazságszolgáltatás történjen. Az igazság ott is mint mindig- Isten, a MINDEN kezében van.
Nem tudtuk meg, hogy mely fél fellépése volt előre
vivő, hisz nem az emelkedés, nem a nemesedés,
hanem a hanyatlás vette kezdetét úgy a szellemi-,
mint az erkölcsi életben az egész világon (nem csak
Baratavarsán – a mai Indián túlterjedő térségben).
Az ős-jászok esetében odaveszett a nemzetség
teljes férfihada! Ki- s hogyan viszi tovább a nemes
elveket? Ugyan a korszakváltás vége már nagyon
hasonlìt az új kor kezdetére, de a Kali juga előtt az
ős-jászok értékrendjében első helyen állt a
MINDEN, majd a nemzetség léte és kinek-kinek
rendelt kötelességének teljesìtése. Sosem a hadizsákmány, a nyereség, a területszerzés, vagy
térnyerés mozgatta az ős-jászokat. Nem volt
eszményük sem az élvezetvágy, sem a vagyon, sem
a hatalom. A hìrnév iránti vágy volt egyedüli
„gyengéjük” hogy hìrét vehesse környezetük az ősjász tisztaságot, szellemi- és erkölcsi nemességet,
hadi erősséget. Úgy voltak Ők erősek a hadban,
hogy mìg nem támadtak rájuk sosem hadakoztak –
kivéve(!), baráti segìtségnyújtás esetén. Zsoldosok
sem voltak soha! Ne feledjük, akkor még nem volt
túlnépesedett a Turáni alföld – sem! A Bizalmas
Tanìtás szakaszainak kiegészìtései során sokszor
fordul elő „általában” „jellemzően” „meghatározóan” stb. kifejezés, ami jelzi, hogy még az Isteni
szabályok körében is az azisnemis elv érvényesül.
Ez érthető, hisz a MINDEN Egy, nincs Őrajta
kìvül jó, vagy rossz, szent, vagy gonosz. Tehát ami
nemtelen, nemjó, az sem független Tőle. A MINDEN-tudatban fel sem merül, hogy a Legfelsőbbön kìvül-, vagy Őrajta felül álló autoritás bekerüljön
a képbe. Így amikor ’kivétel’ kerül emlìtésre, akkor
-miként az ősi szólásban- az erősìti azt a szabályt,
ami alól kivételt képez. Azisnemis. Igaz a szabály,
meg nem is, hisz bárhol, bármikor, bármiben
akadhat kivétel – hely-idő-körülmény szerint. De
Isten jóváhagyása nélkül semmi be nem következhet. Ami történik, ami megtörtént, vagy ami történni fog, az mind a MINDEN tudtával, beleegyezésével eshet meg. Miként fény és árnyék, hideg és
meleg örökké változik, akként az ember által belátható időn túlmutató állandóságokban, -szabályokban is van/lehet változás e megnyilvánulásban.
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ne higgy az íly változásnak ez csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást
Ne higgy a változásnak – szól Balarám, de mely
változásról esik szó? Az anyagi-, az anyagvilág-, az
anyagi megnyilvánulás világában, az érzékszervekés az érzékelés által észlelt változásokról, nem a
lényegi szintről! Tehát van változás, de ne higgyünk
annak! Lényegi lényünk nem változó, a lél Isteni
mivolta az anyagi burok mélyén érintetlen. Ezt az
érintetlenséget kell megkìsérelni követni a
MINDEN-tudatú embernek. Tudás (ismeret),
megértés, belátás, követés, megvalósìtás és érintetlenség. Mindaz amit érzékelünk valóság, és mégis
csak látszat. Azisnemis. „Jó” szinten látszat,
„nemjó” szinten valóság. Anyagi létünk nincs „jó”
szinten – hisz akkor nem volna itt! Lelki létünk
„nemjó” szinten van – hisz lényegi lényünk itt van!
Ez a kettőség nehezìti az emberi gondolkodást,
lehet hogy esetleg van tudomása a lél -mint lényegi
lény- létezéséről, de a testtudat erős(ebb!). Az
ember természetszerűleg azonosìtja magát nemével, nevével, faji-, nemzetségi hovatartozásával,
rokoni kapcsolataival, státuszával, stb. És mindez
igaz is a test vonatkozásában. Kell is azonosulni
mindaddig vele, amìg a testtel kapcsolatban a
külvilágnak elvárásai vannak. Ha egy test nem felel
meg a vele szemben támasztott követelményeknek,
akkor örökös zavarodottságot okoz és a test maga
is örökké zavarodott. A test öt durva elemből és
három finom elemből áll. A durvák az anyagi
megnyilvánulások halmazállapotai; szilárd, folyékony, légnemű, hullámjelenség és a tér, amiben a
test elhelyezkedik és ami a -szinte semmi méretűalkotóelemei között helyezkedik el. A finom
„elemek” az érzék, az értelem és a hamis önazonosságtudat. Az ’elemek’ azért került idézőjelek
közé, mert tulajdonképpen gyakorlatilag megfoghatatlan jellegekről esik szó, amik csak áttételesen-,
értelmi úton kezelhetőek. Egyik sem mérhető, vagy
mutatható ki fizikai értelemben, konkrét természettudományos módszerekkel. Az érzékekről leginkább, mint az érzékszervek segìtségével szerzett
olyan ingerekről beszélhetünk, melyeket az agy
különböző területei lefordìtanak és mint elmeműködés, abból az értelem-, vagy intelligencia
képes következtetéseket levonni – kié mennyit! Az
érzékszervek a magasabban fejlett, mozgó élőlényeknél hasonlóak, de egészen eltérő finomságúak,
vagy érzékenységűek. A látó-, a halló-, a szagló-, az
ìzlelő- és a tapintó szervek különböző fajoknál
eltérő mértékben alakultak, finomodtak. Nem
szükséges több példa, mint az ember szaglását a
kutyáéhoz, vagy látását a rétisaséhoz hasonlìtani.
Az érzékszervek alapvetően felfogó egységek, majd
az információk amit továbbìtanak, az értelem révén
kerülnek hasznosìthatóságra, illetve hasznosìtásra.

A hamis önazonosságtudat a lél alapvető gátja –
amit a megtestesüléskor kap a MINDEN általános
elrendezései következtében. Azok az anyagi megnyilvánulások és élőlények amelyek nem mutatnak
tudatjelenségeket, sosem jutnak még csak gondolatilag sem abba a helyzetbe, hogy a lényeg felől
érdeklődjenek. Az ő lényegi lényük befedettsége
teljes. Az örökké korlátozott helyzetben vannak. A
fejlettebb létformák tudattal rendelkezőiben vagy
felmerül a kérdés: - Ki vagyok én? – vagy érzik,
hogy valami több is van, mint amit érzékeik révén
és értelmileg össze képesek rakni a világgal és
magukkal kapcsolatban. Az érzék kategóriába
tartoznak az érzékszervek nélkül -intellektuálisanszerzett külső- és belső benyomások is. Ez az
érzések- és érzetek világa, gyakorta az elme játéka.
Az értelem-, vagy elme nagyon csapongó és
megtéveszthető, de nálánál sokkal nagyobb
illuzionista az érzelem. Az értelem helyét általában
az agyban szokás meghatározni, mìg az érzés
helyéül a szìvet jelölik. Mivel legtöbben a lélek
(tulajdonképpen a lél!) testbeni „lakhelyeként” a
szìvet határozzák meg, ezért a többség a szìvbéli
érzéseket helyezi magasabb szintre az agyi-, vagy
értelmi viszonylatok fölé, emberi létformában
különösen a nők körében. Szinte örök vita az
értelem és az érzelem helyzete, viszonya, vagy akár
elsőbbsége, „felsőbbrendűsége”. Ha követjük a
Bizalmas Tanìtást, meglátjuk, hogy meghatározóan
az értelemhez szól – ezért is nem tanácsolt nőknek.
Balarám tisztában van azzal, hogy érzéssel nem
lehet tárgyilagosan mérlegelni, különösen pedig
Abszolút döntéseket hozni. Márpedig itt nem az úgy ahogy- emberi problémafelvetésekről és -megoldásokról esik szó, hanem a Legfelsőbb az
Abszolút Igazságot kìvánja megosztani Jassal, ami
nem érzés, vagy megérzés dolga, hanem az objektìv
valóság. Az „érzelem-pártiak” az elme megtéveszthetőségére, az értelem spekulációra való
hajlamára hivatkoznak, mìg az „értelem-pártiak” az
érzések, érzetek csalfaságát, különösen szélsőségességét vetik fel. Egy bizonyos, az objektìv valóság
nem nézőpont kérdése, mìg az érzetek és érzések
világához szükséges a szubjektum. Természetes,
hogy minden lél-nek, mint független, egyedi
lényegnek érzelmei is vannak, de Ők a teljes tudás
birtokosaiként képesek azt a kettőségektől függetlenìteni. A megtestesült lények az anyagvilág
káprázatában csak tiszta értelemmel képesek az
érzések és érzetek valós viszonyának, hatásának és
az érző helyzetének megìtélésére. Az érzékszervek
képességei korlátozottak, az értelem korlátozott, a
hamis önazonosságtudat a megtévesztés kútforrása,
de a lél és annak ősi teljes tudása valóság.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
15
testet öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind az összes testi kín
A tisztán látás testi képesség. Olyankor lehet beszélni róla, amikor a tisztìtott érzék, a szabályozott
értelem és a valódi éntudat a meghatározó egy
személyben. Ilyen esetben a test burkolta lél tudása
képes felszìnre jutni és megsegìti a lényt abban,
hogy az anyagvilág káprázata és annak örökös
változásai ne zavarják meg a valóság észlelésében.
Felmerülhet a kérdés; - Ha a lél oly teljes tudású,
miként eshet abba a hibába, hogy ide kerüljön? És
ha eredeti otthona a lelki világ, ahol nem csak örök,
teljes tudású, de boldog is, miért keres más teret
magának? – a végtelen MINDEN-nek végtelen
számú szférája van. Ezek között vannak úgynevezett belső-, vagy bizalmas szférák a Legfelsőbb
közvetlen környezete, vagy úgymond hajléka és
számtalan más tere, ahol megnyilvánulások és
megnemnyilvánult közegek vannak. A MINDEN
mindenben benne van, miközben minden a
MINDEN-ben nyugszik. Ezt a ’nyugvás’ kifejezést
nem statikus állandóságként, szìntelen mozdulatlanságként kell elképzelni, hanem szìnes dinamikus
változásként, ami a MINDEN önmagában teljességének része. Ő úgy teljes, hogy Benne mindenféle
Isteni kedvtelés zajlik. A lél-ek, mivel önálló
személyiségek, hiába rendelkeznek minőségileg
minden Isteni adottsággal és képességgel, vágyaik
szerint lehetnek szolgálók és lehetnek uraló
helyzetre törekvők. Ők látják, tudják a Legfelsőbb
Úr pozìcióját, de mindaddig amìg meg nem
hódolnak, vágyaik között ott szerepel az; - Én is
szeretnék Isten lenni! – sóhaj, ìgy hát időről-időre
megkapják a lehetőséget, hogy a MINDEN-en
belül, általa, Önmagából teremtett megnyilvánulásban tegyenek próbát vágyaik kielégìtésére. Azok a
lél-ek, amelyek élnek a lehetőséggel és a megnyilvánulásban szerzett tapasztalatok okán megtisztulnak és felszabadulnak, azok visszakerülnek a
lelki világba, annak is a bensőbb szférájába. Amely
lél-ek nem haszonnal végzik látogatásukat, azok a
megnyilvánulás létéig újabb és újabb megtestesülések áldozatai. A megnyilvánulás végén, ha nem
tisztultak meg külsőbb Isteni szférákban hányódnak, vagy más megnyilvánulásba tevődnek át, ahol
további tanulmányokat folytathatnak, de a hiányérzetük mindig megmarad. Az a hiányérzet mozgatja az embert is, hogy tudat alatt tudja, hogy nem ez
az igazi otthona és létezik olyan állapot, ahol nincs
hiányérzet. Esett már szó róla, hogy ötezer éve a
két -egyidőben itt tartózkodó- avatár, Balarám és
Krisna két utat, két eszményt mutatott fel. Balarám
a béke, vagy őszinte megbékélés útját, ami az
érintetlenség elérésével valósìtható meg, mìg Krisna
a küzdés útját mutatta be, ami állandó törekvésből,
összeütközésből és konfliktuskezelésből áll. A két

IstenEmber egyaránt birtokolta egy időben az
Isteni képességeket, köztük a lemondást is. A lél,
miként Isten -szinte- bármit megtehet, de ez nem
jelenti azt, hogy meg is kell tennie. Krisna sok
mindent megtett, amit Balarám nem és mégsem
volt egyik sem több, vagy kevesebb a másiknál! A
lél szabad akarata sem azt jelenti, hogy mindent
szabad, hanem azt, hogy szabad nemet is mondani.
Az őszinte lemondás mellett nincs hiányérzet. Ha
egy törekvő személy elkezdi gyakorolni a lemondást úgy, hogy fokozatosan elhagy világias-, anyagi
kedvteléseket, megtapasztalhatja, hogy amint megszabadul egy-egy kötődéstől rájön, milyen jelentéktelenség volt az mìg hódolt neki. Bár ezt csak olyan
előrehaladott lelki szinten lehet megtapasztalni,
amikor néhány alap tudásának már birtokosa az
ember. Ilyenek a MINDEN és a lél létezése, a lél
felsőbbsége az anyaggal szemben, az újabb és újabb
életek körfolyamata, a visszahatás törvénye (karma). Azt is tudni kell, hogy a viszonzás vágya által
vezérelt lemondás éppolyan kedvezőtlen, mint a
haszonelvű cselekvés, legyen az nemes, vagy nemtelen. Nem azért kell tartózkodni kedvezőtlen gondolatoktól, -tanoktól, -társaságtól, -környezettől, létfenntartástól, mert a lél rossz irányba változik,
hanem azért, hogy a test jó irányba változhasson. A
MINDEN-tudat legmagasabb lelki megvalósìtási
szintek egyikeként tartja számon az érintetlenséget.
Ez az az állapot, amikor az ember mindenfélét
cselekszik -természetesen lehetőleg a „jó” jelleg
szerint- mindenfelé megfordul -a szabályozó elveket gyakorolva- de nem azonosul semmi olyannal,
ami a lél anyagi befedettségét fokozná. Mindez nem
azt jelenti, hogy mindenfélét cselekedni kéne, vagy
mindenfelé meg kéne fordulni. Az érintetlen ember
a nehézségeket, a megpróbáltatásokat, a testi kìnokat is úgy éli meg, mint ami nem kelt érzelmi
reakciót. Az érintetlenség olyan derűs szenvtelenség, ami belátja, hogy változó világban, mindig,
minden változik. Tud a testi kìnokról, de nem
engedi hogy a keserűség, vagy a kilátástalanság uralma alá vegye. Végzi kötelességeit és nem azonosul
semmi kedvezőtlen dologgal. Tőle telhetően követi
a szabályozó elveket, melyek; tartózkodás a húsevéstől, gombától, tojástól, alkoholtól, más tudatmódosìtó szerektől, dohányzástól, serkentő anyagoktól (mint pl. a koffein), szerencsejátéktól, házasságon kìvüli nemi élettől, (házasságon belül is csak
gyermeknemzés céljából gyakorolja). Tudja, hogy a
jó-szeszély-nemjó hármasságból a szenvtelenség a
szeszély tudatos ellenlábasa, a szabályozó elvek
követése pedig a szeszély és a nemjó erők pusztìtója. De arról is tudatos, hogy mindezek a hatások
csak a testet érik annak durva- és a finom jellegeit.
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kit nem zavar boldogság sem kinek bú is egyre megy - megérett egy jobb világra nem kell újra kezdje el
A megszabadulás, vagy felszabadulás igénye sokszor, sok emberben felmerül, de mindig olyankor
amikor valami nem elképzelései, vágyai szerint
alakul. Pedig a körforgás, az anyagi megnyilvánulás
alaptermészetét képező kettősség és az ebből eredő
változás, váltakozás velejárója, hogy -általában- egyszer fent, máskor lent. Ez érvényes az általános
ember esetében. A MINDEN-tudatú ember tudja még ha gyakorta nem is érti, nem is látja be igazán,
mégis tudja- hogy a MINDEN-től semmi nem
független, nincs Isten hátamögött. Így aki tudja azt,
amit őszintén hisz, annak a boldogság érzete, vagy
a bánat érzése sem zavarja meg sem hangulatát,
sem viselkedését, sem látásmódját, -döntéseit, vagy
-tetteit. Közkeletű a kifejezés, hogy az emberek a
boldogság kék madarát keresik/kergetik. Mégis
ritkán gondolkodik el rajta bárki is, hogy miként
tesz a madár? Ágról-ágra száll, hol az egekben
szárnyal, hol a földön lépdel. Ugyancsak szeszélyes
a viselkedése. Igen, szeszélyes. Sem nem ’jó’, sem
nem ’nemjó’. Ugyanakkor ez a bizonyos boldogságmadár kék, mint az ég. Ott, fenn kell keresni, nem
itt az elmúlás, a mulandóság honában, annak
barnászöld-, Nap nélkül sötét világában. Tehát
már azelőtt nyilvánvaló a földi boldogság ellentmondásossága, mielőtt annak részleteit megvizsgálnánk. Ha megpróbálunk bepillantani a
boldognak vélt pillanatok tartalmi részébe, azt
látjuk, hogy az mindig inkább csak valamifajta
pillanatnyi elégedettségérzés, örömérzet, mintsem
tartós állapot. Úgy tartják, hogy a jót hamar
megszokja az ember. Így amint megszokottá válik
egy korábban kitüntetettnek vélt helyzet, onnantól
már nem kerül a boldogìtó események-, élmények
sorába. De nem sokkal különb a bánat kérdése
sem. Annyiban mégis, hogy az örömérzet valami
többlet-tudat eredménye, mìg a szomorúság inkább
kudarc, hiány következménye. Az áhìtott valami,
vagy valaki megszerzése átmeneti elégedettségérzést vált ki, mìg valaminek, vagy valakinek az
elvesztése akár tartós bánatra is okot adhat. Mindezek az érzék-, érzés érdeklődési körébe tartoznak.
A lényeglátó bölcsek vallják, hogy a földi boldogság
a szenvedés -vagy a vélt hiányérzet- hiánya.
Ugyanakkor azt is tudják, hogy az őszinte lelki
törekvők számára elégséges annyi anyagi, ami a test
és a lél egybentartásához elégséges. Márpedig ez
igen csak kevés. Nem kell hozzá szinte semmi.
Azonban ha megnézzük az emberi létforma négy
életrendjét; a tanuló (gyermek), a házas (fiatalfelnőtt), a visszavonult (idős) és a lemondott (öreg)
korszakot, akkor azt látni, hogy az egy élet második
felében ha -társasági együttélési konfrontációk nélkül- megtehető az elfogadottnál nagyobb mértékű

egyszerűség. Az első életszakaszban óráról órára
gerjed az anyagi igény, majd fiatalfelnőtt korban
mindent meg is tesz a családos ember, hogy az
anyagi igények kielégìtésre kerüljenek. A harmadik valós- életszakaszban a „túltermelés” a valós szükségleteken túli anyagi gyarapodás az eszményìtett.
Ennek az egyéni tudatlanságon túlmenően elsődleges motorja a hamis önazonosságtudat és az
ebből eredő azon képzet, hogy a test számára
minden szükséges és a mennél több anyagi dologra
szükség van. Másodlagosak a környezetnek- és
annak elvárásainak való megfelelés kényszere, majd
a feleség és a gyermekek kielégìthetetlen szeszélye.
Játék – még több játék, ház – még nagyobb ház,
autó – még nagyobb és/vagy több autó, utazás –
még több-, még egzotikusabb utazás, anyagi javak –
még több az anyagi javakból, stb. stb. Az egy
emberi élet második felében a visszavonult idő
alkalmas lehet arra, hogy a házas életrend alapvető
kötelességein túljutva (családalapìtás, majd két
gyermek felnevelése!) az anyagi kötelékekbe
gabalyodással eltöltött kötődésnövelést, kötődéscsökkenésbe fordìthassuk át. Ennek napjainkra
több objektìv akadálya van. Legfőbb gát itt is a
tudatlanság és a hamis önazonosságtudat meghatározó szerepe. Ezekből is eredeztethető az a hátráltató körülmény, hogy növekszik a hìmivarú nők
aránya (ők a női természetű-, női értékrendű
férfiak) akik az anyagi berendezkedésre törekszenek, mint ahogy azt a nők -a női létforma természetszerű sajátossága folytán- érthetően teszik.
A világviszonylatban kényszeres kettőnél több
gyermek vállalása túlnépesedéshez vezetett. Ennek
erkölcsi zsákutcája a kìnai rendeleti „egykézés”
hiszen ott évszázadokon át kényszeresen szaporodtak túl. Súlyos erkölcsi felelősség terheli azokat a
vallási köröket, amelyek a „szaporodjatok és
sokasodjatok” igét hìrdetik(ték) – s mégsem, hisz a
hanyatló szellem- és erkölcs világában a hanyatló hamis- erkölcsi értékek az időszerűek. Jól látható,
hogy az oktalan túlnépesedés milyen globális
kataklizmákhoz vezet(ett). Föld Anya kizsákmányolása (pl.: az évmilliárnyi idő alatt keletkezett foszszilis energiahordozókat egy évszázad alatt elfüstölte a civilizált emberiség), az elérhető tiszta vìzkészletek vészesen megcsappantak, a légkör túlszennyezett, az ózonréteg nem véd kellőképen az
éltető és egyben pusztìtó Nap sugárzásától.
Egészségtelen túlzsúfoltság a városokban, éhìnységek, állandósult háborúk földért, -energiahordozóért, -vìzért, -élettérért. A kettőségektől
megszabadult lél-nek nincs keresnivalója a
kettősségek világában. Erről a logikán kìvül Avatár
Balarám is -mint a Legfelsőbb- biztosìtja Jast.
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az ilyen lét egyensúlyát szilárdságban éli meg - nem gyötri a fájdalom már örömben sem édeleg
Aki tudatos az Abszolút Igazság -akár csak töredékét képező- rendelkezésre álló (rész)ismeretiről, az
megtette az első lépést afelé, hogy léttisztìtást
végezzen. Értelemszerűen, aki nem rendelkezik az
igaz tudásról információkkal sőt, aki a hamis tudás
útvesztőiben tévelyeg, annak ugyan miként lehetne
esélye mérsékelni lényegi lénye -a lél- anyagi
béklyóinak szorìtását? Aki tudatos a MINDEN-ről,
a lél-ről, a megnyilvánulás átmenetiségéről, az
anyagi létformák mulandóságáról, az újabb és újabb
testcserékről, a visszahatások törvényéről, az képes
elindulni a felszabadulás útján. Még ha minderről
nem is rendelkezik megvalósìtással -ahogy alig akad
ember- akkor is belátható, hogy az ilyen személy a
„jó” útjára lépett. „Jó” az ami Isten felé visz,
„nemjó” ami hátráltat az Isten felé való haladásban,
illetve azzal ellentétes irányba hajt, „szeszély” a
„jó” és a „nemjó” közötti tévelygés és ez az
általános. Gyakorta vetik fel a ~„…mindenki az én
utamat járja…” – Isteni szólamot, amit durván úgy
fordìtanak ki, hogy -szinte- mindegy, hogy ki
milyen módon közelìti meg Istent, végül mindenki
Őhozzá jut. Mosolyogni való, hogy még személytelen alapokon nyugvó iskolák követőinél is felmerül ez a leegyszerűsìtés, ahol Isten még
fogalmilag sem ismert. Annyi igaz, hogy Istentől
függetlenül nem történik semmi, tehát nincs olyan
út, ami Tőle független volna. Ennek szellemében
valóban minden út az Övé. De merre kacskaringóznak ezek az utak és mennyi ideig-, hány
millió születésig tartanak? Valóban mindegy? A
lényeglátó bölcs tudja, hogy a lél sorsa nem az,
hogy mindent kipróbáljon. Esett már szó arról,
hogy a háziállatokban lakó lél anyagi befedettségében, a lelki evolúciós fejlődés igen csekély, hisz
gyakorlatilag alig van esélye, hogy természetes
halállal pusztuljon el. Mindahányszor levágják,
annyiszor kezdheti elölről a tyúk, kacsa, sertés, stb.
létformát. Az a szellemi degradáció, ami folyik a
különböző vallási folyamatok keretében akkor,
amikor a lényegi lényről -a lél-ről- nincs tudomása,
vagy nem ismeri az újabb és újabb születések
tényét, annak természetét, Isteni szabályrendszerét,
ugyan milyen istenes úton igazgatja hìveit. A
MINDEN-tudat ismerői nem térìtenek, nem szállnak vitába más folyamatok követőivel, mert
követik Balarám tanìtását „…107. aki tudás
birtokosa - ne zavarjon célvágyót…” -majd
később- „…110. teljes való ismerője - nemtudókat
nem zavar…”. Más szavakkal, de ugyanezt mondta
Krisna Ardzsunának a Bagavad Gìtában, a Krisna
követők mégis erős térìtő és prédikáló egyházrendszert épìtettek ki s tartanak fenn a világban.
Pedig nem kisebb szellemi személyiség, mint Bakti-

szidanta Szvámi mondta: - A szervezetszerűség a
lelki élet halála! – Nagyon sokban és nagyon sokat
segìt a közös törekvés, de be kell látni felszabadulni
ki-ki csak önmaga tud és csak annak árán, hogy
megvalósìtottan megszabadul a kettősségektől.
Azért fontos hangsúlyozni a ’megvalósìtottan’
kifejezést, mert elmében, szóban, akár nemes
tanìtási folyamat követőjeként sok ismeretet
kaphat, szerezhet egy lelki törekvő, mégis amikor
„próba” elé állìtja az élet, akkor a kiegyensúlyozottság nem elég szilárd, a fájdalom fáj, az
örömteli élmény örömmel tölti el még a legnagyobbakat is. Mindez nem azt jelenti, hogy az
igaz törekvő fájdalomtűrő fakìr, vagy búval bélelt,
örömtelen személy lenne. A test érez, az érzetek
hatnak, de a kettőségektől mentes személyt érintetlenségében nem befolyásolják a váltakozások.
Mondják, hogy ha egy baráttal bánatunkat osztjuk
meg akkor az megfeleződik, ha örömünket akkor
az megduplázódik. Nemes gondolat -kellő
szentimentalizmussal- és bizonyára képes is ráhangolódni az elme, miközben a tanìtás úgy szól,
hogy ne higgyünk a változásnak! Más megközelìtésből pedig nyugodtan kimondható, ha
szándékoltam felezni, vagy megkettőzni kìvánunk
bármilyen átmeneti érzetet, helyzetet, ugyan nem
eredményvágy hajt-e bennünket? Ráadásul nem
anyagi jellegű-e az eredményvágy? De igen. Hogyan
viselkedik az aki tudatos arról, hogy semmi nem
független a MINDEN-től? Balsorsot nem felez,
örömöt nem dupláz. Úgy visel mindent, ahogy azt
az elrendezések kiváltják. Oly sok kifejezés torzult
szinte -vagy teljesen- ellentettjévé a szellemi és
erkölcsi hanyatlás e kezdeti „röpke” ideje (ötezer
év) alatt is (a Kali juga még, vagy 427 ezer évig
tart!). Így járt a ’barátság’ megélése is. A barátság
igazán annyit tesz; - Úgy fogadlak el, amilyen vagy
és abban segìtelek, amiben kéred. - Barát barátot
nem kìván sem megváltoztatni, sem terhelni bánattal, könnyelműen örömmel lelkesìteni. Ebben a
viszonyban is legfőbb mozgatónak a kötelességteljesìtésnek kell lennie. Amikor a Kuru mezei
összecsapás előtt a két fél tábort „toborzott”, akkor
más megvalósìtási szinten álló családok, törzsek,
nemzetek más motiváltság mentén csatlakoztak a
hadhoz. Az ős-jászok -mint koruk magas szellemi
szinten álló más embercsoportjai- nem kaptak
hìrnököt, vagy „véres kardot”. Barát érzi, tudja
hogy mikor s mire hìvja a barátja. Minden technikai
segédlet nélkül mindig szellemi kapcsolatban álltak
egymással száz kilométerekről is. Így vonták össze
valamennyi hadra-fogható erőiket az ős-jászok, s
keltek át a Hindukus hegységen, hogy a végzet mezején barátnak s Istennek áldozatot mutassanak be.
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mi látható átmeneti mi valódi el nem múl - lényeg látó bölcsek előtt tudást fedő köd lehull
Az érzékek által „kitapintható” anyagi megnyilvánulások a kezdettel és véggel rendelkező dolgok
közé tartoznak. E megnyilvánulások lehetnek
tárgyiasult, materiális összletek, lehetnek anyagi
folyamatok, vagy fizikai jelenségek, de lehetnek az
érzet hatókörébe tartozó finom viszonylatok is,
mint az érzések. A tárgyakról alig ha emlìtést kéne
tenni, különösen az ember által előállìtott tárgyak
esetében. Mindnek volt megszületése, lesz elhamvadása is. Mesterséges, vagy természetes úton
„újrahasznosul” minden. A természet „tárgyai” már
összetettebb folyamatok következményei, de aki
megérti, hogy ezen anyagi megnyilvánulásnak is
egyszer vége lesz, az érti minden ilyesmi valódiságát. Valódi s mégsem az. Azisnemis. Valódi, hisz
érzékelhetőek, használhatóak, alkalmasak kölcsönhatások lebonyolìtására s mégsem valódi a szó igaz
értelmében, hisz mind-mind véges. Lényeglátó
használja őket, de velük, vagy nélkülük, egyre megy.
Természetesen mennél befedettebb egy lényegi
lény, annál nagyobb a kötődése tevékenységekhez,
azok eredményéhez, a burkot -értsd; a testet- érő
kedvező, vagy kedvezőtlen következmények
szerint. Minél erősebb a késztetés a négy vágy
(élvezet, javak, hatalom, hìrnév) kielégìtésére, annál
nagyobb szükségét látja az ember a (használati)tárgyaknak, (segéd)eszközöknek. A természeti
jelenségek már nagyobb elvonatkoztató képességet
igényelnek, de arról is viszonylag hamar megtapasztalható, hogy a jön-megy kategóriájába
tartoznak. Ha egy olyan egyszerű természeti
jelenséget, mint a szél próbálunk érzékszerveinkkel
és érzetünkkel megìtélni, akkor annak környezetünkre és testünkre gyakorolt hatása alapján
ìtélkezünk. Ha halljuk a levelek és/vagy ágak
suhogását nem gondoljuk hogy a fák mozgatják a
levegőt. Ha látjuk a sodródó tárgyakat, nem
képzeljük, hogy azoknak nőtt lábuk. Ha neki kell
feszülni az ellenszélnek, akkor is tudjuk, hogy nem
a szél van ellenünk, csupán a nagyobb terek- és
tereptárgyak hőmérsékletkülönbsége idézi elő a
légmozgást, ami ahogy jön, el is múlik. A negyedik
„halmazállapot” a hullám, vagy rezgés -jelen
esetben a Nap sugárzása- változást, váltakozást idéz
elő, a második (folyékony) és az első (szilárd)
„halmazállapotokban” amitől a legmozgékonyabb,
a harmadik, a levegő táncba kezd. Fut-szalad
mindaddig, amìg a találkozások a kölcsönhatások
folytán föl nem emésztik energiáját. Mindez
egyszerűen belátható. Egészen más az érzetek,
érzések valódisága. Ki vonzódik, ki viszolyog,
amikor ilyen érzésekről szó esik? A vonzódó-, vagy
a viszolygó ember? Igen is és nem is. Azisnemis.
De ki/mi a vonzalom alanya/tárgya? És ki/mi az

élvező? A test? Az elme? A lél(-ek)? Mindegyik és
egyik sem. A test az érzékszervek révén elszenvedi
a hatásokat, amelyeket az elme érzékközpontja fog
fel és az értelem közreműködésével értelmez.
Klasszikus iskolapélda a forró és hideg vizes tálban
történő kézcsere. Egy idő után nem tudunk különbséget tenni a hideg- és ellentéte a meleg-inger
között, pedig sem a tálak, sem a kezek nem
változtak. A túlzott érzékkielégìtés esetében is csak
egy ideig beszélhetünk élvezőről, hisz a túlzott
élvezetkielégìtés egy ponton túl átcsap ellentettjébe,
az undorba, viszolygásba, szerencsés esetben
csömörbe. Az érzék erre nem képes, hiszen mint a
testi vágy központja úgy működik, mint maga a
vágy. A vágy sajátosságaként a tűz hasonlattal
szokás élni, miszerint minél jobban táplálják, annál
jobban ég. Az értelem értelmez és válaszokat, reakciókat állìt elő kifinomultsága szerinti minőségben.
Az intelligensebb elme összetettebb válaszokat ad,
mìg az egyszerűbb elnagyoltabbakat. Ám a lényeglátó bölcseknek tapasztalni sem kell ahhoz, hogy
következtetéseket legyenek képesek levonni. A
befedettebb, testtudatos ember legtöbbször még
saját kárán sem képes tanulni. A sokak által sokat
magasztalt „magasrendű” érzet, vagy érzelem akár
egy életen belül is újra és újra megcsalja az „élvezőt” ha értelem hìján cselekszik. Visszatérő alapvetés a lél és a MINDEN hasonlatossága. Ennek
szellemében belátható, hogy ha köztük „csak”
mennyiségi különbség van, akkor a lényegi lény
éppolyan teljes tudással rendelkezik, mint a MINDEN Maga. Ezt a teljes tudást befedő anyagi ködfátyol okozza; a téves látást, a kellő megkülönböztetőképesség hiánya. Márpedig tiszta elme nélkül
csak ködben tapogatózik a lény. Az érzelem elkerülhetetlenül fontos. Általa képes az érzékelésen
túli ingerek minőségét megtapasztalni az elme. De
nem szabad elfeledni, hogy a befedett lényegi lény
torzìtó burokban él, ìgy valódi látása is torz. A
nagyra becsült „szìv” is csak akkor válik javunkra,
ha tiszta. A befedett, a szennyezett, a megcsalt,
vagy becsapott szìv illúzióba ringat, illúzióban tart.
Hiába a nemes elszántság, az őszinte törekvés, ha
nincs kellően kifinomult megkülönböztetőképesség, ha nincs sem tudás, sem tapasztalás az örökös
változások közti létről, akkor az idők végezetéig
kereshet még a legelszántabb lelki törekvő is. A
Bizalmas Tanìtás az Abszolút Igazságról szól. Az
egyes szakaszokhoz fűzött kiegészìtések nem azt
kìvánják megvilágìtani, hanem a MINDEN-tudat
gyakorlati oldaláról kìsérelnek meg olyan részleteket felvetni, melyek továbbgondolásra inspirálják az
olvasót. Mindez semmiképpen nem szabálykönyv,
nem „filokália", csak praktikusnak szánt útravaló.
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meglátják ők minden dolgok ágát bogát lényegét - tudják mi az ami mozgat elpusztíthatatlan lél
Minden lél-nek, mint lényegi lénynek -a MINDENhez hasonlatosan- két alapsajátossága van; 1. Ő egy
személyes Valaki és 2. ezen személynek a személytelen kisugárzása, -energiája. Az alapsajátosságok
nem cserélhetőek fel! Energia sosem képes megszemélyesülni, de ugyanakkor a lényegi lény személyessége sincs kisugárzás nélkül. A lél személyes
voltának van szándéka, vágya, gondolata, akarata,
stb. és Annak van személytelen kisugárzása. Az Ő
kisugárzásának energiája pedig képes mozgásba
hozni és mozgásban tartani jelenségeket, folyamatokat. Ő az örök mozgató. Amikor megnyilvánulásba kerül, akkor annak elemi- és ’rész-egész’
alkotóelemeit mozgatja, de eközben éppúgy nem
változik, miként a MINDEN a megnyilvánulások
és megnemnyilvánulások örök folyamatában. Ez a
legfőbb ’azisnemis’ - örök változásban van, mégis
változatlan! A lél tökéletesen lelki, neki semmilyen
anyagi jellemzője nincs. Ha ide -vagy bármely más
megnyilvánulásba- látogat, érintetlenül érkezik és
érintetlenül távozik. Ami a körülményeket meghatározza az a MINDEN akarata, ami az Isteni
elrendezések formájában valósul meg. Ezt az Isteni
elrendezést a jelen világban természeti törvényekként is ismerhetjük, de ide tartozik a hatás-ellenhatás-, vagy a visszahatások (karma) törvénye is. Ő
-mármint a MINDEN- alkotta(-ja folyamatosan,
hisz Ő bárhol, bármikor bármit megtehet!) a
szabályokat, szabályszerűségeket, mozgástereket,
szabadságfokokat és korlátokat. Egy-egy lél a
lényege egy-egy szabad elektronnak, minden egyes
fotonnak („fény-hordozó” elemi részecskének),
egy-egy protonnak, vagy -neutronnak, de éppìgy
mint ’rész-egész’ mibenlétnek, minden egyes
atomnak is. (Rész-egész = egy magasabb
szervezettség, önálló egyedi sajátosságokkal. Ide
sorolható egy-egy létforma egyediségekénti ’részegész’ volta, de az azt az anyagi létformát felépìtő
egyes szerveket, mint ’rész-egész’, vagy azok
molekulái, mint ’rész-egész’, egészen azok ’részegész’ atomjaiig. Az azonos ’rész-egész’-ek az
esetek jellemző többségében felcserélhetőek a
magasabban szervezett ’rész-egész’-ekben – lásd
akár a szervátültetéseket, de elmehetünk akár egy
nemzet -mint ’rész-egész’- tagjainak felcserélhetőségéig is!). Gyakorta- és különféle szellemi
iskolákban hangzik el: „amint fent, úgy lent” (jellemzően Hermész Triszmegisztosznak tulajdonìtva a gondolatot) ami a MINDEN-tudat
„olvasatában” úgy hangzik; amint fent, úgy lent –
vagy nem! Abban legtöbb tanrendszer közös
álláspontra helyezkedett, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek – értsd: az Ő Mindenható-ságát
ugyan mi korlátozná? Ugyanakkor van olyan kegyes

hogy olyan általános szabályrendszereket tart fenn
a teremtettség egy-egy terében és idejében, amit a
lények állandóként tekinthetnek. Természetesen a
lényeglátók mindezen dolgok ágán-bogán keresztüllátva mindig, mindent a helyére tudnak tenni és
képesek azokat ott is kezelni. Az állandóságban
látott változékonyság -azisnemis- nem befolyásolja
a tiszta tudást. Tudás, megértés, belátás, megvalósìtás. Látás alatt természetesen nem csak a
fényjelenségen alapuló információkat, ingereket és
azok érzékelését, majd értelmezését kell érteni. A
szemmel nem látható-, sőt a többi érzékszervvel
nem érzékelhető világról is van képzete, képe az
embernek. E szellemvilág azonban a MINDENtudat követői számára érdektelen. Miként a
szabályozó elvek követőit mit sem befolyásolják az
elveket nem ismerők, vagy az azokat nem követők
szokásai. Az érintetlenség állapotában az érzékeken
túli éppúgy nem érdemes figyelemre, mint az
érzékszervek felfogta ingerek. Velük, de nélkülük.
A magasabb- és szellemi lényeket is tisztelve bár,
de velük nem barátkozva. A MINDEN-tudatú
ember számára a Legfelsőbbre való figyelem egyhegyűségét nem befolyásolják más közbenjárók és
különösen nem a földhözragadt szellemlények incselkedései. ( - Kiket „ragadnak” el „gonosz” homályos intrikusok? - Azokat, akik figyelmükkel,
leginkább pedig vonzalmukkal tüntetik ki őket. Az
érdektelenekkel hiába gáncsoskodnak. Legkivált
azokkal, akiknek minden figyelmét a Legfelsőbb
tölti ki.) A lényeg minden létformában ugyanaz,
még ha megnyilvánulásuk, ható- és hatáskörük
milliárdnyi féle is. Ugyanolyan lél a lényege egy
elemi részecskének, mint egy nagyhatalmú Istenségnek. Az elrendezések, a lelki fejlettségi szint, a
hozott visszahatások, a le nem törlesztett előző
létbéli tartozások szerint kerül ki-ki más és más
létformába. - Ha a lél örökké változatlan, hogyan
lehet más és más létformában? - a MINDEN
végtelen sok szférájában a lél-ek végtelen sok hatást
élnek át. Egyetlen hatás nem múlik el ellenhatás
nélkül. Különösen nagy hatásúak a lél egyéni
vágyai. A megkötő hatások -legyenek azok durva
fizikai szintűek, vagy akár csak gondolati sìkon iskötöttséget eredményeznek. A lét és a létformák e
kötöttségektől való megszabadulás lehetőségét célozzák. Egy bizonyos, hogy tudás nélkül csak a
nemtudás szintjéig lehet eljutni. Az ilyen lét a végtelen sok létezés hatása alatt görnyed és az Isteni
elrendezések hánytatásaiban való bolyongáshoz
vezet mìg világ a világ. A lényeglátók túllépnek már
ebben az életükben a nemtudás völgyén és a
léttisztìtással még lényegi lényük -a lél- Isteni erejét
is maguk mellett tudhatják törekvéseik során.
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mi elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más - örök lélnek mind egyre megy nem fogja a változás
E teremtettségben, aminek kezdete van, az hasonló
életutat jár be. Gyerekeskedik, felnő, családot alapìt,
-amìg kell- gondoskodik az utódokról, megöregszik és meghal. Ez ìgy természetes. Minden
ettől eltérő természetellenesnek tekinthető, ami
nem baj, de tudni kell, hogy az Isteni elrendezések
megkerülésének ára van. A felsorolt életciklusokban követendő magatartás azonban már nem
ilyen egyértelmű. A nagy világkorszakokban eltérések vannak. Természetes, hogy egy arany
korban mások a követendő elvek és eszmények,
mint a vaskorban. Komoly azisnemis dilemma
merül fel! Ha a jelen kor a MINDEN által úgy van
elrendelve és elrendezve, hogy szellemi és erkölcsi
hanyatlás az emberiség sorsa, akkor mindaz ami ezt
segìti „Istenes” és ami azzal ellenkező az „Istentelen”? Az egyén mozgástere szinte korlátlan. A
szabad akarat révén ki-ki dönthet, de hogyan döntsön? Szálljon szembe a Kali juga szélmalmaival?
Megtehető, de -szinte- biztos a végeredmény.
Egyén szintjén bármi megtörténhet, csoport
és/vagy emberiség szinten csak a hanyatlás folyhat
tovább. A szélesedő erkölcsi válság természetes. Az
elmúlt ötezer évben hiába történtek próbálkozások
sok-sok vallás-, erkölcsi tanrend-, társadalmi berendezkedés keretében a „jobbìtásra” hiába. Istennel
szembemenni értelmetlen, hìvő emberek számára
érthetetlen. Hány mélyen vallásos ember hirdeti a
„jóisten” igéjét s követi a „gonoszt”. Valami itt
nincs rendben. Lehet hogy rosszak a meglátások,
hibásak a szellemi alapok? Igen, azok. Nem kell
több bizonyìték, mint az elmúlt öt évezred oktalan
hiábavalósága. - De ha ez ìgy van, akkor nincs más
csak az önpusztìtás? Nemtudók számára ìgy, vagy
úgy nincs más út. Akinek nincs ismerete az
Abszolút Igazságról, különösen akik azt még
kétségbe is vonják, mint egyáltalán létezőt, azok
beteljesìtik a hanyatló emberiség sorsát. És számukra nincs hova. Hogy lenne, ha nem is tudnak róla? Az egyszeri halál nem végállomás. A magasabb
születés nem végállomás. A mennyei szférákból is
visszafelé vezet az út ide -vagy más megnyilvánulásba- és nem Istenhez. A derűs szkeptikus mondhatja; - Hát ha minden Istenben van, akkor minek
is kéne nekünk bárhova is eljutni? - Lelkük rajta és
ez ìgy is van. Az ő lényegi lényük -is- itt folytatja
még sok-sok születésen át, újabb és újabb anyagi
létformában. Balarám már eddig is és még jó pár
szakaszon keresztül sorolja Jas számára a lél kilétét,
de legfőképp az anyagi lét burkában való léte jellegzetességeit, sajátosságait. Következetesen bemutatja a lél -mint lényegi lény- és a létforma -jelen
esetben, mint ember- közötti szinte kibékìthetetlen
ellentétet és az általános ember meglátásainak tart-

hatatlanságát. Visszatérve a kezdő gondolathoz -az
emberi életúthoz- a gyermeknek egészséges fejlődésre és tanulásra -lehetőleg helyes tanulásra- van
szüksége. Ha a ’helyes’ alatt az Abszolút Igazságon
alapuló tudás elsajátìtására gondolunk, akkor arra
úgy ma, mint a jövőben alig van esély. Voltak-,
vannak kisszámú próbálkozások a védikus bölcselet
alapjain álló oktatás követésére, de csoport szinten
nincs kimutatható eredménye, mìg egyén szintjén
nem lehet megìtélni, hogy mi köszönhető a
képzésnek és mi az ilyen élethelyzetbe került lél
előző életekből hozott lelki fejlettségének. A
gyermekkor, majd a teljes emberi élet a „fejlődés”
(értsd: öregedés!) során folyamatosan működési
zavaroknak, betegségeknek van kitéve. Ennek ellenére azokon a vidékeken ahol sok energiát fektetnek az úgynevezett „egészségügybe” természetszerűleg a befektetett szellemi- és anyagi erő javìtja
a túlélési esélyeket, emeli az elmúlt századokhoz
képest a várható élettartamot. Így egyre többen
élhetik meg a 70-80 évet, ami ha emelkedő is
messze elmarad akár csak a „biblikus” matuzsálemi
életkortól. Azt azonban nem szabad elfelejteni,
hogy azok az emberek akik „mindent” megtesznekés igénybe is vesznek emberi életük meghosszabbìtására, azok minden egyes lépésükkel, minden egyes
„művi” beavatkozással a testtudatot erősìtik és a
testi kötődést növelik, majd olyan megkötöttséget
érnek el, amiből a lél még a test elhagyásakor sem
képes szabadulni. A házas-, családalapìtó életszakasz elengedhetetlen! Megkerülhető, de akik azt
teszik -jó esetben- automatikusan újabb emberi
életbe születnek -ha ugyan más okokból nem alacsonyabb létformába!- hisz nem élték meg a
„kötelező” életszakaszokat (lásd: ’természetes életút’). A fajfenntartást nem ötletszerűen rendelte el a
Legfelsőbb. Kihagyhatatlan „osztálya” a lét „iskolájának”. A cölibátust fogadók téves képzetbe ringatják magukat, hogy ha „Istennek áldozzák
életüket” akkor megkerülhetik az Ő általa alkotottés rendelt törvényt. Aki nem segìt emberi létformához két(!) lél-t, azok „ember”-ségét nem
neveli fel, majd nem engedi el mikor azok felnőttek,
az csak formálisan képes magasabb osztályba lépni
következő születésével. Az életismétlés során majd
bepótolhatja és be is fogja pótolni. Az öregedés az
egyik legtermészetesebb biológiai folyamat. Lehet
húzni-vonni, de ami megszületik, annak elkerülhetetlen a halál. A test elpusztul -szó szerint por és
hamuvá lesz- de a testet ért hatások akkor sem
múlnak el nyomtalanul, ha a MINDEN a lél
testelhagyásakor „törli az anyagi memóriát”. És ezt
a feledést Isteni kegyként teszi, nem büntetésből, de
a lél a rendezetlen számlát is megkapja s megfizeti.
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aki a test mozgatóját véli gyilkos harcosnak - tudatlan az mert nem érti mi a vitéznek sorsa
Sok emberi- és teológiai bìrálat éri a Kuru mezei
csata megtörténtét. Ez természetes azok részéről
akik nincsenek tisztában a MINDEN-el. (De ìgy
legalább érthető számukra, hogy miért is nem volt
megelégedve a lél -kinek-kinek saját lényegi lényeIsten közelében. Kritizálva és ferde szemmel tekintettek az Úrra, ìgy hát Ő kegyesen időről időre
megteremti számukra a „játszóteret” hogy próbálkozzanak kedvükre az uralkodással). Isten harcra is
buzdìtott (Avatár Krisna személyében) és el is
tanácsolt a küzdelemtől (Avatár Balarám személyében) Ugyanaz, ugyanott kétféle képen. Azisnemis . E kettősségek világában mindig két út van
„jó” és „nemjó” de mivel az Isteni elrendezéseken
túl meghatározó szerep jut az itt lévő lél-ek uralkodási vágyának is, ezért a „szeszély” mint tévelygés -a jó és a nemjó között- mint a keresés, a
bizonytalanság, a tanácstalanság és nem utolsó
sorban az esendőség éppúgy jelen van. A
Legfelsőbb minden kìvánságot teljesìt. A
különböző lelki evolúciós fejlettségi szinten álló
létformák -különöst az emberek- olyan pontra
jutottak a Kali juga beköszöntekor, ami leginkább
megosztottság, nem hogy csak kettéosztás. Az ősjászok városállamában is jelentkeztek már a
letelepedett lét és a túlnépesedés felé haladó
eszmerendszer kedvezőtlen hatásai. Gyakoriak
lettek a bonyodalmak, -betegségek, -fáradtság, hibák, mint pl.: bánat, félelem. Az aggodalmak
miatt sok volt a nyugtalanság. Elszaporodott az
őszintétlenség. A „nyerészkedők” csaltak. Csökkenni kezdett az emberek ìzlelő- és szagló
képessége. Az időjárás szeszélyesebbé vált. Az eső
egyre rendszertelenebbül hullott. Megkezdődött a
Turán alföld sivatagosodása. (a XX. szd.-i szovjet
gyapotmegszállottság már csak hab volt a tortán –
az az Aral tó végpusztulását idézte elő!) A kezdeti
jelek előrevetìtették az emberiség szellemi és
erkölcsi hanyatlását. A ’szellemi’ kifejezés mindig
előre kerül, hisz igaz tudás nélkül, vagy hamis tudás
birtokában a tiszta erkölcsről sem alakulhat ki igaz
fogalom. Aki úgy gondolja, hogy van külön „JóIsten” és van Rajta kìvül valami Vele egyenrangú
ellenlábasa, az a kettőségek szerint szemléli a
világot. A MINDEN EGY! Abból és Abban
teremtetik e kettősség. A teremtést sem jó-, vagy
gonosz végzi és nem is Isten Maga, hanem az Ő
Teremtő aspektusa. Egy erre képesìtett, alkalmas és
felhatalmazott lél. E megnyilvánult teremtettségbe
zuhannak alá a lél-ek és kapnak egyenként különböző anyagi létformát, a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig. Az ’alázuhanás’ is képletes, hisz a
MINDEN-ben nincs lent, vagy fent. Nincs Istenhátamögött. A lél-ek egyéni jelleme, körülményeket

befolyásolni képes helyzete döntő hatást vált ki, de
mégsem Ők a cselekvők. A szabad döntés által vágyaik is lehetnek akár Isten ellenében irányulók is.
Gondoljunk bele Avatár Buddha helyzetébe. A
MINDEN Maga hallgatja el Önmagát az emberek
előtt. Eszményként és célként a semmiben történő
feloldódást jelöli. De az a hitrendszer már a Kali juga „terméke” amikor a magasszintű erkölcsi tanrendszerre is szükség volt, akár a szellemi alávetettség árán is. Isten már nincs, de van olyan viselkedés
ami megtisztìt és felszabadìt. Az elemi és atomi létformában csak a természeti törvények szabályoznak, teljes a lél befedettsége. Molekuláris- és szervi
szinten már érvényesülhet a rész-egész törekvése.
A mozdulatlan élőlények esetében az erős kötöttségek a meghatározók, mìg a mozgóknál inkább az
ösztönszerű viselkedések a jellemzők. Az emberi
létformában nyìlik meg a tudatosulás esélye és a
befedettség megnyìlása. Az emberi létformánál -a
rendes egyenes (természeti evolúció-szerű) fejlődés
végén- nyìlik a válaszút; meghódolás a Legfelsőbb
előtt, vagy további uralmi törekvések. A meg nem
hódoltak, de magasabb szintre vágyók és érdemesek e megnyilvánulás égi szféráiban kerülnek
hatalmi és/vagy irányìtói pozìciókba, majd onnan
esnek le újabb meghódolási lehetőségekhez. Tehát
sosem a lél a cselekvő! A lél e kettőségek világában
az ideális szìnész; jellegtelen, megnyilvánulásában
jellemtelen. Mindig olyan szerepet játszik el amit az
egyéni érdemek és az Isteni elrendezések folytán,
jelmezként kiérdemel. A lél nemcselekvő. Ami cselekszik az az anyagi test durva fizikai összetevőinek,
a finomak általi mozgatása. Legfőbb „bűnös” a hamis önazonosságtudat, cinkosa a megtévesztett értelem és ezek ketten a tisztátalan érzékek révén
manipulálják a durva testet. Az érzékek világában,
az érzelmi ködfelhő-burokban gubbasztó lél csak
értetlenül nézi, hogy a test közvetlen-, vagy közvetett érzései és megérzései miként csalják újabb és
újabb kelepcékbe. Gyakran merül fel a ’kötelesség’
kérdésköre. - Mi a kötelesség? - a válasz első fordulata egyszerű; - Kinek, mi! - A kötelesség egyénenként-, korcsoportonként-, nemenként-, életrendenként-, emberi osztályonként is változik. Tovább bővìtve a kérdést -de maradva az emberi létnél-, egyegy nemzet tagjaként is újabb kötelezettség hárul az
egyénre. A Bizalmas Tanìtás jelen szakaszában felmerült „uralkodó”-i, azaz harcosi osztályba tartozó
ős-jászok kötelessége a tisztes küzdelem volt.
Végső sorsuk csak a sorsszerű győzelem, vagy a
sorsszerű elbukás lehetett. Kuru mezeje kitüntetett
küzdőtér volt. Az ős-jászok egy korszakváltó sokszázezer évenként előforduló- Isteni szìnjáték
szerepeit betöltő résztvevők voltak. Felszabadultak.
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szintúgy nem tud semmit az sem aki gonosz lélben hisz - hisz ő nem öl s ölhetetlen örök idők végiig
Ahogy a MINDEN sem nem jó, sem nem gonosz miközben ’jó’ is és ’gonosz’ is!- (azisnemis) úgy a lél
sem gonoszságból, vagy bármilyen alantas szándékból hat a törekvőre. A nemcselekvő lél személyes
hatása annak függvényében képes megnyilvánulni
az élőlényen keresztül, amilyen mértékben azon
személy lényegi lényének befedettsége azt lehetővé
teszi. Az általános ember lényegi lényének befedettségét „milljomrétű”-nek szokás nevezni.
Legbelül kezdődik az Isten adta feledés, amitől
létrejön a megnyilvánulásban tartózkodó lél-ek
hamis önazonosságtudata. Ennek következtében a
test annak hiszi-, gondolja-, érzi-, tudja magát
amilyen testben tartózkodik. A hit egy eshetőleges
alternatìva; lehet, hogy úgy van (?) A gondolat a
tisztátalan elme játéka, ami a tisztátalanság foka
szerint képes a hitet erősìteni, vagy gyengìteni. Az
érzés a legcsalfább. A kettőségek világában tiszta
érzés -gyakorlatilag- kizárt, hisz az általános
azisnemis törvény szellemében minden az is és
nem is, illetve az igaz tudás alapú tudatosság nélküli
érzés ahogy gerjed, úgy ki is alszik. Mikor egy
MINDEN-tudatú embertől megkérdezik; - Hiszele Istenben? -vagy- Hiszed-e a JóIstent? - Ő nyugodtan válaszolhat: - Nem! Én nem hiszek Istenben, én Istent tudom! Isten nem hit kérdése! - E
tudásban, már nincs olyan eshetőség, hogy vagy
úgy van, vagy nem? Egyértelmű, Isten -Aki a MINDEN- VAN. Nem mérlegelés-, gondolat-, vagy érzés kérdése. Hasonlatos a helyzet az agyon szajkózott ’szeretet’ fogalomkörrel is. Az emberiség
többsége azt vallja, hogy a szeretet érzés dolga,
vagy hogy a szeretet az egy(fajta) érzés. Tudományosan le nem ìrható, hisz kimutathatatlan. Az értelem mit sem tud vele kezdeni, hisz az érzelmi
viszony értelem feletti – vallják az érzelem-pártiak.
Igen és nem! (azisnemis) Mikor az embernek szeretetteljes érzése támad, igazából megfoghatatlan
folyamat játszódik le a test finom fizikai sìkjának
érzet-béli ködfelhő-burkában. Valóban leìrhatatlan
(amire amúgy szükség sincs), de egy biztos hogy a
folyamatnak kezdete van, ennél fogva vége is van.
Az érzés megszületik, különböző intenzitással hat,
majd alábbhagy, és megszűnik, eltűnik (Ha előbb
nem, a lényegi lény test-elhagyásakor. Szentimentális idealisták a szeretettel kapcsolatban fölvetik,
hogy az igaz szeretet soha el nem múlik. Pl.: az igaz
hazaszeretet az ember lelkében halála után is megmarad -vallják- Kérdés: - Ha egy lél a test elhagyása
után is hordozza érzelemteste információit, érzeteit, érzéseit, majd a „nagy elszámolást követően”
nem emberként, vagy nem ugyanazon nemzet
emberi tagjaként testesül meg, mint ahonnan eltávozott, ezen hazaszeretet miként nyilvánul(hatna)

meg? Hát sehogy. És ha nem nyilvánul meg; Hová tűnik? ’az éji homályban’) Ami nem örök, az
sosem lehet magasabbrendű az öröknél. Az
Abszolút Igazságról szóló tudás úgy örök, mint
annak forrása. - Ki a forrás? – a MINDEN Maga!
E Bizalmas Tanìtásban a Legfelsőbb -Avatár Balarám személyében- kinyilatkozta az Abszolút
Igazság azon részét amit Jas-nak szánt és tudta,
hogy ott-akkor-annyit adhat át ami szükséges és
elégséges. Nem mondott többet, sem kevesebbet,
és ami elhangzott e tanìtásban azzal kapcsolatban
nincs okunk kételkedni. E kételkedés azon örök
kétkedés volna, ami mindnyájunk lényegi lényét itt
tartja már sok-sok születés óta, s amìg tart mindnyájunkat itt is marasztalja. Lehetne ez a tanìtás hit
alapú, bár akkor próba alá kéne vetni, hogy úgy
van, vagy sem? Ez a próba az elmúlt ötezer évben
sokszorosan megtörtént az ismert világ minden
pontján, számtalan civilizációban, szinte végtelen
sok emberi- és természeti helyzetben, -viszonyban,
és a Bizalmas Tanìtás tudáskincse megállta a helyét.
A tudás örök, miként a lél. A lél is örök miként a
MINDEN, de az anyagi létformában megnyilvánult
lél milljomréte mindent befed. És ez a befedettség
cselekszik test formájában, az Isteni elrendezések
és a természeti törvények átláthatatlanul összetett
közegében, azok hatására, -szabályrendszerében és
közepette. Visszatérve a ’szeretet’ érzésbeliségéhez.
Mindaddig amìg nem tudás alapú egy megközelìtés,
addig valóban érzés-, érzet- és hit kérdése. De ha
körülìrható és a leìrás érzetektől, vagy szubjektumtól függetlenül megfigyelhető, számon kérhető,
ellenőrizhető, akkor már az amúgy érzelem-alapú
viszony is lehet -és az is- valóság! Mi a valós része a
’szeretet’ fogalomnak? Akkor beszélhetünk igaz
szeretetről ha a viszony; 1. elvárásnélküli 2. adó 3.
részrehajlás nélküli s ha e három peremfeltétel egy
időben teljesül! Két szemléltető példa: az első
Abszolút mértékű, a második a relatìv zsidó-keresztény kultúrkörben is egyszerűen értelmezhető. A
Nap -mint a Földi élet forrása- elvárások nélkül
csak ontja -adja- éltető (ugyanakkor pusztìtó – azisnemis!) sugarait, megkülönböztetés nélkül, létre,
fajra, nemre, stb. való tekintet nélkül, semmit sosem kérve. Ez -is- az Isteni Szeretet mindennapos
megnyilvánulása. Ki-ki mérheti hozzá pillanatnyi
szeretet-érzését, hogy tisztázhassa annak mibenlétét. Aki az értelem mellőzésével vagy annak hiányában- érez „szeretet”-et, az sosem tudja meg,
hogy az valóság, vagy csupán valaki/valami játéka!
Jézus -a Szeretet-tanìtás Mestere- csak ennyit tett:
adott és adott, elvárás nélkül és részrehajlás nélkül
mindenkinek. A Nap lényegi lénye egy lél, Jézus
lényegi lénye egy lél (volt) ki tudja ma hol kószál?
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nincs a lélnek születése halála sincs éppen úgy - ha már megvolt nincsen vége számára nincs véges út
A megszületetlen kifejezés annyit tesz, hogy nincs
kezdete. Márpedig ami kezdet nélküli az éppúgy
végnélküli is, tehát örök. Ezen átmeneti megnyilvánulásban kevés ilyen dolog létezik. Ami bizonyos
az a MINDEN -mint Isten- a lél(-ek) -mint mindenek lényegi lénye- valamint az örök változás. Itt
létrejönnek majd eltűnnek földrészek, kialakulnak,
majd kipusztulnak fajok, megszületnek s kihalnak
nemzetek – minden elmúlik egyszer. Az ős-jászokat
As-nak is nevezték (a név kiejtve – ász, jelentése:
egy), de éppìgy illetik a krónikák s ők maguk
nemzetségüket az alánok ősei is. Mìg a ős-jászok és
az alánok utódai ma is élnek, az As nép feloldódott
a történelem végtelen útjain. A jelen korra nem
csak egykor volt létezések tűntek el, de a tiszta
jegyek, jellegek és jelentések is megváltoztak. Így
már ötezer éve is keveredések történtek az emberi
faj osztályaiban. A négy alap osztály a ’gondolkodó’
az ’uralkodó’ a ’nyerészkedő’ és az ’élvezkedő’ egymásra hatva, tisztán sosem érvényesülve jellemeznek egy-egy emberi jelleget, osztályt. A ’gondolkodó’ a szellem embere. Az ’uralkodó’ legfőbb
sajátossága a vezetés. A ’nyerészkedő’ mára alakult
a gazda(g), gazdálkodó meghatározottságból. Egykor a tisztes gazdálkodót ugyan a tevékenysége
eredménye, viszonzása motiválta ami jó gazda
esetén anyagi gyarapodáshoz, gazdagsághoz is
vezetett, de ez fokozatosan nyereséggé durvult, ami
a szellemi és erkölcsi hanyatlásban természetszerűleg nyerészkedésbe csapott át s tart ìgy ma is. Az
’élvezkedő’ lételeme a testi vágyak kielégìtése,
eszem-iszom-dìnom-dánom és kitüntetett helyen a
testiség. A két IstenEmber tiszta osztályt képviselt
emberalakjában, Krisna volt az ideális ’uralkodó’
Balarám a jó ’gazdálkodó’. Az As nemzetség a
’gondolkodó’-i és az ’uralkodó’-i kevert osztályba
tartozott. A harcosi (uralkodói osztály egyik aspektusa) küldetésre már volt utalás, de a gondolkodói
rendről, mint amely mindig a tudást és a hiteles
tudást keresi, majd -követi; még alig. Jas korában az
emberi osztályok rendje köztudott volt, de már
egyre gyakrabban fordultak elő kevert jellemzők. A
’gondolkodó’ jelleg, miként a többi is veleszületett.
Egy életen belül senki nem képes alacsonyabb osztályból magasabba „fejlődni” - a vér nem válik
vìzzé! - kutyából nem lesz szalonna! (különösen a
védikus alapú kultúrákban, ahol a kutya is az
érinthetetlen-, tisztátalan élőlények közé tartozott –
nézzük meg hol tartja őket számon az emberiség
„kutyás” tábora ma a szellemi hanyatlás korában?)
Az osztály jelleg végig kìséri az embert életén,
életszakaszain és mindegyik életrendben érvényesül
annak hatása. Hiába gyermek, fiatalfelnőtt egy-egy
’gondolkodó’ jellegű személy, markánsan megkü-

lönböztethető kortársaitól. Más a jelleme, beállìtottsága, érdeklődése, viselkedése, mások reakciói, stb.
Az ideális ’gondolkodó’ olyan öreg szellemi ember,
aki már teljesìtette a tanulói, a házas, majd a
visszavonult életrend kötelezettségeit. Fiatal korában megtanulta az anyagi lét szabályait és felkészülten jutott a házas-, családalapìtó korba. Két
gyermeket felneveltek, majd fokozatosan háttérbe
szorìtotta anyagi tìpusú érdeklődését. Idősként
vállal csak olyan vezetői feladatokat, amely révén
segìtette a fiatalokat és a családosokat, de fokozatosan és folyamatosan engedte el a kötődéseket
és kötöttségeket. Az ’élvezkedő’, a ’nyerészkedő’ és
az ’uralkodó’ osztályba tartozó férfiak erre nem
képesek. Az ’uralkodók’ a jó vezetők és közülük
kerültek ki a kiváló harcosok. A jó vezető vezet,
elöl halad, példát mutat, ha kell önfeláldozó.
Lételemük a küzdelem – nem csak a harcban. Nagy
újìtók, biztos iránymutatók. Az ős-jász férfiak
elvesztése pótolhatatlan volt. Új irány kellett. Mikor
felvetődött a ’nyerészkedők’ csalásra hajlásának
kezdete, akkor azt úgy kell érteni, hogy a nyereségnek is van erkölcsileg elfogadható, tisztes nagysága,
ennek eredendő mértéke a ’nyerészkedő’ jellegű
személy létfenntartásának biztosìtása. Ha többlet
adódott, abból adomány lett. Amikor ezt azok is
túllépik, akik -elrendezetten- kötelességszerűen árútermeléssel, árúforgalommal, kereskedéssel foglalkoznak, akkor ők az ’élvezkedő’ jelleget veszik
inkább magukra. A jász őshazát átszelte a Selyem
út középső ága, ìgy lakói folyamatosan érintkeztek
a K-Ny-i mozgásokkal. Nem csak a kereskedők
személyükben-, de a jövő-menő eszmék és árúk is
magukban hordozták azok visszahatását (karma) és
a ’jó’ - ’szeszély’ - ’nemjó’ sajátosságokat. Mind
hatást gyakoroltak az azokkal viszonyt létesìtőkre.
A Selyem út két súlyponti szárnya Kìna ill. a
Mezopotám-, perzsa vidék. A kìnai eszmények
természet-központúak, az arab vidék ember-központú. E két vonzás közé ékelődött és idomult az
indiai védikus kultúrkört követő Turán alföldi nemzetek néhány családja, mint pl. a ’gondolkodó’’uralkodó’ mindig hadra fogható ős-jász, As nép. A
Kuru mezei eseményeket leszámìtva (mivel annak
kitüntetett Isteni helyzete miatt, ott mindenki
felszabadult!) az általános hadi cselekményekben
történő testelhagyáskor a lél-ek életsorozatuknak
megfelelő újabb megtestesülésekhez jutnak. Tehát a
jelen szakaszban elhangzott „…számára nincs véges
út” gondolat kettős értelmű; 1. az általános küzdő
személy lényegi lénye újra megtestesül itt -sorsa
szerint- 2. a lél örök létében sincs véges út, hisz ha
felszabadul a testi kötöttségből, akkor a lelki világban
folytatja végtelen útját a harcosok lényegi lénye.
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megölhetik mozgó testét de ki mozgat sértve nincs - ősi az ő léte miként örök valósága is
A ’gondolkodó’-’uralkodó’ ős-jász családfők nemegyszer kerültek olyan élethelyzetekbe, amikor élet
kioltása vált szükségessé. Az ősi elvek szerint ilyet
kedvezőtlen visszahatás nélkül ’élvezkedő’, ’nyerészkedő’, vagy tisztán ’gondolkodó’ osztályú
ember nem tehetett. De az uralkodói vezető harcosoknak alig van méltóbb- és dicsőbb testelhagyás,
mint a csatatér. Jas Balarámot kérdezve kevésbé
aggodalmaskodott azon, hogy eltávoztak az ős-jász
harcosok -hisz mindenki tudja, hogy a csatába
menők nem mindegyike tér haza- alapkérdéseinek
mozgatója a; - Hogyan tovább? – ezért kezdte
Avatár Balarám az Abszolút Igazság azon részének
feltárását, ami segìt a bölcs jásznak megérteni a
korszakváltás szükségszerűségét, annak Isteni
elrendezettségét és az azzal járó további értékrendés életvitel helyes megìtélését. Jas küldetésének
kettős célja volt 1. kutassa ki a történések okát 2.
megtudni, hogy mihez kezdjenek a megváltozott
világban? Ad. 1. a globális történések oka az Isteni
elrendezés -elérkezett a Kali juga kezdete- Ad. 2. a
szellemi- és erkölcsi hanyatlással szemben pedig az
érintetlenség az egyetlen célravezető. Az érintetlenség nem keverendő össze az érinthetetlenséggel.
Az előbbiek olyan magas megértési szintjén vannak
a valódi tudásnak, hogy az örök értékeken kìvüli
hatások-, események-, történések nem érintik meg,
nem befolyásolják őket. Ahogy a ’gondolkodó’
embert nem befolyásolja nyereség vagy veszteség,
öröm vagy bánat úgy az érintetlen személyre sincs
hatással az örökös változás. Érti-, átlátja a létezés-,
valamint a dolgok célját és okát, ezért ezek szellemében tekint a világra, nemzete- és a maga sorsára.
Ezzel szemben az érinthetetlen lények -gyakorta
még akár emberi testben is mozgó, tudattalan
állatok- mindenkinek kerülendők. A számszerűségében meghatározó tömeget alkotó ’élvezkedő’-i
osztály (1 millió emberből kb. 999.900 fő!) tagjai
esetében a keveredés elhanyagolható, inkább az a
jelen kor sajátossága, hogy a legalacsonyabb osztályból is kikerülnek ’nyerészkedő’-k (értsd: gazdasági szakemberek – ahol döntően már nem a
„gazda” gyök a szótő, hanem a „gaz” - galád), de
még ’uralkodó’-k (értsd: vezetők, politikusok) is! Az
ilyen ál helyzetben tevékenykedők hiába érnek el
jelentős anyagi pozìciókat, eszményük meghatározóan testi vonatkozású, hiába lesznek akár
miniszterek is (a „miniszter” szó jelentése; szolgáló!). Lentről fölfelé halad a tudatlan igyekezet;
élvezet – vagyon – hatalom – hìrnév és közben,
majd vissza-vissza kacsintva újra és újra a testi örömök hajszolása. Később szól Avatár Balarám; B.T.
116 „önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen”

ami arra figyelmeztet, hogy ki-ki találja meg osztálybéli hovatartozását, keresse meg mindenkori kötelességét, ügyeljen életrendjére (tanuló-családos-viszszavonult-lemondott) és aszerint cselekedjen, még
ha tökéletlenül is. A férfi legyen férfi, a nő legyen
nő, a gondolkodó legyen a szellem embere és ìgy
tovább. A kötelességen kìvül végzett bárminemű
cselekvés kedvezőtlen a lelki fejlődésben. Lehet egy
férfi a legsikeresebb üzletember, ha nem teljesìti pl.
családalapìtási kötelességét, vagy azt nem a kellő
időben teszi, és több-, vagy kevesebb gyermeket
vállal kettőnél, hibát követ el. Lehet egy nő a
leghìresebb sztár, ha nem lesz a kellő időben anya
és nem szül két gyermeket (többet semmi képen)
akkor elmulasztja teljesìteni ebbéli életében végzendő alapvető kötelességét. Nem véletlenül kerül
senki adott létformába, osztályba, lét- és élethelyzetbe. Az új test abban segìt, hogy a korábban
elmaradt leckéket megtanuljuk, a tartozásokat
lerójuk és haladhassunk a tisztulás útján. Aki idegen
kötelezettségeket vesz magára, nem a sajátját, abban tett bármilyen eredmény csak visszahúz, viszszavet, újabb kötöttségekkel-, oktalan visszahatások
felvételével jár. A lél örök. Tudása, adottságai,
képessége ősi és megváltoztathatatlan – ez a
valóság. Amit a hamis önazonosságtudat és a
tudatlanság sugall, az ál(ság)! Bármilyen veszteség
érheti a testet, attól a lényeg nem sérül. Az ősjászok sosem voltak hódìtók, nem folytattak
zsákmányszerző hadjáratokat messze-földön hìres
ìjász képességeiket védekezéskor és baráti segìtségnyújtás során gyakorolt védelmi céllal alkalmazták.
Foglyot, sebesültet nem ejtettek. Aki rájuk támadt,
velük szembefordult annak biztos volt a halál. A
jászok tudták, hogy az oktalan támadás csak a
cselekvő test végleges feltartóztatásával számolható
fel. Azzal is tisztában voltak, hogy aki bármilyen
önös szándékból ártatlanra, védtelenre támad, az
csak úgy mentesülhet még helytelen gondolatának
kedvezőtlen visszahatásától is -nemhogy bűnös
tettétől- ha elhagyja testét. A támadók találkozása
jász harcossal mindig sorsszerű végzetük volt. A
jászok mindig teljesìtették kötelességüket. Nem
tettek sem többet, sem kevesebbet, sem pedig mást
mit kell(ett). Túl sem szaporodtak sosem! Ezen
magatartás helyességében erősìtette meg Avatár
Balarám Jast, amikor részletesen szólt a Kuru
mezei csatában eltávozott hozzátartozók testi
mivoltának helyzetéről. A küzdők lényegi lénye -a
lél- sem gerjesztője, sem elszenvedője nem volt a
harcnak. A cselekvő testek kezdeményezték finom
fizikai sìkon és folytatták durva sìkon fizikálisan az
összecsapást, miközben a lél-ek sértetlenül hagyták
el anyagi létformájukat. A méltók felszabadultak.
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aki tudja hogy a lél az bíz el nem pusztítható - nem lehet az ilyen ember gyilkolásra lázító
A Kuru mezei csata kitörése-, majd ott a harcosok
eleste miatt sok ember különbözőképen vélekedett.
Ki-ki lelki fejlettségi szintje szerint. A lelki fejlettség
mértéke legjobban a törekvő érdeklődési köre-,
vezérlő eszménye és beállìtottsága alapján ìtélhető
meg. A ’gondolkodó’ érdeklődésének legfőbb
tárgya: - Ki vagyok én? - eszménye: a tudás,
szellemi jellemzője: a valós éntudat. Az ’uralkodó’
érdeklődésének legfőbb tárgya: - Mi az érdekem? eszménye: a hatalom, szellemi jellemzője: a
rendszerező gondolkodás. A ’nyerészkedő’ érdeklődésének legfőbb tárgya: - Mivel jár amit teszek? eszménye: a birtoklás, a vagyon, szellemi jellemzője: az értelmezés. Az ’élvezkedő’ érdeklődésének
legfőbb tárgya: - Mi történik? - eszménye: az élvezet, szellemi jellemzője: az érzékelés. Tehát ugyanazt a történést más és más megközelìtésből szemlélik, ìgy más következtetéseket vonnak le és más
lesz a viszonyuk, reakciójuk is. Az általános
emberek nem képesek különbséget tenni kihìvásokés történések között, de a lelki törekvő nem az
általános ember és számára elengedhetetlen a megkülönbözető-képesség. Aki a Legfelsőbbel történő
összekapcsolódás útjára kìván lépni, annak elsődleges tennivalója a kutatás és közben kérdések
feltétele. A kutatás történhet kìvül, részben a tárgyi
környezetben, részben a magasabb tudással rendelkezők körében. De történhet a kutatás belül is, a
léttisztìtás révén, a „belső hangokra” történő figyeléssel. A kérdésfelvetések is kétfelé irányulhatnak,
kifelé és befelé. A kifelé irányuló kérdések értelmezése egyszerű, de a „belső kérdezés” nehezen
fogható meg. Legáltalánosabban az úgynevezett
meditációs gyakorlatokat tekintik egyfajta „belső
kérdezés”-nek, csak hogy a „válaszok” értelmezése
bizonytalan. Igen nagy az önáltatás, önbecsapás
veszélye. Mivel az emberi gondolkodás központi
eleme az elme, az örökké csapongó elmére való
tudás nélküli hagyatkozás igen kockázatos. Különböző szellemi iskolák különböző folyamatokat
részesìtenek előnyben, néha akár egymással ellentétes módokat tanácsolnak. Mìg egyik irányzat
önmegtartóztatásra buzdìt, a másik az élvezetek
túlhajszolására serkent, s majd ha „kiég” a tanuló,
akkor elengedi a ragaszkodást - hìrdetik. Van iskola
amely a tanulásra helyezi a hangsúlyt, a másik csak
az önzetlen cselekedetekben látja a fejlődés lehetőségét, megint más a tétlen szemlélődést ajánlja. A
MINDEN-tudat a hiteles forrásra hìvja fel a
figyelmet. Minél közelebb áll a forrás az eredethez értsd: az Isteni kinyilatkozásokhoz- annál nagyobb
bizonyossággal lehet támaszkodni azokra. De a
megkülönböztetőképesség sosem hanyagolható el.
Amikor Avatár Krisna harcra buzdìt, a Vele min-

denben egyenértékű Avatár Balarám pedig a harctól
való tartózkodásra; - Melyik utat válassza a tanuló?
Egyszerre két út nem járható. Vagy mégis? Az
érintetlenség ajánlása nem tanácsol el szinte
semmitől, de szigorúan felhìvja a figyelmet minden
hátráltató azonosulás kockázatára. Ez az út csak
valódi tudás birtokában veszélytelen. Hamis tudás
esetén a megtévesztett értelem megcsal, a zavart
elme megcsal, a szennyezett érzékek megcsalnak, a
tisztátalan szìv megcsal. Mindennek természetes
következménye a különbségek észlelésének hiánya.
Alig akad tanrendszer, ami az egyidejű azonosság
és különbözőség -azisnemis- módszerét is bevonja
a tudás tanulmányozásába, -gyakorlásába, -megvalósìtásába. A MINDEN-tudat kiemelt helyen tartja
számon az egyidejű ellentétek közepette is megőrzött figyelmet, gondolkodást és viselkedést. A
MINDEN-tudat az értelem művészete, de az
érzelem-pártiak számára is biztos támpontokat
ad(hat). Az eltérő lelki folyamatok másként vélekednek -néha a legegyszerűbb és legegyértelműbbkérdések megválaszolásában is. - Ne ölj! - hangzik a
bibliai parancsolat, de ki mit ért alatta? A magyar
nyelv tökéletesen alkalmas egy kifejezés legárnyaltabb módon történő értelmezhetővé tételére. Az
ölés szó élőnek az élettől való megfosztását jelenti,
aktìv fizikai beavatkozással – függetlenül a létformától! Ember ember általi megölésére a
gyilkosság, gyilkolás a megkülönböztetett szóhasználat, még akkor is amikor emberölés a
törvényi tényállás. Akit emberölésért vonnak
felelősségre mégis gyilkosnak nevezik, nem ölőnek.
(A B.T.24. ölést, mìg a 25. 26. gyilkolás kifejezést
használ). Kijelenthető, hogy ha formalitásaitól
megszabadìtva használjuk az élet elvételére irányuló
felbujtást, vagy cselekvést az egyértelműen az ölés
kategóriájába tartozik, ami a zsidó-keresztény kultúrkörben -is- tiltott. Mégis alig akad keresztény
felekezet mely eltanácsolna az állatok leölésétől. A
furfangos zsidó hitvallás pedig a speciális ölést
(kóser vágást) rendeli. Hivatkozási alap számtalan
bibliai idézet, de ha a hely-idő-körülmény tárgyilagosságát tekintjük, akkor pl.: itt-ma-semmi nem
teszi indokolttá a létfenntartás érdekében az állatok
leölését. A húsevés érzékkielégitő ’nemjó’ -amúgy
mélyen erkölcstelen- hagyomány. Praktikus oldalról
megközelìtve; indokolatlan és szükségtelen! Figyelmes törekvő a ’nemjó’ jelleg alá eső dolgoktól távol
tartja magát. Aki a húsfogyasztással bármilyen
kapcsolatba kerül (tenyésztő, vadász, állatszállìtó,
hentes és mészáros, eladó, szakács, séf, pincér,
különösen pedig a fogyasztó) lelki fejlődése ezen
életében legkevesebb leáll, de még inkább hanyatlik. Nincs tudás, -szellemi alap és -erkölcsi tartás.
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gyilkosa sem lehet lélnek aki tudja kezdetét - születetlen örök létű nincs eleje mindig élt
Aki tudja, hogy az ember lényegi lénye megszületetlen, az tisztában van azzal, hogy a gyilkosság
„csupán” a test életfunkcióinak leállìtását célzó
cselekedet. Balarám mégsem az ölés helyességére
utal itt, hanem a lényegi lény és a test különbözőségére. Amit az élőlények tesznek az fizikálisan
testi szinten zajlik és testi szinten szenvedik el
annak elszenvedői. Természetesen minden durva
fizikai történésnek a finom-, szellemi sìkon is vannak következményei – sőt(!) a finom-, szellemi
sìkon kezdődik minden s az jelenik meg fizikai
tettek, történések formájában, még az úgynevezett
„akaratlan” cselekvések esetében is. De ezekért
sem a nemcselekvő lél a felelős, hanem alapvetően
a hamis önazonosságtudat, a megtévesztett „énkép”! Amikor Avatár Krisna a Kuru mezei csatára
buzdìtotta tanìtványát -Ardzsunát- akkor nem a
gyilkolás helytállóságát erősìtette meg, hanem a
sorsszerűség elkerülhetetlenségét. Megnyugtatta
Ardzsunát, hogy a csata már megtörtént, csak az
idő választ el a végkifejlettől. A küzdők -képletesen- bábként teljesìtik be a rájuk rótt feladatot.
Ebben az esetben is az azisnemis érvényesül, hisz a
Legfelsőbb önmagában teljes, nincs neki személyes
vágya, mégis úgy alakìtja a körülményeket, hogy a
háború kitörjön, ott -szinte- mindenki elessen
(tudjuk, hogy a Pándava fivérek élték csak túl az
összecsapást) s miközben a küzdők mindegyike
„bábként” végzi feladatát, ki-ki egyénileg vìvja meg
saját harcát. Nem zombik találkozója volt a
korszakváltó esemény. Tehát a MINDEN-nek
nincs szüksége az eredményre, mégis olyan módon
rendezi el a helyzetet, hogy az csakis végpusztulásba vezethet. Önmagában Ő is nemcselekvő -miként minden lél- és mégsem független
Tőle semmi. A természeti törvények -értsd: Isteni
elrendezések- a mozgatók. A Kuru mezei hadbavonultak mindegyike akkorra jutott emberi léte
azon pontjára amikor a felszabadulással járó testelhagyás ideje elérkezett. A jász ősök sem önpusztìtó-, vagy nemzetrontó késztetés okán mentek
a csatába, hanem kötelességből. A hátramaradottakkal szemben nem hűtlenséget-, vagy cserbenhagyást gyakoroltak, hanem elfogadták az
elrendezéseket. Az öngyilkosokat leszámìtva ma
senki nem tudatosan megy a halálba, hisz ha nagy is
a valószìnűsége, hogy a háborúba menő nem tér
vissza, azért úgy gondolatilag, mint testi törekvésekben, mindenki mindent megtesz a túlélés
érdekében. A macskát és a nőt szokás igazi
túlélőként emlìteni – „rokonlelkek”. Mindkettő a
helyhez ragaszkodik, macska lakhelyéhez, nő
gondosan berendezett földi világához. (A férfit a
kutyával szokás párhuzamba vonni, aki a gazdához

kötődik nem a helyhez. Kutya a „falkavezérhez” a
férfi tudva-, vagy tudatlanul az Úr-hoz.) Az öröklétű lél felvesz -érdemei szerint kap(!)- különböző
megnyilvánulási- és létformákat, de Ő maga egyikkel sem azonosul. A MINDEN-tudat nem
törekszik feltárni a kifürkészhetetlent, hisz nem ez
az emberlét célja. Sajnos még az úgynevezett
’istenes’ -magukat vallásosnak tartó- emberek sem
mentesek az anyagi törekvésektől. E törekvések
közé tartozik a tárgyi tudás gyarapìtása is. A tárgyi
tudás gyarapìtásának ideje a fiatal ’tanuló’ életkor és
a ’családos’ időszak. Lelki törekvők számára a
’visszavonult’ (kb. 50 év felett), majd ’lemondott’
életrend idején már nincs szükség az anyagi életben
történő boldogulás érdekében megszerzendő
ismeretekre. Amit addig megszerzett azzal itt már
elboldogul, de figyelmét Isten és a valódi tudás felé
kell fordìtani. A mintegy 25 évig tartó ’visszavonult’
időszakban elengedheti addigi ragaszkodásait, amit
az előző 25 évben testtudatos elméjébe beégetett.
Ha elég elkötelezett a törekvő, akkor kb. 75 éves
korára képes valódi lemondottként minden
energiáját valódi szolgálatra fordìtani. A Kali
jugában a lemondott életrendbe való tagozódás
nem ajánlott! Erre reális esély sincs, hiszen szinte
senki nem gyakorolja a visszavonult életrendet, sőt
az idősek örökké fiatalok szeretnének lenni és úgy
akarnak élni mintha fiatalok volnának. Jelen korban
a ’szannyász’, vagy lemondott életrend 75 év alatti
felvétele és/vagy gyakorlása oktalan- és egy merő
képmutatás. A MINDEN-tudat elfogadja Isten és a
lél minőségi egyezőségét. Egyezőek, de nem
azonosak! Lél soha nem lesz Isten és Isten csak
kedve szerint, kedvtelésből száll alá avatárként
(avatár – ami semmiképpen nem tévesztendő össze
az inkarnációval, vagy inkarnálódással, azaz az
általános testetöltéssel! Amikor egy lél testet ölt legyen az bármilyen megnyilvánulási-, vagy
létforma- akkor a lél ott van és csak ott. Amikor
Isten avatárként alászáll Ő ott is van sajátos
inkarnációként, de közben változatlanul éppúgy
mindenütt- és mindenben benne van, mindent
áthat s minden Őbenne van!) Ahogy Isten örök teljes tudású - és boldog, úgy a lél is az. Tehát az
igaz tudás az Őt befedő anyagi burok
csökkentésével érhető el bizonyosan és ez a tudás ha részben tárgyi tudásnak is tekinthető, mégis
több annál- a valódi tudás. Ennek a valódi
tudásnak a része a lényegi lény -a lél- kiben- és
mibenlétének ismerete. Aki tudja és megvalósìtási
szinten meg is érti e sajátosságot, az a harcoló felek
helyzetét is belátja. A lél mint nemcselekvő sem
nem gyilkos, sem nem áldozat, miközben az
emberlét számára mìg lehet kerülendő a harc.
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miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel másikat - tesz a lél is egyre másra testi vándorlásokat
Az anyagi megnyilvánulások és a létformák lényegi
lénye egy-egy lél. (Az egyszerűség kedvéért itt most
az életteleneket tekintsük megnyilvánulási-, mìg az
élőket létformáknak -bár tudjuk, hogy az élettelen
megnyilvánulás is létezés!- Minden létforma megnyilvánulás, de nem minden megnyilvánulás létforma, amennyiben létformaként a nagyobb szabadságfokkal rendelkező összleteket érdemes megkülönböztetni. Lelki törekvő számára a lelki úton
kevéssé mértékadó a természettudományos viszonyok mélyreható tanulmányozása, miközben az
embernek -mint bizonyos fokú egésznek- a
tárgyalása elkerülhetetlen. Időnként érdemes az
egyes embert újabb rész-egészként szemlélni, mint
pl. egy család, törzs, vagy nemzet tagjaként, az
egyedi nemzeti sajátosságok, nemzeti szellem,
nemzeti jelleg és nemzeti küldetés szempontjából.)
Egy-egy lél minden egyes elemi részecske-, de az
összetettebb rész-egészek lényegi lénye is. Ha veszünk egy élőlényt, akkor az egésznek tekinthető és
lényegi lénye egy lél. Pl. egy személy lényegi lénye
nem megnevezett, faji-, nemi-, stb. besorolás
szerinti testi mivolta, hanem egy adott örök lél. Ő
az igazi személy, a valódi ’Én’ nem a mulandó test,
akárhogy megnevezve. Ezen egész is rész-egészekből áll. Az élőlénynek vannak olyan alkotói, szervei
amelyek további részekből állnak, de mégis az
egész élőlénynek egy önálló egész részét képezik –
ezek is rész-egészek. Ha pl. egy szervet tovább
vizsgálunk molekulákból áll, ahol minden egyes
önálló molekula egy-egy rész-egész. Mélyebbre
hatolva találjuk az atomokat, melyek mindegyike
egy-egy rész-egész és annak lényegi lénye is egy-egy
további lél. Az atomok is elemi részecskékből
állnak melyek ismét rész-egészek egy-egy lél
képezte lényegi lénnyel. A rész és a rész-egész
határvonala gyakorta alig észrevehető, de egy
bizonyos, hogy semmi nincs lényeg nélkül.
Mindennek van lényege. A lényeg, lényegi lényként
való megnevezése arra utal, hogy mindezek egy-egy
örök lél, aki; Aki -értsd: személy- még abban az
esetben is, ha megnyilvánulása nem tudatos és
nincs olyan szabadságfoka, hogy önálló döntésés/vagy hatóköre legyen. A MINDEN-tudat ebből
az alapállásból szemléli az anyagi megnyilvánulást
és elfogadja a lél felsőbbségét az anyag felett.
Minden esetben az egyes lél vonz be-, kap-, vagy
érdemel ki megnyilvánulási-, vagy létformát és nem
pedig egy anyaghalmaz magas(abb) szervezettségi
állapota „kap” kìvülről valamifajta lelket, szentlelket, isteni szikrát, vagy értelmet, stb. Legfőképpen pedig nem valamifajta semmitől fogva kezd
élettelen élni, majd élő tudatosodni és ìgy tovább.
Mivel világunknak kezdete van, értelemszerűen van

(lesz) vége is és a két pont között a kettősség jegyében változások, váltakozások örök forgása-, folyamata zajlik -évmilliárdokig- mìgnem megáll – de a
megállás halál, megnyilvánulás esetében a megnemnyilvánulás. Ebben a közegben a lél mindenkori
burka szintúgy megszületik, növekszik, fejlődik,
megöregszik és meghal. A foglalat lebomlik, de a
lényeg tovább él. Egyszerű példaként szokás
emlìteni, hogy mikor megszületik egy csecsemő és
növekszik, ifjúvá serdül majd felnő, megöregszik és
agg lesz, mégis a személy mindvégig ugyanaz.
Szokás mondani, hogy az emberi test összes
alkotóeleme hét évenként megújul. Sejtek állandóan
szaporodnak, megöregszenek, majd elhalnak.
Hétévente „új” emberek leszünk, akinek a teste
hét-hét évvel öregebb, mìg közben valódi énünk
örök „ifjú”. Időről időre változik az anyagi megnyìlvánulás, de lényegalkotó lél-jei kortalanok.
Nincs öreg, vagy fiatal lél. Több szellemi iskola
használja a fiatal-, vagy öreg lélek kifejezést, ami
valójában annyit tesz, hogy az adott megnyilvánulás
lényegi lényén milyen vaskos az anyagi burok. A
vaskos burok erősen fed be, tehát a lényeg
ragyogása felszìnre sem jut, mìg a vékonyodó
burok alól fel-fel dereng az „öreg” -értsd: örök- lél.
Mikor egy elemi részecske felbomlik, mikor egy
atom szétrobban, egy molekula szétesik, egy szerv
elrothad, egy élőlény meghal, lényegalkotó lél-je
továbbáll. Az anyagi test megöregedett, elhasználódott, új ruhára van szükség. Ezt nevezik köznyelvileg lélekvándorlásnak, vagy kifinomúltabban
reinkarnációnak, amire az emberiség nagyobb hányada azt mondja; - Hit kérdése! - pedig ha csak
egy kicsit mélyebbre tekintenének, megérthetnék,
hogy semmi nem létezhet lényeg nélkül, a lényeg
pedig nem semmiből jön és nem semmivé válik.
Ami felépül, majd lebomlik az a test, a tudatlan burok. A lényeg, a lényeg! Az inkarnálódás, vagy testetöltés természetesen nem csak az emberekre,
vagy a bonyolultabb élőlényekre vonatkozik. Épp
úgy ölt testet a moszat, az alga, a zuzmó, a moha, a
gomba, de a baktérium, mikroorganizmus, vagy a
legparányibb alkotóelem is. Óriási kaland ez a lél
számára. Ahogy kijut az örökké korlátozott lehetőségek közül -ahol csak a természeti törvények
behatárolta mozgástér, tevékenységi szabadságfok
áll rendelkezésére- még mozgalmasabb-, tapasztalásokban még gazdagabb helyzetbe kerül. Az örökké korlátozott létformák -mint az atomi világ- lényegi lényei számára a megnemnyilvánulásig nincs
továbblépési lehetőség, mìg az örökké szabad létformák kezdeti ösztöni tevékenységüket követően,
egészen a tudatosodási szintig juthatnak, de visszavissza is eshetnek, még a magasabb lényeknél is.
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lélt a kard nem kaszabolja tűz nem hamvaszt víz nem old - nem szárítja szélförgeteg marad bizton bármikor
E szakaszban Avatár Balarám felsorolja azokat a
fizikális megpróbáltatásokat, amit a testnek el kell
szenvednie. A ’kard’ – értsd: szilárd alkotóelemektől származó behatás. A ’vìz’ – értsd: folyékony
közeg hatása. ’Szélförgeteg’ – értsd: szél, azaz légmozgás. A ’tűz’ – értsd: rezgések, hullámtevékenység, sugárzás. (Érzékelhető, hogy a legegyszerűbb már-már banális- kijelentések mögött is milyen
átfogó gondolatiság húzódik). Az ötödik elem a tér
(hagyományos ezoterikus szóhasználatban ’éter’)
azért nem tekinthető beható erőnek, hisz az anyagi
megnyilvánulásnak -ìgy a fizikális testnek is- külső
foglalata és belső „kitöltője” is egyidőben. (Azisnemis – téralkotó / térkitöltő). A természeti környezetben élő ember pl.: az ős-jász (de akár a mai)
pásztor, folyamatos kapcsolatban áll(t) a természeti
erőkkel, a természeti viszonyokkal – értsd: az Isteni
elrendezésekkel. Természetszerű lételeme az örökös változás, váltakozás. Vándorlás közbeni
földrajzi tájegységek, évszakok, napszakok, időjárási viszonyok és a többi. Nem múlik el pillanat,
hogy -ha nem szórja szét figyelmét, akkor- az Isteni
gondoskodást láthatja maga körül. Ezen körülmények forrásoka a MINDEN, de közvetlenül a
változások sajátosságaiért- ill. egyediségeiért felelős
Felsőbb Irányìtók – értsd: Istenek. Egyszerűen
megérthető, hogy az önmagában teljes Legfelsőbbnek nem célja-, vagy feladata foglalkoztatni úgy a
teremtett világot, mint a teremtményeket. Ő az
okok-oka, a szabályrendszerek megalkotója és különös kegyéből- a mindig uralkodni kész alattvalói, az egyedi nyughatatlan lél-ek kiérdemelhetnek különböző alacsonyabb-, vagy magasabb
irányìtói-, felelősi pozìciókat. Pl.: Kali Istennő
(Akiről a jelen kor is nevét kapta) – az anyagi
energiák Istene, ember számára legyőzhetetlen,
vagy Maya Istennő – az illúzió-, a hamis látás(mód)-, a káprázat Istene, Aki a legtökéletesebben
végzi feladatát, s tartja illúzióban az emberiséget,
stb. Mindkét nagyhatalmú Felsőbb Irányìtó -valami
Isteni elrendezés folytán- nőnemű! A hindu
mitológia gondosan megszemélyesìti az Isteneket ezért is tartják bizonyos értelmezések (tévesen)
sok-istenhitű vallásnak- a hinduizmust, ami alapvetően „csupán” egy gyűjtőnév. Vannak vaisnavák,
saivák, dzsainák, stb. mindegyik hindu, miközben
egyik sem a hinduizmus maga (azisnemis). A
letelepült, állandóan lakásban lakó ember egyre
jobban elszigetelődik(dött) az Isteni közeg természetes hatásaitól. (az izolált közeg is a MINDEN
része, de ott az emberi beavatkozások folytán más
jellegeket vesznek fel a hatások, illetve viselik magukon létrehozójuk vissz-hatásait). Természetesen
figyelembe kell venni e körülmény értékelése során

azt is, hogy a túlnépesedés miatt egyre lehetetlenebb földrajzi tájakra kóborolt, majd telepedett le
az emberiség egy-egy csoportja. Mindezek is markáns megnyilvánulásai a szellemi hanyatlásnak,
aminek egyesen folyamodványa a test-tudat. Az
eluralkodott testtudat következtében elsődlegessé
vált a test kényelme – ’kény-’ kényeztetés, kényekedve (fizikai kény-elme, érzésbeli kedve) szerint,
stb. – Az érzetek szeszélye által befolyásolt
viselkedés és -eszmények felállìtása. Az „elszigetelődés” együtt jár(t) a tárgyiasult környezettel
szembeni igények fokoz(ód)ásával. Jobb-, nagyobb, kényelmesebb-, gazdagabb-, stb. lakhatás, abban a
(tév)tudatban, hogy a testet védeni kell mindenféle
külső behatástól, illetve a személy (téves) azonosìtása testi mivoltával és annak nevéhez, társadalmi
pozìciójához, a személy hovatartozásához „méltó”
körülmények megteremtése, bemutatása. Az
emberi létformában igen nagy az alkalmazkodóképesség, de az általános természeti törvény miszerint a kisebb ellenállás felé mozdulnak el a
megnyilvánulások és a jelenségek- a természetes
élőkörnyezetből történő elkülönülésre való törekvéshez vezetett. Mindez alól tudatos életvezetéssel
és az érintetlenség gyakorlásával lehetséges a mentesülés. A vándorló, nomád ős-jászok nem hogy
kipusztultak volna, hanem genetikusan is kimutathatóan szìvós nemzetté formálódtak. Nem pusztìtotta őket nyár heve, sem tél zordsága, eső el nem
mosta, szélförgeteg ki nem szikkasztotta őket,
pedig sok-sok évszázadon át lakásban nem laktak.
Visszatérve a kezdeti szilárd – folyékony – légnemű
– hullámjelenség sorozathoz, a lényegi lény felőli
tudatosság következtében az anyagi testet a halált
követően tűz által elhamvasztották, a hamvakat
vìzbe szórták, vagy szélnek engedték. Miután a lél
elszáll, a tűz elpárologtatja a test- és sejtnedveket, a
visszamaradó csekély por pedig könnyen olvad
széltől a tájba, vagy vizek hullámaiba. A mára eluralkodott testtudat e vonatkozásban is megreked a
fizikális testnél. A halált követően a testet gondosan felöltöztetve, koporsóval védve helyezik
földbe, vagy kriptába s évtizedekig, vagy évszázadokig tartó (formális) „zarándokhelyekké” alakìtják a „siralom-völgye” temetőket. Még ha a
tömegember esetleg hallott is a lél(ek)ről, azt a test
hozományaként, vagy meghatározott „beavatási”
folyamat eredményeként kìvülről a már meglévő
testbe kerülő „isteniként” ha próbálják meghatározni. Mind eközben azonban egyre csak a testi
azonosulás gyakorlati megnyilvánulásai tapasztalhatóak időtől-, földrajzi környezettől-, faji
hovatartozástól-, (szinte) kultúrkörtől függetlenül.
Földi berendezkedés folyik minden szinten.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
29
lél a szilárd mozdulatlan ésszel föl nem fogható - ne bánd jó Jas testek vesztét ne légy mást se áltató
Az emberi ész korlátozott. A végessel végtelen fel
nem fogható. Miként a MINDEN „kifelé” végtelen, akként a lél „befelé”, ezért mindkettővel kapcsolatosan leginkább csak elképzeléseink lehetnek,
mint sem teljes rálátásunk. Szellemi embernek
mégis kell foglalkozni mindkét kérdéssel, hisz vak
hiten, vagy szentimentális édelgésen nem alapulhat
komoly gondolat. A gondolat nélküli élet pedig
bizonyos, hogy a ’szeszély’-ben tart és a ’nemjó’
útra visz. Egyfelöl igaz, hogy „minden út Hozzám
vezet” -ahogy derűlátóan idézik önmérsékletre nem
hajlandók az Isteni kinyilatkozást- bölcs mégis
belátja, hogy az emberlét célja nem az összes út
bejárása, mint valami világjáró. Sajnos mára mind
általánosabb törekvés a „világutazás” pedig alig egy
arasznyi utat kéne megtenni az embernek az
elméjétől a szìvéig. Az egyéni spekulációktól, a
lényegi lény -a lél- isteniségéig. Mindig fontos
kihangsúlyozni, hogy a lél sosem volt és sosem lesz
Isten. MINDEN az EGY és „pozìciója” öröktől
fogva betöltött. Miközben „segédei”-nek lényegi
lénye változik, a MINDEN örökre minden. Az
örökös változás Őbenne zajlik. Tévesek azok a
megközelìtések amelyek azzal bìztatnak, hogy a
speciális folyamatok végállomása az Istenné-válás,
vagy a Vele való eggyé-olvadás. Mivel minden a
MINDEN-ben nyugszik, ìgy csak a hamis önazonosságtudat következtében gondoljuk megtévedt önmagunkat Tőle távol. Isten felfoghatatlanságai közé tartozik az is, hogy miközben
Rajta kìvül, Tőle távol gondoljuk magunkat,
aközben az Ő valamennyi pontja Közép. A sok
szféra megnyilvánulások-, vagy megnemnyilvánult
terek végtelenje, ahol a lél vándorlásai ellenére
mozdulatlan, kortalan és változatlan. Ami mozdul,
ami újra és újra testet ölt, ami változik, az a
megnyilvánulási forma. A mozdulatlan lél a mozgató – azisnemis. A csapongó elme az egyik legveszélyesebb, különösen valódi tudás hìján. Márpedig korunkban a hamis tudás hatásai a meghatározók. Istentagadó-, materialista-, vagy isteneskedő tévtanok igazgatnak, mutatnak (hamis)utat.
Sokszor esik szó a kiválasztottságról, vagy kiválasztott népről. Mindenki- és minden nép kiválasztott. Mindenkinek és mindennek megvan a kizárólagos szerepe, feladata, küldetése. Az Isteni szeretet részrehajlás-nélküli, megkülönböztetés-nélküli
(ami nem keverendő a megkülönböztetőképesség
hiányával!). Még ha Isten önmagában teljes mindenségének vannak is kedvelt dolgai, Számára mindenki kedves. Isten nem meghasonlott, nem gyűlöli
egyik szerves részét sem és a kitüntetettség is csupán olyan megkülönböztetés ami az egyediség sajátja, nem pedig a kivételezettségé. Mindenki más.

A jász küldetés a tudás őrzése. B.T. 125. „…mit
most mondtam tőlem kapta Vivaszván a Napisten tőle Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanìt meg 126.
szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott
tovább 127. ezért ezt a legszentebbik teljes tudást
most neked - átadom mert barátom vagy s tiszta
szìvvel kérdezed…” – szólt Balarám. A tanìtás
tovább-adása időről-időre meg-meg szakad, de
mivel örök, el soha nem tűnik. Az általános
gondolkodók számára ugyancsak ellentmondásos a
zsidó nép kiválasztottsága. Természetesen zsidókés zsidó azonosságtudatúak évszázadok óta és
életreszóló munìcióként hordják a hitet, hogy ők és
csak ők a kiválasztott nép. Ez részben igaz, ők egy
kiválasz-tott nép; arra – ami küldetésük. Ahogy a
jászok küldetése a valódi tudás őrzése, úgy a zsidó
küldetés a Kali juga szellemi és erkölcsi hanyatlásának gondozása, amit kiválóan is végez a zsidóság. Hamis istenimádat felállìtása, -terjesztése és ápolása. Ez a pénz-imádat és azon keresztül a hatalom kisajátìtása. Istentől való küldetés. Általa
befedődik a tiszta tudás, süllyed az erkölcs. Érthető
sokak méltatlankodása, hisz a tiszta lelkiismeret
hadakozik a galádság ellen (a MINDEN-tudatúak
tudják, hogy Isten a galádságban is a legnagyobb!),
az elrende-zések elleni bármi törekvés hiábavaló.
Aki minden-ben a MINDEN-t látja, aki mindig elégedett, nem érinti meg se jó, se rossz, aki megelégszik azzal mi adatik, annak életét ugyan hogy befolyásolná a pénz imádata, vagy a hatalom iránti
vágy? Érintetlenségben ki-ki békével végzi a maga
dolgát, teljesìti kötelességét. A pénz imádói megkaparinthatják az összes világi hatalmat, testük elhagyásakor olyan alávaló újabb létet kapnak, amelyben a galádok rabjai és kifosztottjai lesznek. E sötét
korra egy szentség maradt meg; az igazság. Avatár
Balarám megnyugtatja Jast, hogy a lél minden kicsapongása ellenére szilárd, nem kell attól tartani,
hogy elvész, viszont a tudás megismerése-, gyakorlása nélkül a lelki törekvő eltéved az úton. A test,
lé-nyegi lénye nélkül valóban csak por és hamu.
Sötét anyagi részecskék és oxidálódó sejtek halmaza. A finom elemek (érzék, értelem, hamis önazonosságtudat) felettük állnak a testnek, de annak
lebomlásakor azok is elmúlnak. A testi mivoltot
gondolatilag sem kell ápolni hisz mìg meg nem tisztulunk, mìg mindent el nem engedünk, addig elkerülhetetlen az újabb testetöltés. Aki nemzetheztartozását nem engedi el, az érdemei szerint újra azon
nemzet gyermekeként születik majd meg. Az érdemtelenek, a mások felett hatalmaskodók, a másokon
élősködők -ragaszkodásuk ellenére- az elnyomottak
sorsát kapják. Jász, nemes lét útján lesz újra jász.
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sose bánkódj még akkor sem ha azt véled lél haló - születő majd ismét múló ne bánd azt mi forgandó
Az egyszerű gondolkodók is jól általánosìtanak,
hogy ami megszületik, az biztosan meg is fog halni.
Majd ha meghal, miként a semmiből lett, újra
semmivé válik és az új születés egy újabb megjelenés a semmiből(?) Akinek eddig tart belátása,
azt nem szabad arra ösztökélni, hogy lássa be a számára- beláthatatlant, hanem abban kell segìteni,
hogy viselje a forgandóságot. Majd egy következő
életben továbblép, vagy ha kell vissza, hogy új
erőre kapjon és haladhasson tovább őshona felé.
Hányszor elhangzik: - Egyszer fent, másszor lent! S ez az általános embernél ìgy igaz, de még ha a
természet forgandóságát vesszük is mindig megjön
a kikelet, azután a perzselő nyár, majd mikor már
minden beérett eljön a lombhullást követő lassú téli
álom. Ez az örök váltakozás újra és újra elkìséri az
embert egy életen át. És van, hogy valami nem fér
bele egy életbe. De sokszor is! Ám a komoly
küldetések nem illannak el egy emberöltő alatt.
Ahogy e legfelsőbb tanìtás sokszor bukott alá s
mint búvópatak rejtőzködött évekig, úgy egy-egy
egyéni sors is gyakorta több generáción át teljesedik
ki, nyilvánul meg. Az ős jászok is alábuktak
alánokba, hunokba, magyarokba mégis itt vannak
ma is közöttünk. A Kárpát-medencei jászokat tatár
összezavarta, török fölkergette a Cserhátra, Mátrába, Bükkbe, labanc- és elbitangolt zsoldosok-,
kóbor betyárok megsarcolták s a Jászság szinte
kihalt. A hegyi uradalmakban ért szolgaság sokaknak életen át tartott, de a hegyvidéki generációknak
csak egy része maradt ott, ahol megszületett. A
többséget a jász érzület visszahúzta a szabad pusztai világba. A messzelátó bölcsek úgy tartják, hogy a
jászság sorsa a feloldódás. Ám legyen, de hol van
az még? Hiába költöztek ezredévekig, hiába hányta
a jász véreket a sors, a Turán alföldi kóborlások
ugyancsak megkeményìtették a jász jegyeket. Voltak-, vannak ékesszólóbbak a jászoknál, vannak
harcosabbak, még furfangosabb is akad bőven, de a
Bizalmas Tanìtásnak csak Ők a hordozói. Úgy hordozzák, hogy tudni sem tudnak róla csak a szìvükben érzik, mint a turáni végtelen teret, mit
ezredévek sem tudtak feledtetni. Ha vöröslik a kelő
Nap, mikor fölhorkant egy ló, ha ìj kezébe kerül,
jász megborzong. Nem keresi a látóhatár végét,
nem vágyik a hegyekbe. Szìvében tudja Ki a
Legfőbb Gazda és a jász hűséges. Nyakas, hideghónaljú, de tudja a rendet s betartja azt. Nem kell
megtanulnia. Ebben az előrehaladott szellemi és
erkölcsi romlásban gyakorta az ős-, szép-, ük-, vagy
dédapák be nem végzett dolgait kell fiúnak igazgatni. Kötelesség a legfőbb. A jász vér még ha
keveredik is másokkal, buzogni csak buzog, mikor
halánték deresedik s világ hìvsága hátrébb kerül.

B.T. 218. „mikor elme lecsillapul felszìnre tör tiszta
lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él 219. ìzt kap ekkor hidd el jó Jas túlnan
boldogságból itt - átöleli teljes tudás s sziklaszilárd
lesz a hit 220. rendìthetetlen hìvemnek nincs már
semmi akadály - jöhet bármi sorscsapás is nem
feledi önmagát…” - erősìti meg Avatár Balarám az
ős-jászt. De mi a kötelesség, minél semmi nem
fontosabb? Kinek mi. De mìg ember meg nem
találja, addig biztos, hogy tévúton van. B.T. 116.
„önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb
az mint hogy másét akár végzed tökéletesen…” –
tanìt a Legfelsőbb és nincs ok Reá nem figyelni. Az
ős-jászok az emberek ’gondolkodó’ és ’uralkodó’
rendjébe tartoztak. A ’gondolkodó’ életen át tanul s
okul, mìg az ’uralkodó’ legfőbb harctere önmaga.
Kinek-kinek meg kell vìvnia a maga Kuru mezei
csatáját, még ha minden oda is vész, mert nem
minden ennek az átmeneti -amúgy sok milliárd
éves- anyagi megnyilvánulásnak a szülötte. Ami itt
születik, annak itt kell felcseperedni, -tanulni, tapasztalatokat szerezni, két utódot hagyni, őket
felnevelni, viselni a betegségeket, majd mikor
megöregszik mindent el kell engedni. Ha alázatos
és őszinte a törekvő, akkor örök tudásra fog találni.
Ha kérkedő, ostoba cicomára lel. Ha tudatlan,
sötétséget talál, mìg ha eldurvult, akkor pokoli
leckében lesz része. A kötelesség, miként az
életszakaszok más korban más módban végezhetők
és végezendők üdvösen. Hely – idő – körülmény
szerint – szól az egyik fő tanács. A „más kor” lehet
életkor is, de történeti korra is gondolni kell. Ha
tavaszra jön hóesés, elpusztulnak a virágok, oda a
termés. Ha elmarad a betakarìtás, ugyan mivel
vészeli át a nehéz időket? Ha télen virul a határ,
nem múlnak el a kártevők s hemzsegve pusztìtanak még következő sarjakat is. A jász belül tudja
a rendet, csak tartsa is meg azt. Ha dúlás jön félre
húzódik, ha nagyon pezseg az élet ki-ki megy a
pusztába csendet hallgatni. De kötelességét mindig
megteszi. Az ős-jászok évszázadokig ökörszemmé
váltak réti sasból. Mikor eljött a jelen kor az egykori
vitézi fennen szárnyalást fel kellett cserélni a rejtőzködő életmóddal. Megmaradt mindig az éltető
vizek mentén, dús legelőkön kóborolt s kitért a
hadakozók elől. Jó lovaik mindenen átsegìtették s
ha rájuk támadtak nyilazó erényeik végét jelentették
a támadóknak. Együtt élve a természettel annak
minden rezdülését értve és érezve jó előre tudtak
minden megpróbáltatásról s még vajákolás sem
kellett. Nem kellett eldobolni rossz szellemeket,
mert sosem vonzották be azokat. Akár százszoros
túlerőt is lenyilaztak s vonultak tovább nyomtalan.
Hìrmondójuk is csak, ha ellenséges ló maradt.
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mert mi meghal bizton új lesz miként új is mulandó - lásd ezt tisztán föl a fejjel jó barátom rétlakó
Avatár Balarám a szakasz második fordulatában
négy nagyon fontos elemet sorol fel: „’tisztánlátás’
– ’sosem csüggedni’ (értsd: fel a fejjel, de
semmiképpen nem a kérkedésre, az érdemtelen
büszkeségre/büszkélkedésre bìztat) – ’jó barát’ –
’rétlakó’. Jó barátjának szólìtja ősjász Jast, de
miként is vélekedtek akkoriban a barátságról? A
szittya-, vagy szkìta törzsek nem sokban különböztek ötezer éve az As nemzetségtől. Lukianosz,
görög szatirikus jegyezte le az alábbi párbeszédet,
amelyet Abarisz, szittya (szkìta) filozófus (aki nagy
tekintélyű bölcse volt Athénnek) a barátságról
folytatott görög hallgatóságával: „Mi szittyák (szkìták), a szép beszéddel elmaradtunk mögöttetek,
mert ha ti beszéltek a barátságról, olyan szépen
szóltok, hogy mi könnybe lábadt szemmel hallgatunk. De, ha a teljesìtésre kerül a sor, ti elmaradtok
mögöttünk. Elmondom hát, miképpen értelmezzük
mi a barátságot … Mi szittyák (szkìták) állandóan
harcban élünk és éppen ezért a megbìzható jó
barátot mindennél, még a jó fegyvernél is többre
becsüljük. Barátságot azonban csak kevesekkel,
olyan férfiakkal kötünk, akikről tudjuk, hogy nagy
dolgokra képesek. Azt tartjuk ugyanis, hogy akinek
sok a barátja, az olyan mint az utcalány. Mert kevés
jut a barátságból annak, aki azt sokfelé osztja el. Ha
azonban megtaláltunk egy igazi barátot, azzal olyan
szorosra fűzzük barátságunkat, amennyire csak
lehetséges és ennek jeléül megkötjük vele a nagy
eskünket olyképp, hogy megsebzett karunk vérét
közös serlegbe ontjuk és kiisszuk. Ettől kezdve azt
tartjuk, hogy egy testté, egy lélekké forrtunk össze
és ezentúl semmi sem választhat el bennünket
mindhalálig.” Látható volt a ős jász történetben,
hogy akár a biztos halálba is a barát mellé álltak. A
Kaurava barátok oldalán szálltak csatarendbe a
Kuru mezei csatában, ahol végülis mind elestek. –
Másik jelző, amit Avatár Balarám használt a
„rétlakó”. Jas az As városállamból kelt útra, ahol a
jász ősök letelepedett életet éltek, de az öreg
vándornak már kilátásba helyezte Balarám a pusztai
létet. Aki a pusztában él, annak nemigen akad
fedele, kivéve a családokat mozgató szekereket, ami
a házat „pótolta”, ahogy Jas is fedél nélkül járta be
a nagy utat Legfelsőbb Tanìtójáig. Az ember szinte
mindig keres. Szellemi szintjének- és lelki evolúciós
fejlettségének megfelelően. Nyilván az egyszerűbb állatias- emberlétben az alapvető késztetések
motìválnak; anyagcsere, biztonságérzet, fajfenntartás, pihenés, de a gondolkodó réteg mindezt
csak azon az alapvető szinten végzi, ami a test és a
lél egybentartása érdekében elengedhetetlen. Az ős
jászok a pusztai nomád életük során semmi
olyanban nem szenvedtek hiányta, ami létük s éltük

fenntartásához szükséges volt. A tisztánlátás tudás
nélkül nem érhető el. A „szìv” emberei hirdetik,
hogy „jól csak a szìvével lát az ember” – ami
általában igaz, de mivel a „szìvbéli” dolgok az
örökké csapongó érzelem, érzetek körében
működnek, ezért Abszolútnak, biztos állandónak,
tudás hiányában nem nevezhető. A tévtudat
megtéveszti a látásmódot s ìgy a helyes látást. Jelen
korban -a szellemi és erkölcsi hanyatlás korában- is
lát a tömegember, de szinte mindig csak a felszìnt,
az örökké változó és mulandó dolgokat, eseményeket veszi észre. (Legjobb példa a tökéletes nevű
TV – tele-vìzió. Nem csak a képernyő vibrálása
látszat, de az abból ömlő ingeráradat tömege is
hamis illúzió, értéktelen mulandóság) Mivel a
tömegembernek nincs tudomása arról, hogy mi az
örök, mi a lényeg, ezért a mulandóságot próbálja
megállìtani. Ugyan azt a legostobábbak is felfogják, hogy ami új az egy idő után megkopik (legkevesebb kimegy a divatból), elfárad, megöregszik
majd megsemmisül, elpusztul, meghal. Így van ez
szokásokkal, megalapozatlan társadalmi- és erkölcsi
normákkal, de még társadalmi berendezkedésekkel,
vagy akár teljes kultúrákkal, népekkel is. Nem
kivétel ez alól még a szellemi élet sem, beleértve
akár a vallásosságot is. A védikus -tudás alapúbölcselet mindenre megadta(ja) az igaz válaszokat,
de a kor változásával, a változások előrehaladtával a
mai világ túlnyomó részén még a védá(k)ról, mint
forrásról sem tudnak, nem hogy annak tartalmáról
ismeretek lennének. (véda = tudás, tudomány,
bölcsesség, bölcselet – ez négy megfogalmazás, de
nem ugyanazt jelenti). Alap a tudás. Az arra
alapozott és gyakorolt tudásgyakorlás a tudomány.
Mindennek belátása bölcsesség. És a bölcs
tanìtásokkal való foglalatosság a bölcselet. Ma a
tudás megfoghatatlan, sőt időről-időre változó
fogalom. A tudomány szintén korról-korra,
kultúráról-kultúrára változó. Az örökké változó
alapokon nyugvó hitrendszer miként lehetne
bölcsesség – különösen mikor mára élesen kettévált
a tudás és a mindennapi lét. A bölcselet pedig
napjainkra -de akár az elmúlt pár évezredre visszatekintve- szellemi akrobatamutatványokká silányult,
ami legtöbbször csupán tekintélyelvű szabályrendszer, aminek köze nincs az Abszolút
Igazsághoz. Talán kiábrándìtó annak hallása, hogy;
- Semmi nem tart örökké! – vagy, hogy; - Ez is
elmúlik egyszer! – ahogy a bölcsek vìgasztalnak.
Igen vìgasztalnak, mert nem csupán az örömtelinek
tűnő dolgok iránti ragaszkodástól próbálnak
eltanácsolni, de a csüggedéstől is óvni igyekszenek;
„mert mi meghal bizton új lesz”- szólt Avatár Balarám. A lényeg -a lél- s az Abszolút Igazság örök.
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előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő
A Bizalmas Tanìtás e bevezető soraiban alapvetően
lényegi lényünk-, a lél a téma. Az az örök parány,
Akiben semmi nem anyagi. Ő tökéletesen lelki.
Többször történt utalás arra, hogy Ő nemcselekvő,
s mégis Ő minden anyagi lényege. Lényeg nélkül
semmi nem létezik. Lehet az megnyilvánulás, jelenség, erő, vagy folyamat, mindennek van lényege.
Hol konkrét olyan mozgató, Aki nemcselekvő azisnemis- hol „csupán” az Ő energiája, kisugárzása. Hogyan mozgat a nemcselekvő? – vágya,
akarata révén. Minden lél független egyéniség s
mint ilyennek nem csak személyisége van, de
személyes vágyai is vannak. A MINDEN senkit
nem kényszerìt saját akarata ellenében, vagy
jóvátételi kötelezettségén kìvül semmire. (visszhatás
-értsd: karma- ledolgozása) Amikor a lél személyes
vágya a meghatározó -mint pl. a lél a lelki világból
az anyagi világba kerülése- akkor is a szabadság
érvényesül. Választhatná a lél a feltétel nélküli
meghódolást is Isten előtt, de ha nem, hát nem,
legyen ahogy a lél akarja. Majd miután a
megnyilvánulásba kerül, az itteni (ottani – hisz
megszámlálhatatlan megnyilvánulás van a végtelen
MINDEN-ben egyidejűleg is!) szabályok, értsd:
Isteni elrendezések hálójában folytathatja létét.
Megtestesülés. Első állomás a feledés felöltése. A
lél első és legmasszìvabb burkoló rétege a hamis
önazonosságtudat. Pl.: egy atom lényegi lénye,
amint „helyére” kerül a megnyilvánulásban -vágya,
vagy érdeme szerint- csak azt tudja, hogy Ő egy
atom lényege. Nem is kìván mást, mint atomságát
élni. Nincs képzete más lehetőségről, ennél fogva
nem is tesz mást az atom fennállásáig, mint annak
lényegalkotása, személyes energiája révén, annak
mozgatása. E mozgásban nem a lél a főszereplő,
hanem az Isteni elrendezés. Az atom lényegi lénye,
a természeti törvények keretei között képes csak
létezni, annak szabályait nem tudja átlépni.
Bonyolultabb létformában rész-egész-ségének
mozgástere és szabadságfoka szerint a feledés
burka után nyilvánul meg létformájának értelme,
majd a felfogó képesség, az érzet s csak ezek után
szerveződik köré a test. (A részegész; önmagában
egész, de valaminek a részeként, sejt, molekula,
szerv, szervezet, lény, stb.) Sosem az anyag hozza
létre a finomabb szinteket, hanem a durva anyagi
megnyilvánulások fölötti „vonzza be” a testet.
Amikor a kozmikus por egy univerzumi akarat
vonzáskörzetébe kerül -egy még meg nem
nyilvánult, de lényegi lénye sorsában már elrendelt
összlet- akkor a megszületendő univerzum részévé
válik az addig a végtelen térbeni részecske. Első
állomás a tér, második a hullámjelenség, rezgés,
mozgás és annak lassulása, alárendelődése a még

meg nem nyilvánult univerzum lényegi lénye -a
MINDEN által elrendezett- szabályszerűségének.
A forrás; a MINDEN valamely más szférája és
nem pedig a semmi! Harmadik a légnemű állapot,
majd ahogy sűrűsödik a megnyilvánult rész, egyre
lomhább, súlyosabb, s lesz tehetetlenebbé. Mindez
a lényegéhez rendeződik és sosem fordìtva, hogy a
buta anyag lényegesül, vagy lelkesül meg. Tehát úgy
mozgat a lél, hogy része az Isteni elrendezéseknek.
Mivel Isten Önmagában teljes, az akarat nem Tőle
származik. Ő a végtelen sok megnyilvánulás,
végtelen sok szabályrendszerét gondolja ki s játszik
azokkal kedvtelése szerint Önmagán belül. Így
mondja Avatár Balarám; B.T. 103. „…nekem mint a
Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek - lásd be jó
Jas ez a sorsunk tétlen senki nem lehet 104. rest ha
lennék elhiheted rosszpéldámat követnék - ezért
kellett véridnek is kötelességük tegyék 105. hogyha
én nem cselekednék omlanának világok - véridegen
keveredés rombolná a családot…” Tehát a
MINDEN mindig cselekszik! Mivel Ő örök,
őbenne soha nincs nemlét. Ő és az Ő természete a
legfőbb mozgató s Benne végtelen sok parányi
szerves része a lél-ek. Mivel a MINDEN-tudat nem
kìsérli meg leìrni a felfoghatatlant, ezért csupán
azzal a területtel foglalkozik -vázlatosan, hisz ez
sem nem feladata, sem nem célja- ami a lényeg
megértésében segìtséget nyújthat az érett és
elkötelezett törekvőknek. A MINDEN-tudat sosem hoz létre szervezettséget. Nem alkot sem
csoportot, sem izmust, sem vallást és különösen
nem egyházat! A MINDEN-tudat pusztán tudatosság Istenről, a lél-ről, az elrendezésekről, a visszhatásról és arról a szabályszerűségről ami fogva
tart, vagy ami segìt a felszabadulásban. Mindenkinek önmagának. A jelen szakasz béli testet öltés a
lél megtestesülésére utal, majd ahogy anyagi értelemben megnyilvánulatlan volt Ő a megnemnyìlvánuláskor, éppúgy azzá válik a test elhagyásakor.
De a teljes megtisztulás nélkül, a le nem dolgozott
visszhatások erejéig, a tartozások fennálltáig nincs
kiszabadulás az újabb és újabb megtestesülések
körfolyamatából. A lél teljesen lelki. Mivel e világunk anyagi, ìgy itt csak a burkokkal, a rész-egész
megnyilvánulásokkal és az un. lelki jelenségekkel
találkozunk, a lél-ről magáról csak fogalmat alkothatunk. A MINDEN-tudatú ember nincs magára-,
vagy fantáziájára hagyva, hisz kettős támasz is
mellette áll: 1. a Bizalmas Tanìtás mint elérhető
tudásrész 2. a tisztulás mértékének megfelelő erejű,
hatású kisugárzása, felszìnre jutása az egyéni lélnek. A legfőbbről, a Legfelsőbbről már emlìtést
sem kell tenni, hisz Ő sosem hagyja el hìveit, amit
számtalanszor meg is erősìt e Bizalmas Tanìtásban.
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van ki csodálja a létét van ki megtagadja őt - van ki látja hallott róla más csak csendben merengő
A lél-hez körülbelül ennyi féle képpen viszonyulnak az emberek. Vannak akik csodálják, vannak
akik tagadják, van aki látni véli, van ki hallott róla s
vannak akik csak csendben meditálnak (-róla/?/, rajta/?/, -felőle/?/, stb.) A csodálat a hìvek útja, a
tagadás a materialistáké, a látás a misztikusoké (a
veszélyes misztérium titokzatos-, érthetetlen útján
járóké), a hallók az ìrások elfogadói (bár azt nem
követőké), a meditálók pedig igyekeznek kapcsolatba lépni vele(?), vagy valamivel. A MINDENtudatúak nem csodálják, hisz tudásuk szerint a lél
természetszerűleg VAN, annyira csodás, mint minden ami nem anyagi. Csoda az volna, ha nem létezne. Az anyagi „csodálatosságok” inkább különböző
esztétikai élményt nyújtók-, vagy az un. ’tudományos’ különlegességek csoportjába sorolhatóak. A
„csoda” általánosságban is valamifajta ritka különlegességet takar, ami a lél megnyilvánulásbéli milliárdjaira-, de különösen összességük végtelenjére
vonatkoztatva ugyan nem mondható. Csodásnak
tekinthető talán a megnyilvánulás, ami különösen
az volna, ha több féle megnyilvánulásról is volna
képünk, de még az általunk lakott anyagvilágot is
csak nagyon felszìnesen ismerjük, ìgy naponta
bukkanhatunk újabb és újabb csodákra. Az azonban nyugodtan kijelenthető, hogy azok a hìvő
emberek, akik a lél-ről fogalommal bìrnak,
tekinthetők az Ő csodálóinak. Bár ez ügyben
rendkìvül megoszlanak a különböző tanrendszerek
tanìtásai. A MINDEN-tudat azért is használja a
„lél” megnevezést, mert azt más folyamatok nem
alkalmazzák a lényeg megjelölésére. A „lényegséget” sem ìrják le általában, hisz az emberek által
követett-, gyakorolt-, az emberek által megszövegezett leìrásokon alapuló folyamatok mind egytőlegyig az embert állìtják középponttúl, az embert
tekintik lényeginek. Rajta kìvülállóként határozzák
meg Istent és Tőle eredeztetik az ember és Isten
közötti kapcsolatrendszert. Nem úgy gondolnak a
lényegre, mint LÉNYEG, hanem mint az
embernek bizonyos hozadékára, járulékos velejárójára, illetve utólagosan kìvülről kapott isteni
többletre. Ahhoz lehet hasonlìtani ezt a nézetet
mint amikor Föld-központú volt a világszemlélet, a
Nap-központúság előtt. Persze ha az időtlen
védikus tanìtásokra gondolunk, ott soha föl nem
merült Föld-központúság, sőt még Nap-központúság sem. A védikus rendszerben mindig
Isten, a MINDEN volt-, van- s lesz a központ. A
materialisták kapcsán -bár sok szót nem érdemelnek- elmondható, hogy a számukra nem létező
valamiről, különösen Valakiről beszélni fölösleges.
Sok komoly materialista tudós, gondolkodó jutott
kutatásai során arra a következtetésre, hogy Isten

nélkül nem áll össze a kép, de „hittársaik” ezt legtöbbször annak tulajdonìtott(-j)ák, hogy az illető
megrekedt a tudás művelésében, szellemi teljesìtőképessége határára ért, jobb esetben egyszerűen
megbolondult. Nem azért nem érdemelnek szót a
materialisták, mert lenézés tárgyát képezné a megjelölés, hanem azért, mert az Ő lényegi lényük -a
lél- még olyan befedettségi fokon áll, ahol szükségtelen új dimenziók kivetìtése. (Jelen sorok ìrója
36 éves koráig, pogányként volt ateista, tanult és
gyakorló „hìvő” materialista, amikor találkozott a
Bagavad Gìtával és megvilágosodásszerűen nyugtázta hogy; - Hát ez természetes, hogy ìgy van!
Mindig is ìgy gondoltam! - csak az őt körülvevő
Európai, zsidó-keresztény kultúrkörrel szemben,
inkább a materializmus útján kìnálkoztak magyarázatok szakadatlan miértjeire. Ma már érthető,
hogy miért nem érintették meg a szellemi- és erkölcsi hanyatlás termései. Csak az un. „krisztusi”
korban juthatott lelki evolúciós fejlettségi szintjének megfelelő tanìtáshoz.) Úgy tartja a Keleti
bölcselet hogy; - Ha kész a tanìtvány, megjelenik a
guru! - Guru alatt most értsd: tanìtás. A MINDENtudat figyelmét nem kelti fel a misztikum, a misztikus folyamatok tanulmányozása, különösen nem
azok követése. B.T.45. „tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint e
földi létre nemesebb viszonyba néz 46. ki eltökélt
és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen
néz jövőbe el nem téved higgy Nekem 47. nem
szédìti mézes szóval misztikus édelgetés - nem
gondolja semmiképp sem hogy más nincs csak szép
remény” … 52. „a mágikus tanìtások bölcset nem
szédìtenek - hogyha tudod kár a mély kút réti láp
bő vizében”… 59. „ha misztika ha bűvölet
vágyaidtól távol áll - Bennem nyugszik már tudásod
sötétségből kitalálsz” – szólt Avatár Balarám és
MINDEN-tudatú törekvő számára nem kell
hitelesebb ajánlás. Sokan találkoznak sok gondolattal, hallanak sok mindent, de ha tudomást is szereznek a lél-ről, nem érinti meg őket az ismeret. Nincsenek azon a lelki evolúciós szinten, még nincs
vele dolguk. A „csendben merengés” (akik valamin
meditálnak) -különösen megfelelő vezető nélkülmajdnem olyan veszélyes ösvényre juttat, mint a
misztika, vagy a mágia (Istent játszani). A meditáció
sosem lehet cél, csupán eszköz, de csak érett
törekvőnek, világos cél felé vezető-, hiteles úton
haladva. Tudás hiányában kevés a vágy a tisztulásra.
A legjobb technikával is lehet ártani, miként a kés is
lehet hasznos segìtő, de gyilkos eszköz is. Így a lélről fogalommal nem rendelkező számára nem fog
megvilágosodni, a neki nemlétező. Lél nélkül pedig
nincs lényeg, ahogy Isten nélkül nincs istenes út!
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ki a testeket mozgatja nem árt annak semmi sem - ne szánd ne bánd szenvedésit test jut csak a vesztibe
A test és a lél(-ek) különbözősége ugyan szinte
természetes a gondolkodó emberek számára, mégis
nehéz megfordìtani az évszázados berögződéseket,
miszerint a testnek van lelke és nem fordìtva. (bár
már az is komoly szellemi szint amikor valaki azt
elfogadja, hogy a testeknek lelke van – még ha azt
csak bizonyos helyzetben lévő emberek esetében
tekintik is elképzelhetőnek, értd: akikbe a „lélek”,
vagy „szentlélek” alászállt, miközben a pogányoknak, az állatoknak, stb. lelke sincs – vélik
helytelenül.) Azt, hogy a test mulandó ugyancsak
elfogadják az általános gondolkodók, de a lél
öröklétűségét már kevésbé. Mivel a lél -mint
minden létező lényegi lénye- teljesen lelki, Neki
(hisz Ő személy!) semmi anyagi vonatkozása nincs,
ezért semmilyen anyagi hatás nem hat rá.
Ugyanakkor, mivel minden egyes lél tudatos önálló
egyéniség, ìgy az általa felöltött átmeneti
létformákat érő hatások következményeit érzékeli,
jó esetben megérti és tanul a tapasztalatokból.
Hogy miért „jó esetben”? – mert legtöbbször az
anyagi befedettség olyan mértékű, hogy ha tudatilag
képes is a lél értelmezni az eseményeket, a
visszahatások végtelenjét elhárìtani nem képes.
Azaz minden apró lelki tett, -erény, vagy -épülés a
javára válik, de a lényeg anyagi befedettsége alig
változik. Az Ő lelki minőségét mi emberek
érzékelni nem tudjuk, de anyagi helyzetét
megérthetjük – ha törekszünk rá. A gondolkodás
nélküli lények -ide értve a nem tudatosan élő
embereket is- mindig a négy alapvető élőlénytevékenységgel vannak elfoglalva: anyagcsere
(táplálkozás, ürìtés) regenerálódás (pihenés, alvás)
védekezés (a test megóvása) és párzás (fajfenntartás). Az anyagcsere hagyományos módozata -táplálékbevitel, feldolgozás, hasznosìtás,
ürìtés- általános, bár tudott, hogy rendelkezésre áll
közvetlen energiahasznosìtási lehetőség is (mint az
un. prána-evés) de ezt a jelen korban nem tanácsolják a tudással rendelkezők senkinek. A pihenés,
vagy regenerálódás a test számára szükségszerű és
ennek lehetőségei sem merülnek ki a szokásos
alvásban vagy az alapvetően semmit-tevésnek
tekinthető restségben. Az un. aktìv pihenés -sport,
társas tevékenységek, hobby, stb.- pedig nem
veszélytelen a lelki törekvők számára, hisz
mozgatója vágy alapú, és a választék is leginkább
eredmény-központú, azaz siker-, kellemes testi
érzetek-, (hamis)önkifejezési lehetőségek, stb. A
védekezés alapvetően szilárd test-tudaton alapszik
és a MINDEN-ben, valamint az Isteni elrendezésekben való hit hiányából ered. A MINDENtudatú ember nem csupán hiszi (hátha úgy van)
hanem tudja, hogy az őszinte törekvő örök véde-

lem alatt áll. Aki biztos alapokon áll/él könnyelműséget, meggondolatlanságot, vakmerőséget, tudatlan szokásokat leszámìtva- mit sem kell
foglalkoznia védekezéssel. Amit el kell szenvedni,
annak oka van, s ha tudomásunk nincs is róla,
oktató szerepét kifürkészve lelki épülésünk javára
fordìthatjuk még a bekövetkezett támadásnak vélt
hatásokat is. Természetesen ehhez is szükséges a
tudás mely nélkül meglehetősen elhagyatott és
kilátástalan a lelki törekvő. A párzás oka/célja a test
reprodukálása, fajfenntartás, ami elrendezett Isteni
törvény. Annak ellenére, hogy oly sok érzéki
motiváltság kapcsolódik hozzá -ami szintén nem az
ördögtől való!- nem az a rendeltetése, hogy
örömforrás legyen. A párzás maga egy fizikai aktus,
ami a jelen anyagi megnyilvánulás természetszerű
része. Mondhatni; egy módozat a hìmivarsejtben
„utazó” lél és az anyagi test „magját” képező
petesejt találkozásának elősegìtésére. Így természetes. Szaporodás vonatkozásában nem csak az
általános fajfenntartásra kell gondolni, hanem a
különösebb élvezeti érték nélkül folyamatosan
történő sejt-reprodukcióra is. Ilyen értelemben
helyesebb is volna szaporodásról beszélni, mint
sem párosodásról, vagy egyszerű fajfenntartásról,
de jelen tanìtások az Abszolút Igazság körüljárásán
túlmenően elsődlegesen az ember számára
praktikusan értelmezhető és követhető életvezetési
tanácsokat igyekszik adni és -megvilágìtani, érthető
gondolatokkal és kevésbé tudományos alapossággal. Amikor azt tapasztaljuk, hogy tavasszal egyegy növény szárba szökik, ág leveleket-, virágokat
hajt, mi más történne, mint ha nem szaporodás az
adott rész sejtburjánzása formájában, miközben a
rész-egészek egész része (a teljes élőlény) is épül.
De a felépüléssel párhuzamosan ott az örök
leépülés is, azaz az élő sejtek is -mint minden élőmegszületik, növekszik, megöregszik s meghal.
Ugyan miben különbözne mindettől az ember
maga? „Csupán” annyiban, hogy kivételezett
létformaként tudattal bìr, képes gondolkodni,
mérlegelni és nem puszta ösztönlény a természeti
erők késztetései közepette. Vagy talán mégis? Hát
ha csak a Föld túlnépesedésére gondolunk nem
mondhatjuk hogy emberiség szinten különösebben
bölcs egész-részekkel lennénk körülvéve. Ha a
párosodás nem puszta örömforrás -miként nem az,
csak „melléktermék”- akkor mire ez az esztelen
szaporodás? A sejtburjánzásnak határokat szab az
adott lény rész-egészének elrendezett isteni szabályozottsága. Így az ember is az optimális számra
gyarapodhatna -ha nem volna szabad akarataminek folytán a féktelen vágy miatt túlszaporodott,
téve ugyancsak nehézzé létet és a lelki törekvést.
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harcosoknak csata úgy jó ahogy vívják sors szerint - megváltás az mindahánynak nekik jobb nem létezik
Az emberlétnek és különösen a lelki törekvésnek
egyik legnagyobb kérdése, a „-Hogyan élni?” – a
válasz az Abszolút mértékkel egyszerű; kötelességszerűen. És mindjárt adódik a következő kérdés mi
a kötelesség? Kinek – mikor – mi. Hely – idő –
körülmény szerint. Az első kérdés a: - Ki? – s
mindjárt a második? - Ki vagyok én? – Ha
tudatosak vagyunk valódi kilétünkről, örök lelki
mivoltunkról, a lél-ről, akkor kicsit egyszerűbb a
helyzet, de mivel a lél-nek itt az alázuhanás
belátásán túl nincs más dolga (természetesen a
tanuláson és az okuláson túl, az újabb és újabb
visszakerülések elkerülése érdekében) maradjunk
hát az embernél, ami -mint létforma- mindenkit
érdekel. A második kérdés a: - Mikor? – több értelmű. Egyrészt a történeti kor, de alapvetően az
életkorcsoportot jelöli: gyermek/fiatal/tanuló – felnőtt/családos – beérett/visszavonuló – öreg/lemondott. Történeti kor vonatkozásában földrajzi
helyek, kultúrák szerint azonos korcsoportokban is
lehetnek eltolódások, de ennek könyvtárnyi irodalma lehetne. Viszont ha az életkorcsoport
szerinti kötelezettségeket vesszük sorra, világosabbá válik, hogy mikor -nagyjából- mi a teendő.
Természetesen nem hagyható figyelmen kìvül az
adott ember nemi hovatartozása; férfi, vagy nő
nem egyre megy, de erről még számtalan esetben
esik majd szó. Maradva a korcsoport szerinti
kötelességnél, leegyszerűsìtve kijelenthető, hogy
fiatalon tanulni kell, felnőtté válva családot kell
alapìtani, ami két gyermekkel család. Gyermek
nélkül csak együttműködés két fél között, egy
gyermekkel fél siker, mìg kettőnél többel meggondolatlanság, tudatlanság, a túlnépesedés- és az
ezzel járó bajok forrása! Beérett korban elérkezett a
visszavonulás ideje. A nők aktìv nagymamák
lehet(né)nek, mìg a férfiak háttértámogatói, de már
nem aktìv részesei a tevékeny fiatalok munkálkodásainak. A felejtés kora. Tudatosan törölgetni
kell(ene) azokat a tanulmányokat, ismereteket
amelyek a világi élet- és a családos kötelezettségek
érdekében szükségszerűek. A 20-25 éves tanulóidőszak kompenzálása, amikor is az ember belebonyolódik az általános életbe, illetve fokozatos
elhagyása a második 20-25 éves aktìv anyagi lét
megszokásainak, lelki fejlődésben hátráltató sajátosságainak. A lemondott öreg kor már nem evilági
készülődés, az elengedés kora. Sajnos igaz tudás
hiányában nincs kultúrája és a Kali juga előrehaladásával egyre kevésbé lesz, pedig az Abszolút
Igazság-ról szóló tanìtás rendelkezésre áll, mégsem
kerül a népszerű olvasmányok körébe. B.T. 90.
„tudod mikor a Teremtő embereket teremté áldozást is küldött vélük mit végezve vágyuk kész”

A teremtettségtől ered a négy embercsoport
(élvezkedő – nyerészkedő – uralkodó – gondolkodó) és a természet rendje a négy korcsoport.
Amikor áldozásról esik szó, annak egyik jelentése a
kötelesség végrehajtása. Rendesen az Isteni
elrendezések szerint kell folyjék a lét, de a szabad
akarat is az elrendezések része és akár Istennel
szembe is folyhatnak törekvések. Csak néhány
példa: Isten tagadása (materializmus, buddhizmus),
természetellenes eszmények felállìtása és épìtése,
követése, természetellenes életvitel, stb. Ahogy a
B.T. 34.-hez fűzött gondolatok során emlìtve lett a
párzás kapcsán a szaporodás és kiterjesztve a
sejtburjánzás is a „párzás” fogalmi körébe tartozó,
úgy az egyszerű kötelességteljesìtés is éppoly
magasztos áldozat, mint a legáhìtatosabb oltári
szertartás! Sőt! Lehet valaki a legbuzgóbb áldozatos
hìvő, ha kötelességét elmulasztja életismétlésre „pótvizsgára”- jut. Úgy ahogy az életkorcsoportok
sajátossága és sajátos rendje a MINDEN-től való,
úgy az emberi osztályok is az isteni elrendezések
részei. Emberi osztályba születni lehet, mìg a
korcsoportokat ki-ki megéli – ha megéli (idő előtti
halál nem létezik, hisz annak is meg van az oka ha
valaki magzati, újszülött, kisgyermek, fiatal, stb.
életkorban hagyja el testét az újabb megtestesülés
előtt). Nincs igazán mit mondani a négy osztályon
kìvüli alantasabb -egyre szaporodó- emberi létformákról, de a teljes képhez hozzá tartozik, hogy
tömegesen léteznek ilyen „emberek” is. Meg van az
ő kötelezettségük is, ha még oly alantas is, de ahogy
az utolsó élősködő féreg is Istentől való, nem ok
nélküli az ilyen teremtmények itt tartózkodása sem.
A születés szerinti osztályba-tartozás tisztasága
jelen korban nem mutatható ki, mindenki kevert.
Ki csak két osztály által meghatározott -mint pl.: az
ős-jászok, akik uralkodó (harcos) és gondolkodó
rend béliek voltak- de egyre általánosabb a hármas,
vagy akár négyes keveredettség is. A hanyatlás
korával minden összekeveredik, népek, nyelvek,
kultúrák és ìgy emberi osztályok is. Mindehhez
társul még az a további természetszerű rendellenesség (ne feledjük; szellemi- és erkölcsi hanyatlás van!) hogy az életkorcsoportokhoz tartozó
kötelezettségek is összezavarodnak. Gyermekek
párzanak, fiatalok felnőttködnek, beérkezettek
igyekszenek magukhoz ragadni minden irányìtást,
kiszorìtva a 20-40, vagy 25-50 éves generációkat, az
öregek pedig örökké szeretnének élni és egyre csak
fiatalkodni igyekszenek, stb. Mindent a maga
idejében, de akkor azt és kinek-kinek emberi
osztályának megfelelő módon. Az érett jász
gondolkodó/uralkodók hìven teljesìtették harcosi
küldetésüket és dicsőséggel hagyták el testüket.
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tudod te is ha becsülnek nincsen akkor nagyobb gyász - mintha veszted tekintélyed népmegvetés meggyaláz
Az emberi osztályok négy rendjében eltérőek az
eszmények; az élvezkedőket az élvezetvágy hajtja, a
nyerészkedőket az anyagi javak, uralkodót a
hatalom birtoklása, mìg a gondolkodókat a tudás
maga. De mint már emlìtésre került jelen
korunkban nincsenek tiszta-, egy jelleghez sorolható emberek, még a nemes gondolkodókban is ott
matat az élvezetvágy, (lásd: B.T. 67. „még az oly
bölcs férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket
megmozgató erőimnek rohamja”), a nyereség, vagy
a hatalom, de a természetszerű hìrnévre törekvés
mindenképpen. Ez mind rendjén való, hisz Istentől
ered, miként Ő maga jelenti ki, hogy „teremté” a
négy osztályt, azonban az osztályokon kìvül esés
sem független elrendezésétől. B.T.137. „gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték - élvezkedő
szintúgy tőlem jármaimmal lekötvén 138.
gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó
139. teremtek mint nemcselekvő magamból mi
végtelen - kit aszerint mi a sorsa s mely jármoktól
fékezett” De sosem szabad megfeledkezni a szabad
akaratról -a döntés szabadsága- és sosem szabad a
„nem tehetek róla, ilyen a természetem” - érvelés
mögé bújni sem a személyes felelősség elől. Természetesen a tudatos létre törekvők igyekszenek megismerkedni a magasztosabb tudással s azt magukévá téve, annak megvalósìtásán serénykednek. E
magasztosabb tudás része az életrendekről és az
életkorcsoportok sajátosságairól szóló ismeret.
Isten fura játéka, hogy a nemtudás idejére bizonyos
fokig „mentesìt” a helytelen életvitel- és -cselekedetek direkt visszahatásától, azonban az általános
visszhatás-, a karma-törvény ekkor is működik.
Amìg nincs tudomásunk az Abszolút rend
elemeiről, addig kisebb mértékben esik latba a
helytelenség következménye, viszont amikor
tudomást szerzünk a valódi igazság részecskéiről,
akkor annak mellőzése nagyobb hátráltató erővel
hat a szándékolt tisztulási folyamatban. „Szándékolt” – szólt a meghatározás, természetesen ha
nincs szándék akkor nincs mi megtörténjen, ami a
sorsot lelki értelemben kedvező irányba alakìtsa.
Tudás- és nemes szándék nélkül aligha lehet
emberi-, különösen pedig tudatos emberi létről
beszélni. Az ilyen hiányos -bár egyre tömegesedőállapot a szellemi és erkölcsi hanyatlás elrendezett
velejárója. Jas tudja, hogy az ős-jászok a
gondolkodó és uralkodó rendhez tartoztak, ìgy
arról is volt ismerete, hogy mindkét rend fontos
alkotóeleme a méltó tekintélyen alapuló megbecsülés. A ’gondolkodók’ inkább a szellemi élet
útmutatói, mìg az ’uralkodók’ a világi tevékenységek vezetői. Aki nem teljesìti rendelt kötelességét

az még a tudással nem rendelkezők körében sem ér
el megbecsülést. Ilyen helyzetben nem képes
teljesìteni rendelt kötelességét, ami nem csak
személyes emelkedésének gátja, de az általa
motivált közembereket is csak csüggeszti. Hogyan
törekedhetnének ők nemesebb eszmények
keresésére-, majd azok követésére, ha az arra
hivatottak sem élnek méltóan? B.T.102. „közemberek önkárukra akármit megtehetnek - de a
kiválóak tette örök példa nemzetnek” A tekintélyvesztés a legnemesebb törekvéseket is meghiúsìtja,
hisz a végrehajtók sosem a vezetők, hanem a
követők. A hiteltelen vezető még tovább erősìti az
alacsonyabb rendbe tartozók eszmélési restségét. „Miért gyakorolnék önmérsékletet, miért követném
a szabályozó elveket, ha az arra hivatott sem teszi?”
– kérdik kimondva, vagy kimondatlanul és jogosan!
E kérdéskör túlontúl összetett, hisz B.T.114. „mit
ér az ki természetét köti gúzsba csüggeteg - bölcs is
teszi azt mit diktál ha még oly gyarló szìve” Az
úgynevezett „szìvből jövő” cselekedetek elsődlegességét hirdető tanìtások ugyancsak népszerűek
a tudás megismerésével, -gyakorlásával és annak
megvalósìtásával szemben. Még a csekély tudással
rendelkezők is tudják, hogy az amúgy méltó
’gondolkodók’ (szellemi vezetők) és ’uralkodók’
(világi vezetők) sem szentek, nem hibátlanok -legalábbis a józanabb emberek tudják ezt- a vak
követők természetesen isteni szintre emelik
bálványozott útmutatójukat s követik azokat akár a
szakadékba is. A vak követés ugyancsak többoldalú
helyzet, hisz legtöbbször az őszinte törekvő is -hit
alapon- megelőlegezi a bizalmat a még nem értett
teendő végrehajtásakor (bár tudjuk, hogy ez inkább
lustaságból, szellemi restség okán történik ìgy!) ,
majd a figyelmes tapasztalás és a józan ìtélő képesség segìt a megértésben. A megértés foka összefüggésben áll az un. lelki evolúciós szinttel, az
előző életekből hozott tisztultsági mértékkel.
Ugyanazt, ugyanott, ugyanakkor más, másként értis -éli meg. A megoldás csak az érintetlenségre
törekvés lehet, amikor a kellő tudás megszerzésén
túl, a személyes életrend felismerése- és az életkorcsoportnak megfelelő helyes magatartás
betartása mellett sem veszik bele a lelki törekvő a
részletekbe. Végzi kötelességét és bìzik az
elrendezésekben. Ugyan követi a gyarló mozgatóerőket, de azokkal nem azonosul, azok eredményei
iránti vágyáról tudatosan letesz. Szìvből ez nem
hajtható végre. Gyakorolni kell. Jelen korban az
anyagi világ elrendezett sajátossága a kisebb
ellenállás felé történő törekvés. Ez ìgy van rendjén,
de a valódi tudás ismerői a hátráltató körülmények
tudatában sodródnak, be nem szennyeződve.
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szent volt a harc Kuru mezőn isteni elrendezés - elkerülhetetlen végzet elhullt sok agg s hős legény
Az ős jászok az As nép, gondolkodó jellege melletti
uralkodói minőségében, mint „harcos” közösség
volt ismert és megbecsült, mégsem folytattak
hódìtó, vagy területszerző hadjáratokat. Szűk
körben „portyáztak” leginkább a nagyállattartást
kiszolgáló legelők folyamatos cseréje okán.
Területvédelemre még alig volt szükség. Sosem
engedtek teret a túlnépesedésnek. Az általuk lakott
vidék évszázadokig biztosìtotta megélhetésüket.

Ázsia szíve Turán (legsötétebb; a szűken vett Turán vidék –
sötét; kb. földrajzi Turán Alföld – legvilágosabb a „turán” jellegű
ősi népek élőhelye – csillag; az As városállam és ős jász vidék)

A Bizalmas Tanìtás Balarám és Jas közötti lefolyása
előtt (ie. 3.102) az As „városállam” békében élt
hosszú ideje az amúgy gyéren lakott vidéken. Mivel
vezérlő vallásosságukra legjellemzőbb a MINDENtudat -szerű- eszmerendszer volt, ìgy belátva az
isteni elrendezéseket (még ha azokat gyakorta nem
is értve, de elfogadva) kötelességszerűen éltek.
Ismerték a négy emberi osztályt, tudtak a „kasztonkìvüliekről” és nemzetük kettős (gondolkodó –
uralkodó) meghatározottságát is értették s megélték.
Más népekkel nem keveredtek sem vérségileg sem
szellemiekben. Mégis részesei lettek a Kuru mezei
csatának, de miért? Volt már róla szó hogy a
barátság ürügyén. Mivel az ős jászok a Kauravákkal
voltak baráti viszonyban, ìgy az ő „szellemi meghìvásukra” vonultak fel a csatatérre. Nem történt
ott és akkor hadüzenet, mozgósìtás, vagy bárminemű csatába szólìtás, afféle „véreskard”
körbehordozás, minden érintett és érdekelt szellemi
sìkon örök kapcsolatban állt. Azok a népek és
embercsoportok amelyek nem voltak érintve az
eseményekben, azokat nem érintette meg az
„elhìvás”. Maga a bekövetkezett ütközet sem
pusztán egy szokásos hatalmi villongás-, nézeteltérés feloldására törő torzsalkodás-, vagy összecsapás volt. Ismertek a történeti előzmények (lásd:
B.T. 7.-hez fűzött kiegészìtések) mégis más is és
több is volt a Kuru mezei csata. Egyfelől természetesen a régóta húzódó rokoni viszály is „megoldódott” hisz a hatalomra törők elestek, de
mégsem lett könnyebb sem az élet sem az uralkodás
a Pándavák számára. Bár történetileg föl nem
jegyzett, de sok nép körében kezdte meg munkál-

kodását a változás. A négy kor (arany, ezüst, bronz,
vas – utóbbiak nem keverendők az archeológiai
kor- és/vagy kultúra-meghatározásokkal!) korszakonkénti újabb és újabb szabályszerű egymásutánisága folytán -az Isteni elrendezések okánelkezdődött a soron következő 432 ezer éves földi
időszak. Fontos tudni, hogy az anyagi megnyilvánulás lelki értelemben nem (a hagyományos
szóhasználatban vett) fejlődő-, fokozatos felépülés,
hanem alacsonyodás, degradáció. A magasabbrendű
alacsonyabba „fejlődik”, hanyatlik. A teremtettség
egyik főszabálya a „kisebb ellenállás felé” való természetszerű- törekvés. B.T. 5. „olyan idők jöttek
soron ami már nem dicsőìt - ezt is meg kell lélnek
élni hátha eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre
nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt
követni a botornak” - szólt Avatár Balarám,
kecsegtetve azzal, hogy „csak föléri” de látható az
emberi történetben, hogy a sokság sosem éri föl, sőt
az eszmények-, törekvések-, szellemi iskolák korrólkorra, kultúráról-kultúrára egyre alacsonyodnak és
távolodnak a MINDEN-központúságtól. Két ilyen
fővonulat az ateizmus és a személytelenhitű
filozófiai/vallási rendszerek. Mindkettő -amúgy
rendkìvül népszerű irányzat- „Istentelen”. Az
ateizmus vezérlő elve az „egyszer élünk” teljes
erkölcsi zsákutca, mìg a személytelen hitre alapozott
tanrendek -ha különböző magasszintű szellemi
rendszereket is állìtottak fel- tudásforrásuk döntő
többsége spekulatìv és emberközpontú. Még akkor
is megmarad az emberközpontúságban, ha az adott
nézet elfogad bizonyos magasabb szintű elveket;
mint a reinkarnáció, a karma, a szabályozott élet, a
lemondás, stb. Ami pedig a legvilágosabb mutató a
szellemi hanyatlásra, az a halálhoz- és az elhunyt
földi maradványaihoz való viszony. Az ìrott emberi
történet a legmagasabbak közé sorolja azokat a
civilizációkat amelyek az „istenkirályok” örökbefoglalását célozták vallásosságban, történetìrásban,
épìtésben, szertartásosságban, halottkultuszban, élet
utáni kiszolgálásában a „testnek/szellemnek”.
Ehhez képest a korszakváltó Kuru mezei csata után
valamennyi földi maradvány az enyészeté lett és
sem az eltávozottak, sem hagyatékuk nem került
megörökìtésre. Isteni elrendezés volt a csata
kitörése, maga a küzdelem és az azt követő
„nyomtalanság”. Az eszményi: Isten, a MINDEN,
valamint a harc során elesettek lényegi lényének
felszabadulása. Ezt követően -napjainkig- nevezhettek akár „keresztesnek”, „szentnek”, vagy „honvédőnek” egy-egy harci cselekményt, mindaz a
puszta emberi gyarlóság, tudatlanság és istentelenség megnyilvánulása volt. A „megéneklések” a
kőbe magasztalások pedig a hanyatlás maga.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
38
nemes törzsfő ha bújt volna testét bizton menti meg - de a törzsnek többé fője gyalázatban nem lehet
A kötelességszegés-, vagy a kötelességszerű tevékenység elmulasztása általános hiba, de különösen
az vezetők esetében. A vezető sosem -csakönmagáért való- és személyi felelősséggel tartozik,
hanem elsődlegesen az általa hitelesen képviselt
„vezetettek” megszemélyesìtője is. Személye szinte
egy a küldetéssel, melynek véghezvitelét vezényli.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy amint
Balarám feltárja Jas előtt „mibenlétét” BT. „357.
tudd hogy Én vagyok a … 361. … Hadúr a vitézek
közt - … 364. … - emberek közt Uralkodó oly ki
szent és hibátlan…” Tehát az ’uralkodó’-k közül is
kitüntetetten csak a valóban méltókat illetheti a
megjelölés. Ha egy gondolat erejéig elvonatkoztatunk a mára kevertté vált osztályoktól és
átismételjük az uralkodó rend jellegzetességeit -hisz
a méltó törzsfők bizonyosan az ’uralkodó’
csoportból kerültek ki- meglátható milyenek voltak
egykor a vezetők. Lásd: (BT. 12.-höz) az Uralkodó;
számuk mára egymillióból (ha) ~kilenc. Életrendje:
megállapodott. Életkora 40-60 (75) év. Sajátossága:
beérkezett. Tevékenysége: tervezés. Lelki szint:
szeszély/jó. Anyagi jelleg: vìz (képlékeny).
Eszmény: hatalom, hìrnév. Szellemi jellemző:
rendszerezés. Érdeklődés: Mi az érdekem?
Gondolkodás: elrendező. Hit: Tisztelem a hagyományt! Az, hogy mára egymillió ember közül ha 810 meghatározóan (10 millióból max. 80-100!)
’uralkodó’ jellegű ember kerül ki, nem jelenti azt,
hogy ez a jász ősök egykori tagozottságában is ìgy
volt. Sose tévesszük szem elől az elmúlt ötezer év
„jótékony” hatását, ami a szellemi és erkölcsi
hanyatlás útján bekövetkezett. („jótékony” alatt
értsd, az Isteni elrendezés szerinti általános romlás)
A mai vezetők döntő többsége alkalmatlan- és
méltatlan arra amit gyakorol. ’Nyerészkedő’-k és
’élvezkedő’-k közül kerülnek ki korunk vezetői,
pontosabban olyan személyek ők, akik osztálybéli
kevertségében e két alsóbb rend a meghatározó. A
korszerű hadviselés során a vezetők biztos harcálláspontokról vezénylik és követik nyomon a
küzdők szerepjátékát, akár több ezer kilométer
távolságból, az informatikai- és hìradástechnikai
vìvmányok áldásos közreműködése folytán, azaz
testük biztonságba van bújtatva. Az igaz ’uralkodó’k életrendje: megállapodott, tehát már nem
törekszenek újabb és újabb pozìciókba, már
túljutottak a családi kötelezettségeken is. Két
gyermeket -és nem többet!- fölneveltek, útrabocsátották azokat és önzetlenül élnek közösségüknek, tesznek annak javára. Az életkor(tartomány) jelölése zavaró lehet az osztályok körülìrásában, de a hely-idő-körülmény általános rend
figyelembe vételével fontos arra is tekintettel lenni,

hogy adott osztályba sorolható ember mely
életszakaszában folytatja rendbéli kötelességeit.
Mind a négy osztály (és természetesen az un.
„kaszton-kìvüliek”) esetén érvényes az általános és
egységes alapkötelezettség; a családalapìtás, majd
kettő és nem több utód fölnevelése. Lehet
valakinek testi mivolta meddő, homoszexuális,
ilyen esetben adott a lehetőség két „árva” gyermek
örökbefogadására és tisztes, méltó fölnevelésére. A
túlnépesedés az egyik legfőbb hordozója a degradációnak. („Miközben az emberi intelligencia
állandó, az emberiség napról-napra szaporodik” –
Murphy) A „beérkezett” jelölésű sajátosság is arra
utal, hogy az ’uralkodó’ elérkezett az anyagi tìpusú
fejlettség végére, már nyitva előtte (egész életében)
a gondolat kapuja, de mivel meghatározóan nem
’gondolkodó’ ìgy az ilyen tanácsadók bevonásával
kell(ene) gyakorolnia munkálkodását. Még ha
személyes „udvari bölcs” nem is áll rendelkezésre,
a megfelelő tanìtások ajánlásainak szem előtt tartása
elengedhetetlen az „uralkodó’-k számára is. Nincs,
mit ki kéne találniuk! Az ’uralkodó’ meghatározó
tevékenysége a tervezés, majd jól vezetett társakkal
annak megvalósìtása. A felelősség mindig a
vezetőé. Ha vezetettek hibáznak, akkor a vezető
mulasztásai öltenek testet cselekedeteikben. Az
’uralkodó’-i lelki szint un. szeszély/jó, azaz Isten
felé vivő -jó- de magában hordozza a szeszélyt is,
mint szenvedélyt (’jó’ és ’nemjó’ közti csapongás),
ami a határozott tevékenységekhez szükséges. Képzettsége és fegyelmezettsége folytán ugyan szenvtelen az ’uralkodó’ de természete szerint mégis
szenvedélyes (azisnemis), ami a mozgatója. BT.
„66. de tudd marad abban is vágy aki
önfegyelmezett - egész addig mìg Legfelsőbb
tisztult szìvét nem érte 67. még az oly bölcs
férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket
megmozgató erőimnek rohamja…” Anyagi jelleg:
vìz (képlékeny). A ’vìz’, mint folyékony
halmazállapot, valamennyi élőlény felépìtésének
meghatározó alkotóeleme. Az ’uralkodó’-k számszerűsége meg sem közelìti ezt az arányt, viszont
tevékenységük és annak hatása, következménye
éppúgy döntő a körülmények alakulására. Eszménye: a hatalom és a hìrnév. A jóhìrnév elvesztése, még a hatalomvesztésnél is nagyobb csapás az
igaz ’uralkodó’-ra, ezért az önfeládozás nem idegen
tőle. Szellemi jellemző: rendszerezés, azaz információk begyűjtése során is döntően az értelem
vezérli, majd a tervezésben is rendszerben
gondolkodik. Érdeklődése: Mi az érdekem? Ezen
érdeklődés fiatal korban egyéni vezéreltségű, majd
a beérett ’uralkodó’-nál -úgy 50 éves korát követően- un. csoportérdekbe megy át s elmarad az önzés.
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tudták ők ezt hát megvívták végső csatájukat ott - így az árvák szeme előtt minden jó lél fenn lobog
A Bizalmas Tanìtás elhangzásakor -úgy ötezer évemég fellelhetők voltak döntően egy osztályba
sorolható személyek. Makulátlan már akkor sem
volt senki, de a történések fő vonulata még
emlékeztetett a nemesebb időkre. Csak egy-egy
példa a még védikus kor és -környezet két nagy
személyisége kapcsán. Judistir -a legidősebb
Pándava- az ideális uralkodó megszemélyesìtője
volt. Mégis olyan szenvedélyes kockajátékosként
ismerték, hogy egész királyságát elveszìtette a
játékban. (azért ne feledjük, hogy mondta Avatár
Balarám? BT. „372. Én vagyok … 373. csalásból
szerencsejáték…”) Szintén egykori kiváló ’uralkodó’ Ardzsuna, a másik Pándava herceg. Olyan
nagyság, akiről Avatár Balarám ìgy szólt: BT. „372.
Én vagyok … 374. … Pándavák közt Ardzsuna…”!
Mégis amikor egy, az ìjászatban kiváló Jász herceg
nyilazó tudása veszélyeztette „legkiválóbb ìjász”
rangját, Ardzsuna arra vágyott, hogy ez ne
következhessen be. Álljon itt egy kis történet a
Mahabarata eposzból: „A Nagy Barata nemzetség
hőseinek, kiváló katonai tanìtójuk volt, az égi és
földi fegyverek tudományában egyformán jártas
Dróna. Olyan hìres volt, hogy ezer meg ezer király
és herceg akart tanulni tőle. Egy alkalommal eljött
hozzá, a jászok királyának fia. A jászokról azonban
úgy tudják, hogy tisztátalan szokásaik vannak,
például vadásznak, halásznak, húst és halat esznek.
Ezért aztán Dróna nem is fogadta el a jász herceget
tanìtványának. Ezek a királyok és hercegek mind
hazamennek, ha megtudják, hogy együtt kell
tanulniuk egy jász ifjúval - gondolta Dróna. A fiatal
jász herceg nem szólt egyetlen szót sem. Leborult a
földre Dróna előtt, megérintette a lábait a fejével,
azután elment az erdőbe, és elkészìtette a nagy
katonai tanìtó agyagszobrát. Ennek az agyagszobornak ajánlotta fel a tiszteletét, mintha az maga
Dróna lenne, és a szobor előtt gyakorolta magát a
fegyverforgatásban, rendszeresen és nagyon nagy
kitartással. Hamarosan olyan könnyű lett a keze,
hogy egyforma ügyességgel vonta fel az ìjat, célzott
és lőtt a nyilakkal. Történt egyszer, hogy a Kaurava
és a Pándava hercegek -köztük Ardzsuna iskirándulásra indultak az erdőségbe. A szükséges
holmit a szolgák vitték, és a sors rendeléséből
hozzájuk csatlakozott egy kutya is. Amìg a hercegek az erdőben jártak, a kutya szabadon csatangolt és egyszer csak rábukkant a jász hercegre. Az
ifjú teste egészen sötét szìnű és szennyes volt,
fekete őzbőrt viselt, a haja csomókban tapadt
össze. A kutya hirtelen ugatni kezdett, a jász herceg
pedig egyetlen mozdulattal hét nyilat lőtt a szájába
és egészen kiékelte, csak hogy végre elhallgasson. A
megrémült kutya visszafutott a társasághoz.

A Pándavák kihúzták a nyilakat, és azon
álmélkodtak, hogy az ismeretlen nyilazó milyen
hihetetlen pontossággal célzott. Kutatni kezdtek, és
hamarosan rá is találtak a komor arcú ifjúra, aki
egymás után lőtte ki a nyìlvesszőket. - Ki vagy te?
Kinek a fia vagy? - kérdezték a Pándavák. A jászok
királyának fia vagyok - válaszolt az idegen. - Ez itt a
tanìtómesterem, Dróna, tőle tanulom a
fegyverforgatás tudományát. Amikor a Pándavák
visszatértek Hasztinápurba, és mindent elmondtak
Drónának a kiváló harcosról, a bölcs arcáról
semmit sem lehetett leolvasni, de magában ezt
gondolta: Úgy! Ez a jász ifjú elfogadott engem
tanìtójának, pedig én nem fogadtam el őt
tanìtványomnak. Miféle tanìtvány az ilyen?
Ardzsunának azonban volt még egy bizalmas
kérdése, és ezt csak akkor tette fel Drónának,
amikor kettesben maradtak: - Emlékszel, egyszer
magadhoz öleltél és azt ìgérted, egyetlen tanìtványod sem ér majd fel velem, egyik sem lesz jobb
nálam. Miért van mégis, hogy ez a tanìtványod, az
ifjú jász herceg máris utolért, ha ugyan nem sokkal
jobb nálam? - Dróna elgondolkodott, aztán
magához véve Ardzsunát elindult az erdőbe, hogy
lássa a fiút. A jász herceget ugyanott találták,
szennyes testtel, csapzott hajjal, rongyokban.
Kezében az ìj, fáradhatatlanul célzott és lőtt, az
egyik nyìlvesszőt a másik után. Amikor észrevette,
hogy Dróna közeledik, megindult feléje, majd
leborult előtte, és nagy tisztelettel port vett a lábairól.
Ezután felállt, és összetett kezekkel várta a
parancsait. - Azt állìtod, hogy az én tanìtványom
vagy? - kérdezte Dróna. - Igen - felelte nagy
elszántsággal. - Nos, ha valóban a tanìtványom vagy,
fizesd meg a dìjat, ami jár a tanìtásért! - Az ifjú ezt
nagy örömmel hallotta, és azonnal rávágta: Mindent megadok neked, amit parancsolsz. Ó,
kiváló bölcs, nem ismerek olyat, amit oda ne adnék a
tanìtómnak. - Dróna pedig ìgy szólt: - Add nekem a
hüvelykujjad! - A herceg elcsodálkozott, de mindenképpen meg akarta tartani az ìgéretét. Így aztán
vidám arccal és nyugodt szìvvel azonnal levágta a
hüvelykujját, és odaadta Drónának. * Később részt
vett a jász herceg a nagy ütközetben Kuru mezőn.
Durjodana oldalán harcolt, de nem igazán tüntette ki
magát hüvelykujja hiányában. Ardzsuna viszont
nagyon örült, és minden féltékenysége elszállt. Most
már igazán valóra váltak Dróna szavai: - Senki sem
fog felérni Ardzsunával, a legkiválóbb ìjjásszal.” Még
a példaértékű ’uralkodó’-k sem makulátlanok. Bár a
’gondolkodó/uralkodó’ ős-jász harcosok mind
elestek a Kuru mezei csatában, a hátramaradottak
számára a méltó áldozat bemutatása örök hagyaték
lett és megmentette őket bármi csüggedéstől.
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ott lobog a dicső példa hiába az árvaság - bármíly nehéz is a sorsuk előd példa fáklyaláng
Lehet egy nép sorsa-, pillanatnyi helyzete csüggesztő, mégis ha méltó elődök példázata ragyog
fenn, akkor az időről-időre újabb erőt ad. Ebben
fontos szerep jut a ’gondolkodó’-k tudásápolásának
és az ős-tudás megőrzésén túl, lehetőség szerinti
átadásában. Van, hogy a tudás -akár- generációkon
keresztül alámerül, de el nem vész soha. A jász-ság
egyik -ha nem a legfontosabb- teendője az ős-tudás
megtartása, amiben a Bizalmas Tanìtás a vezérfonal
hisz a forrás megfellebbezhetetlen. A Legfelsőbb
kinyilatkozásával szemben ugyan mi állhat
hitelesen? A jász-ság olyan jelleg, amit a szìvében
hord az ember. Ez a lényegi lény, a lél eredeti
tudása, ami legkevésbé a pusztai nomád ős-jászok
körében volt befedett. Az idő múlásával a
MINDEN által elrendelt hanyatlásnak megfelelően
ez a fedettség nem hogy csökkenne, de egyre
vaskosabb. A jász-ság nem feltétlenül nemzetségbeli hovatartozás, hisz senki nem tudhatja, hogy kiki milyen nemzet fia/lánya, elkötelezett tagja volt
korábban. Lehetett valaki sok-sok életen át akár
jász, majd valami folytán más földrészen, más
nemzet tagjaként jutott újabb testhez s mégis
hordozója a jász jellegnek. Ha megismerkedik az
ős-tudással, megérti a lét lényegét, akkor kitartó
törekvéssel és MINDEN-tudattal eljuthat a jászsághoz. Miért oly kitüntetett a jász(-ság)? Mert
továbbvivője a történelemben feloldódott As
szellemnek, melynek jelentése; As = EGY, miként
a MINDEN. Mivel a ’gondolkodó’ ember nem
törekszik változtatásokra, nincsenek tervei ìgy csak- elfogadja ami adódik és igyekszik a
kötelességteljesìtésre. Akik -még- terveznek is, azok
a gondolkodó/uralkodók -mint a jász ősök és- a
jellemzően ’uralkodó’ meghatározottságú emberek.
BT. 38-39-hez fűzött kiegészìtésekben felvázolt
’uralkodó’-i meghatározottságból hátra van még a
gondolkodás és a hit kérdésköre. Az ’uralkodó’
gondolkodása: elrendező. A ’gondolkodó’ gondolkodása – átfogó, a ’nyerészkedő’-é – felfogó, mìg
az ’élvezkedő’-é – tapasztaló. Amint ’élvezkedő’
tapasztal (kellő értelem- és szellemi rendezettség
hiányában csak ha saját bőrén keresztül képes jó
esetben felfogni) a ’nyerészkedő’ fel is fogja (hisz
érdeklődése a „mivel jár amit teszek” s vezető
motivációja a nyerés, nyereség) addig az ’uralkodó’
elrendezi a tapasztalt és felfogott viszonyokat,
behatásokat. Tervez, motivál, mozgat és keresztülvisz. Mivel lelki szintje kettős, ’szeszély’ és ’jó’ jellegű, ezért aktìv, motivált az anyagi viszonyok
szándéka szerinti alakìtásában, de tiszta jóság
hiányában még nagyon meghatározó tevékenységében az érzelmi alapú, szenvedélyes döntés.
Esett már korábban szó a két IstenEmber - Avatár

Krisna és Avatár Balarám példájáról, mikor is a
küzdő Krisna az ideális ’uralkodó’-t mintázta, mìg a
békés Balarám a ’nyerészkedő’-be bújt ’gondolkodó’ példázata. ’Nyerészkedő’ köntöst vett föl
Balarám, hogy bemutassa a békés emberi léthez
vezető utat. Együtt élés a természettel, földművelés, egyszerű -nem túlszaporodott(!)- család,
elkülönülés az emberek általános tömegétől, az
elmélyült szellemi tevékenység és az érintetlenség.
Egyszerű élet, magasszintű gondolkodás. ’Uralkodó’ számára az elemi létfenntartáson-, a
kötelesség követésén- és a jó erkölcs betartásán
kìvül már nincs más teendője ezen létformájában.
Az ’uralkodó’ hite, hitvallása: - Tisztelem a
hagyományt! A hit az a belső személyes ügy ami
csak MINDEN-re és egyénre tartozik, de a hit
megvallása, a vallásosság már közügy, az ’uralkodó’
léttere. Tervez és vezet, de a hagyomány követésével. „Hagyomány: voltak dolgok okkal céllal követték mert haszna volt - általános megszokott
lett - akkor is ha ok nem volt - szokássá lett
megszokássá - tették folyvást oktalan - tették
hiszen úgy volt mindig - miért lenne máshogyan nem csak tették kötelezték - hìvet úgy mint
nemhivőt - fenyìtés is kijár annak - kiből nem lesz
követő - értelmetlen dolog lett ìgy - régi szentség
hisz nem él - csökevényes oktalanság - érthetetlen
dőreség - alszik ilyenkor az elme - testi késztetés az
út - tévutakra hajt a kényszer - tudatlanság lesz az
úr - emberinek vagy nemesnek - ilyen út nem
hìvható - állatsorsot valósìt meg - jót képzelgő
földlakó” A hagyomány nemes dolog, de a követés
során a gondolkodás, a tisztánlátás, az idők
szavának megértése elkerülhetetlen vezető,
’uralkodó’ számára. Mindig ők a „fáklyaláng” a nép
őket követi. A Kuru mezei csatába vonult -s ott
elesett- ős-jász ’uralkodó’-k hiányában a hátramaradottak méltó vezetés nélküli sorsra jutottak.
Akadt néhány agg ’gondolkodó’ -mint pl.: Jas is- de
tanácsukat csak kevesen fogadták meg, inkább az
érzés alapú szeszélyt, szenvedélyt követték. Az ősjászok is megérkeztek a nézeteltérések korába, jelen
korunkba, a Kali jugába. Az ő többségük is elhagyta a nemes hagyományok követését.
„…fölrúgták az ős parancsot - de hát mondta öreg
tátos - … - minden szabály arra való - hogyha jobb
jő az a való…” (részlet a Krista titka cìmű versből).
Szellemi és erkölcsi hanyatlás idején az elrendezett
út a régi lecserélése újra. Az új ugyan jobban
megfelel a kor követelményeinek, de hanyatló
korban a rosszabb a jobb (azisnemis). Belátható ez
a magyarok ősvallásának feladásában is, amit koruk
’uralkodó’-ja vert keresztül nemzetén, a szellemi és
erkölcsi romlás megnyilvánulásaként. Így legyen.
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nekik akik csatát vívtak mindent kellett adni fel - egynek kellett lenni fényben testük vészben hagyva el
A MINDEN-tudat egyik legfőbb ajánlása a
kiegyensúlyozottság. Egyenlőnek lenni jóbanrosszban, örömben-bánatban, sikerben-kudarcban,
dicsőségben-gyalázatban, stb. ami része az
érintetlenségnek. Ezen egyenlőség nem valamifajta
tudatlan együgyűség, hanem tanult-, belátott-,
gyakorolt-, majd megvalósìtott ráhagyatkozás az
Isteni elrendezésekre. Nem gondolja a MINDENtudat, hogy minden csak eleve elrendezett, hisz a
szabad akart örökké nyitva. Miközben minden
eleve elrendezett. (Azisnemis!) Akkor hogy jön ide
a szabad akarat? Úgy, hogy itt a kettősségek
világában mindig van választási lehetőség: igen,
vagy nem. Azt azonban nem szabad elfelejteni,
hogy a döntéshez nem elég az érzékelés/tapasztalás, az értelmezés/felfogás, de még a
rendszerezés/elrendezés sem, akkor teljes a kép ha
mindez együttesen, átfogóan érvényesül, aminek
alapkövetelménye a valós Én-tudat. Aki tudja a
választ, hogy „-Ki vagyok én?” az megtette az első
lépést ahhoz, hogy helyes úton induljon tovább. Ez
a válasz lehet megvilágosodásszerű is, de leginkább
a kìváncsi és kitartó kereső ajándéka. Amikor az
ember tudatára ébred valódi kilétére, onnantól
kezdődik az igaz tudás kutatása. Először még nem
lehet beszélni szó szerinti tanulásról (miközben a
lél egész anyagbazuhanása egy merő tanulás –
azisnemis) de a lényeg -mármint a lél- létének
meglátása biztos alapot jelent(het). A feltételes mód
azért került jelzésre, mert közel sem biztos, hogy
aki hall a lényegről, akár tanulmányozza is az
ezirányú ismereteket, be is látja azt, sőt gyakorolja
az valami szerencsés véletlen folytán mindezt meg
is valósìtja – tudva, hogy sem szerencse, sem
véletlen nem létezik, semmi nem történik ok
nélkül. Az ismeretet tudássá, megvalósìtott tudássá
kell érlelni. Érzelempártiak előbbre helyezik az
érzésbéli dolgokat, jó értelemben véve a megérzést,
csak azt honnan lehet megtudni, hogy amit érez az
valóság, vagy illúzió? Ezért (is) szükséges a
gyakorlás. A valódi értékek nem múló szeszély
termékei. Szinte örökké kergetik egymást, helythelyt cserélve tudás-tapasztalás-belátás-gyakorlás
mìg -jó esetben- eljut a szorgalmas törekvő a
megvalósìtáshoz. A leckét bárki képes lehet
felolvasni, még meg is lehet tanulni, bebiflázva fel
is lehet mondani, akár fejből, de amikor elérkezik
az igazság pillanata a döntéshozatal, akkor csak a
megvalósìtott tudással rendelkezők képesek
tudatosan dönteni. A szerencsejátékosok legtöbbször kockáztatnak és nem teszik rossz eséllyel hisz
csak két lehetőség van; jó, vagy nemjó. Akár éveken keresztül születhetnek szerencsés/véletlenszerű ’jó’ döntések - úgymond érzésből/megérzésből

csak épp sosem tudják meg, hogy mi minek a
következménye, mi a visszahatás, vagy más szóval
visszhatás (karma) következménye és mi a sors,
vagy az elrendezettség? A BT. jelen szakaszában
azokról az ős-jász harcosokról esik szó, akik az
elrendezésekre hagyatkozva mindent feladtak
akkor, amikor a Kuru mezei csatába vonultak. Nem
is mérlegelték élet vagy halál lehetőségét, mert már
egyek voltak dicsfényes hìrnévben és elesésben,
névtelen halálban. BT. 35. „harcosoknak csata úgy
jó ahogy vìvják sors szerint - megváltás az
mindahánynak nekik jobb nem létezik…” Tehát
nem győzelmet, vagy vereséget-, legfőképp pedig
nem nyereséget, vagy veszteséget kell mérlegelni,
hanem a kötelességet kell teljesìteni. A kötelességet a
MINDEN „ìrja elő” az Isteni elrendezettségek, mint
pl.: természeti törvények formájában. Az Isteni
elrendezettségek elrendezettségek, a MINDEN
akarata nélkül áthághatatlan szabályok, nincs alóluk
kivétel. Ha úgy tűnik, hogy egy szabályszerűség nem
működik, van alóla kivétel, akkor nyìlván nem Isteni
elrendezettségen nyugszik, csupán hosszabbrövidebb idejű megfigyelésen alapuló általánosság,
vagy netán spekulatìv fölvetés, akár „tudományos”
elmélet. A „kivétel erősìti a szabályt” – szólás ugyan
frappáns kijelentés, de nyìlván a valódi szabályok alól
nincs kivétel. Ilyenek a visszhatások, amikor is az
elkövetet cselekedetnek, vagy bekövetkezett
változtatásnak
természetszerűleg következménye/eredménye/hatása van.
Nincsen
hatás
ellenhatás nélkül, hisz a változás, vagy változtatás
önmagában hordozza a korábban volt körülmény
másságát. A lelki törekvő ember eltér az általános
embertől, leginkább pedig az emberalakú (kasztonkìvüli) ösztönlényektől. A lelki törekvő figyel-tanulokul miközben gyakorta olyan életvezetési mintákat
is követ, amit nem ért, át még nem lát, de számára
mértékadó tanácsadó/tanìtó/tanìtás ajánlására
mindaddig követ, mìg ha az valódi lelki értéket
hordozó gyakorlat, akkor nemesìtő eredményre
vezet. Legjobb példa erre a nemkìvánatos, ’nemjó’
dolgokkal való felhagyás esete. Amint elhagyja egy
törekvő a ’nemjó’ tanìtásokat, társaságokat,
szokásokat, ételeket, stb. rövid időn belül azon veszi
észre magát, hogy a korábban érthetetlen, vagy
nehezen érthető dolgok természetessé, maguktól
értetődővé, világossá válnak. Sosem szabad
figyelmen kìvül hagyni a hely-idő-körülmény „szentháromságot” hisz máshol-máskor-más az eltérő.
Óvatosan kell bánni az általánosìtásokkal. A hiteles
alapokon nyugvó tanìtások biztos sarokkövek,
amelyek között a még zilált sorok is rendezett
irányba vezérlik az őszinte törekvőt. Csak önös
vágyat félre tenni s már fél a siker, bìzva lásd!
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önös vágyuk félre tették tűrték sorsuk folyását - aki így él bűn nem éri túllépi a léthatárt
A „bűn” kifejezés hasonló sorsra jutott, mint sok
más fontos alapkérdés, vagy alapvető szó (Isten,
lélek, szeretet, szerelem, jó, vallás, stb.). Részben
kiüresìtette őket az eltelt ötezer év szellemi és
erkölcsi hanyatlása, de nemritkán akár ellentétjébe
is fordult mindennapi értelmezésük. Egy bizonyos
hogy külön kell választani lelki és anyagi megìtéléseket. Alapos vizsgálódást követően belátható,
hogy legtöbbször egyik a másik ellentettje, ami
előnyös egyik megfontolásból, pontosan hátrányos
a másikból. A lelki fejlődés általában rontja az
anyagi viszonyokat, mìg az anyagi előbbre jutás
csökkenti a lelki szintet. A néhai magyar lelki tanìtó
B.A. Narayan úgy látta, hogy legfeljebb a lélekvándorlás (reinkarnáció) és a visszhatás (karma)
törvénye amiről az általános emberek számára
szólni érdemes (szükséges?) valamint a szabályozott életvitel, amit célszerű gyakorolni, be lehet
mutatni. Magyarán; nem egyszer élünk, hanem soksok születés és halál követi egymást, valamint hogy
nincs cselekedet, de még gondolat sem következmény nélkül. Az általános igazság, hogy jónak jó,
mìg nemjónak nemjó az eredménye. És mi a jó?
Ahogy előbb már felmerült szinte minden esetben
más az anyagi és más a lelki ’jó’ valamint a
következmény megìtélhetősége. Abszolút értelemben ’jó’ ami a MINDEN felé visz, mìg ’nemjó’ ami
hátráltat ebben. Gáncsoskodók, akik hallottak már
a MINDEN-ről fölvethetik, hogy miként
kerülhetnénk közelebb a MINDEN-hez, azaz
Istenhez, ha a MINDEN-tudat azt tanìtja, hogy Ő
mindenben benne van, miközben minden Őbenne
nyugszik. Sőt tovább menve, amikor az is
elhangzik, hogy mindenütt Ő a közép, akkor még
inkább értelmetlennek tartják, az Őhozzá való
közelebb jutás fölvetését. Természetesen a
megìtélés sosem annyira bonyolult, hisz ez a
bizonyos közelebb jutás (csak) annyit jelent, hogy
lényegi lényünk, a lél anyagi befedettségének
csökkentése javìtja a lél lelki helyzetét, azaz segìt a
fel/megszabadulásban. Tehát ha a ’jó’ úton
haladunk, akkor mentesülünk- (lényegi lényünk, a
lél mentesül!), mìg ha a ’nemjó’ úton, akkor
súlyosodunk az anyagi megterheltségektől. A „bűn”
kérdése is egyszerű, hisz abszolút értelemben
egyetlen bűn van amit lél elkövet(het)ett, az, hogy
elhagyta lelki otthonát. Alázuhant az anyagi
megnyilvánulásba, mert ő is uralkodni szeretett
volna mint Isten. Minden további „bűn”
jelző/fogalom ennek folyamodványa, akár
kifejezésbeli kistestvére. Mikor egy lél lelki
otthonában nem akarja elfogadni az Isten szolgája
helyzetet, akkor aképp gondolja az Úr; -Legyen
vágyad szerint. Menj abba a szférába ahol megkì-

sérelheted az uralkodást. – És olyan megnyìlvánulásba kerül a lél, ott és olyan anyagi létformát kap
amivel ezt a vágyát megpróbálhatja ki/megélni. Az
ilyen helyzet nem Isten csapása, vagy valamifajta
büntetés, „kiűzetés a paradicsomból” csupán a
minden vágyat teljesìtő Isteni akarat érvényesülése
a lél személyes vágya szerint. Ezt formázza az a
bibliai gondolat, ami a Teremtés Könyvében áll:
"Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz
hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég
madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes
csúszómászó fölött, amely a földön mozog." Isten
szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok
alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és
minden állat fölött, amely a földön mozog."
Azután ezt mondta Isten: "Nézzétek, nektek adok
minden növényt az egész földön, amely magot
terem, és minden fát, amely magot rejtő
gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen." Ím
látható, hogy az „uralkodás” kifejezés itt is ki lett
forgatva. A MINDEN-tudat véleménye szerint az
anyagi vonatkozású uralkodás elsődleges hadszintere ki-ki önmaga! Uralkodjunk önös
vágyainkon! A BT. jelen szakasza úgy kezdődik,
hogy az ős-jász küzdők „önös vágyuk félre
tették…” és ez az ajánlás minden lelki törekvőnek.
Akik nem érdeklődnek a lelki élet, a lelki fejlődés
iránt azoknak -úgy ahogy- megfelel akár a bibliai
gondolat is az uralkodás kapcsán. Bár nem célja s
legfőképp nem feladata a MINDEN-tudatnak a
Biblia értelmezése, -értékelése, mégis had álljon itt
pár gondolat akár a fent idézett rész kapcsán. 1. Az
első szó: „Teremtsünk” - azaz többes szám! A
MINDEN-tudat nézete szerint EGY az Isten s
Neki van számtalan -többes- akár teremtő
aspektusa (is). 2. „Legyetek termékenyek, szaporodjatok…” nincs szó a sokszor felmerülő
„sokasodjatok” fordulatról! A MINDEN-tudat
álláspontja szerint elégséges a testbéli önreprodukció. Egy ember – egy gyermek. 3. „…a
földet vonjátok uralmatok alá.” - téves megközelìtés, hisz uralásban első helyen áll Isten, azaz a
MINDEN, és földi vonatkozásban FöldAnyánk,
aki e szféra jogos uralkodója! (Fontos, hogy a Föd
Uralkodója nőnemű, majd később esik még erről
szó). 4. „…nektek adok minden növényt…
magot… gyümölcsöt… hogy táplálékotok
legyen…” azaz, ember legyen vegetáriánus! Tehát
legfőbb feladata minden embernek, hogy a
legfőbb- (eredendő) bűntől megszabaduljon, azaz a
megtisztulás által lényegi lénye, a lél felszabaduljon!
Ennek egyik fontos eleme a kötelességteljesìtés,
„…aki ìgy él bűn nem éri…” felszabadulhat.
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ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől íly lét bűntől mentesít
A lelki fejlődésben a legnagyobb akadály a félelem.
De mit is féltünk? Olyasvalamit amihez ragaszkodunk, aminek elvesztését súlyos hiánynak
gondoljuk (élet, család, vagyon, egészség, stb.) vagy
olyas valamitől félünk, ami elképzeléseink
teljesülését veszélyeztetni látszik. Amint eltűnik a
ragaszkodás, amint megszűnnek az önös
elképzelések, a félelem eltűnik. Nemegy tanìtás
végkövetkeztetése: - Ne félj! - Az ismeretlentől való
félelem fölvetése sem fedi teljesen a kiváltó okot,
hisz nemegyszer az ismeretlen kifürkészése készteti
cselekvésre a kalandvágyót, ami nem hogy riaszt,
nem hogy szorongással töltene el hanem inkább
lelkesìt. Természetesen a félelemnélküliség lehet
tudatlanságalapú is, amikor a gyanútlan próbálkozó
ismeretek hiányában szenved. Nem érzi ezt
szenvedésnek, hisz nem is tud róla, csak utólag
gondolja; ha előre tudná hogy elesik, hát bizony
csak leült volna. (csak az a volna ott ne lett volna)
Itt is megmutatkozik a tudás és különösen a valódi
tudás fontossága. Az emberiség nem tekinthető
ismerethiányban lévőnek (könyvtárnyi a szószaporìtás), mégis azt látjuk az emberi történetben, hogy
vagy újra és újra ugyanazokba a hibákba esünk,
vagy olyan csalódások érnek, amitől a valódi tudás
birtokában mentesülhettünk volna. Ilyen megkerülhetetlen tudás a kötelesség ismerete. A
kötelesség, az ugyancsak tág darma fogalmi kör
egyik jelentéstartalma, ezért érdemes kissé
áttekinteni a védikus (tudás alapú) megközelìtést.
A d(h)arma szanszkrit kifejezés, jelentése: tart,
fenntart, hordoz. A szanszkrit szavak többárnyalatú
jelentéséhez hìven jelölheti még a következőket is:
törvény, vallás, igazság, kötelesség, tan, lényeg,
alapelv. A természeti törvények alapját képezi. A
vonzás, taszìtás, vegyi folyamatok vezérlő elve, az
ok és okozat, de maga a szabályoknak alávetett
emberi gondolkodás, a logika törvényszerűségei is
az egyetemes darma megnyilvánulásai. Indiai
hasonlattal: a darma a fonal, amelyre a világ dolgai,
mint gyöngysorra a gyöngyök vannak felfűzve,
"nélküle zűrzavarban hullana szét a gyöngyök
sokasága". Jelen esetben értsd: a kötelességteljesìtés
nélkül minden összezavarodik! A darma a
mindenséget meghatározó alapelv, de az élet
sokféleségében ezernyi, külön-külön megnyilvánuló
törvény alakjában jelenik meg. A természet a
darmán keresztül alacsony létfokozatokban az
ösztönökön keresztül vezérel. Az erkölcsi
megfontolásra képtelen élőlényeket még nem
terheli a személyes felelősségérzet. Az emberi
öntudat magasabb fokozataiban azonban már a
szabad akarat is érvényesül, felelős a tetteiért, képes
az Isteni törvényt felismerni, ezáltal a darma meg-

nyilvánulása erkölcsi törvénnyé válik. Ez az erkölcsi
törvény azonban nem csak megszìvlelendő morális
belső szükséglet, hanem kérlelhetetlen parancs. Az
ember lázadhat ez ellen, ellenszegülése azonban
mindig és szükségszerűen visszahat rá. A kötelesség
megszegése, teljesìtésének elmulasztása; vétek, mìg
követése, teljesìtése; erény. Az emberre fejlettsége,
adottságai, helyzete miatt más és más egyéni
kötelesség hárul. Vannak egyetemes általános
érvényű kötelességek, de vannak személyre szabott
egyéniek is, amelyek az egyén tehetségéhez,
egyéniségéhez, társadalmi helyzetéhez mérten
feladatokat szabnak rá. A kötelesség útját járva az
egyén, hajlamától, jellemétől, képességeitől függően
elindul az Isteni törvény szabta úton. Amennyiben
nem a törvény szabta utat járja, hibázik, hiszen
megszegi azt, és ez szükségszerűen negatìv
következményekkel jár. A MINDEN-tudat azt
tartja, hogy az ember egyéni kötelességéhez
igazodva csatlakozhat leginkább az általános
erkölcsi alapelv követelményeihez, azok parancsait
beteljesìtve juthat el a lényeg megismeréséhez. A
kötelességtől, vagy darmától elválaszthatatlan a
három Isteni kötelék: a jó, a nemjó és a szeszély. A
’jó’ a valódi éntudatot, a nyugalmat, a békét,
tisztaságot, egyensúlyt testesìti meg. A ’szeszély’ a
mozgékonyság, szenvedély, tevékenység, kiterjedés
elve. A ’nemjó’ a hamis önazonosságtudat, a
tudatlanság, a sötétség, összehúzódás alapelve.
Mindezek együttesen vannak jelen minden
létezőben. A létformák fejlettségi fokát az az
uralkodó kötelék határozza meg, amelyik túlsúlyban
van a többihez képest. Ennek megfelelően például
a kőzetek tulajdonságait a sötét ’nemjó’ uralja, a
növényvilágban még mindig a ’nemjó’ az uralkodó,
de már a ’szeszély’ is érvényesülni kezd, és lassan
megjelenik az öntudat hordozója, a ’jó’ is. Az
állatvilágban a ’szeszély’ van túlsúlyban, de még
elnyomják a ’nemjó’-val együtt az öntudatot
hordozó ’jó’-t. Az ember esetében a ’jó’ már
elnyomja a másik kettőt, miáltal kiemelkedhet az
állatvilágból, de jelentős szerepe van a ’szeszély’nek is, amely tevékenységének, az akarat
megnyilvánulásának adhat tág teret. Az ember
feladata a ’jó’ folyamatos fejlesztésével, a valódi
éntudat hatásának növelése, a világosság, a
nyugalom és belső tisztaság szerepének erősìtése, a
kiegyensúlyozottság biztosìtása, a lél vaskos anyagi
burka általi hátráltatás mérséklése. Minden
létezőnél e három sajátság egyensúlya, aránya
határozza meg annak minőségét. A darma
követése, a kötelesség teljesìtése erősìti a ’jó’-t,
amely a kötelékek egyensúlyát biztosìtja. A
felemelkedés útja a tisztulás ’jó’ tevékenységek által.
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ilyen módon legcsekélyebb törekvés is megsegít - bizonytalan tévelygésből szilárd úton elindít
Lehet, hogy nem egyszerű kinek-kinek személyes
kötelessége megfejtése, de még nagyobb feladat az
annak akár csak töredékesen való megfelelés.
Avatár Balarám feltárja Jas számára, hogy milyen
főbb osztályai vannak az emberlétnek, elmondja a
három kötelék forrását, valamint körülìrja
mindazokat az elemeket melyekből- s mindezek
kölcsönhatásából az ember -mint anyagi- létforma
összeáll. BT. 137. „…gondolkodót uralkodót
nyerészkedőt teremték - élvezkedő szintúgy tőlem
jármaimmal lekötvén 138. gondolkodó tiszta jóság
uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély
élvezkedő mind nemjó…” Tehát a négy osztály és
azok meghatározó jellege a Legfelsőbbtől
származik, nem tanult képesség. BT. 50. „… ne
ragaszkodj földi képhez tudd csak látszat mind e
hely 51. réges régi jó tanácsok három jármot
beszélnek - tiszta jóság bőszült szeszély s nemjó
amit rejt e hely…” majd 108. „…megtévedett
éntudatban cselekszenek nemtudók - természeti
erők azok mik lényeket sarkallók 109. jót szeszélyt
és nemjót tudó érti ők a mozgatók - tudja hogy
nem lény cselekszik természet mi lázìtó…” A
természeti erők forrása szintúgy a Legfelsőbb, Aki
sosem buzdìt tétlenségre. BT. 85. „…földi lény a
tétlenségben pillanatig sem élhet - jó és nemjó
éppúgy mozgat mint késztetés szeszélyben 86. aki
eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére - képmutató hisz
elméje tenné mi kedvtelése 87. az méltó a tiszteletre
ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga
eredménytől független…” BT. 66. „…de tudd
marad abban is vágy aki önfegyelmezett… 67. még
az oly bölcs férfinak is az elméjét megcsalja érzékeket megmozgató erőimnek rohamja…” BT.
106. „…tudás nélkül cselekvőket eredmények
vágya hajt - bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő
nem akar…” A kötelességteljesìtők békével és
örömmel végzik feladataikat. BT. 112. „…vedd e
bizalmas tanìtást élj mint szól a jótanács - ha
követed nem fog hatni tettet érő visszhatás…” –
mondja Avatár Balarám. BT. 114. „…mit ér az ki
természetét köti gúzsba csüggeteg - bölcs is teszi
azt mit diktál ha még oly gyarló szìve…” BT. 199.
„…kötelességeit végző eredményvágyelhagyó - ő az
igaz hìvem Nekem nem a tettről lemondó…”
Tehát hallhattunk a fő osztályokról, a kötelékekről
és a kötelességteljesìtésről, de megtudhatjuk a test
alkotóelemeit is. BT. 431. „…tudd meg Jas hogy
lényeg a lél mi befödi küzdőtér… 432. mindezeknek ismerője egyedül csak Én vagyok - ott a tudás
ki belátja anyagot s tért áthatok … 434. … föld vìz
lég hő tér ész értés és a hamis éntudás 435. érzékszervből öt fogadó öt cselekvő és az agy - összest
együtt megtréfálja jó szeszély és nemjó had 436.

van még érzékszervek tárgya s mindez együtt
kölcsönhat - vágy düh öröm bú mi gerjed s hatás
ami együtt van…” A MINDEN-tudat mindig szem
előtt tartja, hogy lényeg a lél. Sosem szabad a
lényeget figyelmen kìvül hagyni és nem lehet
teljességgel az anyagi burokba bonyolódni. A
lényeget döntően kétrétű befedettség terheli 1.
durva; a halmazállapotok adta lehetőségek és
kötöttségek (mint: föld = szilárd, vìz = folyékony,
levegő = légnemű, tűz = rezgés, tér = a közeg)
valamint 2. finom; az anyagi megnyilvánulás
együttesének rész-egészeit átható vezérlők (mint:
ész/elme/agy = érzékelő-/felfogóképesség, értelem = rendszerezőképesség/intelligencia, éntudat
= a valódi énről való tudatosság). Ezeket mindig
áthatja és befolyásolja a három kötelék és annak
kombinációi meghatározó túlsúlyuk szerint (jó,
szeszély, nemjó). Ha az embert állìtjuk a vizsgálódás középpontjába, mint rész-egészet (része a
mindenségnek, miközben önálló teljes egész
egység) akkor teste rendelkezik öt fogadó képességgel (szem, fül, orr, száj, bőrfelület) és öt
cselekvő érzékszervvel (hang, kéz, láb, végbél,
nemiszerv) és tizenegyedik az elme ami a testen
belül van. Közben adottak az érzékszervek tárgyai,
mint; forma, hang, illat, ìz, hő. A kölcsönhatásokból keletkeznek a vágy, a gyűlölet, a
gyönyör és a fájdalom. Az ìgy megnyilvánult test
hat fokozatú változásnak van kitéve mint; születés,
növekedés, állandósulás, szaporodás, leromlás,
elmúlás. Aki mindezt nem tudja, nem próbálja
átlátni, megérteni és minden cselekvés, történés
következményét érdemben nem értékeli, az igazán
belebonyolódik bizonytalan tévelygésébe. Mìg aki
erről tud és igyekszik figyelembe venni életvezetése
során, az a legcsekélyebb ’jó’ körülménytől is már
jobb irányba indul tovább. Ami elhagyhatatlan, az
az elrendezettségek hely-idő-körülmény szerinti
figyelembevétele, elfogadása. Más a lényeghordozó
magot adó férfi, más a befogadó, testépìtő nő. Más
a négy osztály (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedőélvezkedő), más-más korcsoportban és más a hely
és minden más. Részlet a „Vagyunk elébb” cìmű
versből: „…vagyunk elébb fényes lél-ek - utóbb
jövend mind egyébek - ezen testben ember féle - fi
vagy leány ki mint érte - földi ember imìgy élhet - e
tájt másként sosem lészen - ki ki mibe kerül éppen
- azon léte úgy ér véget - földi övek szerint kapják születésük kárhozatját - ott kapja meg apja magját testet szülő anyja szab rá - ősi vérek ott kavargnak ember testben nyughatatlan - keres kutat mi lőn
sora - fészkit mégsem leli soha - nem lesz nyugság
nem lesz béke - mìg el nem hagy ember képet járja járja örök útját - nem merìti tudás kútját…”
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tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz
Az emberiség egyik alapproblémája, hogy érdeklődése, de különösen érdekérvényesìtési törekvései
emberközpontúak. Ez érthető, hisz az elmúlt
ötezer év szellemi és erkölcsi munkája mindent
megtett annak érdekében, hogy az ember embernek
tudja magát. Feledésbe merült, hogy a lényeg -a lélidekerülésekor, az anyagi megnyilvánuláskor/testetöltéskor, az Isteni elrendezés következtében első
számú- és legfőbb befedettségként valódi kilétéről
való tudatosságát veszìti el. Ez a rend. Az emberek
inkább hisznek bekorlátozott tapasztalásuknak; „Hiszem ha látom!”- mintsem a Legfelsőbb Bizalmas Tanìtásának. BT. 50. „…ne ragaszkodj földi
képhez tudd csak látszat mind e hely…” Látszat
annyiban, hogy pillanatról pillanatra változik, azaz
nem örök, márpedig aki a Legfelsőbbre igyekszik
összpontosìtani, annak nem a földi boldogulás- és a
mulandóságok kell legyenek érdeklődésének legfőbb tárgyai. BT. 56. „összes földi tettnek éke
kettős látást hagyni el - elvárásnélküli legyél ez a lét
művészete…” 272. „tudod Jas hogy lél testet ölt
kettőséggel fedem be - irtózat és vágynak harca
örök lánc lesz elmére…” Az emlìtett ’kettős látás’ a
hamis önazonosságtudatú élőlény viaskodása a
vágyainak és ellenérzéseinek kettősségében. BT. 98.
„aki látja igaz létét önmagában boldog ő - nincsen
annak már mit tenni bizonyosan hozzám jő 99.
történés hogy legyen vagy se bármi lesz is egyre
megy - teljes éltet ìgy tud élni szándékai nincsenek
100. véglegesen tisztul az meg kit ragaszkodás nem
ér - Legfelsőbbhöz jut az ìly lél ez utolsó lét mit él
101. kötelességét tegye meg mindenki ha jót
akar…” Igen ám, de mi a kötelességünk? Egyremásra visszatér ez a kérdés és nehéz általánosìtani.
Leìrható minden egyes emberi osztály (gondolkodó
– uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) feladata, de
mint már korábban esett róla szó, mára senki nem
rendelkezik tökéletes tisztasággal, még osztálybasorolás szempontjából sem. Kevert meghatározottság esetén pedig mi az uralkodó jelleg? Ott vannak
továbbá az egyes életkorcsoportok (gyermek –
fiatalfelnőtt – felnőtt – öreg kor), amelyeknek nem
csak sajátos jegyei vannak, de teljesìtendő feladatai
is. A gyermek- és fiatalkor a tanulás és az önfeledt
játék időszaka, miközben jól kell tartani a gyermeki
testet, hogy egészséges felnőtté válhasson. Egészséges lehessen úgy testileg, mint lelkileg. A gyermekkori hiányok, sérelmek, sérülések egész életet
megkeserìtenek. A gyermeki kor szoros kapcsolatban áll az un. fiatalfelnőttekkel, hisz rendesen ők a
szüleik, elsőszámú nevelőik, sőt a gyermek kb. 12
éves koráig cselekedeteik következményeinek elszenvedői is. A kisgyermekek e korig lelki értelem-

ben nem felelnek tetteikért. Fontos hangsúlyozni;
lelki értelemben! Ezért is többszörösen hátrányos
helyzetűek az elárvult gyermekek, akik ugyan
fizikálisan felnevelődnek, de mivel nem viseli
helyettük senki ’nemjó’ gondolataik-, cselekedeteik
visszhatását, ezért az tovább súlyosìtja amúgy is
nehéz helyzetüket. De miért kerül egy kisember
ilyen helyzetbe? Bizonyosan előző életbeli okok
folytán. Lehetett e kisember lél-je pontosan olyan
emberben, mint aki az elárvult gyermeket jelen
életében testhez juttatta. Visszakapja amit előző
életében tett. Mi van a háborús árvákkal, vagy más
szerencsétlenségek áldozatainak ivadékaival? Ők
előző életükben az ilyen helyzeteknek előidézői,
véghezvivői voltak. Azok a fiatalfelnőtt emberek
akik kötelességüknek megfelelően megházasodnak,
majd két lél-t gyermeki élethez segìtenek azok
legfőbb feladata a gyermekvállalás és a két gyermek
mennél harmónikusabb- és ’jó’ jellegekben gazdag
módon történő fölnevelése. Nem a karrierépìtés és
az egyéni kibontakozás-, különösen nem az egyéni
élvezetvágy kiélése a feladat! A fiatalfelnőtteknek
áldozatokat kell vállalni, szorgalmasan kell dolgozni, szokni az alázatot. BT. 116. „önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint hogy
másét akár végzed tökéletesen…” mondja Avatár
Balarám s nem véletlenül. Aki nem gyerekeskedik,
nem játszik, nem tanul, majd fiatalfelnőttként nem
lép házasságra, nem vállal családot, nem nevel fel
két gyermeket, sőt hajszolja az élvezeteket (sport,
buli, világjárás) érdemtelen rangra tör, az egy sem
kötelességét végzi. BT. 75. „lásd be tehát Jas
barátom csak az egyensúlyozott - ki elméjét féken
tartja érzékire nem lobog 76. tudatlanság éjjelében
tudós bölcs világot lát - de az élők ébren léte hoz
tudónak éjszakát 77. élvezetek hajszolói békét
sosem érnek el - mìg a bölcs csak szenvtelen áll
vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók szakadatlan
ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg
mint bölcseknek elméje…” A földi lét alkalmas
egyéni vágyak kiélésére, de a lelki embernek nem az
a célja. BT. 145. „nincs visszhatás azok tettén akik
látják s megérték - cselekvésben tétlenséget tétlenségben cselekvést…” Természetesen jelen korunkban, a szellemi és erkölcsi hanyatlás korában
elenyésző az igaz törekvők száma. Elégedetlenség,
boldogtalanság mindenütt, de kutatás a valódi tudás
után elenyésző. BT. 180. „bölcs a teljes tisztulásért
ragaszkodás nélkül tesz - érzékekkel értelemmel
elmével és testével 181. belső béke megtalálja azt
kit nem köt semmi meg - ragaszkodót tette béklyóz
nem szabadul sohasem…” Tenni kell, kötelesség
szerint és elvárások-, ragaszkodások nélkül.
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ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el nem téved higgy Nekem
BT. 232. „mert az elme fékevesztett szélrohamhoz
hasonló - nyughatatlan dacos álnok mindig másra
sarkaló…” szólt Avatár Balarám, figyelmeztetve a
gondolat állandó ellenőrzésére. BT. 233. „Balarám
megértőn mondja tudom zsarnok gondolat szorgos hìvem mégis elér ha érintetlen marad 234.
ki elméjét nem uralja annak kìn a törekvés fegyelmezett jó úton jár ez a legfőbb vélemény…”
Első teendője a lelki élet iránt érdeklődő embernek
a kutatás. Keresése a helyes tanìtásnak, miközben
meg kell kìsérelni önmagunk helyzetének megértését. Saját lelki evolúciós szintünk megsejtése
nélkül biztos az úttévesztés. Szellemi csapongás
csak az önismerettel való kacérkodás. A megismerés/megértés helyett a ’megsejtés’ kifejezés áll
itt, mert amìg az Abszolút Igazságról nem rendelkezünk ismerettel, addig képtelenség eldönteni
mi a való, mi a helyes, mi a teendő? Ezerféle tan, vallás, -hitrendszer szédìti a kereső embert és ha
azon spekulál, hogy mind-mind megismeri,
végigjárja s majd ő maga eldönti, hogy mi a való,
akkor félútig sem ér testének elhagyásáig. Azután
jön a „testcsere” s folytathatná, ha ugyan a
Legfelsőbb kegyéből nem kapnánk meg minden
ebbéli élet végén s az újabb kezdetén azt a feledést,
ami szinte tökéletesen törli az anyagi-, tárgyi tudást.
BT. 79. „békét talál az a férfi aki hamis éntől ment
- elhagy vágyat mindenektől nincsen benne ellenszenv…” Ezek szerint nő sosem talál békét?
Hogyne találhatna, -Abszolút értelemben- ha megismerné és megértené a női lét kötelességét s azt
követné szorgosan. Igen ám, de mi az? A MINDEN-tudat vallja, hogy férfi és női lét kettő!
Lényegi lényük -bár nem ugyanaz, mégis egy- a lél,
aki mindenkiben más, de nemtelen. Tehát a lényeg
sem nem férfi, sem nem nő! Nemi hovatartozás itt
e teremtettségben, a kettősségek mezején kettős,
hìmivarú, vagy nőivarú élőlény (legyen az állat, vagy
ember). Ezen anyagi megnyilvánulás a női létforma
léttere. A nő itt képes kibontakozni nőiségében, itt
képes berendezkedni és vágyait, ragaszkodásait
megélni. Nem véletlen, hogy két igen fontos
Istenség; Maya (az illúzió-, a hamis látásmód ura) és
Kali (viszály, káosz, képmutatás) az anyagi energiák
istene is nőnemű. A nőnek gyermek korában miként a fiúknak- önfeledten játszani- és tanulni
kell. Ideális esetben még jobb is helyzetük a
fiúkénál, hisz ’jó’ családban a lányokra
gondosabban ügyelnek, mint a „harcra” készülő
fiúkra. A lányokat jobb helyeken óvják, dicsérik,
kényeztetik, vigyázva készìtik az anyaságra,
miközben a fiúk szabadon kalandoznak s jó
esetben gyakorta maguk kárán tanulnak, ha
okulnak. Azután a hölgy felnőve, méltó férj mellett

otthona tiszta, gondos ura, két gyermekük figyelmes, szerető anyja. Nem kacérság, nem csapongás
tisztes nőnek léttere, figyelmesség és segìtés mi
irányul férj fele. Úgy 50 év felett, mikor gyermekek
kirepülnek, anya az ki mindig segìtőjük, unokáknak
támasza. A nő úgy képes fejlődni, ahogy férje
emelkedik. Ezért a méltatlan házasságban nő
számára csak az alázat és a szolgálat tanulási útja
marad, a továbblépés majd új életben lehet. De
senki nem ok nélkül jut méltatlan kapcsolatba! Aki
alantasnak érzi női sorsát, az előző életekben sem
teljesìtette női kötelességeit és újabb testben is
majd hiátusait lesz kénytelen pótolni, mìg minden
rendezetté nem válik. Az öreg hölgyek még mindig
aktìv szereplői az utódok családjának s mikor már
nagyon elesettek fiúk -ha van!- a gondviselőjük.
Ezért hátrányos a gyermektelen, vagy csak lánygyermekes anyák sorsa. BT. 121. „lélt borìtó anyagtestben vágy mi mindent megcsaló - érzékeket észt
értelmet s tévutakra sarkaló 122. bölcs belátás fő
ellenét legyőzni csak úgy tudod - hogyha ajzott
érzékeid kitartóan uralod 123. csapongó érzékek
felett ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél mi mozgat életet 124. ha megérted mi a
lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg…” Ha a
hölgyek örökkön csak érzéseikkel foglalatoskodnak, sosem érik el az értelemmel való társulás
jobbìtó lehetőségét. BT. 224. „nyughatatlan elme
táltos parázson él úgy lobog - ezért hűtsed örökké
le irányt csak úgy tarthatod…” Ha az érzékek uralják az elmét, akkor nincs mi fékezze sem azt, sem a
végefogyhatatlan vágyakat. „…megmondták a bölcsek régen, aki lángol, maga ég el!...”, mert úgy
tartják, hogy a vágy olyan mint a tűz; minél jobban
táplálják, annál jobban ég. Igaz lelki ember számára
tévútak a vágyak csömörlésig való éltetésének amúgy népszerű- tanai. BT. 204. „ki elméjén
uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége 205. hogyha elmédet
uralod lényeg lényed megsegìt - hideg meleg bánat
derű gyalázat dics nem hevìt 206. tudást bìró
sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár
vagy arany mindegy annak akár kő 207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s
barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös egyet ér…”
214. „se koplalás vagy virrasztás kevés se sok
semmiből - túl sok evés túl sok alvás éppúgy elvon
mindentől 215. aki ismer középutat nem fárad meg
sohasem - eszik alszik munkál pihen megtartja a
mértéket 216. szabályozott életvitel szabályozza
elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri 217. mint a széltől védett lángnak ìly
elmének nyugta van - ha törekvő rendületlen…”
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nem szédíti mézes szóval misztikus édelgetés - nem gondolja semmiképp sem hogy más nincs csak szép remény
A MINDEN-tudat nem hit alapú. A hit egyfajta
tudatlanság a hit alanya/tárgya felől, remény hogy
úgy van, ahogy a hìvő hinni véli. Ezért is népszerű
a különböző hitek követői körében a misztika – kb.
természetfeletti erőkkel/lényekkel való kapcsolat
létrehozására való törekvés, vagy a misztérium –
kb. csak a beavatottak számára nyitott-, egyfajta
titkos vallásos szertartás, vagy az ami misztikus –
kb. titkos, rejtett, rejtelmes… Egy gondolat erejéig
visszatérve az emberek négy osztályához és azok
hitéhez; a mai emberek 99,99%-a ’élvezkedő’ –
hiszem ha látom, 0,009%-a ’nyerészkedő’ – én
vagyok az irányìtó, 0,0009%-a ’uralkodó’ –
tisztelem a hagyományt, 0,0001%-a ’gondolkodó’ –
Isten MINDEN. Az arányok érzékeltetik jelen
korunk emberiségének döntően jellemző osztálybeli meghatározottságát. Látható, hogy az élvezkedőknek a konkrét anyagi megtapasztalás az
igényük, ezért általában még a misztérium sem
érinti meg őket, vagy csak akkor, ha annak
gyakorlása során valamifajta tapasztalásra tesznek
szert. Az ilyen megtapasztalásoknak az a veszélye,
hogy ellenőrizhetetlen mi a valóság és mi az elme
játéka, vagy az incselkedő szellemlények tréfája. A
nyerészkedők „(ön)tudatosak” ők irányìtanak, ha
kell a misztika segìtségével. Nem véletlen, hogy a
kabbala a zsidóság körében alakult ki, mint a
„törekvés a megismerhetetlen kifürkészésére” azaz
önfeladás helyett irányìtói, befolyásoló szerep
elérése. Ide sorolható a számmisztika, vagy a névmisztika is, amelyek sok-sok generáción keresztül
végzett, majd hagyományozódott megfigyelés
alapján „segìt” eligazodni Isten és ember felől,
valamint egyénnek önmagában(val). Hasonló út az
iszlám misztika, a szufi is, de ide sorolható a
kártyavetés, a jóslás számtalan fajtája. Mindezek fő
motiváló ereje az eredmény-orientáltság. Mindtől
távol áll az Isteni elrendezésre való ráhagyatkozás.
Tovább lépve az ’uralkodó’ meghatározottságú
személyekre ugyan még megtalálhatóak a nyerészkedői hajlandóságok, de már a hagyománytiszteletben nem csak a nyerési szándék a meghatározó. A bölcs ’uralkodó’ már érti, hogy az
emberi lét egyik legfőbb teendője az áldozat, ha kell
önfeláldozás. Elhagyása az egyéni ambìcióknak és
lehetőleg a közösség -az „uralt” csoport- jobbìtásán
való fáradozás. Ez az ő kötelességük, nem az anyagi javak halmozása. BT. 90. „tudod mikor a Teremtő embereket teremté - áldozást is küldött vélük
mit végezve vágyuk kész 91. adatott a lehetőség s
kìvánságuk szerint lész - ha örökkön áldozának lélnek burka méltón él 92. midőn felsőbb irányìtók
kegyeit elnyerének - elégedettség lesz úrrá földön és

az egekben 93. elégedett felsőbbségek mindent mi
kell megadnak - de ki hála nélkül éli szemérmetlen
tolvaj csak…” 159. „a védikus szentìrások dicsérik
az áldozást - de azért tudd Jas barátom cselekvés az
mindahány 160. minden tárgyi áldozatnál többet ér
a bölcs tudás - mert hogy az a kútforrása mindennek mi áldozás…” 198. „értsd meg jó Jas hogy én
vagyok áldozatok gyűjtője - világ Ura s fő barátja ki
érti ezt békét lel…” A ’gondolkodó’ meghatározottságú személy már nem keres élvezetet, sem
vagyont, vagy hatalmat, hanem őszinte kutatója a
MINDEN-nek. Mivel a Legfelsőbbel való összekapcsolódás csak a teljes megtisztulás által-, azt
követően lehetséges, ezért az őszinte törekvők nem
kìvánnak minden felsőbb irányìtó-, félisten- és
magasabb szellemlények révén előnyökhöz jutni. A
misztika alapvetően az alázat-, az alávetettségi hajlam-, a szolgálatkészég hiánya, hisz olyan szellemlények felé fordul az érdeklődés, akik bizonyosan
nem Isten, hanem valami köznapi értelemben vett
emberfeletti lények. Aki tisztában van azzal, hogy a
felszabadulás egyedüli lehetősége az emberlét, az
nem igyekszik olyan lények társaságába keveredni,
akik csak nagyobb hatalmú létformák. Ha nagyhatalmú és hosszú életű lények is, de sosem végső
létformák a lényegi lény, a lél számára. BT. 52. „a
mágikus tanìtások bölcset nem szédìtenek - hogyha
tudod kár a mély kút réti láp bő vizében…” Ha
MINDEN minden, mindenhol s mindenben benne
van, miként minden Őbenne nyugszik, akkor
mivégre kéne bármi-, vagy bárki mást Rajta kìvül
törekvőnek maga elé állìtani? BT. 59. „ha misztika
ha bűvölet vágyaidtól távol áll - Bennem nyugszik
már tudásod sötétségből ki-találsz…” MINDENtudatú személy nem vonzódik homályoszlató ismeretekhez, mikor tudatos a MINDEN-ről és arról is,
hogy minden más felsőbbség éppúgy élvezetre-,
vagyonra-, hatalomra-, hìrnévre törekvő, mint az
emberek. BT. 135. „minden ember énfelém jő ez
bìz vitathatatlan - de én akként megyek elé amenynyire lemond az 136. földi sikert isten kegyet az ér
aki igyekszik - ki ezt teszi sosem tisztul vágya egyre
növekszik…” Nincsenek tisztában azzal, hogy ki a
legfőbb élvező? BT. 265. „kiket anyagi vágy hevìt
kik imádnak félistent - természetük szerint élnek s
ilyen hitet követnek 266. mivel minden Bennem
nyugszik sok félisten éppen úgy - hódolójuk akként
legyen hitében megszilárdult 267. megsegìtem
törekvésük kìvánságuk teljesül - de az ilyen
adomány is Éntőlem jő egyedül 268. félistenek
imádói múló sikerhez jutnak - mìg a Nekem
hódolóknak hajlékom a jutalma…” ìm Avatár
Balarám ezen biztatása messze túl van a reményen.
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kevéslátó abban bízik ha szót követ üdvözül - dicső család sarjaként majd csodás életbe kerül
Akik a különböző szertartások üdvözìtő erejében
bìznak, nyilván oda-, vagy olyan sorsra jutnak
amilyen a rituálé eszmeisége. Gyakorta elhangzik;
„Ne azt nézd mit mondanak, hanem hogy ki
mondja!” (természetesen a fordìtottja elterjedtebb,
mert kevés a hiteles forrás és nemegyszer a példaértékű kútfők is megcsalják követőiket, miközben
az elkötelezettség nélküli törekvő bizalmatlan, akár
hitetlen is. Esett már szó a hit és a tudatosság
közötti különbségről, ezért azt is meg kell jegyezni,
hogy amìg nincs biztos tudás, vagy nincs őszinte
ráhagyatkozás a tanìtóra, tanìtásra, az elrendezésekre, addig a hit is megfelelő segìtő a továbblépésben. Igaz lelki úton törekvők számára mindig
fontosabb a személy, a forrás, a KI!) A figyelmes
személyes lelki úton haladók számukra ismeretlen
gondolatok esetén tájékozódnak a „szerző” felöl és
annak ismeretében fognak a követéshez. Van egy
intelem: „A követők mások útját járják!” – s ha
meggondoljuk bizony ìgy van. Nincs két egyforma
út, két egyforma sors, -személy, de még lél sem.
„Mindenki más”. Ott van továbbá a hely-időkörülmény hatása is, az ’azisnemis’ általános
szabályról már nem is beszélve (ugyanakkor ugyaz
ugyanott az is meg nem is – ez a kettősségek
természete, az EGY-ség világában ilyen nincs).
Tehát a szakaszbéli „szó-követés” a Bizalmas
Tanìtás eredeti elhangzásakor élő védai ajánlásokra
utal, miközben ki is terjeszthető a sok mágikus,
misztikus folyamatra. A védai idők a korszakváltással letűntek. A tanìtás semmit nem veszìtett
hitelességéből, de az idők szava mást diktál. Sajátos
-akár önellentmondás- az a gondolat, hogy jelen
korunkban, amikor minden pillanatban kézzelfogható a szellemi és erkölcsi hanyatlás, akkor az
Isteni rend a romlás. Az Abszolút ’jó’ legtöbbször
ellentmond a hatalmon lévő erkölcsi, de leginkább
egyezményes társadalmi elvárásoknak. Aki pedig az
aktuális ’jó’-t követi, szemben az Abszolút ’jó’-val,
az a kor szabályait követi helyesen. De mi a helyes?
Kinek, mikor, mi? Ha a lél szabad akarata felől
vizsgáljuk a kérdést, akkor igen. Isten, Aki a
MINDEN senkinek nem áll útjába, akár még az
önpusztìtásban sem. Szó szerint: „lelke rajta”
kinek-kinek önmaga felelőssége személyes sorsa,
üdve. „Mindenki a maga sorsa kovácsa”. Semmiképpen nem követhető sematikus, tudatosság
nélküli életvezetés. Tudjuk, hogy a többség (a ma
élő emberiség úgy 99,99%-a) automatizmusok
szerint él. Követik a megszokást, a befedett elmeés a tudatlan-, gyarló test késztetéseit. Követnek
másokat, mindenfajta megfontolás nélkül. „Járt utat
a járatlanért el ne hagyd!” És haladnak az elrendelt
hanyatlás útján, rohamléptekben. A védikus ìrások

nagy figyelmet szentelnek a hagyománykövetésnek.
Évezredeken keresztül adott helyen, adott kultúrkörben, adott népesség számára nem kellett korszerűsìteni. Úgy volt mindig, miért legyen máshogyan?! Tudni kell, hogy a ’korszerű’ olyan mint a
kor, olyszerű. Megváltozott időkben változnak az
eszmények. Az egykori papi tanìtások a szabálykövetésen túl mindig figyelmeztettek s egyben
késztettek arra, hogy bármilyen is legyen valaki
személyes sorsa, éljen az ìrások tanácsai szerint és
akkor következő életében olyan körülmények közé
fog születni, ahol az elmaradt lehetőségek újak, jobbak lesznek. Ilyen fontos körülmény a család. Ki
milyen családba születik. A nemesebb korokban a
dicső család sarja jobb eséllyel haladhatott a hite
szerinti lelki úton. Most és itt is le kell szögezni, a
MINDEN-tudat nem hétköznapi életvezetési
tanácsok gyűjteménye, vagy problémamentesìtő
tanok tárháza! Nem kecsegtet üdvözìtő szertartások tisztìtó-, felemelő eredményeivel, nem áltat
kollektìv menybemenetellel! Megpróbálja felmutatni azokat az elrendezett körülményeket amelyeken
változtatni nem lehet (pl. reinkarnáció, visszhatás karma- törvénye, stb.) és a Bizalmas Tanìtásban
Avatár Balarám által elmondottakra alapozva
ajánlásokat fogalmaz meg. Mi az ajánlott, mi milyen
következménnyel jár és mindenki tegyen belátása
szerint. Természetesen kinek-kinek más a megértési
szintje, különböző belátó képessége. Ha a megnyilvánulás néhány alap szabályszerűségét nézzük
(pl.: a kettősségek világában állandó a kettősségek
közötti örökös változás, váltakozás - vagy - a
természet a kisebb ellenállás irányába hat - vagy minden hatásnak van ellenhatása, minden cselekedetnek van következménye - vagy - sosem
maradhat „kiegyenlìtetlen számla” - értsd, minden
elkövetett tevékenységnek -de még a kimondatlan
gondolatnak is- hatása van, aminek eljön az ellenhatása, ha nem ebben, akkor egy másik életben!!!)
mindenért meg kell fizetni. A halál (a lél testelhagyása) nem mentesìt az elkövetett vétkek, hibák
jóvátételi kötelezettsége alól még ha azok tudattalanok-, szándékolatlanok voltak is. Itt is érvényes
az az egyszerű világi szabály, hogy a törvény nemismerete nem mentesìt a felelősség alól. Bármìly
erkölcstelenség-, akár rémtett elkövethető, de
mindenkinek, mindent jóvá kell tenni. Egy élet
kioltása egy másik életben áldozattá tesz. Aki ma
másoktól elvesz, attól jelen, vagy következő életében el fognak venni. Aki csal az megcsalásra kerül.
De aki nélkülöz, az újabb életében nem fog lelki
szükségleteiben hiányt szenvedni. Ha a vágyak újra
és újra csak anyagi vágyak maradnak, addig az
anyagi szabályok érvényesülnek, nem a lelkiek.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
49
de ki ilyen vágyat ringat annak szeme fényt nem lát - lefoglalja minden percét jólét dicsfény léhaság
Aki „csak” abban reménykedik, hogy majd
következő életében jobb helyzettel kecsegtető
születése lesz, az nem számol a fel sem fogott
vétkek kiegyenlìtése érdekében előálló un. „törlesztési” vagy „jóvátételi” kötelezettségekkel. Bármìly ájtatos is valaki, ha előző életéből hozott hibás
tetteket nem tett most jóvá, ha ezen életben tudva,
vagy tudattalanul elkövetett helytelenségeken nem
másìt, akkor jó esélye van arra, hogy komoly
megpróbáltatások elé kell nézzen az akár jámbor
ember is. Különböző tanrendszerek -amelyek
egyáltalán foglalkoznak a több élet rendszeréveleltérően ìtélik meg a testelhagyást követő újabb
testetöltés idejét, módját, mikéntjét. BT. 281.”testelhagyás pillanatán kinek ki jár eszében - Őhozzá
jut abban újul az vezérlő eszménye…”- szól Avatár
Balarám, amivel arra utal, hogy ez élet utolsó
pillanatában az elmét uraló gondolat lesz a vezető
az új test bevonzásában, kiérdemlésében. A
folyamatos- és fokozatos fejlődés elvét vallók csak
a fejlettebb, tudatosabb, jobb körülmények közé
kerülést vallják. Nem számolnak azzal, hogy ha
ugyan nagy lépést is tesz valaki adott életében, az
elkövetett hibák javìtása elkerülhetetlen. Előbbutóbb minden rendezetlen számlát ki kell egyenlìteni. Így fordul az elő, hogy alacsonyabb születés
is van! Egy az állatok pusztìtásában aktìv ember,
vagy aki csak szinte állati eredetű táplálékkal
épìtette testét, sőt aki oly erősen kötődik bizonyos
állatfajhoz, vagy adott állathoz (családikedvenc
kutya, macska, stb.) az egyrészt arra gondol
halálakor, másrészt azt kell jóvátegye amit
elhibázott. Állatpusztìtó-, állatfogyasztó állatként
születik újra. Természetesen ezt a „nagytudású”
bölcselők kizártnak tartják, hisz úgy magukkal,
szokásaikkal, mint a kor normáival azonosulva nem
tulajdonìtanak jelentőséget a testi folyamatoknak.
Számukra magas szintűnek tűnő módon művelnek
bizonyos tanrendszert, de közben nincsenek
tisztában az alapvető erkölcsi szabályokkal. Nem
azért kell kerülni a húsfogyasztást, ne hogy állatként
szülessünk újra, hanem azon egyszerű erkölcsi
okból, hogy élőlénytársainkat nem sanyargatjuk,
nem öljük meg és természetesen el sem
fogyasztjuk. Gyakori az okoskodó kritika vegetáriánusokkal szemben; - Hát a növények is
élőlények, azok elpusztìtása is „ölés”, azaz bűn! mondják, csak nem gondolják végig a létfenntartáshoz szükséges alapvető táplálékforrások
mibenlétét. A gabonát ha el nem fogyasztjuk földre
hull s belőle új növény sarjad. A beérett mag egy
létforma végső állomása (miközben az új növényi
lét újabb lehetősége is!). A gyümölcs „csupán” a
növény lényegi „végtermékének” a magnak burka.

E burok, értsd: gyümölcshús elfogyasztása nincs
összefüggésben a növényfaj életciklusaival. Ha
éretten lehull, elrothad és a magnak kezdeti
táptalaja lesz az újabb gyökérverésig. A különböző
levéltermések leszedése nem rontja a gazdanövény
életesélyeit, sőt gyakorta eltávolìtásukkal kap új
erőre a növény, újabb levelek, majd a leglényeg mag
kifejlesztéséhez, beérleléséhez. A gyökérterméseket
ugyan „termésnek” nevezzük, mégis azon növényeknek is a maghozatal a célja, nem a gyökérgumó
fokozása (ilyenre az emberi kihasználási törekvés a
serkentő!). A különböző tejtermékek eléréséhez
nincs szükség a tejet adó anyaállat elpusztìtására.
Tehát az ember e néhány alap táplálékforrása, mint
gabona, gyümölcs, levél, gyökértermés, tej és
tejtermékek szinte végtelen tárházát biztosìtják a
létfenntartásnak, miközben nem kötődik hozzájuk
erőszak, élet kioltása. Az „egyszer élünk” elv
követői súlyos ismerethiányban szenvednek és
fogalmuk sincs arról, hogy szó szerinti élősködő
létükkel mìly terhet rónak környezetükre, de legfőképp lényegi lényük, a lél jövőbeni sorsára. Még
azok is akik találkoznak a testelhagyás pillanatában
kìvánatos gondolat újrateremtő voltával, azok is
inkább ezen életükben elérhető testi-, szellemi
élvezetekre koncentrálnak. - „Majd a végső pillanaton Istenre gondolok!” - mondják fennhéjázón, de
akinek élete a „jólét, dicsfény, léhaság” értsd: anyagi
javak s azok bősége, hìrnév, siker, karrier, testi
élvezetek (szex, bódìtó anyagok, sport, stb.) körül
forog, annak a végső pillanatban azok elvesztése a
legfájóbb s minden gondolatukat azok hiánya fogja
terhelni. Az ilyen életvitel általános erkölcsi
érdemeket sem terem, tehát a szellemi eszményekkel párosuló erkölcsi érdemek sem a ’jó’ (értsd:
Isten felé vivő) útra vezetnek. Már-már unásig
ismételt ez oldalakon a jelen kor, a Kali juga
szellemi és erkölcsi hanyatlással járó sajátosságainak
fölvetése, de hát most ez a REND. Isten rendelte
ìgy, hogy a gyarló lények ha a jóból (nemesebb
időkből) nem okultak, akkor tapasztalják meg ez
alantasabb viszonyokat, melyek évről-évre, évtizedről-évtizedre, évszázadról-évszázadra súlyosodnak. Messze még a „világvége”. De e Bizalmas
Tanìtásból megtudhatjuk az okok okát, a módok
módját és megszabadulhatunk minden hátráltató
körülménytől, ha elengedjük mindazt ami földi-,
anyagi léthez köt. A mesebeli királylánynak is,
akinek a kovászosuborkás üvegbe szorult a keze,
csak annyit kellett tennie, hogy sértetlenül megszabaduljon, hogy engedje el az uborkát. És ezt a
tanácsot nem a sok-sok udvari tudós eszelte ki,
hanem a „tudatlan” pásztorlegény mondta, még
csak furfangot, vagy bűvöletet is mellőzve.
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kedves Jas én jó barátom figyelmed csak rám szegezd - ne ragaszkodj földi képhez tudd csak látszat mind e hely
„Ez is elmúlik egyszer!” - szólt a királyi gyűrű azon
vésete, amit akár örömben, akár bánatban a gyűrű
viselője ha elolvasott, megnyugodhatott nem kell
sem jóban, sem rosszban fejünket veszìteni. Bármi
földihez való ragaszkodás megköt, ide láncol, hisz a
szabad akaratba bele foglaltatik a kötődéssel
történő „azonosulás” is. A Legfelsőbb nem
erőszakolja rá magát senkire. Akinek más az
érdeklődése, másra vágyik, az arra fordìthatja
tekintetést, amihez vonzódik. Ám a valódi tudásra
törekvők megértik, hogy azon a MINDEN-en
kìvül, Akiben minden nyugszik (értsd: benne
foglaltatik), Aki mindent áthatva, mindenben benne
van, Őrajta kìvül nincs mire figyelmezni. Azt
azonban be kell látni, hogy ha Ő mindent áthat és
minden Őbenne van, akkor Tőle semmi nem
független, tehát mindenben és mindenhol fellelhető
úgy személye, mint az Ő szent akarata, „keze
nyoma”. Aki tudomással bìr minderről, az képes
úgy élni, mintha „normális” volna, mégis minden
tette istenes tud lenni. Avatár Balarám felsorolta a
tudás megnyilvánulásait. BT. 437. ”elsorolom mi a
tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás
hìján levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat
tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség
önzetlenség türelem 439. változások belátása
érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása
nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak
Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt
fiat rokont társaságot kerülve 441. az Abszolút
Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a
MINDEN-nek mindenfelett látása…” Vannak akik
mindezeket nem tudásnak tekintik, hanem
bölcsességnek. A MINDEN-tudat az Abszolút
tudás alkotóelemeiként tekint ezen megnyilvánulásokra, magatartás-formákra, mìg megvalósìtásukat tartja bölcsességnek. Lehet tudni valamiről,
hogy létezik, lehet hinni is tudás nélkül, még hittel–hitetlenül- hìrdetni is lehet valamit, de igazi
tartalmat megvalósìtása révén nyer minden komoly
kérdés. A felsorolt „tudás-jegyek” nem önmagukban képezik az Abszolút Tudást magát, de e
jegyek megvalósìtóinak esetében felszìnre jut(hat) a
lényegi lény-, a lél őstudása. „alázat - nem ártás hìján levő büszkeség - önfegyelem-stb.” nem maga
a tudás, de amint ezek megvalósulnak képes az
érvényesülni. Tehát a tudás tanulmányozásához
nem a könyvtárnyi sokminden elolvasásával kell
hozzá fogni, gyakorlása nem „magasszintű”
eszmefuttatásokkal történő agytorna, hanem a
Legfelsőbb által ismertetett jegyek tulajdonságok,
viselkedés- és magatartásformák kitartó gyakorlása.
Ahogy tisztul a törekvő, úgy nemesedik jelleme.
Úgy tartják, hogy az ember(gyerek)nek kb. 12 éves

korára befejeződik jelleme kialakulása. Ez ìgy igaz,
de a jellem sem alakìthatatlan belső parancs, nincs
változtathatatlanul „kőbe vésve”. „A puding próbája az, hogy megeszik” A lelki fejlődés útja az, hogy
belefognak. Ugyan milyen veszteség érhet bárkit,
ha megkezdi a „…tisztaság - becsület - őszinteség egyszerűség - önzetlenség - türelem - stb” gyakorlását. Legrosszabb esetben azon veszi magát észre a
vállalkozó, hogy kezdenek mérséklődni a bajok,
javul a közérzet, új irányok nyìlnak s tágulni kezd a
beszűkült zord világ(nézet). Elkezdi érzékelni az
őszinte törekvő, hogy a korábbi problémák inkább
csak látszat nehézségek voltak, nem pedig igazi
akadályok a béke útján. Az ’alázat’ ≈ képesség
(alkalmasság), és hajlandóság (szándék) a
MINDEN -el szembeni-, a MINDEN -nek való
alávetettségre, s az ilyen állapot őszinte elfogadása,
-gyakorlása. A ’nem ártás’ vagy más szóval erőszaknélküliség? Az erőszak ≈ mások- és helyzetek, saját
terveink szerinti alakìtása. Módja lehet; tudatos és
tudattalan. Módszere; érzékelhetetlen, láthatatlan,
finom, vagy durva, és a többi. Tehát az erőszak
elkerülése, a nemártás jobbá tesz. A ’hìján levő
büszkeség’ ≈ Annak tudata (belátása), hogy az
önmagunkkal kapcsolatos bárminemű érdem (mint
a; szépség, ügyesség, okosság és a többi) képzete;
hamis. Az ’önfegyelem’ vagy önszabályozás ≈
Tudatos lét, tudatos cselekedetek, de éppìgy a
fegyelmezettség jóban-rosszban. A ’hű szolgálat’ ≈
egy hiteles Tanìtó, vagy Tanìtás követése. A tudáskereső, a tudásra törekvő, ha felkutatta -kìvül, vagy
belül- a hiteles forrást, akkor épìtse be eszményrendszerébe, tekintse azt értékrendnek, kövesse
hűen a javát szolgáló tanácsokat. A ’tisztaság’ ≈
Tiszta elme - Tiszta gondolatok - Tiszta szándék Tiszta vágyak - Tiszta étel - Tiszta test - Tiszta
környezet - Tiszta társaság. A ’becsület’ ≈
BECSÜLET, minden becstelenség kerülése. Az
’őszinteség’ ≈ Az egyenes jellem, az elvárásnélküli
(szeretetteljes) viszonyok lételeme, ezért az álságos
kapcsolatokat megrontja. Tudni kell, hogy minden
emberi kapcsolat szinte ilyen. „Légy őszinte,
betörik/beverik a fejed!”. Az ’egyszerűség’ ≈
Mentesség minden olyan dologtól, ami a test és a
lélek egybentartásának, feltétlen szükséglete feletti.
A létfenntartás (az anyagi szükségletek kielégìtése);
a lehető legegyszerűbb eszközökkel, a lehető
legegyszerűbb tárgyakkal, és a lehető legegyszerűbb
módon történjen, és azon tárgyak, eszközök,
módok, lehető leghosszabb ideig történő használata
(teljes alkalmatlanságig, tökéletes elhasználódásig,
természetbe való visszaépülésének megtörténtéig)
révén. A további „tudás-jegyek” kibontását majd
lásd a B.T. 438-441. szakasz kiegészìtéseinél.
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réges régi jó tanácsok három jármot beszélnek - tiszta jóság bőszült szeszély s nemjó amit rejt e hely
Jelen anyagi megnyilvánulás talán legfontosabb
ismérve, hogy teremtettségénél fogva -tehát a
Legfelsőbb jóváhagyásával, Tőle semmiképpen
nem függetlenül- minden- és mindenki háromféle
tulajdonsággal rendelkezik, háromféle hatás alatt
áll, háromféle késztetője van a létre, e létben. ’JÓ’ –
’SZESZÉLY’ – ’NEMJÓ’. Önmagukban a szavak
is beszédesek, hisz alig szorul magyarázatra, hogy
ami ’jó’ az ’jó’ – ami ’szeszély’-es az ’szeszély’-es –
ami ’nemjó’ az ’nemjó’, vagy mondhatni rossz. De
a mindennapos-, vagy gondolkodás nélküli-,
hagyományalapú vizsgálódás esetén mit gondolunk
jónak, vagy épp nemjónak, s mit a kettő közötti
csapongást képező szeszélynek? Egy körülményt
mindjárt az elején le kell szögezni; jelen korunkban
(a nézeteltérések-, a szellemi- és erkölcsi hanyatlást
képező Kali korban) minden kevert, semmi nem
„vegytiszta”! Avatár Balarám is több helyen emlìti,
hogy még a legdicsőbbek sem mentesek a lelki
fejlődés szempontjából kedvezőtlen (be)hatásoktól.
B.T. 66. „…de tudd marad abban is vágy aki
önfegyelmezett - egész addig mìg Legfelsőbb
tisztult szìvét nem érte 67. még az oly bölcs
férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket
megmozgató erőimnek rohamja…” B.T. 85.
„…földi lény a tétlenségben pillanatig sem élhet jó és nemjó éppúgy mozgat mint késztetés
szeszélyben 86. aki eláll cselekvéstől pedig tüzeli
vére - képmutató hisz elméje tenné mi kedvtelése…” Azt is tisztázni kell, hogy sem e
„hármasság”-, sem azok egyike sem istentelen, vagy
valami Rajta kìvüli „gonosz”-tól való. B.T. 257.
„…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom
belőlem jő - engem mégsem érint egy sem ìgy
vagyok a Legfelsőbb 258. ezen változó világban
három jelleg vezérlő - mégsem látják mögöttesét
érintetlen Legfelsőt 259. szinte legyőzhetetlenek jó
szeszély nemjó kötők - hű követők mégis tudják
káprázat kerülhető…” Tehát miként az egész
megnyilvánulás egyfajta hamis látszat (de mégis
valóság → azisnemis!) akként a kötőerők is
felülìrhatóak, ha a lelki törekvő látja s belátja, ismeri
s megismeri azokat, s velük együtt-, de tőlük
függetlenül élve végzi kötelezettségeit. Érintetlenül.
E szakaszban „járom” néven jelölt sajátosság
egyfajta kötelék, kötőerő, kötés, azaz minden és
mindenki rendelkezik olyan -még kevert viszonyok
között is- meghatározó jelleggel, ami egyik, vagy
másik ’járom’-ra jellemző. Pl. a négy emberi
osztályt ha tisztán szemléljük (keveredéstől
mentesen) B.T. 138. „…gondolkodó tiszta jóság
uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély
élvezkedő mind nemjó…” Lám tisztán próbálunk
vizsgálni s már a teremtettség is kevertséget rendel

az ’uralkodó’-i jegy esetén (jó és szeszély). De mi is
a ’jó’? Egyszerűen fogalmazva; mindaz ami Isten
felé visz, s ’nemjó’, ami Tőle elfelé sodor. A
„szeszély’ vagy más szóval szenvedély; e két véglet
közötti csapongás, vergődés, ami a legáltalánosabb
helyzet. E szűk helyen -márcsak az érzékeltetés
okán- lássunk néhány emberi táplálékforrást a
kötőerők szempontjából. JÓ (szatvikus) ételek:
Teljes kiőrlésű gabona, barna rizs, kukorica,
szójabab, lencse, bab. Friss zöldségek (pl. zeller,
karfiol, cukkìni, saláta, zöldbab, brokkoli, spárga),
friss gyümölcsök (pl. alma, őszibarack, narancs,
banán, datolya, ribizli). Ilyenek még: a tej, vaj, sajt,
joghurt, stb. tejtermék, általában a gabonafélék és a
csonthéjas magvak. SZESZÉLYES (radzsasztikus)
ételek: Hal- és húsételek (pl. csirke, pulyka, bárány,
sertés, tojás). Fűszerek (pl. só, erős paprika, fekete
bors, gyömbér, vörös- és fokhagyma, retek).
Élénkìtő szerek, mint a kávé, tea, cukor, méz, cola,
kakaó, csokoládé, sör és bor, vagy általában az
ìzesìtők, savanyú és keserű ìzű ételek. NEMJÓ
(tamasztikus) ételek: Borjú és marhahús, hot dog,
kolbászok, felvágottak, szalonnák, szardìniák.
Olajban-zsìrban sült ételek, valamint a sóban és
ecetben tartósìtott ételek. Mindenféle rövidital és
aperitif. Minden állott, nem friss étel, de ilyen
legyengìtő általában mindenféle hús, hal,
szárnyasok, gomba, pálinka, bor, stb. Jól
megfigyelhető, hogy ki milyen jellegű ételekhez
vonzódik -milyeneket kìván- vagy általánosan
milyeneket fogyaszt, miből épìti anyagi testét, olyan
jelleggel bìr és azt erősìti. Tehát már az étkezés
szabályozottsága is segìthet az un. „felülìrásban”.
Lehet valaki ’szeszély’ vagy ’nemjó’ meghatározottságú, ha a ’jó’ kötelék hordozóit fogyasztja,
kedvező hatásokat figyelhet meg lelki fejlődésének
irányában, alakulásában, előrehaladásában. Ugyanìgy a fejlettebb lelki törekvőket is visszaveti a
kedvezőtlenebb „testépìtők” és élvezeti anyagok
bevitele. B.T. 109. „…jót szeszélyt és nemjót tudó
érti ők a mozgatók - tudja hogy nem lény cselekszik
természet mi lázìtó…” Természetesen számtalan
hatás és behatás képezhetné még vizsgálódás
tárgyát, mint a különböző tanrendszerek, a társaság,
a rokonok, munkatársak, szomszédok, vagy a
szokások, érdeklődés, „szabadidő-eltöltések” és
más kedvtelések. Jellemzően elmondható, hogy
mind vágy-, vonzalom alapú. B.T. 120. „…olyan ez
a vágy mint a tűz lobog hogyha táplálod - még a
bölcsek elméjét is kéjkésztetés átláncol 121. lélt
borìtó anyagtestben vágy mi mindent megcsaló érzékeket észt értelmet s tévutakra sarkaló…”
Márpedig a tévutak kerülése ugyancsak üdvös és a
helyes út felkutatása és az arra lépés a biztos ’jó’!
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a mágikus tanítások bölcset nem szédítenek - hogyha tudod kár a mély kút réti láp bő vizében
A ’mágia’ kifejezés legegyszerűbben úgy érzékeltethető, hogy ’Istent játszani!’ Ez egyáltalán nem áll
távol a lél-től, különösen pedig az emberi
létformától, hisz a lényegi lények idekerülésének
oka az uralkodási-, uralási hajlam-, -lehetőség
kiélése, egyfajta „istenkedés” utáni vágy. Még
szellemi iskolák is vannak amelyek azzal kecsegtetik
hìveiket, hogy ha tanaikat és szabályozó elveiket
követik, végzik az általuk ajánlott meditációs
gyakorlatokat, folytatják a mágikus cselekedeteket,
akkor végső állomásuk az istenné válás. Van ahol
Istenbe-olvadásról beszélnek, de bizony olyan sem
ritka, ahol a fő tanìtás, hogy mindnyájan istenek
vagyunk és ha megtisztulunk ténylegesen azok is
leszünk. Természetesen józan MINDEN-tudatú
derűs mosollyal siklik át a fölvetésen, de azért
igazságmorzsákat is tartalmaz az ilyen elmélet.
Hamis a megközelìtés annyiban, hogy ha Isten
EGY, akkor miként létezne több? Valós azonban
annyiban, hogy a lél minőségileg valóban megegyezik Istennel, de ha minden anyagi befedettséget
le is vet -értsd; tökéletesen megtisztul-, sem egyediségében, sem mennyiségi mutatókban soha el nem
éri Őt. Így hát a józan gondolkodó sosem azért
kezd lelki tevékenységekbe, hogy istenné váljék,
hanem azért, hogy felszìnre engedje jutni az istenit,
ami minden lényegi lény alaptulajdonsága. A valódi
bölcsek mikor még nem is tudják, de már érzik
hogy ki/mi a lényeg, nem a misztikus és különösen
nem a mágikus utakat keresik. Akikben arra van
hajlam, azoknak rendelkezésre áll a számtalan
lehetőség, de őszinte lelki törekvő hamar belátja,
hogy az igaz út, az alázat és a szolgálat útja, nem a
’királykodás’ vagy ’istenkedés’! Azé a szolgálaté, ami
kötelességkövető és szeretetteljes, értsd: elvárásnélküli – örökkön adó, semmit sosem kérő –
részrehajlás nélküli, elfogulatlan. A pusztai nomádok és ìgy a turáni ős-jászok is olyan termékeny
vidékeken éltek évszázadokig, ahol az anyagi lét
nélkülözhetetlen alapeleme a vìz mindig bőségben
rendelkezésre állt. Tavak, folyók, mocsarak, lápok,
ingoványok s mindenféle vizek, természetes-, éltető
tisztaságukban voltak elérhető közelségben. Mivel
tartósan sosem telepedtek meg, ìgy nem sújtotta
őket áradás, de még időszakos aszályok sem
keserìtették életüket, hisz ha valahol visszahúzódott
a vìz, hát követték, vagy új „vizekre” leltek
(természetesen itt nem hajózásra kell gondolni! –
mondhatni; - Minek a’? – családdal, jószággal? ).
Bárhol, bármelyik vìzből merìthettek, itathattak,
hisz tiszta volt. Semmilyen tetemmel, vagy ürülékkel vizet be sosem szennyeztek! A vìz is a szent
dolgok közé tartozott értékrendjükben, mint maga
az egész természet. Még kutat sem kellett ásni! Így

teljesen természetes Avatár Balarám okfejtése, hogy
ahol a mindent átható, mindenben jelen lévő
MINDEN a mérték, ott mivégre is kéne bármi
emberi-, vagy felsőbb okoskodás a MINDENtudaton kìvül. A valódi bölcseket nem téveszti meg
a számtalan „ezo” „spirit” „mági” „mag” stb.
próbálkozás, a belátáson túl azért sem mert nem az
emberkénti boldogulás, mitöbb érvényesülés és
gyarapodás az eszmény számukra. Értik, hogy nem
ez a test az énünk! Tudják, hogy mindennek oka
van! A nemkìvánatos sem ok nélküli, még ha nem
is értjük. Ezért van nagy szükség alázatra,
türelemre, léttisztìtásra s az elrendezések érdem
szerint alakìtják a viszonyokat. Az előző szakaszban
a három kötelék (jó – szeszély – nemjó) volt a
téma, ami ahogy ural egy-egy személyt, olyan lelki
folyamatot fog keresni, abban talál megnyugvást,
’jó’ jó folyamatban, ’szeszély’-es a parttalan
csapongásban, mìg a ’nemjó’ a visszavető,
démonikus útvesztőkben sodródik – amúgy
kedvére, hisz olyan vágy tüzeli. Aki ’szìvből’ követi
belső késztetéseit, ’őszintén’ az nincs tisztában
önmagával és a világ természetes rendjével. A bölcs
ember függetlenül késztetéseitől tudakozódik, tanul
és körültekintő. Ha tudja a ’jó’-t akkor az irányba
törekszik. Természetesen, ha csak testi mivoltában
kìvánja jól érezni magát akkor a legkisebb ellenállás
törvénye szerint, arra fog haladni, amerre uralkodó
kötöttsége és folytatott életvitele sodorja. Ahogy
sokáig -helyenként még ma is- az geocentrikus
(Föld-központú) világnézet jelentette az alapokat,
úgy a szellemi hanyatlással terjedőben van a mára
szinte egyeduralkodóvá vált én-központú (egocentrikus) szemléletmód és életvezetés. Az ősjászok évezredes vonulásukban, nyugat felé
sodródásuk során „menekültek” a szárazság elől lásd: Turán Alföld elsivatagosodása- de mindig a
vizes tájakon legeltettek s itattak. Lakásuk szekér
volt, amivel ha nagy vizek megáradtak, magaslatra
hágtak, kivárva a folyók szeszélyének lenyugodtát.
Hìrtelen ár el sosem érte őket, hisz mindenre volt
érzékük, ahogy ellenséges szándéktól tüzeltek sem
tudtak jászon sosem rajtaütni. Gátat nem épìtettek,
folyamot nem szabályoztak hisz sosem népesedtek
túl, amihez FöldAnya kizsákmányolása lett volna
szükséges. A túlnépesedés folytán mára sokszorosan több ember zsarolja ki és teszi élhetetlenné,
egyre szűkülő élőkörnyezetét. Hiába a mobilitás,
mikor egyik zsúfolt helyről a másikra tódulnak
embertömegek, a környezet túlterhelése mindenütt
érvényesül. Mocsokban még a kútásás is hiába, hisz
egyre mélyülő degradációban a tiszta bölcselet
egyre mélyebbre és mélyebbre kerül. A tiszta, dús
életterek mára eltűntek, csak az érintetlenség segìt.
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ne légy tétlen ne is higgyed eredményvágy megsegít - ne káprázzon szemed fénye tedd mit kell és bízva bíz
A cselekvésre való buzdìtásra, a jelen teremtettség
alapismérveként érvényesülő örökös változással
lehet párhuzamot húzni. „Világ sora változása – a
megállás halál” B.T. 81. „…Balarám mond mért
kellett harc érdeklődőn kérdi Jas - mikor mondtad
hogy értelem cselekvésnél többet ad 82. mit
elmondtál összezavart tenni kell vagy érteni világìtsd meg miért kellett vitézinknek elesni 83.
mondtam jó Jas kettős út van tett vagy tudás
művelés - gondolkodó tudás útján más önzetlen
jön felém 84. cselekvéstől tartózkodás visszhatástól
meg nem óv - nem tisztul meg lemondó sem
önmagában az se jó 85. földi lény a tétlenségben
pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat
mint késztetés szeszélyben 86. aki eláll cselekvéstől
pedig tüzeli vére - képmutató hisz elméje tenné mi
kedvtelése 87. az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá
lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független 88. ezért kellett véreidnek küzdelemben veszni
el - mert megtették amit kellett kötelességszerűen..”
A tétlenség legsúlyosabb megnyilvánulása a szellemi restség, az értelmes gondolkodás hiánya. A
szellemileg tétlen ember talán embernek sem
hìvható, hisz amit tesz az szinte tudattalan
ösztöntevékenység, aligha különbözik az állati
léttől. Mind eközben az örökké serénykedő, de
eredményvágyó ember éppúgy kárhozatra érett,
mivel mindig viszonossági alapon viszonyul
mindenhez; -Teszem, de mit kapok érte? Elvégzem, de mi lesz a hasznom? -Megteszem, de
mi lesz a fizetség? stb. A lényegi lény istenisége
többször került már szóba és igaz is, hogy isteni
minősége következtében sok isteni cselekedetre is
képes, akár teremtésre. Mi volna más, mint valamit
kigondolni, -eltervezni, majd -megvalósìtani, mint
egyfajta teremtés. Létrehozni a nemvoltat, kieszközölni a változást. A teremtő gondolat az emberi
létforma adottsága/lehetősége, de ahogy élni lehet
vele, éppúgy visszaélni is és ez utóbbi az általános.
Az ember olyankor igyekszik ’teremteni’ amikor
valami hiátust érez, vagy amikor nem az ő
elképzelései szerint alakulnak a körülmények, netán
amikor valamit megerőltetőnek érez és szeretne
azon könnyìteni. A tömegember arra gondol, hogy
valamije nincs, valami még kell és annak érdekében
bármi módon kieszközli, hogy hiányérzete
enyhüljön, vagy épp kielégülést érez-zen. Mindez az
érzetek sìkján, érzelmi alapon zajlik, hisz tudatos
életvezetés mellett minden hiányérzet esetén
felmerül a gondolkodó emberben, hogy az valós
hiány, vagy csak valami önös vágy-késztetés. Ha
valaki átmenetileg nem kap levegőt, nem kérdés,
hogy alapos a hiányérzete, de ha a test és a lél
egybentartását meghaladó mértékű cselekvés

folyik, akkor érdemes mérlegelni annak létjogosultságát. MINDEN-tudatú bölcs tudja, hogy a
MINDEN Önmagában teljes, a Benne megnyilvánult teremtettség is teljes és az Ő szent
jóváhagyásával zajlik minden; -Min kéne hát változtatni? A nagytudású, alapos megfigyeléseken
nyugvó -meghatározóan természetközpontú- kìnai
bölcselet azt mondja: „Ne tégy semmit!” de hát ki
képes megakadályozni a mozgást, a növekedést, a
létszükségletek kielégìtését, vagy az elrendezett
természeti folyamatokat – a csapongó elméről,
gondolatról már nem is beszélve? Senki. Így hát
minden tettnek ott a következménye, mìg a
mozdulatlanság következménye a sorvadás. (lelkes,
bár gyakorlatlan ’jógi’ járt már úgy, hogy magányos
meditációja során, a ’kényelmes’ lótuszülésben
elmélkedve elaludt, s mire fölébredt olymértékben
leállt a keringés lábaiban, hogy nem lehetett „újraéleszteni” azokat.) Szerencsére az örökké változó
világban mindig akad egy bosszantó légy, vagy
szúnyog, egy kellemetlen zaj, vagy csak egy fuvallat
ami felébreszt. Az elrendezések mindig figyelmeztetnek, kényelmetlenséggel, kellemetlenséggel,
betegséggel, csak tudatos lét hiányában a tömegember nem tudja mire vélni a ’bosszantásokat’. Így
van ez a világi káprázatokkal, talmi csillogásokkal
is. A gyanútlan ember azt gondolja, hogy az még
kell, arra feltétlenül szüksége van, pedig ha csak egy
pillanatra megállna – „Inkább kétszer mérni, mint
egyszer vágni!” – analógia szerint, csak mérlegelni
néha és már kevesebb volna a tévelygés. Avatár
Balarám több helyen felhìv a kötelességteljesìtésre
és csak arra. Nem bìztat felhőtlen múlatásra, gondtalan kikapcsolódásra, még pihenésre sem ösztökél,
hisz aki annyit és csak annyit-, ott és akkor tesz,
amikor azt kell, az sosem fárad, sosem csügged s
minden megadatik - ami kell! Ami nincs, ami hiányzik, azon érdemes elgondolkodni, hogy valós a
hiányérzet, vagy csak valami „gonosz belső manó”
incselkedik a gyanútlan lelki törekvővel. Az
általános-, de még a tudományoskodó mai gondolat
is olyan (ön)tudatosságra ösztönöz, ami a hamis
önazonosságtudaton nyugszik. Nincs tisztában a
legalapvetőbb kérdésekkel, mint hogy -„Ki vagyok
én”? -„Ki/mi a lényeg(em)”? ’Emberek vagyunk’
vallja ’egyszer élünk’ mondja és ebbe az egy emberi
életbe ’kell’ minden lehetséges földi hìvságot, kusza
vágykielégìtést beszuszakolni. Így hát nagy a
sürgetés, látjuk is a megveszekedett rohanást, hogy
’minden’ beleférjen s aki valamiről lemarad, az
vesztes, lúzer, balek. Pedig ha tudnánk, hogy az
Isteni elrendezéseknek köszönhető ’veszteségek’ de
sokszor javunkra válnak. Amìg nem elég alapos a
tudás, hiányos az ismeret addig a hit sem kevés.
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tett gyümölcsét sose vágyjad egyformán élj rosszat jót - ha így teszel nem ér hiba hozzám jutsz el utadon
A tett gyümölcséről -értsd: eredményéről- való
lemondás utólag -beteljesüléskor- sem könnyű, hát
még a tett-, vagy cselekvéssor elhatározása, majd
végrehajtása során. Hisz az emberi tevékenység
gyakorta vágy-alapú. Gyakorta, de legtöbbször
inkább egyfajta automatizmus. Gondolkodás
nélküli ’mindig úgy volt, miért legyen máshogyan’
történés, szinte ösztöntevékenység. Gerjed a vágy
és megfontolás nélkül erős a késztetés a vágy
beteljesülésének kieszközlésére. Azért e bonyolultnak tűnő „kieszközlés” kifejezés, mert a
dolgokat nem feltétlenül maga a vágy-késztetett
ember hajtja végre, hanem sokszor azt másokkal
végezteti el. Az ilyen folyamat során aligha
kérdőjelezhető meg a kihasználás fölvetése, de
mindjárt érkezik a válasz, hogy ’hát azért mással
végeztetem, mert én nem tudom, vagy nem az én-,
hanem az ő dolga azt elvégezni’. Vagy ha nem
kihasználásnak tekinti a meggondolás nélküli
személy, akkor az már tudatos eseménysor, hogy
viszonossági alapon végzett, vagy végeztetett
valami. Ő megcsinál valamit nekem és én pénzt
adok érte, vagy viszont szolgáltatást fogok nyújtani.
Egyikben sem fedezhető fel semminemű önzetlenség, szolgálatkészség, netán elvárás-nélküliség.
Mára -nem történeti előzmények nélkül- ilyenné
váltak az emberi kapcsolatok még akkor is ha a
csapon is a „keresztény(i)-szeretet” vagy az
„emberbaráti-szeretet” szólama folyik nemegyszer.
Persze a nyìlt és őszinte emberek ki is mondják,
hogy „ember embernek farkasa” hiszen valóban ìgy
is gondolják. Tudják, hogy nem csak a viszonosság
elve a meghatározó, de még inkább a kihasználás, a
kisebb ellenállás szerinti életvezetés az uralkodó,
kis befektetés/ráfordìtás nagy haszon/eredmény. A
MINDEN-tudat szempontjából nincs ezzel baj,
hisz a jelen szellemi és erkölcsi hanyatlási
időszakban (ami még több százezer évig tart és
csak mélyül – túlon túl távoli még az egyes szellemi
iskolák által hamarostra jövendölt arany-kor!) ìgy
természetes. A ’gondolkodó’ ember más, de esett
már arról is szó, hogy napjainkra a ’gondolkodó’
meghatározottságú emberek aránya millióból ha
egy és az sem „vegytiszta” jelleg, hanem meghatározottságában az a jellemző, de keverten némi
’uralkodó’(i) – ’nyerészkedő’(i) – ’élvezkedő’(i) hajlammal. B.T. 248. „…ezer ember közül ha egy ki
őszintén törekszik - ezer ilyen közül talán egy ki
lényem megérti…” A valódi szeretet szerinti elvárásnélküli adás részrehajlás nélkül, gyakorlatilag
elképzelhetetlen. Vagy mégsem? Az ’érintetlenség’
folyamata -többek között- pontosan ezt célozza
meg, hogy ki-ki teljesìtse kötelességeit, közben legyen része az elrendezéseknek, de azok ne érintsék

meg az őszinte Isten-szeretet iránti töretlen törekvésben. Ezt a folyamatot baktinak is mondják, de
mìg az érintetlen Isten-szeretet az őszinte ráhagyatkozáson, és állandó szolgálaton (értsd: az Isteni
elrendezések elfogadásán) alapulnak, addig a
baktinak könyvtárnyi, mélyen patetikus, nemegyszer erősen szentimentális irodalma dominál. A
felszabadulásban egyedül a megtisztulás segìt.
Anyagi vágyakkal, anyagi kötődésekkel, anyagi
célokkal és befedettségekkel nem lehet elhagyni e
teremtettséget. Azokat csak itt lehet gyakorolni, itt
kell megélni. De Avatár Balarám nem csupán az
eredményvágytól tanácsol el, hanem még azzal is
megtoldja, hogy mind eközben jót vagy rosszat is
egyformán éljünk meg, viseljünk el. B.T. 64.
„…teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem
érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz…”
Az az érintetlen lelki törekvő, aki a tudás révén
rendelkezik ismeretekkel az Abszolút Igazságról, az
képes lehet úgy átlibbenni jelen életén, hogy alig éri
hiba. E tudás képes világosan megmutatni; mi a ’jó’
és mi a ’rossz’, de ehhez folyamatos éberségre és
ugyancsak szellemi aktivitásra van szükség, nem
egy ostoba ’sodorjon az ár’ beletörődésre. A „ráhagyatkozás” egyáltalán nem fásult nemtörődömség! Minden pillanatban tudatos cselekvés, állandó
tett, ami a tisztulás felé visz. B.T. 98. „…aki látja
igaz létét önmagában boldog ő - nincsen annak már
mit tenni bizonyosan hozzám jő 99. történés hogy
legyen vagy se bármi lesz is egyre megy - teljes éltet
ìgy tud élni szándékai nincsenek…” 143. „…nagy
bölcsek is megkérdezik mi a tett s mi tétlenség elmondom most neked jó Jas hogy teljesen megértsél
144. igen nehéz felfogni azt mi tett bűntett s
tétlenség - addig kell ezt megtanulni mìg félre nem
ismernéd 145. nincs visszhatás azok tettén akik
látják s megérték - cselekvésben tétlenséget tétlenségben cselekvést 146. bölcsnek mondják azt a
tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is
visszhatásuk ilyen embert bìz elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön
serénykedik mégsem tesz már semmit sem 148. ő ki
nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él semmitől sem szennyeződik bűntelen de nem henyél
149. ilyen személy nem lesz irigy beéri azzal mi jő jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő
150. bármit tegyen áldozat az szìn önzetlen cselekvés
- szerves rész ő a MINDEN-ben ez a tiszta
bölcsesség…” A figyelmes lelki törekvő türelemmel tanulmányozza e Bizalmas Tanìtást s ìgy
megérti a lényegi lény kilétét, annak helyzetét, az elrendezéseket, belátja kötöttségeit, kifürkészi adottságait és kötelességeit s a szabályozott életvitellel
halad töretlenül a tisztulás útján derűsen előre.
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csak sajnálat illeti azt kinek földi jó a cél - lépj az útra minek vége mindent világító fény
A földi lét sok-sok öröm forrása. Ezekről szólnak
emberi alkotások, szokások, időtöltési- és múlatási
formák. Örömérzet közben biztosan nem merül fel
a „-Ki örül?” vagy a „-Kinek jó?” kérdése és az
sem, hogy mi lesz utána, nemhogy mi történik-,
milyen provokációk-, változások- és változtatások
történnek közben, aminek visszahatásai (következményei) lesznek természetszerűleg. A hamis önazonosságtudatban élő emberiség nem is hibáztatható a ’földi hìvságok’ hajszolása közepette, hisz
bizton tudja, hogy Ő Ő(n)-maga. Az a test és annak
velejárója (ha ugyan fölmerül), amit értelme
ébredezésétől haláláig táplál, óv, pihentet és örömérzetekhez -’földi jóhoz’- igyekszik juttatni minél
gyakrabban és minél hosszabb időre. Mozgatja az
élvezetek keresése és kiélése, az anyagi és tárgyiasult javak gyarapìtása, birtoklása, igyekezet uralmi
helyzetbe kerülni és -maradni, s mindezt mindenki
tudja meg Róla. Élvezet – javak – hatalom –
hìrnév. Istentől való elrendezés, nehéz vele
szembefordulni, különösen, ha igény se merül fel
rá. Avatár Balarám nem ìtéli el a „normális” (értsd:
az általános-, vagy hely-idő-körülmény szerinti
normáknak élő s gondolkodó) embereket, sajnálatra méltónak nevezi. ’Tudásnélküli’-ként kerül legtöbbször emlìtésre, nem valami bűnös semmirekellőként. De hát mi is ez a tudás, minek az
általános ember hìjján van? B.T. 437. „…elsorolom
mi a tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és a nem
ártás hìján levő büszkeség 438. önfegyelem hű
szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség
egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások
belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása
nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak
Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt
fiat rokont társaságot kerülve 441. az Abszolút
Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a
MINDEN-nek mindenfelett látása…” Hát nem
mondhatóak a szokásos ’földi jók’ közül valóknak.
Vegyük csak a „nemártás” kérdését. Egyfajta erőszakmentességként is kezelhető, de az is és több is
és más is. Ember bármit tesz, az változást idéz elő
és a változás más mint azelőtt volt. Hanyatló
időszakban -mint a jelen korban- Abszolút
mértékkel mérve rosszabb, mint korábban. B.T.
191. „…mindig változó világban minden mindig
változik - bölcset véges élvezetek képzete sem
mámorìt…” E gondolat leìrja a változás természetszerűségét, de leszögezi, hogy bölcs ember a
változtatásnak mégcsak képzetétől is távol tartja
magát. S mikor e Bizalmas Tanìtás a folytonos
cselekvésre buzdìt, akkor nem az ártásra, rontásra
ösztökél, hanem a tudatosan belátott ’jó’ keresésére
és követésére, függetlenül az aktuális normáktól.

Igaz lelki törekvő sosem „normális” hisz azért
jutott e sorsra, mert nem tud azonosulni az
uralkodó normákkal, nem elégìtik ki sem az
élvezetek, a javak, a hatalom, de még a hìrnév sem.
Természetesen a földi ember itt él, anyagi testben,
anyagi megpróbáltatások és kihìvások közepette,
elrendezett késztetésekkel melyekről legtöbbször
tudomással sem bìr, de aki továbblát, vagy csak
tovább gondol az ’egyszer élünk’ rémálmán, az
nem engedi meg hogy magával ragadja a
mindennapok kavalkádja. Legalább néha -mégha
csak egy-egy pillanatra is de- megáll, s elgondolkodik, hogy mivégre mindez? Miként a történeti
Buddha, amikor a gondtalan pompából meglátta a
nyomort, úgy legyen ki-ki maga ünneprontója a jó
közepette. Amikor ragyog a Nap, tudjuk, hogy a
Föld túloldalán sötétség van. Amikor a Nap a Hold
túloldalát világìtja, akkor innen Hold-fogyatkozást
látunk. Tehát ha éppen jó, ne szédüljünk bele és ha
nemjó -mikor a reménytelennek tűnő sötét
éjszakában még a Holdat sem látjuk- a Nap akkor
is ragyog és ebben a világban, nem másutt és
mindig eljő a pirkadat. Eljő a megvilágosodás.
Mindenkinek (?) Akik un. halálközeli élményükről
mesélnek egybehangzóan valami nagyon-nagyon
vakìtó, erős, tiszta és fehér fényről beszélnek. Ha
megváltozik a látásmódunk, elengedjük ’földi
valónkat’ akkor megnyìlik a ’jó’ szemünk a
Mindátható ragyogására, ami mindig itt van, de a
sok-sok földi jóval, anyagi és testi vággyal, tettel,
törekvéssel elfedjük. Nincs Isten hátamögött! De
lépni kell. Kutatni, keresni, tanulni, gondolkodni
elengedhetetlen a lelki úton elindulónak. ’Jó’-kor is
lépni kell. A többség nem ìgy tesz. Él s
panaszkodik. „…a népszerű olyan mint a nép
olyszerű s hogy milyen a nép ne tudd meg soha
hogy sìrás nélkül bìrd mit bìrni kell a nép fal dúl
rest és henyél élveteg mogorva kapzsi és goromba
szomorú beteg reménytelen s csak ostobán beszél
beszél beszél…” (Részlet: BBB „elmerengések”
cìmű verséből) Az általános ember is érzi, gyakorta
meg is tapasztalja, hogy valami nincs rendben. De
mindig csak a nemjó-kor. Jó-kor, amikor abban a
meggyőződésben van, hogy az jó, akkor sosem
keres; -Minek? Hisz ’jó’!- De vajon Isten felé visz
az a földi jó, ami oly édes – ha mulandó is? B.T.
468. „…jó szeszély és nemjó kötés adja testnek
jármait - testi burok ìgy képezi lélnek földi láncait
469. jó az üdvös szabadìtó visszhatástól mentesìt tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevìt 470.
szeszély megköt élvre hajszol testtudatot szilárdìt kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányìt 471.
nemjó sötét tunyává tesz tudatlanság otthona - ki
ezt bìrja álomban él ő a lélhez mostoha…” OM!
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összes földi tettnek éke kettős látást hagyni el - elvárásnélküli legyél ez a lét művészete
A megnyilvánulás eredendő kettőssége a lét s a
nemlét, mindenek kezdete és azok vége. Teremtettségkor létezik megnyilvánulás, majd annak visszavonásakor megnemnyilvánulás következik. Ez nem
valamifajta végső csapás, semmiképpen nem egyfajta ’armageddon’ amikoris jó és nemjó csap össze,
csupán az elrendezettség folytán természetes
ismétlődéssel rendben eljövő anyagi megsemmisülés. Csak az örök lél-ek, mindenek lényegi lényei
maradnak fenn örökre. E teremtett kettősségben jó
és nemjó, fény és sötét, hideg s meleg, stb. váltja,
kerülgeti egymást hol szabályszerűen, hol
szeszélyesen. Minden lél öröktől fogva tudja, hogy
vannak megnyilvánulások / születések és megnemnyilvánulások / halál, de Őket mindkettő
érintetlenül hagyja. Amiket és akiket e váltakozás
súlyosan érint, azok az egyre megszülető, majd
meghaló élőlények. A MINDEN-tudat nem firtatja
az összes létforma örök félelmét az elmúlástól,
eszébe nem jut az örök élet-, de még csak az örök
ifjúság-elixirét sem kutatni, de az emberi aggodalmakkal kell hogy foglalkozzon, hisz embertudatban él legtöbbünk. Divatos kifejezések az, -Élj
a mának! -Élj a most-ban! - s hasonló, akár nemtörődömnek is kikiáltható szólamok, de itt is elő
kell hozni az azisnemis gondolatiságot. Igen; élj a
mának, de tudj a múltról s tudd, hogy hova tartasz!
Élj a most-ban, de tudd, hogy volt előtte is, aminek
okán itt vagy és lesz utána is, mìg világ a világ. Ez is
a kettősség része; múlt s jövő. Az ókori ind bölcs
Csánakja javasolja hogy; -"Ha lelki értékekre
vágysz, gondold azt, hogy a következő percben
érted jön a halál. De ha anyagi boldogságot akarsz,
gondold azt, hogy örökké fogsz élni!" A most, a ma
pillanata előzményeivel, a -lesz még másként isjövő kapuja pillanatról-pillanatra. Nincs tett, de
még gondolat sem következmény nélkül. „Ki mint
vet, úgy arat” s vegyük ezt komolyan. Istentelen
élet nem Őhozzá vezet, tisztességtelen életvezetés
nem terem semmilyen üdvöt. Miért is tenné? Jóért
’jó’, nemjóért ’nemjó’ a fizetség, ez természetes. Az
igazság az utolsó szentség mi korunkra még
fennmaradt. Ismerjük a szkeptikus szólamot
„Nincs igazság!” csak sosem nézünk a kellemetlen
történések mögé, hogy vajon minek a következménye az ami nemtetszik? Mivel ok nélkül nincs
okozat, ìgy az oly kellemetlennek vélt okozatok
közepette is, az akár csak pillanatnyi megtorpanás,
szemlélődés, elmélkedés segìthet a megértésben.
Természetesen mindenek forrása a vágy, vagy
akarat. Vágy a másra, változásra akarat-, szándék a
változtatásra. Csak a kellemetlenen való bánkódás
legfeljebb ha depresszióhoz, levertséghez, leromlott
hangulathoz ha vezet, ezért figyelni, keresni kell.

A „kettős látás” feladása az EGY-ség megértéséhez
vezet. A MINDEN EGY, e kettőségben uralkodik
csak a vágyakozás és undorodás, vonzalom és
elutasìtás örökös felbukkanása. Mindezen csak az
érintetlenség által lehet felülemelkedni. Együtt élni
a vonzalommal és ellenszenvvel, de egyiknek sem
behódolva. Elvárásnélküliként. Egykor az Aranykorban (Szatya-juga) a vallásos elvek teljes mértékben érvényesültek. Az Ezüst-korban (Treta-juga)
még háromnegyed részben. A Bronz-korban
(Dvápara-juga) félig. A jelen Vas-korban (Kali-juga)
a vallásos elvek már csak negyedrészben jutnak
érvényre, mìg el nem tűnnek teljesen. Igaz
vallásosság vagy lemondás – erkölcs vagy tisztaság
– áldozat vagy kegyesség – igazságosság vagy
igazmondás. Mindezekből a kéj iránti vágy, a
bódultság és a vallástalanság csupán az igazságosságot hagyta meg. Napjainkban szinte naprólnapra szaporodnak a különféle -magukat hìvőnek,
vallásosnak mondó- un. vallási csoportosulások, iskolák, melyek tanìtásukban és a hìvek életvezetésében hamis elveket követnek a történelminek nevezett egyházakkal egyetemben. A jelen kor
négy legelterjedtebb rombolója; 1. a tiltott/tisztességtelen kapcsolatok nőkkel 2. a húsevés 3. az
önmérgezés 4. a szerencsejáték. Alig ha akad ember
ki mindtől mentes. 1.-hez: a testi kapcsolat lelki
törekvő számára a házasságon belüli két utód
nemzésén nem terjed túl. 2.-höz: lelki törekvő teljes
egészségben képes élni vegetáriánus módon,
számára szükségtelen a bűnös húsevés. 3.-hoz: aki a
lelki törekvés útjára lép, az elhagy minden „mérget”
mint; kábìtószer és más tudatmódosìtók, alkohol,
koffein vagy más serkentők, ipari „élelmi”- és
„gyógy”-szerek. 4.-hez: minden nyereség alapú
cselekvés, vagy szándék hátráltat a lelki fejlődésben,
mint haszonelvűség, mindenféle nyereményjáték,
tőzsde, befektetések, vagy akár a különböző
biztosìtások (élet-, beteg-, nyugdìj-, vagyon-, stb.
biztosìtás). Igaz vallásosságról csak ott beszélhetünk ahol egyidejüleg jelen van: igazmondás,
tisztaság, nem tűrése boldogtalanságnak, erő a
harag és düh ellen, elégedettség, őszinteség, szilárd
elme, érzékek szabályozottsága, felelősségérzet,
kiegyensúlyozottság, türelem, nyugalom, hűség,
tudás, lemondás az érzéki élvezetekről, példa(irány)mutatás, lovagiasság, befolyásoló(ható)képesség, erő, megfelelő kötelesség végzése,
függetlenség, ügyesség, harmónia, derű, jószìvűség,
tökéletesség, helyes tettek, vidámság, rendìthetetlenség, kitartás, Isten-imádat, mentesség a
büszkeségtől. Minden vallási közösség teljes- és
alázatos (meg)követésre érdemes, ahol az előbbiek
teljesülnek. Ahol nem, ott még sokat kell tenni.
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el nem múló örök helyre vezet útja azoknak - kiket kéjvágy vagyon hírnév hatalomvágy nem mozgat
Létezik örök hely és meg-meg nyilvánul teremtett-,
majd megszűnő létezés átmeneti állapotként, mint
pl. jelen világunk, ahol most élünk. Gyakorlatias
megfontolásból talán oktalanság a milliárd éves
ciklusokkal való foglalatosság, de ártani nem árt
tudni róla, hogy nem a lapos föld szélén van vége a
világnak csutaszárkerìtéssel lekerìtve, hogy le ne
essenek a gyerekek. Vannak emberek, akik még
ilyes világképen nőttek fel. Sokszor idézett
gondolat, az „amint fent úgy lent” de az nem
biztos, hogy ahogy lent, fent csak úgy lehetséges. A
többe mindig belefér a kevesebb, mìg fordìtva nem
működik. A véges létezésbe nem képezhető le a
végtelen örök hely. Ezért sem üdvös emberi
példákon keresztül megrajzolni a felsőbbségeket,
ìgy benépesìteni a Földön-túli világot, mintha azok
csak hozzánk hasonlatosak lehetnének, miközben
olyanok is, mások is, többek is, de kevesebbek is. A
Legfelsőbb „maga képére” történő emberteremtés
is ugyancsak idealisztikus, és meglehetősen leegyszerűsìtő, de hát emberek vagyunk, még a nagy
gondolkodók is nehezen vonatkoztatnak el az
emberszerűségtől, ami élhetőségi szempontból
talán nem is baj. A baj ott kezdődik, amikor a
szűklátó-körűség eluralja a gondolati teret. Persze
mikor a tömeg nem alkalmas a szárnyalásra, akkor
egyszerűsìteni kell a képet, tudva hogy ha egy
alkotás érthetetlen, attól az nem magas művészet.
Értelmes ember abból főz, ami(je) van. Tudhatjuk
a világ legcsodásabb receptjét, még azt is leìrhatjuk,
hogy annál ìzesebb, fenségesebb étek nem is
létezik, de ha hìján vagyunk a szükséges alapanyagoknak, akkor akár mesének is mondhatjuk a
csodát. Olyan emberekből nem tudunk „épìtkezni”
akiket „kéj-vágy vagyon hìrnév hatalomvágy nem
mozgat” mert ilyenek nincsenek. Olyanok vannak,
aki esendőek. B.T. 610. „…ahogy tüzet füst vesz
körül minden hibákkal terhelt - tökéletes cselekvés
nincs tedd a kötelességed…” Ha létezne is
tökéletes ember, amint valamit tesz, vagy csak
gondolkodik, már ott a hiba lehetősége, hisz
mindig, mindent mérlegelni sem idő, sem lehetőség
nincs, miközben ugyanaz a tett egyszer üdvös,
másszor káros. (Pl. házasságon belüli nemi aktus
gyermeknemzés céljából üdvös, lelki törekvő
számára puszta érzékkielégìtés céljából káros). Nem
beszélve az alkalmatlan helyekről, vagy korról,
időről. Ezért bìztat Avatár Balarám nemegyszer,
hogy ki-ki végezze kötelességét -akár hibákkal is- és
az elrendezések majd megmutatják az eredményt.
Aki elfogadja, hogy Istentől semmi nem független,
az elfogadja, néha a még elfogadhatatlant is. És ez
nem az un. vakhit körébe tartozó tudatlanság,
pusztán belátása a véges és végtelen, örök és mu-

landó kettősségének, mitől jelen közegünk el nem
vonható. Ilyen. Ebben és ezzel kell főzni, de úgy
hogy mindenkinek tessen, tudva annak lehetetlenségét. (azisnemis) A négy vágy-tìpus; a vágy a
kéjre, a vagyonra, hatalomra, hìrnévre nem csak
emberi dolog. Élőlénytársainkat sem motiválja más.
Párzási időszakban az ellentétes neműek megveszekedetten hajszolják egymást. Rovaroknál megfigyelték, hogy még az azonos nemű hìmek is
tömegesen. Vagy a tehenektől elkülönìtett fiatal
bikák, ugyan már hogy tudják egymást szeretni.
Javak? Hány, de hány élőlény halmoz fel „tartalékot” legtöbbször szükségleten felül. Mentségükre legyen szólva nem tudhatják mit hoz a jövő,
a túlélési program pedig nem méricskél. A
hatalomról már példálózni sem kell, hisz minden
populációban folyik az örökös pozìcióharc, hìmek
nőivarúak közt egyaránt. Mire kialakul a rend, felnő
az újabb generáció, amely ismét teret követel. A
hìrnév iránti törekvés megfigyeléséért sem kell
messze menni, elég ha meghallgatjuk a harkályok
kopácsolását minden jól hangzó tárgyon, hogy - Itt
vagyok, tudjatok rólam! Az embereknél esetleg
szìnesebb, választékosabb, körmönfontabb a mód,
de az érzékkielégìtés folyamatos (eszem, iszom,
hancúrozás, időmúlatás adrenalinfokozás érdekében). A vagyonszerzés, vagy kiterjesztve a törekvés
az anyagi biztonságra teljesen elfogadott, sőt
könnyelmű, nemtörődöm, semmirekellő aki nem
ìgy tesz. Még a legvallásosabb központok is csak
gyűjtik, szaporìtják és halmozzák javaikat. Itt!
Amiből senki semmit nem vihet magával a végelszámoláskor. Tudják, s mégis teszik! A hatalom
csecsemőkortól kìséri az emberi életet. - Az legyen,
amit én akarok! - Én vagyok a főnök! - még a játékokban is, komoly(talan) felnőtt viszonyokról nem
is beszélve, akarnokság mindenütt. A különböző
lelki folyamatok-, szellemi irányzatok vezetői gyakorta végtelen alázatot mutatnak be és hitelesen.
Sokszor valóban mentesültek már érzékkielégìtési
késztetésektől, (jó esetben) semmivel nem rendelkeznek, igazán vagyontalanok, őszintén nem
kìvánnak „hatalmaskodni” (bár már pozìciójuk
önellentmondó, hisz követőik számára autoriter
felsőbbségek!) de a hìrnév iránti igény csak-csak ott
kìsért. Nem viszik sìrba tanìtásukat, közzéteszik és
nem névtelenül. (kivéve az internet névtelen
„szentjeit”). Felemás a helyzet; a késztetések Istentől valók, természetesek, mégis az azoktól való
mentesülés az üdvözìtő? Így van rendjén, az itteni
anyagi boldogulásnak mozgatói, de a lelki világhoz
szükségtelenek, sőt kizáróak. Amìg e késztetések,
vágyak, törekvések megvannak, addig itt kell
maradni, azokat itt lehet élni s kiélni - hasztalan.
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nem zavar már meg mit hallasz vagy az amit hallottál - hogyha így állsz mindenekhez mi körülvesz amit látsz
Aki mentesült a hìrnév, hatalom, vagyon és
élvezetek iránti belső késztetésektől, azt már nem
zavarják meg a különböző tanok, tanrendszerek,
gondolatok, de a hétköznapi emberi kapcsolatokból szerezett benyomások sem. Az ilyen személyt
nem hozza lázba érzékkilégìtő dolgokkal való
találkozás, sem a másik nem, nem gondol javak
gyarapìtására, sőt a meglévőek elvesztése miatt sem
aggódik. Nem kìván másokat mozgatni, sem
személyeket, sem helyzeteket uralni, és a névtelen
senki állapot sem bántja. Ám ki mondhatja el, hogy
mindezen vágyak elkerülik? Ember, aligha. Ezért
elengedhetetlen a tudatos létre való törekvés,
aminek első állomása a valós tudás felkutatása.
Azok az utak, amelyek a földi boldogság és
boldogulás receptjeit kìnálják, a testi „egészséggel”
vagy a hosszú élet lehetőségével kecsegtetnek már
hibásak, hisz lényegi lényünknek nem itt kell
berendezkednie. A teremtett világ valósága is
valódi, de a lél nem teremtett, nem földi lény, nem
az az ittartózkodásának célja, hogy ittragadjon. De
miért van itt? Hát azért, mert azokat a vágyakat,
melyeket eredeti otthonában kielégìtetlennek talált,
itt az élvezetek, javak, uralom és hìrnév révén
megvalósìthatónak gondolja. A lél-ben, eredeti
otthonában -a MINDEN belső köreibe belátvairigység gerjed a Legfelsőbbel szemben. Tudja,
hogy Ő maga is „Isten” de nem tudja, hogy a
MINDEN EGY s minden lél csak parányi szikrája,
az Ő halovány lenyomata. A végtelen MINDENben végtelen sok szféra-, térrész örvénylik s a
Legfelsőbb parányai népesìtik be mindet. Vannak
belsőbb és külsőbb körök, s vannak bizalmas
legbensők is. A Földre jutó lél a Nap sugaraira ülve
érkezik, mert a teremtettség e naprendszerében Ő a
központ, anyagi s lelki értelemben egyaránt. Nem
véletlenül volt sok nép -köztük az ős jászok is„Nap-imádó”. Természetesen ahogy a MINDEN
mindent áthat, úgy a más térrészek energiái is
átszövik világunkat. Itt Vivaszván Napisten
főhatósága alatt rendeződnek a viszonyok s Általa
sugárzódnak ki az itt megtestesülő lél-ek. De nem
csak a személyes lényegi lények forrása a Nap,
hanem a személytelen energiáé is, mely fenntartja s
mozgatja az itteni változásokat az Isteni
elrendezések szerint. Ebben a közegben kìsérli meg
minden lél, hogy „Isten” legyen. Vannak tanok
melyek eleve istennek tartanak mindnyájunkat kivéve a sátáni gonoszokat- mások azzal kecsegtetnek, hogy azzá válhatunk, optimisták elkerülhetetlennek tartják hogy ne legyen majd egyszer
mindenki isten, megint más iskola azt hirdeti, hogy
itt minden azért van, hogy azon az ember
uralkodjon. A MINDEN-tudat nem ìgy gondolja.

Ahogy EGY az Úr, uralkodó is egy van; a
Legfelsőbb. Mindenki az Ő szolgálója. Az emberi
gondolat legbelül tisztában van ezzel. Nem
véletlenül hangzik sok vonatkozásban, hogy
szolgálat a munka, nép-, nemzet-, haza szolgálata,
lelki szolgálat, a család szolgálata, még a latin
„minister” eredeti jelentése is szolga, segìtő. Az
önmagában teljes Legfelsőbb nem szorul sem
segìtségre, sem szolgálatra, de az minden egyes lél
létérdeke, hogy tisztában legyen eredendő
helyzetével. Azok a lél-ek, akik még nem jutottak a
MINDEN bensőbb köreibe, azok a végtelen
örvénylésben hol itt, hol ott testesülnek meg,
jutnak hol ilyen, hol olyan létformába, az adott
térrész, vagy teremtettség sajátosságai alapján.
Sorsuk szerint -kitüntetetten- kerülhetnek emberi
testbe, hogy ha akarják tudatosan élhessék le azon
életüket. Ez egy nagyon nagy lehetőség és mégis
kevés ember él vele. B.T. 248. „ezer ember közül
ha egy ki őszintén törekszik - ezer ilyen közül talán
egy ki lényem megérti…” Szolgálatra az anyaságot
szokás példaként emlìteni. A gondos édesanya ha
álmos, ha beteg, ha fáradt, kicsinye kesergésére
azonnal és fáradhatatlanul végzi szolgálatát őszinte
mosollyal és a legcsekélyebb elvárás nélkül! Sajnos
mai hölgyeink nem mindig gyakorolják az ilyes
„szolgálatot” pedig megtapasztalhatnák, hogy mìly
felemelő az elvárásnélküli, örökkön adó, megkülönböztetés nélküli (jelen eseten értsd: függetlenül a
körülményektől) szeretet. Mert a ’szeretet’ szó is
hemzseg irodalmi és lelki körökben, valós
megfontolások nélkül! B.T. 75. „lásd be tehát Jas
barátom csak az egyensúlyozott - ki elméjét féken
tartja érzékire nem lobog…” 87. „az méltó a
tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami
dolga eredménytől független…” 106. „tudás nélkül
cselekvőket eredmények vágya hajt - bölcs csak nép
javára ha tesz jutalmat ő nem akar…” 113. „értsd
meg mind vesztébe rohan ki e tudásra legyint oktalanul teng csak élte kárhozott ő és irigy…”
118. „önös vágy az ami mozgat abból gerjed
indulat - mindezt szeszély mi sarkallja észnek ellen
lábasa 119. miként tüzet annak füstje anyaméh a
magzatát - tükröt meg a porlepel fed élőt akként
burkol vágy 120. olyan ez a vágy mint a tűz lobog
hogyha táplálod - még a bölcsek elméjét is
kéjkésztetés átláncol 121. lélt borìtó anyagtestben
vágy mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet
s tévutakra sarkaló 122. bölcs belátás fő ellenét
legyőzni csak úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid
kitartóan uralod…” Tehát az uralkodásnak is
megvan a földi helye, uralkodni kinek-kinek
önmagán, leginkább pedig a lelki fejlődésben
hátráltató vágykésztetések felett és szakadatlan
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ha misztika ha bűvölet vágyaidtól távol áll - Bennem nyugszik már tudásod sötétségből kitalálsz
Az őszintén alázatos lelki törekvők belátják csekélységüket és ha tudatosak róla, szorgalmasan végzik
kötelességüket. A kötelesség körébe semmiképpen
nem tartoznak bele a különböző manipulatìv tanok,
iskolák, cselekedetek. A legtöbb ember a ’kötelesség’ kérdésével is hasonlóan van, mint az ’ember’ a
’szeretet’ a ’barátság’ a ’tudomány’ stb. esetében.
Állandóan használatos kifejezések, de tartalmuk
nem hogy sokszor eltorzult, gyakorta akár ellentettjére váltott. A kötelesség elsődlegesen a Legfelsőbbtől jön, a MINDEN Isteni elrendezéseinek
formájában. (megjegyzés: ’Legfelsőbb’ = ’MINDEN’ = ’Isten’ ugyanaz a személyes EGY) Ez a
kötelesség pedig minden egyén esetében némiképp
különbözik. Vannak az alapvető feladatok, ami a
test fenntartásához, valamint a lél és a test
egybetartásához elengedhetetlenek, de erkölcsileg
vállalhatók, vannak amitől ember megkülönböztethető az állatoktól, és vannak a tartozásokat lerovó
jóvátételek, melyek a jelen és előző életbeli kedvezőtlen tettek kiegyenlìtését szolgálják. Hogy is van
ez? Pl.: Ember (ha) megszületik fiú gyermekként,
kezdetben tanul, jelleme szerint, (élvezkedő v.
nyerészkedő v. uralkodó v. gondolkodó) keresve
fegyelmezésre jót, kerülve nemjót, szeszélyt mérsékelve – felnőve családot alapìt két gyermekkel s
dolgozik jelleme/érdeklődése/alkalmassága szerint
(élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó v. gondolkodó) végezve jót, kerülve nemjót, szeszélyt féken
tartva – felnőtt gyermekeket útjukra engedve, semmihez már nem kötődve jelleme szerinti (élvezkedő
v. nyerészkedő v. uralkodó v. gondolkodó) aktìv
lelki gyakorlatot kezd – öregségre érintetlen mindentől s mindenkitől, figyelmét csak jelleme szerinti
(élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó v. gondolkodó) vallásos imádatra fordìtja. Végül ragaszkodás
nélkül hagyja el testét. VAGY; Ember (ha) megszületik leány gyermekként, kezdetben tanul, jelleme szerint, (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó
v. gondolkodó) keresve fegyelmezésre jót, kerülve
nemjót, szeszélyt mérsékelve – felnőve családot
alapìt két gyermekkel s dolgozik jelleme/érdeklődése/alkalmassága szerint (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó v. gondolkodó) végezve jót,
kerülve nemjót, szeszélyt féken tartva – felnőtt
gyermekeket útjukra engedve, semmihez már nem
kötődve jelleme szerinti (élvezkedő v. nyerészkedő
v. uralkodó v. gondolkodó) aktìv lelki gyakorlatot
kezd miközben segìti gyermekeit s unokáit – öregségre érintetlen mindentől s mindenkitől, figyelmét
csak jelleme szerinti (élvezkedő v. nyerészkedő v.
uralkodó v. gondolkodó) vallásos imádatra fordìtja.
Végül ragaszkodás nélkül hagyja el testét. Mind e-

közben mi szükség volna bárminemű megfejthetetlen varázslatokra? S mégis, az emberi történet
nem tud olyan időkről amikor ne hódoltak volna a
misztikumnak. A lél testetöltésekor kapott első
Isteni „adománya” következtében téves önazonosságtudatba kerül. Elfeledi valódi kilétét és a testtel
azonosìtja magát. Azt tartja fenn, azt táplálja, óvja,
pihenteti s szaporìtja (ez az állatok esetében ìgy van
rendjén, de az ember több ennél!). Mind eközben
nem lényegi önmaga-, a lél felszabadìtásán serénykedik, hisz nem tud róla. Miként azt sem tudja,
hogy a minőségileg Isteni lél előtt nincs titok, mi
után kutakodni kéne. Lényegi lényünk teljes tudású,
de ez a tudás oly mélyre van ásva, hogy fel-fel sejlő
nyomai varázslatokra ösztökélik a keresők nagyrészét. Nem mindenkit, de nem ritka a „mindent
tudni akarok!” felbuzdulás, sőt, a „mindent uralni
akarok!” elszántság sem. Különösen a női létforma
hajlamos a bűvöletre, jövőfürkészésre, múltmagyarázatra, egyszerűen -talán- boszorkányságra (miközben a férfi boszorkány sem ritka!) Vissza-vissza
térő érvelés a női létforma spirituálisan érzékenyebb voltára való hivatkozás, amit azzal is alátámasztanak, hogy akár az „ezo” irodalom olvasói,
vagy a „lelki” tìpusú előadások-, tanfolyamok
látogatóinak tábora messze magasan közülük kerül
ki. A talányos mégis az, hogy ilyen érdeklődési
túlsúly ellenére miért ritkaság a női lelki vezető, vallásalapìtó, -Mester, vagy más vezető szellemi
ember? A MINDEN-tudat elfogadja az elrendezéseket. Mìg nem érti kutatja és tanulja, miután megérti megvalósìtja. És úgy tűnik, hogy a megvalósìtásban a férfiúi létforma eredményesebb.
Ahogy halad az emberiség a Kali jugai (Istentől
valóan elrendezett) szellemi és erkölcsi hanyatlásban úgy kerül egyre távolabb a lelki valóságtól és
keres mentsvárat az illúzió(k)ban. Uralkodni akar.
Uralni-, befolyásolni szeretne mindent ami vele,
vagy környezetével kapcsolatos. Még „szent”-ìrás is
buzdìt erre. A Teremtés Könyve: 28 „… Isten szólt
hozzájuk: Legyetek termékenyek, szaporodjatok,
töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá.
Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és
minden állat fölött, amely a földön mozog." Fontos
(volna) tisztázni; - Melyik isten? Az ilyen magatartás nem az alázatról, elfogadásról és szolgálatról
szól! A lényegi lény, a lél azon tudása, ami a szabályozott törekvés következtében felszìnre jut megegyezik az Abszolút Tudással, ami a MINDEN-ből
jön és kivezet a szellemi sötétségből, ahova a több
évezredes hanyatlás juttatta az emberiséget. Így hát
az egyéni lelki törekvőnek alig van más teendője,
mint hogy engedje felszìnre jutni a valódi tudást.
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Jas kérdezi Balarámot miről ismerszik a bölcs - hogyan jár kel miként nyugszik teljes tudást megértő
Nem csak Jas érdeklődött a bölcsek megismerhetősége felöl, ma is sok-sok emberben -és nem csak a
lelki törekvőkben- merül fel a kérdés. Első
természetesen a külsőség. Hogy néz ki? Csak férfi,
vagy nő is idesorolható? Hogy cselekszik, miként
él? Mit eszik, mit dolgozik? Dolgozik egyáltalán?
Házas-e a bölcs, vagy elvonult remete? Bizton kijelenthető, hogy nincs általános szabály a külső
megnyilvánulás és a bölcsesség mértéke között.
Maga a bölcs kifejezés is nehezen egyértelműsìthető, amit nemegyszer összefüggésbe hoznak az
életkorral. Mintha fiatal ember nem is lehetne
bölcs. Természetesen az elkötelezett lelki törekvő,
aki egyhegyűen végzi a kìvánatos gyakorlatokat,
mellőzve a nemkìvánatosakat, évről évre fejlődhet
tudásban, majd annak megvalósìtásában, a bölcsességben. Újabb bizonytalanság: - Mi a tudás?
Avatár Balarám ìgy beszél erről a Bizalmas
tanìtásban: B.T. 437. „…elsorolom mi a tudás s mit
elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás hìján levő
büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat tisztaság és
becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség
türelem 439. változások belátása érintetlen derűs
kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez
440. ragaszkodás csak Énhozzám elengedve már
mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot
kerülve 441. az Abszolút Igazságnak töretlen
kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása…” Ezek a körülmények, viszonyok
tekinthetőek lelki értelemben tudásnak. Lehet
valaki az anyagi ismeretek legnagyobb tudója, ha
hìján van a szerénységnek („hìján levő büszkeség”nek) önfegyelemnek, tisztaságnak, becsületnek,
őszinteségnek, egyszerűségnek, önzetlenségnek,
türelemnek, stb. bizony hìvható tudósnak, nevezhető nagytudásunak, de nem a ’tudás’ birtokosának.
Azután tisztában lehet valaki a valódi tudás ismérveivel, még szorgosan gyakorolhatja is azokat, de
ha nem őszinte megvalósìtással viszonyul azokhoz,
bölcsnek még mindig nem nevezhető. Jas „hogyan
jár kel” kifejezése természetesen nem az illető
helyváltoztatási módjára, szokásaira utal, hanem az
általános magatartására. Hogyan él. Miként viszonyul a -hétköznapi- világhoz. Azaz megint csak
nem a világnézete a kérdés, hanem az életmódja.
Miközben elkerülhetetlen az illető világlátásának ismerete. A ’tudás’ ismérvei közt sorolta föl Avatár
Balarám az áléntudat elhagyását, a ragaszkodást a
MINDEN-hez, „az Abszolút Igazságnak töretlen
kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása” körülményeket. Nem tekinthető
valódi bölcsnek, akinek tudástárából hiányzik annak ismeret, hogy az emberi létforma eredendően

hamis önazonosságtudatban szenved. Az általános, vagy tömegember nem tudja, hogy nem a teste a
lényeg, hanem a lél. Miként volna képes ragaszkodni a MINDEN-hez az a nagytudású ember, aki
nem is tud Róla, tehát materialista, vagy személytelen hitű? Mit ér az olyan tudás, ami nem fogadja
el az Abszolút Igazság létezését? És az is
korlátozott belátásra vall, amikor valaki nem tud
arról, hogy a Legfelsőbb, azaz Isten, valójában a
MINDEN. Az előző szakasz kiegészìtő szövegében idézet volt a Teremtés Könyvéből (semmiképpen nem lekicsinylően!) de az ott „Isten”-ként
jelölt felsőbbség nem a MINDEN. Mikor az az
’Isten’ arra sarkallja az embert, hogy uralkodjon kb.
égen-földön-tengeren, akkor azt mondja ki, amit a
MINDEN, mint Legfelsőbb a lelki világ külső
szféráiban elégedetlenkedő lél-eknek szán, a szabad
akarat adományozása révén. Kb. „Ha nem akartok
Engem itt szolgálni, akkor menjetek azon
teremtettségbe, ahol megìzlelhetitek az uralkodás
ìzét. Itt -értsd: a lelki világban- Én vagyok az EGY
Uralkodó!” Azaz nem valótlanságot, vagy helytelenséget szól az Ó Testamentum idézett sora,
hanem elmondja a relatìv igazságot. Itt, mármint a
Földön az ember és más létformák is, lehetőséget
kapnak az uralkodásra. De a MINDEN-tudatú
törekvők ismerik Avatár Krisna és Avatár Balarám
egyidejű ittlétének okát. A Legfelsőbb személyes
alászállása egyszerre, egy helyen két alakban
mutatta be kedvteléseit és a lehetőségeket az
embernek. Krisna a küzdelem, Balarám a béke útját
járta. Az embertömegek napjainkig a küzdelem
útján haladnak, örök elégedetlenségben. A kevesek,
a bölcs törekvők a béke megnyugvásában fogadják
el az elrendezéseket. Folyton cselekszenek, sosem
tétlenkednek, de önös vágyat félre téve, gyakorolják
magukat a szolgálatban. Ők nem uralni- nem
uralkodni szeretnének, nem kìvánnak urak lenni,
beérik a Legfelsőbb alázatos szolgálatával, már itt.
Vannak bölcsek, akik úgy tartják, hogy az emberek
között az az igazi úr, akinek nincs szolgája. Miként
az ős-jászok, akik úgy voltak urak, amiképpen
szolga. A meg nem kötöttség adta szabadságuk
révén világi értelemben független urak voltak, de
mivel sem szolgát, sem rabszolgát sosem tartottak,
ìgy a „szolgai” feladatokat is maga maguk végezték
önmaguk és családjuk, nemzetségük számára. A
teljes tudást megértő, szolga nélküli uralomra
törekszik. Szabadságra. Ez jó ideig gyakorolható
volt még a Kuru mezei csata után is, de ahogy
teltek az évszázadok, amint haladt a szellemi és
erkölcsi hanyatlás, úgy ültette át az emberiség a
mindennapokba az uralkodásra való buzdìtást.
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ki elhagyja drága jó Jas földi vágyak garmadát - s önmagában biztont talált veszti elme játékát
Az elme az ember legádázabb ellenlábasa. Folyton
késztetéseket gerjeszt. De B.T. 204. „…ki elméjén
uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége 205. hogyha elmédet
uralod lényeg lényed megsegìt - hideg meleg bánat
derű gyalázat dics nem hevìt…” A földi vágyak
elsőszámú forrása a hamis önazonosságtudat. Az
ember testével azonosìtja magát és a testnek, mint
anyagi létformának anyagi szükségletei vannak.
B.T. 69. „…ha az ember érzékeit szabadjára engedi
– tárgyiasult ragaszkodás elméjét átöleli 70.
ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki indulat indulatból elmezavar tiszta látás elmarad…”
Márpedig amikor nincs tiszta látás, nincs megkülönböztető képesség, akkor nem beszélhetünk
tudatos létről, mert átveszi az irányìtást az öt „ok”
és a három „mozgató”. Kik/mik azok? Az öt ’ok’:
1. hely és körülmények 2. a cselekvő maga 3. az
érzékek (szervein keresztül szerzett behatások,
benyomások; látás, hallás, szaglás, ìzlelés, tapintás
eredményei) 4. a cselekvő egyéni törekvése, akarata
5. a Mindátható révén a Legfelsőbb elrendezése(i).
Más megközelìtésben: 1. a körülmények-meghatározta személyes helyzet 2. a hamis önazonosságtudatú személy 3. az érzékek sugallta késztetés 4. az egyéni akarat, amit a személyes vágyak
gerjesztenek 5. az Isteni elrendezések, mint egyéni
sors. A „mozgatók”: 1. a ’tudás’ vagy ’tett’ tenniakarás, ami cselekvés során a gondolati felkészülés
a tettre. 2. A ’tudó’ vagy ’tevő’ a cselekvő személyisége, egyénisége. 3. A ’tudni való’ vagy ’eszköz’ a
cselekvés tárgya, amire a tett irányul. Ezek az öt
okon túli további mozgatók. (lásd. BT. 580.-590.)
A „tudás elemzői” -mármint akik védikus alapon
gondolkodnak- néha kivonják a szabad akarat következményeit okfejtéseikből s mintegy marionettbábunak tekintik az embert az „okok” és a
„mozgatók” kényszerében. A MINDEN-tudat a
szabad akaratról is tudatos és a tudatos lél-ről is.
Szabad akarata minden embernek van, de ki-ki
másként értelmezi. Legegyszerűbben úgy jellemezhető, hogy mindent szabad, DE nem kell, nem
szükséges mindent megtenni. Semmi nem tilos, DE
tudni kell, hogy mindennek következménye van.
Általánosságban: jónak jó, nemjónak nemjó.
Természetesen ennél árnyaltabb a valóság, hisz
nem egyszer jó cselekedetek sem eredményeznek
közvetlenül jobb közérzetet, elégedettséget. Ilyenkor a korábbi hibák, vétkek „ledolgozása” történik.
A felsorolt okok és mozgatók mellett a mindenekre
ható ’jó-szeszély-nemjó’ kötelékek is ott vannak.
B.T. 71. „…de a fegyelmezett elme vágykeltések
között is - mély békéjét mind megőrzi ha örökkön
bennem hisz 72. szilárd elme derűt áraszt Legfel-

sőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha
nem lesz esendő…” Vìgasztal Avatár Balarám, miközben másutt világosan elmondja, hogy e földi
létben mindenki esendő, tehát az esendőség elmaradása netán felszabadulást jelent? Mindenkiben ott
van a négy alapvető vágy és azok árnyalatai, kombinációi. Vágy az élvezetekre, az anyagi javakra, a
hatalomra (értsd; uralkodásra) és a hìrnévre (képzelt rangra) ami legáltalánosabban a hiúságban
nyilvánul meg. A képzelt rang, vagy büszkeség, ami
legtöbbször hamis büszkeség nem az igaz lelki
törekvő lénye, de sokszor ők sem mentesek tőle. A
hìrnév iránti vágy kevésbé érthető kifejezés, de a
hiúság általánosan ismert viselkedési mód/forma.
Talán a legveszélyesebb a vágyak következményei
közül. A vágy maga a hìrnévre, ismertségre való
törekvés, de annak gyakorlati megnyilvánulása a
hiúság, rátartiság. A hiúság ott van a legnagyobb
gondolkodókban, akik kényesek saját szellemi
termékeikre, ott a vezetőkben, politikusokban, a
vagyonosokban és a testi élvezetek megszállottjaiban egyaránt. Mindenki érzékeny a „tekintélyét”
érő veszélyhelyzetekre, gyakorta képzelt veszélyeztetettségekre. Aki elér valamilyen pozìciót környezetéhez képest, már féltve igyekszik őrizni azt. B.T.
36.”… tudod te is ha becsülnek nincsen akkor nagyobb gyász - mintha veszted tekintélyed népmegvetés meggyaláz…” szólt Avatár Balarám és nem
véletlenül. A tekintély mindig valamifajta vélt, vagy
valós emberi érdem, amire adnak. Lehet az érdemet
méltósággal, alázattal viselni, de a normális emberek között az mindig burkolt, vagy nyìlt hiúságba
csap át. Megőrzéséért mindenre képesek. Zsarnokság, erőszak, terror, de akár gyilkosság is. Munkások közt a vezető, parasztok között az „elsőkaszás”, szellemi dolgozók között a rangidős, stb.
és e hiúság képes akár még fontos dolgokat is
felülìrni. Mondják „rangkorság”-nak is, ami jól érzékelteti a ’kórság’ = betegség valóságos meglétét.
E hiúságnak is legfőbb táptalaja a hamis önazonosságtudat. Aki testi mivoltával azonosìtja magát,
az arra büszke ahogy hìvják, amilyen náció tagja,
ami a mestersége és ìgy tovább és egyikből sem
enged. Mindezt évezredek óta az összes kultúra fokozza; - Légy büszke! - Legyél öntudatos! - mintha
tudnák, hogy ki az az „ön” és milyen tudatban
„szenved”. B.T. 74. „…hogyha érzékek közül csak
egy is lész zabolátlan - elsodródik az értelem mint a
szélfútta bárka 75. lásd be tehát Jas barátom csak az
egyensúlyozott - ki elméjét féken tartja érzékire
nem lobog…77. élvezetek hajszolói békét sosem
érnek el - mìg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében…” Így érintetlenül s elmúlnak a
vágyak, lelki törekvő lényegi lényére, a lél-re lel.
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bölcs az akit nem tántorít testi kín vagy főfájás - bántó élők bosszantása földi vész és égcsapás
Lelki törekvés során tudomásul kell venni, hogy az
az út, ami szembefordul a ’normalitással’ -vagy akár
csak eltér attól- az elején nem nélkülözi a nehézségeket. A ’normalitás’ itt az általános elfogadását és
követését jelenti. Az „itt” pedig azt a helyet, ahol a
próbálkozó megkìsérli gyakorolni az un. lelki életet.
Természetesen más a ’norma’ muszlim körben,
más hindu vidéken, de a nyugatinak nevezett
környezetben is számtalan társadalmi elvárás,
szokásrend, közösségi norma, stb. van. Maradva
Magyarországon sem mindegy, hogy milyen
közegben választ az ember mást, mint a többiek.
Így be kell látni, hogy miként a baromfiudvarban a
sárga kiscsibék elverik fekete fészekaljtársukat, úgy
a bármìly tisztaszándékú gyakornokot hamar megbélyegzi környezete. Márpedig a megkülönböztetés
legtöbbször kiközösìtéssel jár, ami az amúgy is nagy
feladat előtt lévőt további, szükségtelen nehézségek
elé állìtja. Mìly paradoxon is, a fejlett lelki törekvő
már elvonul, elkülönül a tömegemberektől, de Ő
kellő lelki erővel, megszilárdult-, megvalósìtott
tudással felvértezett, mìg a kezdő könnyen nemet
mond a változtatásra. Esett már szó arról, hogy az
egykori ős jászok pusztai nomád életük előtt és
annak kezdetén, szinte ’réti-’, vagy ’szirtisasként’
élhettek. ’Rétiként’ a Turán alföldi sìkságon, az
Amu-Darja -egykor Csaksu, majd Oxus- folyó
körzetében, ’szirtiként’ a Hindukus ÉNY-i lejtőin.
Azután a térségben egyre bővülő mozgások -lásd
Selyem-út, népvándorlások- valamint a népesség
gyarapodása, ahhoz vezetett, hogy évszázadról-évszázadra inkább az ’ökörszem’ rejtőzködő életmódjára kelett áttérni. Így kerülték a fennen szárnyalást és fértek meg bármìly megpróbáltatások
közepette. A harsány népek örök hadakozásban
fogyatkoztak, vagy tűntek el. A jászok máig élnek.
B.T. 599. „…jó öröm mi keserűn jő s kitartástól
édesül - jó mert értelemtől ébred tudásban megtestesül…” Avatár Balarám itt három fontos körülményre hìvja fel a figyelmet. 1. ami a ’jó’ kötelékébe
tartozik, az nehézségekkel indul. 2. kitartástól „édesül” a keserű sors. 3. a ’jó’ az értelem által „ébred”.
A Kuru mezei csata után ugyan sok keserűség jutott ki a hátramaradt jász ősöknek, de a Bizalmas
Tanìtást megkapva, olyan szellemi munìcióhoz jutottak, ami megvilágìtotta számukra az utat máig.
B.T. 600. „…szeszély amit érzék teremt édesből
lesz keserű - érzék ölel érzéktárgyat s öröm lassan
szenderül…” A könnyen jött s különösen az érzéki
örömök, gyors siker hamar vált szomorúságba.
B.T. 601. „…nemjó öröm mi csak látszat elejétől
végéig - lustaságtól gőgtől táplált sötétség az és tévhit…” A látszat eredmények, a hamis utak tévhitben tartanak és a sötétségbe visznek. A hamis érté-

kek nem vezetnek sehova. Mi (is) tántorìtja a
kevéssé bölcs lelki törekvőt? „…testi kìn vagy
főfájás - bántó élők bosszantása földi vész és égcsapás…” A ’testi kìn’ a fizikai megpróbáltatásokra utal, ’főfájás’ a betegségekre, ’bántó élők
bosszantása’ az élősködő élőlényekre, ’földi vész’ a
természeti katasztrófákra, ’égcsapás’ az időjárási
szélsőségekre. A fizikai megpróbáltatások (is)
természetesek. Nem véletlen, hogy a szellemileg és
erkölcsileg hanyatló emberiség azon igyekszik, hogy
minél kevesebb megpróbáltatásban legyen része.
Ne legyen bizonytalan az étel, az ital, a testi épség,
de mindez ne csak hogy biztosìtva legyen, hanem
még minél több élvezetet is eredményezzen. Minél
kevesebb legyen a fáradozás. És ez teljesen normális (idézőjelek nélkül!) Ostobának tartják, aki
kerüli a motorizációt, elutasìtja a technikai
eszközöket és a civilizációs „vìvmányokat”. (a
’vìvmányok’ már idézőjelért kiálltanak, mert nem
tudni előre, hogy mely testi kìmélés milyen
eredményt hoz. A mozgásszegény életmód következményei már jól láthatók, még mérhetőek is, de
hosszasan lehetne sorolni a sok könnyebbség
sanyarú végét. Lásd B.T. 600.) A „főfájás” szóba
tömörìtett egészségi rendellenességekről-, betegségek okozta megpróbáltatásokról csak annyit,
hogy nincs betegség -még baleset sem- lelki kiváltó, vagy lehetővé tevő ok nélkül. Bizonytalan- és
főleg hamis szellemi/lelki alapok szinte bevonzzák
a betegségeket, márpedig beteg testben a lél sincs
kedvező helyzetben nemhogy a lelki fejlődéssel
próbálkozó ember. A „bántó élők” a természet részei. Kiìrtásuk azon túl, hogy erkölcstelen, lehetetlen is. Szabad térben -évszaktól függően- ott hemzsegnek a legyek, szúnyogok, muslicák, kullancsok
és sok-sok más „bosszantó”. Az ős jászok kellő
tudás birtokában és bölcsen, minden helyzetben
megtalálták a lehető legjámborabb távoltartási
módot. Olyan táplálék-kiegészìtőket ettek, olyan
fekhelytöltetet készìtettek, ami szagával, kipárolgásával, sajátos rezonanciájával biztos távolban tartották a nemkìvánatos élőlény-társakat. A „földi
vész” vidékenként változik, hol árvizek, hol földrengések, szökőár, erdő- és bozóttűz, gleccserár,
stb. A természettel együtt élő ember, miként az
ugyancsak ott élő állatok megérzik a közelgő bajt és
odébb húzódnak. Nyìlván a letelepült életmód csak
a mindenkori technikai lehetőségek összességével
ha képes mérsékelni az „isten-csapásokat” ami
ugyan sosem ok nélküli. Az „égcsapás” kifejezéssel
jelölt időjárási viszontagságok (jó)házban elkerülhetőek, pusztában csak tűrni lehet, cserény mögé
húzódva, subával neki feszülve. A bölcs együtt él
azzal és ott, ahova sorsa/érdeme rendelte.
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ő az akit elkerülnek kéjes vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg
A Balarám és Jas közötti párbeszéd ezen része
azzal a kérdéssel indult, hogy „…miről ismerszik a
bölcs…”? – tehát nem az általános emberek mibenléte az érdeklődés tárgya, még csak nem is az
egyszerű, lelki vonatkozásban tudakozódók bemutatása. Mivel azonban napjainkra keresve sem
találni valódi bölcseket a lelki tudományokban,
ezért nyugodtan kiterjeszthető a szakasz értelmezésére irányuló próbálkozás. Bölcs emberre azt is
szokás mondani, hogy az az ember, aki többet tud,
mint amit megtanult. Más megközelìtésben bölcsnek tudható aki legalább amit megtanult és tud is,
azt nem csak felmondani képes, de életével be is
mutatja. Tehát éli tudását, értőn megvalósìtva azt.
Ilyen szempontból a bölcsességhez nem kell sok
tudás, de az a „kevés” legyen valódi, ne változó/átmeneti tévképzet és a bölcs azt odaadó,
őszinte hittel, természetesen (automatikusan) gyakorolja is. Kit kerülnek el a „kéjes vágyak”? Ismét
érdemes előhozni a négy emberi osztályt, valamint
a négy életrendet, -életszakaszt. Az ’élvezkedő’
meghatározottságú embernek természetes lételeme
a kéj -értsd; testiség, szex- iránti vágy. A ’nyerészkedő’, ha saját természetét gyakorolja kevésbé
törődik ilyesmivel. Az ’uralkodó’, amìg valódi
küldetését végzi, addig nem hódol testi vágyak
ápolásának, mìg a ’gondolkodó’ szinte mindig elvan
a szellem szépségeivel. De mára mindenki kevert.
Nincs ember ki egyik, vagy másik osztályba tartozónak volna -akár csak- nevezhető. Tehát amint
elterelődik az élvezkedőn kìvüli ember gondolata
saját meghatározottságáról, azonnal feltolulnak a
testi vágyak, de nem csak a szexualitás iránt.
Nyugodtan felemlìthető a jóerkölcs tréfás, de annál
találóbb meghatározása; „A jó erkölcs, az alkalom
hiánya!” Hiába a másik nem iránti kéjes vágy, ha az
nincs a látókörben. Ám ha megjön a vágy, ott a
számtalan lehetőség, a homoszexualitástól, a sokféle perverzión át, a legjámborabb önkielégìtésig.
Az igaz bölcs olyan módon foglalja le elméjét
nemesebb tevékenységekkel, hogy elkerüli a kéj
iránti vágy. Megelégedett kötelességeinek végzésében, a szeretet gyakorlásában (elvárásnélküli adás,
részrehajlás nélkül!), az örökös szolgálatban. Amìg
ez tölti ki minden pillanatát, akkor még olyan
esetben is békén hagyja a kéjkésztetés, ha akár
alkalom volna. Tele pohárba nem lehet többet
önteni. Mindezek ellenére nem véletlen az ajánlás
lelki törekvő férfi számára, kerülni a kettesben való
női társaságot. Régi hasonlat ilyen vonatkozásban,
hogy a férfi olyan mint a vaj, a nő pedig olyan mint
a ragyogó Nap. Ha a Nap kisüt, a vaj elolvad! A
négy életrend kitöltése és nem keverése is sokat
segìt. Fiatal korban foglalja el az elmét a tanulás. Az

értelmes játék is tanulás, a szorgalmasan végzett
gyakorlatok pedig szinte még pihenésre is alig
hagynak időt. Az unalom az egyik legnagyobb cselvető! Házas életszakaszban ott az ideje és lehetősége a tiszta testi vágykiélésnek. A fajfenntartási
késztetés talán a legerősebb isteni elrendezés, de
oka-, célja nem a nemi vágy erősìtése. Visszavonult
életrendben (úgy ötven év felett) rendesen nem a
testi és anyagi vágyakat kell ápolni. Rendesen! De
mi van ma rendesen? A lemondott életszakasz (75
év felett) legtöbbször már biológiailag is eljuttatja
az embert az; „egy gonddal kevesebb” állapotba,
miközben a vágyak -ha akár fantázia szinten is, dekövetelik maguknak a teret. Kit kerül a félelem?
Akinek nincs mit féltenie. Aki elhagyta a ragaszkodásokat, azt elkerülik a nembirtokolt tárgyak-,
nem uralt viszonyok féltése. B.T. 628. „…egyedül
Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak bìzzál
Bennem csak ne félj…” Biztosìtja Avatár Balarám
Jast. Ha nincs más eszmény, vágy, gondolat, tett
vagy törekvés, csak a MINDEN szolgálata, akkor
végezni kell a kötelességet s nincs mitől félni. Ha
minden úgy van jól, ahogy -értve-nemértve, demegérdemeljük, ha minden úgy jó, ahogy a Legfelsőbb elrendezte, akkor mivégre bármi reszketés?
Persze az ilyen bölcs tényleg ritka. Avatár Balarám
úgy fogalmaz, hogy a kéjes vágy és a félelem elkerüli
a bölcset, a „vakgyűlölet ragaszkodás” kapcsolatot,
mint belső kényszert emlìt (édelgés). Akiben jól érzi
magát a harag, a gyűlölet, akiben jól az anyagi
természetű ragaszkodás, annak még bőven van mit
tanulnia. Akinek nincs dolga a kéjjel-, nincs mit
féltenie, annak nem lesz dolga ilyen kihìvásokkal. A
haragról és a ragaszkodásról kinek-kinek magának
kell tennie. B.T. 69. „…ha az ember érzékeit
szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét
átöleli…” A ragaszkodás tárgya nem csak fizikális
dolog, ragaszkodni ugyancsak lehet személyekhez,
helyzetekhez, viszonyokhoz s mind újabb és újabb
vággyá duzzad, ha az ember ápolja gondosan. B.T.
70. „…ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki
indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad…” A vágyfűtötte indulat legtöbbször negatìv,
azaz düh, harag, gyűlölet. Aki tisztán lát, az előtt
egyértelmű, hogy mi a fontos és mi nem, az tudja
mi a való s mi az ál, de ehhez tudatosságra kell
törekedni. Tudatosan kell élni. Érzésből sokminden
végezhető, akár remekül, de ’jó’-t s ’nemjó’-t csak
értelem által lehet megkülönböztetni. Az ember
első életszakasza tanulásról szól(na). Kérdés; ki, mit
tanul? A tanìtót s az általa átadott tudást a tanuló
minősìti. Ha rossz a tanuló, akkor érdemes megvizsgálni tant és tanìtót egyaránt; - Hol a hiba? - Ha
megtaláljuk, akkor bölcsen változtathatunk is akár.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
64
teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz
A ’tudás’ fölemlìtésekor fontos tisztázni, hogy milyen tudásról is van szó. Olyanról amit sokan elfogadnak, -támogatnak, olyanról ami csak „tudósok”
számára értelmezhető, koronként-, kultúrkörönként folyton változó-, vagy valódi, örök tudásra
gondolunk? A változó tudás is lehet valódi, helyidő-körülmény szerint, ezért jó ha a tudakozódó
ember megszerzi- és megőrzi megkülönböztető képességét. Ahhoz, hogy az elme képes legyen igazi
benyomásokat szerezni és azokat átfogóan és
egyértelműen képes legyen feldolgozni, ahhoz
szükség van összerendezettségre. Csapongó elme,
pillanatról-pillanatra más vélemény alkotására késztet. Ismét ide kìvánkozik az előző szakasznál is
előhozott B.T. 69. „…ha az ember érzékeit
szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét
átöleli 70. ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki
indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad
71. de a fegyelmezett elme vágykeltések között is mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem
hisz 72. szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben
nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz
esendő…” Tehát a tudás nem sok-sok tárgyi ismeret tanulásával kezdődik, hanem egyfajta lecsendesedéssel. Nem gerjedni minden környezeti ingerre.
Sok tanrendszer ajánlja a lelki törekvőnek az elvonulást, a magányos meditációt, de legyünk reálisak,
ma hova lehet elvonulni, ahova legalább az emberi
tevékenységek zaja el ne érne. Erdő rengeteg tisztásán is elhúz felettünk egy repülő, közel-távolban
egy vad terepmotoros, zajos turisták, na meg a
vadászok. Pusztába kifutva halljuk a távoli gépek,
autóutak zaját. Lakásba zárkózva, ott a szomszéd,
az eszközök ketyegése, zummogása. Ha zenével
nyomjuk el, ki tudja a zenei hangzások mit indìtanak el bennünk? Egyszóval a zavartalan elvonulás
nem könnyű. A magány pedig ugyancsak veszélyes.
Fegyelmezetlen-, szabályozatlan elmével magányba
vonulni leginkább annyi, mint; „rossz társaságba
keveredni”! Hisz maguknak mindent megengedünk, mindent elhiszünk, hisz ki gondolja, hogy
becsapnánk önmagunkat? De amìg nem kerülünk
tisztába azzal, hogy ki a lényeg, ki a cselekvő és ki
az elszenvedő, addig bizony legbiztosabb egy jó
társaság. Na nem vidám, szórakoztató cimborák,
hanem olyan emberek közelsége, akik békében
végzik dolgukat, csendesek, derűsek, mellettük akár
szó nélkül kapálni is jó. Csak rádiót, magnót be ne
kapcsolja valaki! Hisz minden hatás ellenhatást vált
ki, minden ingerre valahogy reagálunk, amit
legtöbbször észre sem veszünk, nem is tudunk róla,
hogy mi nyomja agyunkat, mi zavar, mi fáraszt, mi
idegesìt. Csak csend ne legyen! – mondja a belül
üres ember és „töltekezik” kìvülről. Még saját gon-

dolataitól is fél. Annyira azért ismeri magát, hogy
ha nem jön semmi külső inger, akkor elkezd
izgulni, hogy ő bizony kevés, értéktelen, már
senkinek nem kell, stb. stb. az unalomtól pedig
előre retteg. Avatár Balarám, azt mondja hogy
„mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem
hisz”. Aki tudja, hogy a MINDEN minden,
mindent áthat, mindenhol és mindenben jelen van,
akkor csak le kell csillapodni, elfogadni ami ér,
befogadni ami jó. Érintetlenné kell válni. Egyformán venni rosszat s jót, örömre nem lelkesülni,
bánatra nem szomorodni. Hogyan lehet „teljes
tudás birtokosa az ki lecsillapodott”? Az ilyen
emberben felszìnre érhet lényegi lényének-, egyéni,
személyes lél-jének eredendő isteni tudása. Minél
kevésbé van Ő elnyomva, beburkolva, minél kevesebb anyagi hatást veszünk rá, legyen az jó-rossz,
öröm-bánat, stb. annál tisztábban juthat felszìnre a
’jó’, az igazi ’jó’. Ez nem emberi jóság, nem jó
magaviselet, dìcséretes példamutatás, miközben az
is, hisz a „szilárd elme derűt áraszt”. Jó vele, vagy
akár csak környezetében lenni. Jó a kisugárzása.
Nem szól, nem érint meg, csak van és jó hogy ott
van. „Legfelsőbben nyugszik ő” mert tudatos a
MINDEN-ről. Persze mindenki tudhatja, hogy a
Legfelsőbben van, de mégis csak a kellemetlenségeket, bajokat, nehézségeket veszi észre, nem a
REND-et. Elégedetlen. Többet érőnek képzeli
magát. Hiszi, hogy nem érdemli a bajt, miközben
azt sem tudja „amibe nem halunk bele, az megerősìt”. Megerősìti a bizalmat, hisz a baj elmúltán is
lesz új nap, a nehézség sem tart örökké és a rossz is
úgy fog elmúlni, ahogy minden földi jó mulandó.
Megerősödik hite. Hit abban, hogy lehet máshogy
is. Ezért is tragikus az öngyilkosság, mert a változás-, a változtatás ezen életbéli lehetőségét játsza el
az illető. Nem csak az a baj, hogy következő életében -jó esetben- ott folytathatja, ahol abba-hagyta ha nem rosszabb helyzetben- hanem hogy megfutamodik. Nem vállalja a maga kiváltotta helyzet
megváltoztatását. Rossz példát mutat. Rossz utat
választ. A bölcs tudja, hogy semmi nincs ok nélkül
és elég erős a hite ahhoz, hogy képes legyen átlépni
azokon a körülményeken, ami másokat megzavar.
Nem gyűlöl és nem ragaszkodik. Az érintetlen személy úgy végzi kötelességét, hogy sosem esik túlzásba. Mikor a vicces fìlmben megkérdezte társát a
főhős; - Mi a jobb; a túl sok, vagy a túl kevés? - a
válasz ìgy hangzott: - Ami ’túl’ az nem jó! – pedig
csak egy vicces film volt. De még a gondolkodó
világi ember is tudja, hogy egyensúlyba kerülni csak
a túlzások nélkül lehet. Mert ki „…Legfelsőbben
nyugszik … megtalálja egyensúlyát soha nem lesz
esendő…” pedig e világban mindenki esendő!
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ki érzékszervei ura lenyugtatja elméjét - miként teknős páncélzatban hiszi magát megvédvén
A teknősbéka úgy gondolja, hogy páncélja mindentől megvédi. Mire belátná, hogy tévedett, addigra
belehal. Legtöbbször nem a végelgyengülésbe,
hanem valamilyen külső, vagy belső bajba. Lehet
külső agresszió pusztulásának oka, de lehet belső
féreg is, ami gazdátlanná teszi harcedzett páncélját.
A külső veszélyek; a külső ingerek, belsők; a hamis
önazonosságtudat alapú önös vágyak. Itt is a belsők
a veszélyesebbek! A testi valójával és annak jellemzőivel (ivari nem, név, család, nemzetségi hovatartozás, tanulmányok, végzettségek, képesìtések,
beosztás, anyagi helyzet, egzisztencia, szellemi és
fizikai teljesìtmények, stb.) azonosuló ember soksok szálon és -szállal kapcsolódik, kötődik a környezetéhez. Mindegyik adottságot magáénak tekinti. Azoknak ő a birtokosa, azok az ő érdemei.
Természetesen ez is hamis képzet, hisz adott életében ember már ritkán vált nemet, születési nevét
kapja, családját-, rokonait megörökli, nemzeti
hovatartozása önálló döntési lehetőségéig adott.
Nem ritka, hogy tanulmányok, pályaválasztás
ugyancsak külső hatások következménye. Azután
azonos végzettségű emberek egészen más szakmaiés életpályát futnak be, tehát ebben sem lehet
biztos az öntudatos illető. Mindennek ellenére az
általános az, hogy a felsoroltakkal és még sok
mással azonosìtja magát a tudatosság nélkül élő
személy. Tudotos ő nagyon is, csak megtévesztett,
miként a teknős. Különösen az ’istentelenek’ akik
mindent saját érdemnek, esetleg elvszerű-, vagy
elvtelen kapcsolatrendszereknek tulajdonìtanak.
Igaz, hogy „mindenki a maga sorsa kovácsa” de
minél kevesebb a tudatosság, annál több az
„elrendezettség”. Megoldhatatlan vita értelem- és
érzelempártiak között a döntésekben elsőbbséget
élvező megfontolás mibenléte; ésszel vagy szìvvel?
Egyre többen vannak a „szìv”-pártiak, de ne
feledjük az előzményeket. Az arany korban természetes volt a tisztánlátás, szìv és ész szinte egy volt.
Az ezüst korban megjelent az értékek fakulása. A
bronz korban már keveredtek az értékek és jelen
vas korunkban (a környezeti -amúgy éltetőoxigénnek köszönhetően) mindent a rozsda mar.
Az arany korban a ragyogó (aranyló) Nap volt a
közép. Az ezüst korban, az ezüstlő Hold, a
visszfény. A bronz korban, már sokan összekeverték a „fényforrást” és mára ali-alig tekintenek az
égre. Nappal árnyékolnak, napszemüveget veszenk,
éjjel pedig kint is bent is világìtanak (alvás helyett).
A Nap-központúság a férfi jellegű értelem szellemében telt. A Hold-központúság előtérbe helyezte
az érzelem vezérelte női jelleget. Kevert időkben
elindultak a nézeteltérsek s ma a nézeteltérések
korában érthető a szellemi és erkölcsi hanyatlás. A-

mit legtöbben vitatnak. Pontosabban nem vitatnak,
hanem valótlanságnak mondják azt. Felhozzák az
emberi történet rosszemlékű időszakait, -eseményeit és hìrdetik, hogy ma nincs pellengér, nincs
inkvizìció, sem rabszolgaság (dehogy nincs!) stb.
stb. Mondják ma nagyobb biztonságban, jobb körülmények között élhetünk (már aki!). Mindez az
elme alkotása. Így idézőjelek nélkül. Az elme teremt, alkot. Képzeteket és méginkább tévképzeteket. De nem csak alkot, hanem még a bizonyìtékokat is kidolgozza, hogy az úgy jó. Miközben
napjainkra a ’jó’ fogalma sem biztos. Kinek-kinek
az, de lássuk be, attól hogy valaki kellemes
körülmények között él, az kinek jó? Anyagi testének, magába vetett hitének s mikor lényegi lénye
elhagyja a testét, ugyan miért illan el minden bizonyosság. Miért kerül az óly jól élt ember rosszabb
körülmények közé? Természetesen a legtöbb szellemi ’iskola’ ezt is tagadja. Szerintük mindekinek
egyre jobb lesz, mindenki egyre tisztább és fejlettebb lesz életről-életre (már ha elfogadja a több
élet létezését). Kérdés: mi lesz a jobb lét érdekében
elkövetett istentelenségekkel? Semmi nincs ingyen!
A most kényelmét valakik biztosìtják. A ma könynyűségéért valaki(k) múltban vagy jelenben megdolgoz(tak)nak, vagy megszenved(tek)nek. Mi haszonélvezők pedig nem nézünk se hátra, sem előre,
mert az „élj a mának” (kiforgatott) „ige” is népszerű. Nincs lelki furdalás, nincs jóvátételi késztetés. Sajátos erkölcsök kerültek hatalomra. Ausztráliában minden ausztrál őse fegyőr volt, mondják
az egykori fehér „börtön-szigeten”, a magukat
Igazak-nak valló őslakosság -szinte- teljes kiìrtása
után. Még az 1800-as években is szabadon lehetett
lőni a benszülötteket, mint a dingót, vagy a kengurut. Ausztráliában fejlett, nyugati tìpusú demokrácia van. Az elme nyughatatlan! Késztet és teremt.
Akar és bevonz, és ha ehhez még hozzá tesszük a
fegyelmezetlen érzékek működése okozta kényszereket, kész a baj. Páncél ide, páncél oda. De hogy is
beszélhetnénk védő pácélról, amikor az elme önmaga fogságában van. Ha győz a ’szìv’ – ’ész’ megáll. A nem kellően felkészült lelki törekvő, szorgalmasan követi a szabályozó elveket. Megfékezi érzékeit, csendesìti elméjét. Nagyon helyes. És azt gondolja, hogy megszabadul minden veszélyforrástól.
Azonban tudatos lét nélkül, MINDEN-tudat nélkül, tökéletes szìvbéli ’istenszeretet’ által hogy segìtse meg AZ akiről tudomása sincs? Létezik Isteni
kegy, de annak kiérdemlése legalább -a sokak által
jól ismert- jézusi út megtételével érhető el. De erre
nincs szükség. Nem kegyre, sem nem megváltásra
kell várni, hanem tudatos, alázatos, valóságon
alapuló élettel kell folyton cselekedni, s tanulni.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
66
de tudd marad abban is vágy aki önfegyelmezett - egész addig míg Legfelsőbb tisztult szívét nem érte
Az önfegyelmezett ember sem marad vágy nélkül.
A ’vágytalanság’ szép eszmény, de elérése teljes
tudatosság és érintetlenség nélkül bajos. Első lépés
a tudakozódás s vele együtt a figyelmes élet. Tudjuk
hogy amìg nincs valódi tudás, amìg nincs tiszta
látás, addig a káprázatban vezet az út. Legtöbben el
is tévednek. Nem rossz úton járnak ők, csak a saját
útjukon. Amit kiérdemeltek előző s jelen életük(el)ben. Sajnálatos helyzetben vannak az egy-élet
hitűek. Nem tudják megfejteni sem a világot, sem
magukat. Sokat dolgoznak rajta évszázadok óta, de
valami mindig hiányzik a képletből. Még a különböző ’istenes’ tanok sem problémamentesek a
tudásuk gyakorlása- és átadása során, hisz (csak) hit
által érzik magukat biztonságban, miközben világos, hogy a hit annyit tesz; - Hiszek abban, amit
követek! Mert nem vagyok tudatos felőle, hisz azért
hiszem, mert nem tudom. Mondják; - Hit nélkül
nem lehet élni! - De csak hit-ből sem! A teknős is
abban a hitben van, hogy páncélja mindentől megvédi. S látjuk az út szélén az üres páncélokat,
gazdátlanul. És igen! Kell a hit. (azisnemis) Ha nem
hiszem el minden lépés során, hogy elbìr a járda,
vagy a föld, akkor örökké óvatoskodok és nem
haladok az úton. Ám ha tudom a talaj mibenlétét,
ismerem az anyagi világ mikéntjét, akkor amint
tapasztalunk úgy engedhető el a hit-szerűség és
léphet helyére a tudatosság. Tudom, hogy a Föld
elbìr. Tudom, hogy nem vagyok egyedül. Két örök
társam is van: 1. Isten Maga 2. a lél, lényegi lényem.
Isten Személyesen, hisz minden Őbenne van és az
Ő személytelen sugárzása is, mint Mindátható. Ha
Benne vagyunk, hova kéne menni? Ha mindent
áthat, hogy volna bármi Isten háta mögött, vagy
istentelenül. De a szabályokat, a rendet Ő szabta -s
ha kedve van szabja folyamatosan- ki. A lél mint
Isten parányi szerves része, minden minőségben
olyan mint Ő, de tudom hogy parányi, ám hamis
önazonosságtudatomnál, halandó testi mivoltamnál
Isteni léptékkel nagyobb. A csendesedő elme egyre
több lehetőséget enged a szemlélődésre. Ahogy
mérséklődik a változtatási kényszer, úgy lesz minden maga a csoda. Minden képződmény, minden
jelenség és leginkább az élet s a lét(ezés) maga. A lél
tartózkodási helye a szìv. Persze kérdés; hol egy
atom, egy vìrus, egy-egy fű-, fa-, virág szìve? Az ő
lényegi lényük hol van? Vagy akinek/aminek nincs
szìve, annak lél-je, lelke sincs? Vagy, hogy lehet lélektelen, mindaz akinek/aminek szìve van? Lélnélküli az összes állat? Ugyan? De akik ’szìvből’ élik
életüket, azok úgy hiszik ők a lelki emberek. Akiket
pedig a tudat(osság) vezérel, azok az istentelenek,
materialisták, spekuláns eltévelyedettek. Attól, hogy
a lél tartózkodási helye az emberi létformában (is) a

szìv, attól nem a ’szìv’ a lénynek lényege, hanem
annak „lakója”. Ha szìvből kìvánjuk élni életünket,
akkor még nem az isteni lél a vezérlőnk, hanem az
az elme, ami legfőbb ellene a szìv embereknek. S
igazuk van. Csak, hogy amikor ők a szìvről beszélnek, akkor ugyan kire/mire gondolnak? Bizonyosan nem a szìvizomsejtek összletére. Persze, hogy
nem, de vajon mire? Avatár Balarám ìgy fogalmaz:
„…mìg Legfelsőbb tisztult szìvét nem érte…”
Tehát első feltétel a tiszta szìv! Mitől kell megtisztìtani a szìvet? Az anyagtól, az anyagi identitástól, (ön)tudattól, a testtudattól. Ha meseszép, lìrikus
szentimentalizmusba ringatom magam, ugyan nem
vonok-e újabb burkot szìvre, lél-re egyaránt? Ha
azonosulok emberi-, férfi-, vagy női léttel nem
kerül-e újabb és újabb köpeny a Lényeg Királyra? S
ha mennél jobban befedem a lél-t, ugyan hogyan
férkőzzön hozzá(m) a Legfelsőbb? Természetesen
a MINDEN számára semmi sem lehetetlen, de Ő
nem akar hozzám fér(kőz)ni. Nekem kell akarnom
Őt elcsábìtani. Nem könnyű, hisz Ő Önmagában
teljes, semmi hiányban nem szenved. De Ő nem
ridegen feszeng az elefántcsont toronyban, hanem
olyan derűs, amilyen igazságos és nem csak a szitán
lát át, de a legvastagabb falon is. Mindenről tud,
mindenről tudatos. Ha Ő (mindenről) tudatos, akkor a minőségileg Vele mindenben megegyező
parányi szerves részei-, a lél-ek is azok, minden
egyes lél! Atom lényegét alkotótól-, a mikrovilágon, s növényeken-, állatokon át az emberig, de még a
felsőbb lényekig is. Csak hát minden itt tartózkodó
lél „bebújt” a „szìvbe”, amit meg minden testi
anyag-, annak összes tudása- és mindaz ami vele
anyagi- s szellemi sìkon történik, csak fedi-fedi
egyre be. Van mit tisztìtani. Tisztátalan szìven nem
süt át a lél. Tisztátalan szìvvel nincs mit kezdjen
Isten. Ő türelmesen vár, ideje végtelen. A mindenség is végtelen, de ez az itteni ’mindenség’ nem az
ami a jelen megnyilvánulás, hanem az azon túli, ezt
is magába foglaló MINDEN a lelki világgal együtt!
Az örök lél ideje is kezdetnélküli s ìgy, mint minden
megszületetlennek, vége sincs. Kalandozása során
létformáról-létformára felfoghatatlan hatást-, behatást szenved el. Testi mivolta átéli e hatásokat, de
testcserekor a sok anyagi ha el is vész, azok visszhatásai mint virágot az illata, követi. Semmit nem
lehet megúszni! Senki ne készüljön arra, hogy majd
a gyónás-, az ima,- a bűnbánat-, a „purgatórium”-,
a „gyehenna” (tisztìtótűz) által fog megtisztulni s
felszabadulni! Aki tisztátalanul hagyja el testét
(szinte mindenki ìgy jár!) annak ezen anyagi megnyìlvánulásban kell megélnie a jóvátételt. Senkiről
nem veszi le befedettségét senki, csak ki-ki maga
tud levetkőzni az életsorozatok során, ha tud róla.
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még az oly bölcs férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket megmozgató erőimnek rohamja
Nincs szó a nők ezirányú kivételezettségéről, csupán arról, hogy Avatár Balarám Jas kérdéseire
válaszol(t) s ìgy férfi vonatkozású közléseket tett.
Közléseket, mert sosem utasìt, leginkább felhìvja a
figyelmet, gondolkodásra késztet, leszögez tényeket, feltárja az Igazság néhány szeletét – tudni kell,
hogy nem mindent, bár az elmúlt több mint ötezer
évben igazolódott, hogy a leglényegesebbeket. Azt
is meg kell jegyezni, hogy nem az általános-, tömegemberekhez szól(t). Jas kimagasló tudású, bölcs
öreg volt még az ős-jász körben is. Abból a közösségből származott, akik még letelepedetten éltek a
jász (As) őshazában, mai fogalmak szerint ugyancsak civilizáltan. Részlet a „Honnan hova tova”
cìmű BBB ìrásból: „…Mìves szikla faragásbúl
rótták házuk, palotájuk, útjaikat lekövezték, soraikat egyengették. Szaladt szekér kopott kövön,
virágzó kert nyìlott rögön, megtalálták minden
csìnját, termést hozó vìg csalitját. Volt itt erdő
sziklaháton, lankás lejtőn ligetsávok, messze futó
puszta szélen, végtelennel ìgy beszéltek. Sok századon pompázott hon, bölcs királyok uralkodtok,
rend volt béke, világ éke, bőség ült e nemzetségen.
…Mindenük volt ami kellett, ìrást papìrra vetettek,
teljes hitük, látó szemük, mindenségre nyitott
szìvük. Olvasztották hegyek ércét, kovácsolták
kardok élét, szilaj lovuk erősségük, karìvezett nyilas
kezük…” Tehát Jas nem tudatlan ’kecskepásztor’
volt, hanem nagytudású, tekintélyes szellemi ember.
Kérdései mégis egyszerűek, nem kérkedők és
őszinték. Mint az a tanìtvány, aki valódi tudásért
fordul, valódi érdeklődéssel tanìtójához, nem
magamutogatásból, vagy tudálékoskodásból. Jas
korában s még azt követően hosszú ideig a szellemi
életben is a szájhagyományozás, a figyelmes tanúlás, az alapos memorizálás volt a meghatározó. A
letelepült életforma feladását követően az ìrásosság
is háttérbe szorult a vándorló nomád időkben, de a
tudás továbbadása a ’gondolkodó’ meghatározottságú emberek körében örök érték maradt. A nőknek akkor is elsődleges kötelezettségi tere a család
összetartása volt. Gondoskodás a családonkénti két
gyermekről, gyámolìtása az öregeknek, étkezés,
gyógyìtás, „háztűz” őrizése, a mindennapok. A nő
volt a melegség, férfi a keménység. Családfő
férfiaké volt a szellemi szilárdság, asszonyoké a
tárgyi közeg. Férfiaké a biztonság, nőké a biztosság.
Mindegyik megfellebezhetetlen tekintély a maga
terén. A lelki fejlődés érdekében nem kellett
másokra hagyatkozni, vagy idegenben kutakodni. A
Bizalmas Tanìtás hű követése alatt elégséges volt az
öregek által hìven továbbadott ismeret. A női életet
kitöltötte a család. Volt tennivaló minden évszakban, minden vidéken, sosem unatkoztak. A vándor

lét nem adott lehetőséget a kény-elem gyakorlására.
Végezték kötelességüket s az ő szorgos szolgálatuk
segìtette a férfiakat a szellemi/lelki fejlődésben, ami
szilárd alapot biztosìtott családnak, nemzetnek egyaránt. Minden a MINDEN-ben nyugszik (értsd:
Benne van) a MINDEN mindent áthat, ìgy természetes, hogy semmi nem független Tőle. Az isteni
elrendezések s bennük a természeti törvények mindenre és mindenkire hatnak. Ember esetében is a
többség; az akaratlanul is ható erők sokasága, amit
nem is kényszerként él meg senki, hanem magától
értetődően, autómatikusan működő, általában figyelemre sem méltatott történés. Ahogy Istentől
valók a kötőerők (jó – szeszély – nemjó) a négy
emberi osztály (gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) éppìgy az Ő elrendezése minden
természeti erő/hatás, ami az érzékszerveken
keresztül hatást gyakorol. Tévedés ne essék; nem
mindig mindent Ő mozgat-, vagy befolyásol
közvetlenül, hanem általános elrendezései és azok a
’közbenjárók’ Akik Félistenként, vagy más Felsőbb
Irányìtóként intéznek folyamatokat, történéseket,
Rajtuk kìvül pedig vannak maguktól működő rendszerek, mint pl.: az élőlényeknél a vegetatìv idegrendszer, ami akaratlanul végzi dolgát. Így sok-sok
dolog elrendezettként mozog a maga kényszerpályáján. Eközben a Legfelsőbb mindenről tud, de
mint jó „Szülő” megengedi akár a Vele való
szembefordulást is. Hogy a nő-, vagy az általános
férfi elméjét nem hagyják érintetlenül az ’erők’ az
természetes. De lám még a bölcs férfiak elméje sem
csalhatatlan! Ez is olyan Igazság, ami besorolható
az Abszolút körbe. A világi lét jellemzően testtudatban zajlik. A testnek vannak késztetései 1. a hamis önazonosságtudat által 2. a nem hibátlan értelem okán 3. a fegyelmezetlen érzékek következtében. Így azután folyamatosan működnek az érzékkielégìtésre-, a fajfenntartásra-, a testi épség védelmére- és a pihenésre (hol regenerálódásra - hol lustálkodásra/”kikapcsolódásra”) való késztetések. A
külső hatások kìvülről támadnak, az önösek belülről rohamoznak. Rendesen tényleg örök hadbanállás van. B.T. 430. „…mond el Uram mi az anyag
s mi az örök csatatér - mi a tudás s ki ismeri ìrd le
ezek lényegét 431. tudd meg Jas hogy lényeg a lél
mi befödi küzdőtér - aki mindezt felismeri annál
van a bölcsesség…” A szabályozó elvek követése
arról szól, hogy a gyakorlatilag ellenőrizhetetlen
külső hatásokat ajánlott megválogatni. Amelyek a
lelki törekvőt kedvezőtlen irányba befolyásolják tudtán kìvül- azokat érdemes elhagyni, amelyek
kedvezőek -akár ismeretlenül is- azokat jobb
előnyben részesìteni. Érdemes megelőlegezni a bizalmat s az elrendezések bizton előbbre segìtenek.
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aki szívét reám tárja külön lát ált és valót - sziklaszilárdságban marad érzékeit uraló
Az érzelem-pártiak a ’szìv’-ből jövő gondolatokra
és az abból való cselekedetekre bìztatnak. „Hallgass
a szìvedre!” – s hasonló ajánlásokat fogalmaznak
meg, de tudják-e vajon hogy miről beszélnek?
Ismert, hogy a „szìv-emberek” szavakon túlinak
tartják az ’igaz’ dolgokat, „…a beszéd csak félreértések forrása…” „…jól csak a szìvével lát az
ember...” „…ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan…” - vallják. (Antoine de Saint-Exupéry
„A kisherceg” - cìmű regénye nyomán) S igazuk (is)
van! (azisnemis) A szemnek ugyan láthatatlan, de a
látás csupán az egyik érzékelési forma. A B.T. 66.
szakaszhoz fűzött kommentárban utalás történt a
„szìv”-béli vonatkozásokra, de egy bizonyos, hogy
ha nem anyagi dologra gondolunk a „szìv” szó
(fogalom) használata során, akkor az un. finom
fizikai összetevők között kell keresni. (Durva fizikai
összetevői az általunk lakott megnyilvánulásnak:
föld /szilárd-/ vìz /folyékony-/ levegő /légnemű
halmazállapot/ tűz /hullám-jelenség/ tér /éterikus
közeg, ami már nem csak ’anyagi’, hanem ’lelki’ is –
miként az anyagin túlinak/felettinek tekintett ’lelki’
végtelen egy parányi része ezen anyagi megnyilvánulás is!) A finom fizikai összetevők: az érzet,
vagy érzék, az értelem, vagy intelligencia és a
hamis/téves önazonosságtudat, a testtudat. Ezen
„szűkìtés”-t követően értelemszerűen az ’érzet’,
vagy ’érzék’ körében munkálkodnak a ’szìv’-béli,
vagy érzelmi viszonyok/történések. Azonban ez a
közeg az örökké változó anyagi megnyilvánulás
része, ember esetében, az emberi test „folyamodványa”. Nem szép szó, de hát a testnek ill. a testtudatnak a következménye. Tehát az érzékek, vagy
érzetek terén folyó történések a hamis/téves önazonosságtudatú ember megìtélésétől függenek.
Minél több az anyagi/testi kötöttségű hatóerő,
annál kevésbé képes érvényesülni a lelki/szellemi
hatás. Az anyag(ok)nak anyagi hatásai vannak, a lélnek lelki hatásai. Valós lelki viszonyról olyankor
beszélhetünk, amikor az a „szìvben lakó” lél felszìnre jutása. Azaz a „szìvét reám tárja…” kifejezés
arra utal, hogy amikor a lelki törekvő az igaz-,
Isteni hatásokat engedi érvényesülni, a lél által. A
befedett „szìv” -értsd: lél- „istenisége” nem tud érvényre jutni. Az ilyen ember nem tud meg-különböztetni ál és valódi eseményeket, történéseket,
viszonyokat, értékeket, stb. Érzékel, érez, de úgy
érzékszervei, mint értelmező képessége tompa.
Nem „lát” jól. Nem „hall” jól. Nem „ért” jól. Nem,
mert (hamis)én-központú és az elrendezett anyagi
kötelékek-, hatások- és vissz-hatások béklyóiban
„táncol” mint az összekötött lábú táncművész, aki
mindaddig csak sután döcög, „medve-táncol” amìg
láncaitól meg nem szabadul. Ahogy tisztul az anyag

leplétől, úgy képes felderengeni a MINDEN, lélkénti megnyilvánulása. Ahogy fejlődik a lelki törekvő, egyre tisztábban lát, egyre szilárdul megkülönböztető képessége és érzékeit is képes uralni. Aki
magasabb ìzt tapasztal, annak nem kihìvás az alacsonyabbrendű. A komoly és őszinte vegetáriánust
nem zavarja ha -akár- környezete más étrenden
van, ha szükség úgy hozza, még egy asztalnál is tud
gond nélkül -e vonatkozásban; érintetlenül- létezni,
étkezni a „normálisokkal”. Vissza-vissza térő fölvetés a jelen kor Kali juga-kénti emlìtése. Mivel
(szìv-béli) érzelmi és értelmi megközelìtések ugyancsak viaskodnak -még- lelki törekvők között is, talán nem oktalan elidőzni egy kicsit a kor névadóján. Káli ind mitológiai istennő, Siva felesége, Párvati egyik megnyilvánulási-, talán legvadabb formája. Az átalakulás, a halál és az újjászületés istennője. A hinduizmus szerint csak pusztulás, megsemmisülés árán jöhet létre valami új a világban, az
élet s halál elválaszthatatlan egységet alkot. Új létrehozásához le kell bontani a régit. A ’káli’ a ’kala’
nőnemű alakja, jelentése fekete s ő valóban fekete,
mert a női energiát testesìti meg (’Hold’ - nincs saját fénye). Ebben a formájában Mahakálinak is nevezik. Ábrázolásában lángoló szemei vannak, hoszszú nyelve gyakran kilóg. Nyaka köré kìgyók tekerednek, s mind a tìz kezében fegyvert tart: ìjat, nyìlat, csakrát (harci-korongot), kardot, pajzsot, hurkot, lándzsát, kagylókürtöt, egy koponyát és egy
hold-korongot (nem Nap-ot, Hold-at!) Tigrisen
utazik, tüzet okád. Koponyákból fűzött nyakláncot
visel, derekán levágott karokból hord szoknyát.
Félelmetes külsejét ellensúlyozza felemelt keze,
amellyel „Ne féljetek” jelentésű kézjelet (mudrát)
mutat. Egyes vélemények szerint Káli a férfiben élő
női lélek megtestesìtője. Ő ugyanakkor az idő és a
változás is, ami eme kettőségek meghatározta megnyìlvánulásuk eredendő sajátossága. Más megközelìtésben Káli egy jóságos Anya Istennő. Egy merő
azisnemis! A MINDEN-tudatban szó nincs a nők
kirekesztettségéről, de gyakorlatilag megoldhatatlan
érzelem vezérelte tanulókat, értelem vezérelte lelki
törekvőkké változtatni. Nincs is rá szükség. A
hölgyek mindig megtalálják maguknak azokat a
szìvhez szóló tanìtásokat, amelyekben otthon érzik
magukat. Úgy érzik nekik ott jó, nekik az való,
számukra az az igaz. B.T. 629. „…tartsd ezt titkon
azok előtt kik nem bìrják hallani - ha Rám irigy s
nem fegyelmes hitében kell tartani…” - szól Avatár
Balarám, majd - B.T. 630. „…azoknak akik hìveim
bizalommal oszthatod - ha ìgy teszel Engem szolgálsz Hozzám érsz majd utadon … 632. e Bizalmas
Tanìtásra ki figyelmét fordìtja - értelmével imád
Engem s él a MINDEN-tudatban…” Tudatosan.
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ha az ember érzékeit szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét átöleli
Az elme alapjában sok nehézséget okoz lényegi
lényünk-, a lél felszabadulásában. Ha azt nem elég
ha szabadjára engedjük, de még tápláljuk-, tovább
tüzeljük is az érzékek féktelenkedéseivel, akkor
örökre itt maradunk. Menni, vagy maradni? Ez is
egy kérdés. Azok számára, akik az egy élet hitében
élnek, egy „megváltásban” bűnbocsánatban és örök
mennyei boldogságban, vagy örök pokoli bűnhődésben gondolkodnak, azok számára nincs
igazán mit mondani. Legyen hitük szerint. Vannak
azonban akik közelebb állnak az igazsághoz és
belátják, hogy ha valaminek kezdete van, akkor
annak vége is van, miközben a vég sem más, mint
egy új(abb) kezdet. E szellemben a test halála nem
jelenti annak lényegi lénye pusztulását is. A
MINDEN-tudat tudja, hogy a lél az anyagi világba
kerülve-, anyagi burkot-, -léformát öltve valódi
kilétének felejtésére kárhoztatott. Az emberi létformát -s néhány felsőbbséget- leszámìtva egyik létnek sincs képessége annak mérlegelésére, hogy mi
lesz a halál után. Pedig a halál után egy újabb, majd
újabb és újabb lét következik, mindaddig, amìg a lél
meg nem szabadul ide vonatkozó kötődéseitől. Ez
nagyon nehéz. A Legfelsőbb -Isteni elrendezései
révén- megengedi a kötődés által kiváltott vágy teljesülését. Vágy alatt nem csak a nagy terveket-, élethosszig tartó kìvánságokat kell érteni. Az anyagi lét
négy főbb vágy köré szerveződik: élvezet + anyagi
javak + hatalom + hìrnév. Mindegyik (ki)élésére
törekvés során ott vannak az általános késztetések:
létfenntartás + fajfenntartás + védekezés + pihenés. Az érzékszervek által elérhető érzetek, mint
hang + látvány + szag + ìz + érintés által elérni
kìvánt és elérhető érzet nagyban függ a személy
nemétől, meghatározottságától és életkorától. Mást
kìván elérni egy férfi, vagy egy nő, egy ’gondolkodó’ egy ’uralkodó’ egy ’nyerészkedő’ vagy egy
’élvezkedő’ még ugyanolyan helyzetben, ugyanolyan lehetőségek közepette, ugyanattól a történéstől, mást és mást életkoronként. A testi késztetések nagyobbik része egyfajta automatizmus, amit
legtöbbször a vegetatìv idegrendszer (életkésztetés),
akaratunktól függetlenül (is) működtet. Ritkán
felejtünk el lélegezni. Szìvünk „magától” ver. Ha az
anyagcserében a bevitel (evés, ivás) ember esetében
sokszor tudatos is, az ürìtés már nehezebben
fékezhető kényszer. Megoszlanak a vélemények abban, hogy mikor együnk, vagy igyunk. Kabarétréfában hangzott el, de nem tanulság nélküli, hogy
aki csak akkor eszik, vagy iszik amikor megkìvánja,
az „olyan mint az állat”. Márpedig alig akad ember,
aki ne kérné ki magának, ha állatnak nevezik. Pedig
biológiailag ugyan miben különbözünk a fejlettebb
élőlénytársainktól? Alig valamiben. A reális-, ám

derűs ember nem csak állatságát vállalja, de még
meg is toldja; az ember nem csak hogy állat, de a
legnagyobb állat, az állatok királya. A tudatosság
már valami, de vannak állatok és vannak helyzetek,
amikor az ő esetükben sem zárható ki egyfajta
tudatosság. Ami biztosan emberi kiváltság, az a hit.
Hit az un. világiakon kìvüli-, azokon túli valaki(k)ről/valami(k)ről. Hit abban, hogy lehet hogy
létezik, kell hogy létezzen „fent” Valaki/Valami!
De aki képes a hit-re, az valamilyen szinten tudatos is, hisz olyasmi(k)ről gondolkodik, ami meghaladja az érzékek világát. Most azonban az
érzékekről kéne véleményt formálni. Ember
hogyan éljen, szabályozottan, vagy „szabadon”? Mi
a szabadság? Ha van szabad akarat, akkor mindent
szabad? Dehogy! Ahogy Avatár Balarám fogalmaz
a Bizalmas Tanìtás jelen szakaszában, abból
világosan kiderül, hogy az érzékekkel óvatosan kell
bánni. Meg kell találni a mértéket. Ehhez azonban
gondolkodni, mérlegelni kell. Ki-ki úgy képes erre,
ahol tart. Ahol tart a lelki evolúciós fejlettségben,
felfogó képességben, a lelki/szellemi- és tárgyi
tudásban, az emberségben. Az emberszerű emberalkatúak (nem az emberszabásúak!) akkor tekinthetőek valódi embernek, ha eszményeik, törekvéseik, életmódjuk, viselkedésük és általános magatartásuk meghaladja az állatit. Az ösztönéletet élő
ember csak külsőleg az. És ez nem bántás, majd elnövi, ha nem ebben, akkor következő életé(i)ben.
Az emberlét alkalmas a tudatos életre. Tudja meddig tart a kényszerű/feltétlen életszükséglet s tudja
hogy mindennek következménye van. Ez pedig
már nem alacsony szint! Azonban az érzékek
sokszor csak későn veszik észre a mértéket. Ha
felébred a vágy és azt ember elkezdi táplálni, akkor
nem hogy jóllakna, de egyre éhesebb lesz. Egészen
addig, amìg kellemetlenné nem válik, amìg nem lesz
„túl”. Túl édes, túl, erős, túl meleg, túl hideg, stb.
stb. A testileg kellemes-, sőt élvezetes érzetek
tárgyiasulnak. Az elme pedig összekapcsolja az érzést az azt kiváltóval. A nem tudatos lét során, ami
a testnek jó érzést okoz, azt az ember nem csak
hogy jónak, de szükségesnek véli. Úgy tudja, hogy
az kell! Miként kisgyermek a kedvenc gyongyóját el
nem engedi, görcsösen ragaszkodik hozzá, mert
sosem gondolkodik el azon, hogy minek a „gyongyó”? Pedig minden „gyongyó” valami hiányt
pótol. A szabályozó elvek nem vetnek el minden
„földi jót” de amitől eltanácsolnak, annak értelmes
oka van. Könnyen belátható mind, ha valaki utána
jár mikéntjének. Sokszor elég a józan gondolkodás,
ha az nem elég; kérdezni kell. Aki „csak” a „szìvére” hallgat azt tisztátalan elméje meg fogja tartani
abban, amit ő jónak képzel, de az nem a valóság.
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ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad
B.T.66. „…de tudd marad abban is vágy aki önfegyelmezett…” - figyelmeztet Avatár Balarám, sosem maradunk vágy nélkül. De a vágy sokféle lehet.
Vannak üdvözìtő és dicstelen vágykésztetések. Ahhoz, hogy a mindenkinek üdvös vágy legyen túlsúlyban, ahhoz meg kell tudni melyek azok. Ez
koronként-, kultúrkörönként-, hitrendszerekként-,
de még egyénenként is változó és változik. Változó
világban alig van állandóság, miközben az állandóság egyfajta ellenszegülés ezen megnyilvánulás
természetes változásra épülő alapelrendezésének.
Komoly etikai kérdés, hogy az elrendezett hanyatlás
időszakában mi a helyes, szolgálni a hanyatlást,
vagy ellenszegülni annak? Ezt kinek-kinek önmagának kell eldönteni. A MINDEN-tudat tudja,
hogy erkölcsi és szellemi hanyatlás van s lesz még
emberi léptékkel mérve sokáig, ezért a valódi tudás
megszerzésére ösztönöz. Leìrja az ember által felfogható igazságo(ka)t. Utat mutat, de ahogy Balarám-, úgy a tanìtás sem mondhat mást; „dönts belátásod szerint!” Ki-ki azt gondolja helyesnek, amit
lelkiismerete diktál, vagy jóváhagy. De hogy a
lelkiismeret, (értsd: az egyéni lél által sugárzott
isteni tudás felszìnre jutása) kiben milyen erkölcsi
szinten van, azt nagyon sokminden befolyásolja.
Legrosszabb a tudatlanság, mert olyankor nem az
’ember’ dönt, hanem a természeti törvények, a testi
késztetések. Miben más ez az állatinál? Anyagi létformában meghatározóbb az anyagi/testi késztetés.
Ennek kényszerű- (akaratlan létfenntartó) és szabadon megválasztott formáinak gyakorlása természetszerüleg vissz(a)hatással jár. De ki is a cselekvő?
Nem a lényegi lény, hanem a testtudat vezérelte
létforma. B.T. 449. „…tudd hogy ami mindent
áthat lél aki nemszületett - jó szeszély nemjó s
változás anyagban a hevület 450. lélvágy ok a kéjre
kìnra de nem lél a cselekvő – anyagtermészet mi
késztet mozgat s hatást szenvedő 451. forma
kötőerők révén kényszerìti a testet - lényegi lény oly
leplet kap mit az érdeme rendel 452. anyag testben
nem csak lél van Mindátható is ott lőn - Ő ki enged
Ő ki tanú történést elszenvedő 453. anyag
természetét értő kötéseket ismerő - s ki áthatót
bölcsen belát annak nincs itt teendő…” Ember
mikor megfontolások nélkül enged a test késztetéseinek, akkor tudnia kell(ene) hogy minden
következményekkel jár, sőt a ’jó’ jóval, a ’nemjó’
nemjóval fizet. Mindez úgy működik, mint a
törvényi rendelkezés; hogy a törvény nemismerete
nem mentesìt a törvényszegés következményeitől.
A nem tudatos emberi késztetésnek való engedés
folytán viszony alakul ki kìvánt és nemkìvánt történésekkel szemben. A kìvántakat keresi, ismétli az
ember, mìg a nemkìvántaktól igyekszik tartózkodni.

Csakhogy a hatások és visszahatások helyes értékeléséhez szükséges ismeret, kell megkülönböztető
képesség, erkölcsi szint, bölcs belátás. Ismerni kell
azt, hogy mi mivel jár. A megkülönböztető képesség az egyénre és környezetre gyakorolt „mivel jár”
meglátása. Az erkölcs; az Abszolút- (értsd: Isteni)
ill. a relatìv (értsd: emberi) normák követése. A
bölcs belátás; a hely-idő-körülmény szerinti helyes
döntés. B.T. 479. „…jótól béke s harmónia
szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak balgaság
jő önpusztìtó tunyaság 480. bölcsességet jó szüli
meg szeszélytől nő kapzsiság - nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás…” E „nemtudás” a
valódi tudás felöli tudatlanságra utal. Minden hités/vagy tanrendszer követője úgy tudja, ahogy tanulta(ja), általában nem tájékozódik tovább. Ragaszkodik a tanultakhoz. Nem gondolja, hogy a
végtelen mindenben több, mint amit tanult, de az
ilyen tanuló beéri rendszere központi vezérlőjével,
aki/ami általában nem a MINDEN. Még azt sem
gondolja, hogy a MINDEN-nek valamely része.
Nem, számára az a teljes. Az ember kìváncsi természetű. Nyughatatlan. Olyankor is keres amikor azt
vallja, hogy „megtaláltam”. Újabb és újabb szellemi
kihìvásoknak teszi ki magát, amiben mindaddig jól
is érzi magát amìg igazolni látja az addig elfogadott
téziseket, és ugyancsak nyugtalanná válik, amikor
mást-, különösen ha cáfolatot talál. Vágyja a békét.
Békét kìvül, békét belül, miközben keres és követ
olyan tanokat, amelyek a küzdelemről szólnak.
Küzdelem külső és belső erők ellen, harc az elemekkel és az emberekkel, abból a téves tudásból kiindulva, hogy nála az igazság. Akkor is neki van
igaza, amikor önmagának árt. Kedvezőtlen, hátráltató életvitelt gyakorol. Hamis eszményeket követ.
Visszahúzó szokásokkal él és Istenért kiált mikor
baj éri. Van ki átkozódva, ki meg kétségbeesetten.
Mind eközben az Úr mosolyog; „Annyiszor szóltam már, oly sokféle képpen. Lássátok be, most a
nézeteltérések ideje van.” – efféle formán. B.T. 5.
„…olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőìt ezt is meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6.
csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona ezért kellett nemes időt követni a botornak…” De
az isteni lél-ek emberi burka hadban áll. Küzd a
maga igazáért. Azért az igazságért, amit ’nemjó’ és
’szeszély’-es viszonyok között vesz magára. Valódi
tudás hìjján nem tud különbséget tenni. Követi
ellenőrizetlen vágyait, szabadjára engedi az anyagi/testi késztetéseket és ha -értékrendje szerint- jó
éri újjong, ha kellemetlenséget, kényelmetlenséget
vél tapasztalni dühöng. Indulatból nem lehet tisztán látni. Indulatból nem lehet jobbìtani sem magunkon, sem környezetünkön, ami nem Istentelen!
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de a fegyelmezett elme vágykeltések között is - mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem hisz
A folyamat megfogalmazásra került: B.T. 69. „…ha
az ember érzékeit szabadjára engedi - tárgyiasult
ragaszkodás elméjét átöleli 70. ragaszkodás vággyá
duzzad vágyból nő ki indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad…” Tiszta látás hiányában
ugyan hogyan élhet ember? Ösztönlényként, állati
módon? Anyagi/testi késztetések közepette? Általánosságban igen. Akinek nincs ismerete valódi kilétéről, testi mivoltával azonosìtja magát, az legjobb
esetben is ha homályosan lát s nem is hibáztatható
ha lényegi lénye felszabadìthatósága szempontjából
kedvezőtlen létet gyakorol. A jelen kor elrendezettsége is ez; szellemi és erkölcsi hanyatlás. Így van
rendjén. De mit tegyen az, aki átlát ezen látszat
valóságon és az Abszolút Igazságot keresi, a valódi
igazságra kìváncsi? Az ne érje be a kor eszményeivel. Ne hódoljon be az elrendelt vágykésztetéseknek; vágy az élvezetekre, -vagyonra, -hatalomra, hìrnévre. Őrìzze meg belső békéjét abban a tudatban, hogy teste-, elméje-, hamis önazonosságtudati
alapon mindig többet szeretne. Több kellemes
érzést, nagyobb anyagi biztonságot, hatalmi
pozìciót és hiúsága sértetlenségét. Az ilyen lelki
törekvő legyen kritikus az általános normákkal kapcsolatban. Mìg át nem látja -a külső béke kedvéérttartsa be s amint halad lelki tanulmányaiban fokozatosan meg fogja érteni a miérteket. Mikor Lelki
TanìtóMesteremtől megkérdeztem; - Miért van az,
hogy amint öregszem, egyre több olyan dolgot
teszek meg, amivel nem értek egyet? - A bölcsesség! - hangzott a válasz és tudtam, hogy nem ez a
bölcsesség maga, hanem az hogy képes vagyok
felülemelkedni a pillanatnyi egyéni elképzeléseken.
A csapongó elme mindig másra késztet, legtöbbször még az előtt, hogy az előző késztetésnek eleget
tett volna az ember. És soha nincs vége! Azt tartja
a népi „regula”, hogy „Az ember hamar megszokja
a jót!” Csak azt nem teszi hozzá, hogy mi a jó? Egy
kellemes ital, egy ìzes étel, egy örömteli nemi aktus?
Vagy a korábbinál nagyságrenddel nagyobb vagyon? Netán az előző helyzetnél befolyásosabb
pozìció? Vagy hìrtelen jött celebritás? Az egyén
szempontjából mind múló átmenet. Ételt, italt
hogy megemésztettük kiürìtjük. Az orgazmus újabb
kéjérzetért kiállt. Nincs az a vagyon, aminél több ne
volna. Nincs az a beosztás, ahol felettes ne lenne.
És a hìresség is több bajjal, mint örömmel jár. S
mind eközben az alany valahogy sosem elégedett,
sőt „A szomszéd kertje mindig zöldebb!” Sokszor
még be sem következett a vágyott eseménysor, már
újabb-, erőteljesebb-, más-, nagyobb elégedettségérzéssel kecsegtető felé kacsintgat a gyarló ember.
E világban mindenki esendő, nemtől-, fajtól-,
emberi osztálytól-, vagy életkorcsoporttól függetle-

nül. De B.T. 509. „…aki belátja a MINDEN-t
Engem Aki Legfelsőbb - örök boldog telt tudásunn
az már nem lesz esendő…” Aki belátja, hogy
egyedül Isten-, a MINDEN- és az Ő végtelen sok
parányi szerves részét képező lél-ek képesek egyidőben örök létre, tökéletes- és örök boldogságra,
valamint a teljes tudásra, akkor megérti, hogy bölcs
embernek nem lehet célja kevesebb. Ezt a magasztos és tökéletes állapotot azonban múló és szeszélyes létformák soha el nem érik. Mióta ember
létezik keresi az örök élet titkát. Minden ember boldog szeretne lenni. A mindentudás pedig sok ember álma. De hát a négy alapvető vágykésztetés
közepette, a kötőerők hatása alatt, e változatos
világban valami mindig eltereli a lelki törekvő figyelmét, valami mindig felkelti az érdeklődését és a
nagy cél(ok); az öröklét + a boldogság + a teljes
tudás elmarad. Természetesen, aki eltökélt abbéli
törekvésében, hogy minden itteni történés részese
legyen, minden Földi csodát láthasson, -tapinthasson, minden kép-, hang-, illat-, ìz-, érzéki élvezet
átélője lehessen, az gyorsan fogjon hozzá, mert egy
élet elillan. Az egyélet hitűek bajban vannak, mert
ha kicsit is realisták tudják, hogy mindez képtelenség. Az életfolyamatok hìvői közül a
gyarlóbbak meg hiába remélik, hogy amiről most
lemaradtak, majd következő életükben bepótolják,
mert a sok-sok dicstelen- és becstelen cselekedet
visszhatása (karmája) újabb életben jóvátételt rendel s nem a Földi „boldogìtók” folytatása következik, hanem a fizetség lerovása. Dőzsölésért jön a
szűkösség, gazdagságért a szegénység, hatalomért a
szolgaság, hìrnévért az ismeretlenség. Hogy a
világban egyensúly legyen, nem tud másként lenni.
Senki semmit nem úszhat meg, senki senki helyett
nem viheti el a „balhét”. Nincsenek megváltók! A
Legfelsőbb legbensőbb-, bizalmas szférájába nem
lehet csalással, protekcióval bejutni. Aki megelégszik a lelki világ -bár magas, de- lél számára nem
végállomás Mennyországával, lelke rajta s midőn
lefogy itteni érdeme újabb anyagi lét következik ki
tudja hol és miként? Ezek nem kiábrándìtó, csüggesztő szavak, csak a valóság. Ki ezt belátja nem éri
be kevesebbel, mint a MINDEN-el, magával Istennel. Elméjét fegyelmezi, amit tudatosan nem képes
ahhoz segìtségül hìvja a szabályozó elveket, melyek
követése során táplálja a ’jó’-t s mérsékli a ’szeszély’-t, kerüli a ’nemjó’-t. Békére lel kitartó törekvése során. Nem érintik meg az anyagi világ kihìvásai, kecsegtető adományai. Tanul, végzi mindenkori kötelességét és derűsen beéri azzal ami
megadatik. Azt biztosan megérdemli -legyen jó
vagy rossz- és tiszta szìvű lelki törekvő elhiszi, hogy
nem méltó többre, mint amit kap. A sors igazságos.
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szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő
Az önzetlen ember ha értékre talál, szeretné azt
másokkal megosztani. (Sajnos a megosztási kényszer az értéktelen-, hitvány-, semmi dolgokra napjainkban méginkább érvényes! Az elektronikus
„országúton” alig lehet tőlük „közlekedni”!) E
megosztás gyakran magamutogatási késztetés és a
hìrnév utáni/iránti vágy, azaz a hiúság egyfajta
megnyilvánulása (is). Azonban ilyen egyszerűen ez
a kérdés sem zárható le, hisz az igazi ’szeretet’ fogalmi-kör hármasságából (elvárásnélküliség + adás
+ részrehajlás nélküliség) -hely-idő-körülmény
szerint- hol első, hol második helyre kerül az adás
gyakorlása. Nincs ez másként a szellemi dolgokkal-,
rendszerekkel sem. Ismert az emberi történet során
feltűnt „új” tanok terjesztési kényszere. Magával a
terjesztéssel kevésbé volna baj (hisz; „Virágozzék
/sok/ száz virág!”), de az „igehìrdető(k)” igyekezete nem ritkán vált erőszakba. Enyhébb esetben
vita kerekedik, súlyos helyzetben háború(k), üldözés/üldöztetés, népìrtás. Különösen veszélyes a
megosztás, ha az szervezetszerűleg, határozott térìtési szándékkal történik. Hol marad ilyenkor az
Istentől kapott szabad akarat, amennyiben kinekkinek szabad döntése, hogy miként szemléli a
világot!? Mikor a pusztai nomád jászok égre emelték tekintetüket, nappal a Nap-, éjszaka a Hold
ragadta meg figyelmüket. A Holddal lehet
kacérkodni, de a Nap szikrázó igazságát nem bìrja
az ember szeme! Nappal még a felhőkre is érdemes
(volt) ügyelni, hisz sok következtetést lehet(ett) levonni azok szìnéből, alakjából, helyzetéből, mozgásából. Éjjel a Hold ciklikusan változó arca adott
tanácsokat és nem csak az éjszakára vonatkozóan.
Dombvidéken, erdőségben már nehezebb a tájékozódás. Sokminden kerül takarásba. Nemegyszer
érik meglepetések a gyanútlan vándort. Azután
hogy terjedt a sokság, egyre kevesebb figyelem esett
az égre, egyre több az örökös körbetekintgetésre.
És mivel mindenki más; mindig-, mindenki máshonnan, más értelemmel és -látásmóddal szemlél(t)
dolgokat. Megérkeztünk a nézeteltérések korába.
Mivel az ember valóban társas lény, társaságban
elkerülhetetlen, hogy történésekkel-, vagy teendőkkel kapcsolatban nézetek találkozzanak, ütközzenek. Rendes esetben-, és ha van idő érdemes
megpróbálni a véleményeket összehangolni. Nem
feledve, hogy a ’kompromisszum’ az az eset,
amikor senkinek nem lesz igaza, hisz mindenki
enged a magáéból! De nem lesz háború! Mindenki
túléli. Ha nincs idő, akkor marad az „Úgy szokott
lenni!” vagy az „Erősebb kutya”-elv. A megkülönböztető képesség fejlesztése során gyakorolni lehet,
hogy melyek azok az esetek, amikor követni kell és
melyek amikor engedni!? Érdekes jószág az ember

vágyja a békét s közben örökké ütközetekbe keveredik. Ha nem talál; hát keres, vagy gerjeszt. E
teremtettség a kettőségek világa és az időben zajló
változások/váltakozások mozgást idéznek elő a
mindenkori két véglet között. Az elrendezettségben
megtalálható a rend, ha lelki törekvő azt keresi. Ha
zavart keres, azt fog találni. Ha változatosságot keres, változatosságokra lel. Kérdés mikor, milyenre
és vajon tetszik-e a keresőnek? Aki kellően tájékozódott (felfogó képességéhez mérten megszerezte a szükséges és elégséges tudást) az képes
lehet elméje megszilárdìtására. Különösen ha kitartóan követi a szabályozó elveket, melyek jótékony
hatása megvéd a kedvezőtlen következményektől.
Még kedvezőbb lesz helyzete, ha hely-idő-körülmény szerint, saját kötelességét végzi, nem másét!
Az ilyen személy az elfogadás révén tudatosan
nyugszik a Legfelsőbben, nem csak Benne van, az
elkerülhetetlen sorsszerűség folytán. Az ìgy elért
békéjét szó nélkül osztja meg másokkal. Úgy
mondják; „Sugárzik!” Nem kell itt dicsfényre, pompázó-, szìnes aurákra gondolni, csak arra amit a
mindennapokban is észre vesz a szelélő. Jó ránézni,
jó a közelében lenni, jó ha itt van s ha nincs is jó
rágondolni. Az ilyen ember körül mintha egy olyan
isteni erőtér keletkezne, amibe nem érnek be a
problémák. Ugyanott van mint a többiek, ugyanazt
csinálja mint mások és Ő mégis egyensúlyban van,
miközben mindenki bizonytalan, (okkal - ok nélkül,
jogosan – jogtalanul) elégedetlenkedik. Ráadásul
sosem szomorú. Már-már bosszantó és mégis jó
hogy van. Nem dőzsöl, nincs vagyona, senkinek
nem felettese, nem hìvják senkinek csak tiszta és
derűs. Végzi a dolgát s örömét leli benne. Nem
marad le semmiről, nem marad ki semmiből, mert
beéri azzal ami jut. De az ilyen embernek tapintatosnak kell lennie. Ha csak teheti húzódjon félre,
ne irritálja a normálisokat. Ha kérdezik feleljen
körültekintően. Nem zúdìtható a kisgyermekre a
felnőtt lét mocska. Ilyenkor jön el a tanmesék, példabeszédek ideje és a kérdező természetéhez kell
igazìtani a műfajt, a stìlust. A tartalom az adódik
magától. A vidám, de igaz mese sosem árt. Legfeljebb nem értik meg. Az se baj. Hányszor történik meg, hogy csak évek múltán jut el a mondanivaló a cìmzetthez. Mikor ott az ideje felszìnre
ér. Éretlen gyümölcsnek hiába mondjuk hogy - Legyél édes! - annak még érnie kell. Hagyni kell. S mivel a megbékélt ember mindig elégedett, nem esik
kìsértésekbe. Tudja mi jó, mi árt s aszerint él. Gazdag a világ, nem kell attól félni, hogy valami elhagyása űrt eredményez, ha annak helyét jobbal töltjük ki. Persze hogy mi a ’jó’ azt meg kell tanulni. Mi
’jól’-esik gyakorta többet árt, mint mi örömmel jár.
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szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke nincs - béke nélkül nincs boldogság elveszik a tiszta hit
„Istenes” beszélgetésekben gyakori az ’Isteni kegy’
„szófordulat” fölemlìtése, de valójában miről is
lehet szó olyankor, amikor ilyen történésre gondolunk, mármint egyéb iránt indokolatlannak tűnő
kedvező változásra? Elöljáróban fel kell idézni -a
többször Abszolút Igazságként rögzìtett- azon állìtást, hogy B.T. 190. „…MINDEN önmagában teljes…” Ha nem volna az, akkor miként tekinthetnénk Őt MINDEN-nek, ami egyben hiánytalant
is jelent. Semmiben nem szenved hiányt, semmire
nincs szüksége. Így egészen más szìnezetet kap az
Istennek való bárminemű felajánlás is, hisz be kell
látni, hogy az nem Neki kell! Az áldozatot bemutató érdeke, hogy ő is elvárás nélkül adjon, miként a
Legfelsőbb gyakorol kegyet. Kegy (latinul gratia,
ami gyökere a ’grátisz’, azaz „ingyen” kifejezésnek,
bővebben viszonnosság nélkül adott/kapott valami) A Magyar Katolikus Lexikon szerint: „tág értelemben minden ajándék, amit az erősebb, hatalmasabb ad, ellenszolgáltatást nem várva. Szoros
értelemben az élethez és a fenntartásához szükséges javakon felül, érdemektől és megszolgálástól
függetlenül kapott javak…” A MINDEN-tudat
természetesen nem korlátozza tárgyiasult javakra az
Isteni kegynek betudhatóan kapott lehetőségeket.
„Lehetőség” mert a kapott dolog, vagy fogalom
(pl.: tudás, képesség, intuìció, stb.) szabadon
kezelhető. Lehet vele élni, sőt visszaélni. A kegyben
részesült lelki fejlettségén múlik, hogy maga
és/vagy környezete javára, vagy kárára fordìtja,
esetleg nem él vele. A MINDEN-tudat szerint „az
élethez és a fenntartásához szükséges javakon felül” semmire nincs szüksége az őszinte lelki törekvőnek. Ha valami folytán ilyenben mégis részesül,
akkor az feladatot jelent. A szükségleten felülit az
egyéni fejlődés előmozdìtására és/vagy a közösség
javára kell fordìtani. Még a fenti Lexikonból: „A
kegy kölcsönösségtől független jóság cselekedete.
Ilyen értelemben minden kegy forrása Isten…”
Tehát sosem valami ’szerencsés-véletlen’ folytán javul a lelki törekvő helyzete, hanem az elrendezések
okán. Legtöbbször érthetetlen a jobbra fordulás
miértje, de egy biztos, hogy a MINDEN-től nem
független. Legbiztosabb ok; előző életből, vagy a
jelen lét korábbi szakaszából hozott érdem. Persze
az Úr kedvtelései is kifürkészhetetlenek, mint Ő
Maga, ìgy a történések alakulásának teljes megértésére való törekvés is értelmetlen. „Szabályozatlan
elmével…béke nincs” - mondja Avatár Balarám és
itt nem a háború hiányára kell gondolni. Elsődleges annak belátása, hogy béke ≈ harmónia, csak akkor érhető el, ha az elme nem csapong. Egyhegyűen a Legfelsőbbre figyel. Nem az ürességet, a gondolatnélküliséget keresi, hanem az Urat. Reá gondol

Róla olvas, Vele kapcsolatban szemléli a világot és
a történéseket. Minden mögött meglátja a Legfelsőbbet, vagy az Ő parányi szerves részeit-, a mindenek lényegi lényeit képező a lél-eket. B.T. 218.
„…mikor elme lecsillapul felszìnre tör tiszta lél - ki
a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él
219. ìzt kap ekkor hidd el jó Jas túlnan boldogságból itt - átöleli teljes tudás s sziklaszilárd lesz a
hit 220. rendìthetetlen hìvemnek nincs már semmi
akadály - jöhet bármi sorscsapás is nem feledi önmagát…” Aki az egyéni lél. Ő, mint az örök+boldog+teljes tudású egyéniség, a valódi személy
mindaddig a mélyben húzza meg magát, amìg
„gazdája” az anyagi létforma el nem indul a lelki
tisztulás útján. Ahogy tisztul, ahogy elméje teret
enged Neki, úgy jut felszìnre megnyilvánulása.
Általa részesül a bölcs az igaz boldogság ìzéből már
itt. A lelki törekvő hite megszilárdul, fokozatosan
tudatossággá válik. B.T. 98. „…aki látja igaz létét
önmagában boldog ő - nincsen annak már mit
tenni bizonyosan hozzám jő 99. történés hogy
legyen vagy se bármi lesz is egyre megy - teljes éltet
ìgy tud élni szándékai nincsenek…” 192. „…igaz
boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait 193. érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről – hiszen tudja
lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből…” A szabályozatlan elme mindig másra sarkal. Vágyakat gerjeszt, indulatokat szül, dühöt korbácsol. Uralomra
tör. B.T. 468. „…jó szeszély és nemjó kötés adja
testnek jármait - testi burok ìgy képezi lélnek földi
láncait 469. jó az üdvös szabadìtó visszhatástól
mentesìt - tőle érzet a tudásra s boldogságra az
hevìt…” „…482. ki kötések fölé kerül látja mind
csak késztető - megérti már a lényeget alázatos hìvem ő 483. érintetlen szintre jutva törekvő megszabadul - földi kìntól késztetéstől igaz boldogságra
jut…” A szabályozottság nem működik pusztán az
elme szintjén bármìly meditációs-, vagy más szellemi gyakorlattal sem, ha közben a lelki törekvő
nem ügyel életvezetésére. Önáltatás az ajánlott tanìtások, -társulások, -munka, -szokások, -táplálkozás,
-stb. mellőzése mellett végzett próbálkozásoktól
komoly eredményt várni. Pl. B.T. 542. „…jó az
étek amikor friss ìzes egészséghozó - boldogìtó
tiszta lédús éltető s erőt adó…” de ehhez hasonlóan mindenben a ’jó’ kötelékébe tartozó keresése
és gyakorlása az üdvös. Mindezek csak tanulás és
tudás révén végezhetőek. Ha az elme és a test kìvánságait követjük, akkor biztos az eltévelyedés.
Világunk egyik fő törvény(szerüség)e a kisebb ellenállás felé való törekvés. Ez úgy az anyagi világban, mint az élőlények szintjén működik. Még
hitben is a kevésbé fáradságos a népszerűbb.
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hogyha érzékek közül csak egy is lész zabolátlan - elsodródik az értelem mint a szélfútta bárka
Az érzék az agy érzékelő-, felfogó képessége. Külön kell választani érzéke(lés)t és értelmezést, hisz
számtalan olyan eset és érzékelési folyamat van,
amikor az érzékszerv ugyan fogadja a külső ingert,
de azt nem képes felfogni-, vagy értelmezni az agy.
Van, hogy a külső inger meghaladja a felfogóképesség tartományát, ami lényenként-, embernél egyénenként változó. Ilyen jellemző esetek pl. a látás,
vagy a szaglás értelmezési tartomány-különbségei
ember és sas, vagy ember és kutya között. Attól,
hogy egy külső inger értelmezésére nem alkalmas
szervezetünk, az mégis hat. Másik eset, amikor
ugyan fogyatékos az érzékszerv (siketség, vakság,
stb.) ám a létező-, adott érzékközpont „emlékezik”.
Végtagvesztettek számolnak be hiányzó tagjaik által
„érzett” ingerekről, pedig azok nem léteznek. Belátható, hogy az összetett érzék(elési) folyamat nehezen tartható ellenőrzés, különösen pedig szabályozás alatt. Egyszerűbb talán az érzékszervekkel
kezdeni. Van öt fogadó: szem, fül, orr, nyelv és a
bőrfelület, valamint öt cselekvő: hang, kéz, láb,
végbél, nemiszerv. A szem, a látás a fényingerek fogadója. Tudjuk, hogy minden fényforrás közvetve,
vagy közvetlenü Nap függő (a mesterséges fényforrások is ugyanazon hullám-tartományt bocsájtják ki és energiaforrásuk is Nap eredetű, fosszìliákban „akkumulálva”, vagy más módon). A Napból folyamatosan áradó kisugárzás, ember által látható hullám-tartománya visszaverődés révén jut a
szembe s annak rendszere szerint kerül érzékelésre,
értékelésre, értelmezésre. Ami nem ver vissza fényt,
az a szemnek láthatatlan. A fényvisszaverődés hiányát van hogy sötétségként értelmezzük, miközben
ettől függetlenül ott még végtelen sok információ
van. Hasonlóan a vákuumhoz, ami bármilyen ritkìtott tér attól még telis-tele van történésekkel. Hang
felfogása esetén sem dicsekedhet az ember az
élőlények közül, de szellemi vonatkozásban nem is
a hang felfogása a legfontosabb, hanem az általa
hordozott információ értelmezése. Lehet valaki teljesen siket, miközben agyában pl. szól a zene. Sokáig folytatható volna az érzékszervek tárgyalása, de
jelen szempontunkból ami lényeges, az az érzékelés
és az értelmezés közötti viszony felügyelete. Az érzékek által fogadott ingerek sosem önmagukban
kockázatosak a lelki törekvő számára, hanem az
általuk továbbadott történések, folyamatok elmét
befolyásoló következményei. Ha meglátunk egy
gusztusos ételt, kérdés hogy az puszta esztétikai
élményt eredményez, vagy elindìt akár erkölcsi folyamatokat, vagy olyan reflexeket, ami az elmét
próbára teszi. Tudjuk hogy nem az a megoldás ha
becsukjuk a szemünket. A lényeg az ingerhez való
viszony. Mert a beérkezett inger ott van, érzék érzi,

értelem felfogja, de hogyan értelmezi? Megvalósìtottan vegetáriánus számára a leg „ìnycsiklandóbb” húsétel is közömbös. Nem kell előle elbújni, nincs befolyásoló hatással, de nem szükséges
ilyen társaságba kerülni! A kedvezőtlen, ’nemjó’,
vagy ’szeszély’-es hatás sugárzik, ha nincs rá vevő
akkor is. Az pedig elrendezett alaptörvény, hogy
nincs hatás ellenhatás nélkül! Aki minden „normális” emberi ingernek kiteszi magát, nem tudhatja,
hogy mikor, melyik érzék fog fellázadni. Mindenki
más. Más a lelki evolúciós fejlettségi szint, más az
erkölcsi nìvó, más a vérmérséklet, az értékrend, a
tűrőképesség. A komoly lelki törekvő egy irányba
kìván haladni békében s nem örökös küzdelemre
vágyik hatásokkal, ingerekkel, bizonytalan kimenetelü információkkal, legyen az látvány, hangzás, hìr,
kéjkésztetés, stb. A MINDEN-tudat eszménye az
érintetlenség. B.T. 77. „…a bölcs csak szenvtelen
áll vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje…” Azaz tudva,
hogy az ingerek áradnak, de a szabályozott elme
által, a felvilágosult értelem minden érzetet helyén
képes kezelni. Velük, de nélkülük. Nem szükséges
napról-napra magát próbára tenni az embernek,
nem maga-, pláne nem mások előtt kell bizonygatni
„fakìrságát”! A lelki ember nem vásári komédiás.
Inkább félre húzódik. Nem keresi sem a szereplést,
sem a kihìvásokat. A Kuru mezei csata a MINDEN által elrendezett esemény volt. Avatár Balarám mégsem vett részt benne. Nem azért, mert
hisz -Krisna úgyis ott van! - gondolattal, nem testi
mivolta féltése okán, hanem hogy bemutassa; a
béke útja nem az ütközés. Neki ugyan nem volt mitől tartania, mégsem volt jelen. Nekünk sem kell
mindenben résztvenni. Lehet nemet mondani a világi normáknak, trendeknek, divatoknak, szokásoknak, hagyományoknak, elvárásoknak. Mégcsak nem
is abbéli félelemből, hogy hátha elcsábulunk. Lehet
egyszerűen -Minek a’! - hozzáállással. A teremtettség nem azért olyan szìnes és változatos, hogy mindenkinek, mindent ki kell(ene) próbálni. Aki komoly célt tűz(ött) ki, annak bárkája szilárdan legyen
ahhoz lehorgonyozva. A szabadjára engedett sajka
nem csak az áramlatoknak-, de a legkisebb szélnek
is ki van téve s arra sodródik amerre a körülmények
szeszélye tereli. Komoly lelki ember célját mindig
szemelőtt tartva, ha kell hosszabbra engedi-, ha kell
szorosabbra húzza a horgonykötelet, mert ami nem
hajlik, az legtöbbször törik. A tanulás, az értelem
művelése, az elme és a test tisztogatása elengedhetetlen. Érzelmi alapon nem lehetséges megtalálni a
szükséges és elégséges mértéket sem tettből, sem
pedig tétlenségből. Az érzés, az érzet elcsábìt.
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lásd be tehát Jas barátom csak az egyensúlyozott - ki elméjét féken tartja érzékire nem lobog
Sajátos helyzet, hogy mìg e teremtettségnek elrendezett természete az örökös változás/váltakozás,
aközben eszményi az egyensúly. Lehetne ’azisnemis’ de ennél egyszerűbb a képlet. A váltakozás mozgással jár, ahol pedig nincs mozgás, ott nincs
létezés. Ha akár csak egy atom leállna, mi lenne az
addig körülötte keringő -amúgy egyensúlyban lévőelektronokkal? Mindegy is, hisz a MINDEN-tudatban nem az elrendezések megfejtése a cél, előbbre
való az elfogadás. Ha nézünk egy hullámjelenséget
pl. egy szinusz görbét, a maga szabályos hullámzásával, akkor azt látjuk, hogy a semleges tengelye
nyìl egyenesen halad, miközben a hullám hol pozitìv, hol negatìv irányba tér ki ciklikusan. A hullám
csapong ’jó’ és ’nemjó’ között, de közben a haladás
töretlen. Lelki törekvő előtt sincs több feladat, mint
kitűzött célja felé haladni kicsapongások nélkül,
egyensúlyban. De hogy lehet elkerülni a kilengéseket? Természetesen nem érzésből. Az ’érzés’ -ami
a finom fizikai megnyilvánulások közül- az ’érzet’
körébe tartozik, az érzékszerveken keresztül folyamatosan fogadja a beérkező hatásokat, ingereket.
Az érzés-alapú emberek mindig nagyobb mennyiségű információt kezelnek, bár inkább felszìnesen,
mint az értelem-alapúak, akik céltudatosak, de
szemlélődési körük szűkebb. Úgy tartják, hogy a
meghatározóbban ’érző’ nők érzékenyebbek a környezetükre, mìg az ’értő’ férfiak hatékonyabbak. Az
úton lévő nők szinte mindent észrevesznek, bár
néha eltévednek, mìg a férfiak szinte mindig célba
érnek, bár legtöbbször azt sem tudják, hogy mi volt
körülöttük. Egy örökké változó közegben mindig
újabb és újabb -még ha sokszor ismétlődően is, deinformációk jelennek meg. Az „értő” ember ezeket
igyekszik értékelni, mìg az „érző” ráhagyatkozik a
külső hatás kiváltotta belső érzésre. Így tesz a ’szìv’
embere s az ő szempontjából helyesen. Ilyen a természete, sőt törekvései is ezirányúak, ami a szabad
akarat következtében megerősìtést is nyer; - Tégy
belátásod szerint! - szól(na) a hang. Kinek a hangja?
A Legfelsőbbé, valamely Istené, Félistené, Felsőbb
Irányìtóé, Mesteré, Tanìtóé, vagy az egyén belső
„hangja”? -nevezzük lelkiismeretnek- Nehéz eldönteni. (szìv-ember ügyet sem vet rá, hisz ezt diktálja
bensője) A Bizalmas Tanìtás gondolatiságán végigvezet a tudatosságra való ösztönzés. Mellőzi az érzelmi alapú megközelìtéseket, hisz Jas személyében
férfihoz szól(t). Ilyen okból kerül legtöbb szellemi
tanìtásban háttérbe a nőkhöz való szólás, nem előìtéletességből. Egy bizonyos, hogy ugyanazt az információt férfinak és nőnek másként lehet eredményesen átadni. Az emberi agy bal- és jobb féltekéje eltérő módon dolgozza fel az információt.
Hajlamos arra, hogy a domináns oldal használatával

dolgozza fel azokat. A bal agyfélteke felelős a beszélt- és az ìrott nyelv, a logika, a számolási képességekért és az elvont, tudományos fogalmakért. (a
férfi gondolkodás általában inkább bal agyféltekés)
A jobb félteke felelős a mintázatok és formák felismeréséért, az arcvonásokra való emlékezésért, a
művészetek értékeléséért, a humorért, a zenéért, a
táncért, a képzelőerőért és a téri képességekért. (a
női gondolkodás általában inkább jobb agyféltekés)
Ugyanakkor a tanulási és gondolkodási folyamatok
akkor hatékonyabbak, amikor mindkét féltekét bevonjuk abba. Ez a kevésbé domináns félteke erősìtését is jelenti. Be kell látni, hogy itt sem az egyik,
vagy másik megfontolás követése az üdvös a lelki
fejlődés szempontjából, hanem a kettő egyensúlyba
hozása. Avatár Balarám ezen szakasz második fordulatában nem csak az elme -mint értelmi meghatározó- fékentartására szólìt, hanem az érzék(i) -mit
érzelmi meghatározó- megközelìtés csitìtására is
bìztat. Az un. ’isteni’ emberben egyensúlyban van
értelem és érzelem. Egyiket sem viszi túlzásba, miközben egyiket sem hanyagolja el. Sokakban merül
fel a kérdés, hogy -Isten férfi, vagy nő? – Nyìlván
könnyű belátni; annak ellenére, hogy legtöbbször
Atya, vagy Úr megjelöléssel kerül megfogalmazásra,
Isten / MINDEN / a Legfelsőbb nemtelen! Sem
nem ’férfi’, sem nem ’nő’, miközben ’férfi’ is és ’nő’
is ugyanakkor, ugyanott – azisnemis! (egyidejű azonosság és különbözőség) Földi ember számára
nincs jelentősége, de nyìlvánvaló, hogy más szférákban, más megnyilvánulásokban az általunk megszokott megjelenésekhez képest eltérőek is léteznek, pl. az itteni kettősséggel szemben. Mi történik,
mikor Balarám megadja a „látást” Jas számára? B.T.
385. „…mintha milljom Nap ragyogna Legfelsőbb
úgy pompázott - sokezer száj kar ék illat mégis egyet
formázott … 387. látom Te vagy kezdet és vég vagy
a folyamatosság - Benned felső alsó világ s minden
ami köztük áll … 390. rettenetes fogaid közt látom
népünk harcosit - Kuru mező minden hőse lánglobogva szétporlik … 393. világ sora hanyatlása
szólt MINDEN mint Legfelsőbb - érintetlenség
óvhatja népedet mint jó erőd 394. vagyok a végtelen idő mozgató és pusztìtó - mind elbuknak kik
gonoszok s égi létre buzdìtók … 400. szinte elviselhetetlen mit Magadról mutattál - kérlek ezért vedd
fel inkább négykarú emberformád … 404. univerzális formámig ember bìz fel nem érhet - de négykarú alakom is csak hìveim reménye … 406. Jasra
végre béke hullott mint Balarám újra vált - visszatért kétkarú teste érthető embert formál…” A
misztikát kerülő MINDEN-tudatúak, beérik e Bizalmas Tanìtással és az abban foglalt ajánlások követésével. Tudatosak Isten felől, nem kell látniuk.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
76
tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát - de az élők ébren léte hoz tudónak éjszakát
A tudás világosság, a tudatlanság sötétség. Az isteni
tudás fény, e fény hiánya sötét. A valódi tudással
rendelkező, a tudás világában van otthon, mìg a
valódi tudással nem rendelkezők a tudatlanság világában érzik jól magukat. Amikor a tudatlan számára valami nem világos, azt a tudással rendelkező jól
látja, mìg a létüket az általánosság szintjén élők
számára természetes, a tudással bìróknak maga a
sötétség. Ez ìgy egyszerű, de mi a tudás, mi a világosság, mi a tudatlanság, mi a sötétség és mi a valódi? Az könnyen belátható, hogy ki-ki a maga szintjén magabiztos. Az általánostól eltérőek bizonytalanok a hétköznapi világban, egyfajta csodabogarak, akik mindìg mindent másként látnak,
máshogy állnak hozzá, máshogy próbálnak mindent megoldani. Lehet, hogy igyekezetük a lehető
legtökéletesebb, mégis értetlenségre találnak, mert
kezdeményezésük eltér a megszokottól. Gyakran
nem csak eltérőnek tekintik, de károsnak, veszélyesnek. Lásd a vallási- vagy szellemi újìtók sorsát
az emberi történetben. Nem ritka, hogy a magas
szellemi szinten álló(k) számára egyszerűbb a
’bolond’ kirekesztettségét választani, mint a szélmalomharcot. B.T. 629. „…tartsd ezt titkon azok előtt
kik nem bìrják hallani - ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani…” - hangzik e Bizalmas
Tanìtásban a Legfelsőbb szájából. Ez az intelem
nem csupán a MINDEN-tudatúak védelmére szól,
de az elrendezetten más úton járók -különösen a
normálisok- előtti titkon tartással, ők sem lesznek
összezavarva. A ’normális’ jelen esetben az általánosan elfogadottat jelenti s e szellemben a Bizalmas
Tanìtás, vagy a MINDEN-tudat is eretnekség.
Eretnek, amennyiben a hagyományosnak tekintett
általánostól, elfogadottól eltérő, azzal ellentétes. Itt
érdemes egy pillanatra ismét elidőzni a ’hit’ – ’hitélet’ – ’vallás’ – ’vallásosság’ – ’egyház’ kérdések
körül. A MINDEN-tudat vallja, hogy a hit egyéni,
személyes ügy, kinek-kinek viszonya szellemi, vagy
bármilyen kérdésben. E hit mindaddig benső dolog
amìg külsődleges megnyilvánulása nincs, azaz amìg
a hit gyakorlója, azt életvitelszerűen felszìnre nem
engedi. Már az ilyesfajta ’hitélet’ sem problémamentes ha szembehelyezkedik az elfogadottal. Nem
kell most mélyen szántó vallásbölcseleti kérdésekre
gondolni, elég csak valakinek abban hinnie -függetlenül vallási tankövetéstől- hogy pl. a hús fogyasztása kerülendő. Még abba se menjünk bele, hogy
minderre állatszeretetből-, erkölcsi megfontolásból, puszta viszolygásból-, a Föld fenntartható emberi
használatából-, vagy más egyéni megfontolásból
kerül-e sor. Tehát amìg egy ember a húsevés kerülendőségében hisz, addig nincs semmi gond. De
amint ezt életvitelszerűen-, ráadásul mások körében

gyakorolja, az bizony eretnekség, a szó minden értelmében. Maradva jelen szakasz első fordulatánál;
az aki látja, hogy az emberi lét nehézségeinek egyik
jelentős forrásoka a húsevés, az átlát a húsevő
többség tudatlanságán. Második fordulatra lépve;
az általános vegyestáplálkozásúak ezirányú normája,
a vegetáriánus számára valóságos szellemi sötétség.
Ha az eretnek életvitel már megbotránkoztatja az
általános környezetet, mi történik, ha az ’eretnek’
nem csak életvitelszerűen adja tanújelét hitének, hanem azt meg is vallja? (ez a lényeges különbség a
’hit’ és annak /meg-/’vallás’/-a/ között!) Innentől
a magánügy egyéni-, személyes hit közüggyé válik, a
köz szìnterére lép, hisz hangot ad a hìvő hitének. E
nézet mennél markánsabban különbözik az elfogadott hitektől, annál erőteljesebb lesz az ellenállás és
a visszahatás (lásd: „eretnek-üldözés”-eket). Az
egyszerű meg-vallás még mindig enyhébb megìtélés
alá esik, mint annak vallásosságként-, azaz népszerüsìtő-, netán térìtő formában-, csoportos hìrdetése, gyakorlása. Így jut(hat) el az egyszerű hit, a
vallásosságon keresztül annak intézményesüléséig,
az egyházszervezetbe való tömörülésig. Természetesen idáig hosszú és küzdelmes az út, mìg eretnekségből elfogadottsággá, majd egyházkénti bejegyzettség által hivatalossá válik egy „új” hit. (Mind
eközben azért szem előtt kell tartani, hogy a „szervezetszerűség a lelki élet halála” - Baktisziddanta
Szaraszvati Takur) Kérdés, hogy az intézményes
„hit”-nek mennyi köze van az eredethez és a
valósághoz? Legbiztosabb támpont mindìg a tudás.
Mi a tudás? Bővebben lásd a B.T.50. szakasz kommentjében, valamint a B.T. 438-441. szakasza szerinti eredeti meghatározásban. Avatár Balarám úgy
mondja; „…mit elhagyok sötétség” – azaz, amit
nem sorol a „tudás” körébe az mind a sötétség,
értsd: tudatlanságba tartozik, hisz a fény-, a világosság forrása az biztos, hogy a Legfelsőbb és amit Ő
nem tart követendőnek a lelki törekvők számára, az
a bölcsnek éjszaka. Az általános-, vagy tömegember
persze más. Számukra más elvek-, eszmények a
követendők. Azt követik, gyakorolják, ahol a lelki
evolóciós fejlettségben tartanak. Ők valósìtják meg
a jelen kor által elrendelt szellemi- és erkölcsi hanyatlást. Ők az elrendezések beteljesìtői, tehát
messze nem „istentelenek” még az istentagadók
sem (azisnemis) csak nem tudnak róla. Számukra az
a valóság amiben élnek, annak minden -számukrakedvező, vagy kedvezőtlen hatásával, következményével. Senki nem foghatja a modern emberre,
hogy akár szellemi téren is tétlen lett volna, vagy
tétlenkedne. Csak be kell menni egy könyvtárba,
vagy fel a „digitális országútra” s látható a sok
eredmény. De vajon akkor mivégre a szomorúság?
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élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - míg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében
Az élv-pártiak gondolkodóbb csoportja úgy tartja,
hogy minden élvezetet ki lehet-, sőt ki kell élni,
azután majd „elmúlik” mitöbb transzformálódik-,
átalakul nemesebb érdeklődéssé. (A nemgondolkodókról felesleges szót ejteni, hisz azoknak emberformájukon kìvül, akár ’ember’-ségük is megkérdőjelezhető, amennyiben feltesszük, hogy az embert többek között- az különbözteti meg az állatoktól,
hogy tudatos lény!). Az élvezetvágy, élvezethajszolástól történő elmúlását azonban sem a komolyabb bölcsek, sem a valóság, sem pedig az emberi
történet nem erősìti meg. (Most hagyjuk figyelmen
kìvül a „túl”-zás kategóriát, ami rendkìvül egyénfüggő hisz ténylegesen nem ritka a megcsömörlés.
Gondoljunk most a „mérték”-letesekre.) Bizonyára
vannak, akik valóban hajlandóak-, képesek elhagyni
élvezeti dolgokat, de ennek legritkábban az ’elég’ a
magyarázata. A sokféle hatás és ellenhatás következtében változás történik az élvezeteket-, vagy
azok egyes fajtáit elhagyók elméjében. Szerencsés
esetben új irány(oka)t vesz az ilyen ember, változik
értékrendje. ’Szerencse’ alatt jelen esetben értsd: az
illető tudta nélkül olyan változások zajlottak le benne, aminek következménye lelki értelmű előrelépés.
Vannak nézetek melyek a fokozatos és folyamatos
lelki fejlődés hìrdetői, amit nem lehet megcáfolni,
hisz a lelki (m)értékek örök voltára utalva (sosem
fogynak, csak gyarapodnak!) tény, hogy a legparányibb lelki érték is hozzáadódik a korábbiakhoz és
a lényegi lény befedettsége akár ha ~ ”nanoméretnyi” mértékben is, de mérséklődhet. (nano =
10-9 ami az 1 egymilliárdod rész – csak hogy nagyságára legyen valami viszonyìtási alap) Azonban azt
is tudni kell, hogy a lél anyagi befedettsége sokrétű
-költőien: „milljom-rét” milliónyi rétegű- s minden
réteg összetett. Lehet javulni egy-egy „rétegen” belül, miközben más „réteg(ek)” vaskosodnak. Lehet
valaki a lelki tudományok komoly tanulmányozója,
magasszintű művelője, amitől egyes rétegek erősen
fogyatkoznak, de ha közben más területen egyre
csak súlyosìtja kilátásait (pl.: az illető húsevő, kapzsi, hiú, stb.) akkor összességében nem jut felszìnre
a fejlődés. Van fejlődés, miközben valódi megnyilvánulása nincs - azisnemis. Ám a „szerencse”
meg a „véletlen” mutatkozik. Megkérdezve az
ilyen lelki törekvőt, nem tud magyarázatot adni arra, hogy miért változtatott korábbi élvezeti érdeklődésén, vagy valamilyen -akár- spekulatìv indokot
hozna fel; - Beláttam, hogy fölösleges pénzkidobás!
- Azt mondta az orvos, hogy ha ìgy folytatom baj
lesz! - stb. Az anyagi élvezetek forrása és félesége,
szinte végtelen. Az biztos, hogy ha valaki számba
venné azokat, majd igyekezne mindegyikből -akár
mértékletesen- a részét kivenni, aligha jutna komoly

előrehaladásra. A „béke”-érzés talán a „flow” azaz
„áramlás” kifejezéssel közelìthető meg, amikor is a
folyamatban elmerült egyén élvezettel végzi az
adott tevékenységet és az örömérzettel tölti el. Ez
némileg egybecseng a Bizalmas Tanìtás eszmeiségével, miszerint lelki törekvő legyen mindig tevékeny, figyelmét egyhegyűen arra irányìtsa amivel ép
foglalkozik, ugyanakkor a modern pszichológiai
flow-tól el is tér annyiban, hogy a „Legyen világos
cél!” vezérelvnek bár tudatosnak kell lennie, de
nem anyagi tìpusunak. Ilyen értelemben az általános ember célja testtudatos, hisz a lélekgyógyászat
a biológiai folyamatok anyag-felettiként kezelt jelenségeit kutatja és értékeli, a lényegi lény ismerete
nélkül, tehát testi folyamatokkal és anyagi kölcsönhatásokkal foglalkozik. Univerzális értelemben az
anyag szinte végtelen, de a környező makro/mikrovilágban minden élvezethajszoló előbb-utóbb elúnja magát. Ez is az egyik késztetés a helyváltoztatásra, mert akinek van egy határozott érdeklődési
köre, miután azt kis-környezetében megtapasztaltnak véli, egyre csak újabb és újabb lehetőségeket
keres a világban annak folytatására, fokozására.
Szexuálisan túlzottan érdeklődő férfiak között járja
a szólás, hogy „- Minden nőt nem kaphatsz meg,
de törekedni kell rá!” - mintha az élet egyetlen célja
a nemi aktusok gyarapìtása volna. És hol marad a
többi élvezeti forrás; szerencsejáték, drogok, alkohol, dohány, kávé, tea, vagy a legtermészetesebbnek
tartott étkezési túlkapások, stb. Be kell látni, hogy a
mindezek által nyújtotta örömérzet messze áll a békétől, hisz folyamatos nyugtalanságot is gerjesztenek a kedvelt tevékenység gyakorlása során. Zajlik
az örömérzet élése, de a testudatos élvező már újabb lehetőségek felé kacsintgat. E vágyzuhatagban
mégis korlátozva érzik magukat az élvhajszolók,
mert nem élvezhetnek ki mindent. És persze anyagi
lehetőségeik is bekorlátozottak, nincs elég idő, mindig kevés a pénz, stb. Milyen jótékony is tud lenni a
szűkösség. Avatár Balarám élete és tanìtása arra is
követendő útmutatás, hogy aki mindent megtehet,
annak sem kell kipróbálnia-, megtennie mindent.
Isten nem csak erőben, szépségben, tudásban, hìrnévben, gazdagságban, de lemondásban is a legnagyobb. És ez a lemondás nem öncélú aszkézist
jelent, hanem tudatos nemetmondást a „nemjó”(k)ra és a „szeszély”(ek)-re. Szenvtelenség. Tartózkodás a fokozott érzelmi feszültségű kedélyállapottól,
a felkavaró izgalomtól, legyen az rokon-, vagy ellenszenv. Bölcsre is zúdulnak az általános emberek
között élve az élvezeti késztetések, de tudatos célja
felől, ismeretei vannak a valódi tudásról, és azt is
tudja, hogy elvonulástól a fékevesztett elme önmagában nem jámborul. Legyél érintetlen.
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bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a víztömeg mint bölcseknek elméje
Bölcsnek mondják -többek- között azt, aki nyughatatlan elméjét eredményesen megzabolázta és lenyugodott. E kép szerint úgy jellemezhető az ilyen
személy, mint aki kocsihajtóként kézben tartja a
gyeplőt és arra irányìtja az érzékeket megszemélyesìtő lovakat, amerre ő akarja. Ennek a helyzetnek
két visszássága van; 1. merre akar menni a hajtó 2.
hogy viszonyul a szakadatlanul reázúduló kihìvásokhoz? Jelen korban az emberek három nagy csoportja különìthető el, miközben jó esetben ugyanúgy élnek, dolgoznak, múlatják az időt, mint a
többiek. Legtöbben a magukat vallásosnak vallók
vannak, de azon belül is a sok sok felekezet mellett
talán ugyanannyi a „-Magam módján hìvő vagyok!”
- önbesorolású személy. Vallásosságnak általában a
valamilyen felekezethez való tartozást tartják, de
bizony igen széles közöttük a választék. Keresztény
irányultságú-, Biblia-forgató, vagy Jézus-követő
közösség még Magyarországon is meghaladja a
százat, nem beszélve földi viszonyokról. Ennél is
számosabb ága-boga van a hindu-nak nevezett folyamatoknak, tanrendszereknek ami önmagában
felöleli a már emlìtett három fő csoportot; Istenhìvők – személytelen hitűek – materialisták. A
„istenesek” valamilyen magasabb személy felé fordulnak, a személytelen úton járók elvont szellemi
sìkokon bolyonganak, mìg az „istentelenek” az
anyagra vezetnek vissza minden jelenséget, magyarázatot. Így ha ugyanúgy viselkedik is e három
főcsoporthoz sorolható három ember, nyìlvánvalóan mások az eszményeik, motivációik, viszonyuk
a körülményekhez. Tehát a három személyt azonos
hatások érik mégis azokat másként látják, más hatást gyakorol rájuk, másként értelmezik, dolgozzák
fel és reagálják vissza. Az „istenes” imádatának
személye/tárgya vonatkozásában értékel, a személytelen hitű a maga-, vagy követett folyamata
erkölcsi rendje szerint, mìg az ateista az aktuális,
vagy általánosan elfogadott emberi ismereteknek
megfelelő pillanatnyi világnézeteknek engedve. Van
mindezeken túl egy -nem újkeletű, de- mai
„FőIsten” melynek hódolói mindhárom körben
megtalálhatóak, ők a pénz-imádók. Ez alatt nem
csak közvetlen pénzmennyiséget kell érteni, hanem mindazokat a javakat, vagy anyagi befolyást
amit az „istenes” vagy „istentelen” egyházak, közösségek felhalmoztak, birtokolnak. Egyértelműen
kijelenthető, hogy az ilyen embercsoportok és azok
tagjai aligha tekinthetőek valóban lelki törekvésűnek, hisz nem kell külön magyarázat ahhoz, hogy
a lelki dolgok nem anyagiak. Persze mint minden,
ez sem ilyen egyszerű, hisz pl. a modern ateisták az
anyagi folyamatok anyag-feletti jelenségeit lelkinek
tekintik, pedig semmi közük valódi lelkiséghez. Így

próbálkozik a három csoport, kik valamilyen felsőbbséghez igyekszenek, mások a semmiben való
feloldódásra, megint mások az „egyszer élünk”
szellemiségében. Mindenkire ömlenek az anyagi kihìvások és késztetések, ami természetesen mindenkit nyugtalanìt. És az emberek többsége nem úgy
viselkedik, mint a jelen szakaszban felvetett ’tenger’
mely függetlenül a beléáramló folyók vìzhozamától,
gyakorlatilag egytömegű. Ha földrajzilag vizsgáljuk
a hasonlatot, azt tapasztaljuk, hogy minél nagyobb
a vìztömeg (értsd: tó, tenger, óceán) annál kevésbé
van kitéve a vìzkörforgásnak. Ha egy gondolat erejéig elkalandozunk a Turán alföldre, akkor egykori
életetadó égkövének halálát láthatjuk. (valamikor a
Föld negyedik legnagyobb tava volt!) Az Aral tó,
légifelvételek tanusága szerint már csak önmaga
árnyéka. Felületének 75%-át, vìzmennyiségének
90%-át veszìtette el az öntözések-, valamint a -Kali
juga elrendezett- sivatagosodási folyamata miatt.
Ma már sem az Amu-darja, sem a Szir-darja nem
éri el az Aral tavat, amelyek egykor táplálták.

Ötezer éve ezen a vidéken éltek a jász ősök, természeti bőségben. De lám, ha nem folynak a folyók,
kiszárad a ’tenger’. Azaz a kihìvásokkal természetszerűleg számolni kell, azok az elrendezések részei.
Nem a külső hatások megszüntetésére kell törekedni, hanem azokkal együtt élve, de tőlük érintetlenül. Nem a letelepedett életvitel lett volna az
emberiség „üdvözìtő” sorsa, ha túl nem szaporodik. De folyik a túlnépesedés a szellemi és erkölcsi
hanyatlásnak megfelelően. Afrika és Dél-Amerika
mélyen vallásos vidékein ma is fő tanìtás a „ - Szaporodjatok és sokasodjatok!” - s a hìvek meg is fogadják. Látjuk következményeit. Az óceánokra
szinte semmi nem hat vìztömegileg, de azt tudjuk,
hogy a Hold-, valamint a vìzalatti kéregeltolódások
mégiscsak megmozgatják (ugyanazt a vìztömeget).
A külső és belső erők a bölcset is érik, de mivel tudatosan él, kötelességszerűen tevékenykedik, szabályozott életvezetést gyakorolva, ezért nem zavarják
meg a mindennapok kihìvásai, megpróbáltatásai.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
79
békét talál az a férfi aki hamis éntől ment - elhagy vágyat mindenektől nincsen benne ellenszenv
A belső béke megtalálásának alapfeltétele, hogy az
ember legalább tudjon valódi kilétéről, ha megvalósìtott tudása még nincs is róla. A lényegi lényről való tudatlanságban elégedettségérzetet talán el
lehet érni, de az ilyen állapotnak igazsághoz kevés
köze van. A lényegről való tudás hiányában a lél a
lelkiismeret formájában fel-fel bukkan és a „békés”
ember nyugtalanságot érez, valami mégsincs rendben. Akinek testi jóléte okoz szellemi elégedettséget, az még távol áll az önmegvalósìtástól, de aki
szìvesen tartja önmagát illúzióban, annak abban a
helye, majd eljön az ideje a felvilágosodásnak következő életekben. Emberi léptékkel; „Időnk végtelen!” Az „egyszerélünk” gondolatiságban lévőket
is hagyni kell. Ha valaki valóban rátalál belső békéjére, annak környezete sem okoz megpróbáltatást,
akár még háborúk idején sem. Tudja, hogy semmi
nincs ok nélkül. Mikor az ős-jász férfiak a korszakváltó csatába mentek, azt az ellenséges oldalon
felvonultakkal szembeni legkisebb ellenszenv nélkül tettét, és sem eredmény-, sem győzelemvágy
nem tüzelte őket. Teljesìtették kötelességüket. Harcosok voltak, barát segìtségül hìvta őket, megtették
ami rendelt sorsuk volt. De vajon miért ’férfi’-t
emlìt Avatár Balarám? Nő, ha mentesül a hamis éntudattól, akkor sem talál békére? Talán nem elég
ésszel felfogni a kilétről szóló tudást, azzal azonosulni is kell(ene) ami érzelmi alapon nehéz? Inkább
azonban a szakasz második fordulata segìt a megválaszolásban. Az „elhagy vágyat mindenektől” nehezen képzelhető el hölgyek esetében, hisz alapvető lételemük a földi berendezkedés, és az itt uralkodó örökös változás nem tud olyan helyzetet előidézni, hogy ne legyen igény másra, újabbra. Az
ellenszenvtől való tartózkodás is bajos érzelmi
meghatározottság esetén, hisz a kettősségek világában a kettős ’szenv’ (rokon-, vagy ellen-) mindig
próbára teszi az értelmi megfontolásokat háttérbe
szorìtókat. Az ’érző’ ember nem képes elkerülni a
hatásokkal- és a kihìvásokkal kapcsolatos érzelmi
megnyilvánulásokat. Még ha külsődlegesen fegyelmezi is magát, belül mindig mozog és mozgat a
nyugtalanság. Elmarad a béke. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan viszonyulhasson valaki a változásokhoz, tudással kell hogy rendelkezzen a valóságról és azt képesnek kell lenni keresztülvinni létezésében. Aki szìvből közelìti meg a problémákat, az
szìvének tisztasági mértéke szerint jut következtetésekre. Ha a következtetések alapja rokon-, vagy
ellenszenv akkor biztosan nem beszélhetünk elfogulatlan, azaz személytől független válaszok adásáról. Márpedig ami személytől függő, az ki van
téve a személy szellemi- és erkölcsi fejlettségének.
A fejlettebb-, tisztább személy helyesebb-, mìg az

alulfejlett, kevésbé helyes megoldásokat fog választani. Olyan korban amikor nem a bölcsebb, nem az
erkölcsösebb személyek a meghatározóak, akkor
olyan válaszok születnek a problémák orvoslására.
Ilyen időkben a nézetkülönbségek kerülnek előtérbe, márpedig azok megoldása külön jól felkészült
embereket igényel(ne), hogy a béke(sség) fennmaradjon. Külső világunkban látjuk, hogy amig visszalát az emberi történet, nemigen beszélhetük valóságos békéről. Ha csak a háború ellentettjeként kezeljük a ’béke’ gondolatát, akkor is csak kisebbnagyobb térségekre korlátozható az, hisz valahol
mindig öli egymást a másként gondolkodó, mikor
hitbéli nézeteltérés-, mikor birtoklási késztetés
okán. Ha értenék a ’szeretet’ valódi mibenlétét
(elvárásnélküliség + adás + részrehajlás nélküliség)
akkor nem folyna csapból és szószékről untalan a
valóságban viszonosságalapú-, önös-, önző- és elfogult érzelmi viszonyrendszer. Vannak, akik követett lelki folyamatukat ’szeretet-vallás’-ként hìrdetik,
miközben mindenért viszonzást várnak, eredményhajszolók, kérnek és kapni kìvánnak, énközpontúan. Leghatározottabb biztonsággal vallják, hogy
Istentől is kérni kell, mintha nem Ő volna mindenki legbensőbb mozgatójának is legjobb ismerője. Mert hisz kifelé lehet bárki képmutató, de amikor próbára tesz az elrendezés, olyankor legtöbben
elbuknak a leckén. Megszűnik a szìnlelt békesség.
Avatár Balarám sorrendileg első helyre teszi a hamis éntudat elhagyását, másodikra az önös vágyaktól való tartózkodást és utoljára az ellenszenvet.
Pedig bizony az általános ember legelőbb is érzelmileg viszonyul szinte mindenhez. Szeretem-nemszeretem, tetszik-nemtetszik, azonosulok vele-idegenkedek tőle, magunkfajta-idegen, stb. S máris
elvárás- és részrehajlás merül fel, azaz már a kezdetek kezdetén igaz szeretet nélkül indul a viszony.
Pedig közkeletüvé vált a „Szeretet mindent megold
/ vagy legyőz” szlogen, de be kell látni, hogy több
benne a divat, a múló szeszély, mint az értő tudás.
Nem kell csodálkozni ezen, hisz hamis alapokra
épìtett kultúrák-, de akár -filozófiai és -tudományos
rendszerek is találhatóak mindenütt. A modern tudomány vezető képviselői hosszasan fejtik ki, hogy
miért nincs Isten, miközben elméleteik tele vannak
a ’spontán’ kifejezéssel, mint történéseket-, változásokat okozó tényezővel. Fennhangon hìrdetik,
hogy megnyugvást találtak az emberi tudás csúcsteljesìtményei közé sorolt, magas tudományos elismerésekben részesìtett elméletekben, melyek korról-korra nemegyszer módosulnak. Változó világban, hanyatló szellemiség mellett ez természetes és
rendjén is van, de a szenvtelen, valódi tudásra törekvő(k) ne hagyják magukat illúziókba sodortatni.
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megtéveszthetetlen az Jas aki ide eljutott - nem kell többet megszülessen megtisztult ő mondhatom
B.T. 77. „…a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag
medrében … 79. békét talál az a férfi aki hamis
éntől ment - elhagy vágyat mindenektől nincsen
benne ellenszenv…” Az alaptétel változatlanul az,
hogy lelki törekvő legyen tisztában azzal, hogy nem
ez a test az énünk! Ésszel sem könnyű ezt felfogni/elfogadni hát még a mindennapi megvalósìtások
során. Hisz a test folyamatosan érez, az ember az
érzetekre reagál, a csapongó elme újabb és újabb
ötletekkel áll elő, miközben a folyton körbe tekintgető mindig a más(é)ra sandìt. E teremtettség egyik
vezérlő FőIstennője Maya, az illúzió irányìtója. Azt
is mondják, hogy Ő egyike azoknak a Felsőbb Irányìtóknak, Aki leghűségesebb szolgálója a MINDEN-nek és legtökéletesebben végzi feladatát.
Ilyen körülmények között nem könnyű megtéveszthetetlennek lenni. Az értelmezőképesség, az érzékszervek által tapasztalt/felfogott különbségekből-,
változásokból von le következtetéseket. Látás során
a fényvisszaverődések eltéréseinek értelmezése alkotja a képet, hallásnál a különböző hullámsávok (a
hullám önmagában váltakozás, hullámzás/rezgés),
a szagok- és az ìzek is másságon alapulnak, és a tapintás-, vagy bőrfelület is azt tekinti ingernek, amikor valami eltér az előzőtől. Változásalapú világunkban ez az elrendezés / természeti törvény.
Ember amit- és ahogy érzékel, majd értelmez aszerint alakìtja viszonyát a környezethez. Materialista
alaptétel, hogy „a lét határozza meg a tudatot”
(amit a derűs emberek úgy csavartak ki az anyag
felsőbbrendüségének bemutatására, hogy „-Megiszod a lét és elveszted a tudatod”!) de lelki törekvő
már útja elején tisztában van azzal, hogy az anyagfeletti magasabbrendű az amúgy tudatlan anyagnál.
(az anyag akkor is tudatlan, ha minden elemi alkotóelemének lényegi lénye egy-egy önálló személyiséggel rendelkező lél, de egyrész annak befedettségi
mértéke, másrészt a lelki evolúciós lépcsőn betöltött nagyon alacsony helyzetét meghatározó Isteni
elrendezések, olyan kényszerpályán tartják, ahol
tudatról beszélni felesleges) Tehát aki tudatos
valódi kilétéről, vágytalan és szenvtelen, a tökéletes
békére lel, mely állapotban már megtéveszthetetlen,
ami nem keverendő a tévedhetetlenséggel! Gondoljunk csak a lél-ekre, melyek alázuhanásukat megelőzően a lelki világban tartózkodtak. Ott létezni bizonyosan anyag feletti állapot, mégsem értek olyan
tisztultsági szintre, hogy ne kellene nekik itt, ezen
anyagi megnyilvánulásban testet ölteni. Megtéveszti
Őket a megnyilvánulásokban észlelt gazdag változékonyság és az a tévképzet, hogy Ők is lehetnek
Istenek. Tudják Ők, hogy semmiben nem különböznek Istentől, de mivel Őbenne és lelki szférájában tartózkodnak, nem érzékelik a mennyiségi kü-

lönbséget. Pedig ahogy Isten végtelenül nagy, úgy
minden egyes lél végtelenül parányi! Úgy vannak
mint a kisgyermek, aki tökéletesen tisztában van
emberségével, csak azt nem fogja fel, hogy Ő még
kicsi. Sajnos azonban mìg a kisgyermek felnő, addig
a lél örökre parányi marad Istenhez képest. Parányi,
de örök, teljes tudású és örökké boldog lehet, ha elengedi uralmi vágyát. Számára is -mint itt a lelki
törekvésben kezdőknek- első teendő megtanulni a
legfontosabbat: Isten/a MINDEN/a Legfelsőbb
EGY! Belőle nincs több! Szinte végtelen „segédeinek” száma, Akik teremtik, mozgatják, irányìtják a
világokat, az azokban zajló elrendezések megnyilvánulásait, de legyenek bármilyen nagyhatalmúak is,
Istenhez fel sosem érnek! Materialisták számára ez
inkább titok, mint velük közlendő, személytelenhitűeknek nincs dolga ilyen információkkal, mìg a
sokféle „istenes” hìvő igazából a „segédekkel” áll
kapcsolatban (ha nem Maya Istennő alkotta illúziókkal?!) Be kell látni, hogy azok a lél-ek sem tévedhetetlenek, akik a lelki világ un. külsőbb szféráiban
tartózkodtak(nak). Abból a térből elkerülhetetlen
valamely megnyilvánulásba való zuhanás. (’zuhanás’-t, értsd: a lelkinél alacsonyabb szintű, -rendű,
alantasabb létezésbe kerülés). Ugyan Avatár Balarám e Bizalmas Tanìtás során számtalanszor és
több vonatkozásban kecsegtet újabb születés elkerülhetőségével, de ez szinte minden esetben annyit
jelent, hogy a lél számára a következő inkarnáció/testetöltés nem ebben a megnyilvánulásban
lesz. (nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az
’inkarnáció’ = testetöltés -itt- anyagi létformában,
nem keverendő az ’avatár’ = Isten Maga, Aki alászáll anyagi megjelenési formában – állapottal !!!)
Ahogy létezési formákban vannak különböző
összetettségi/fejlettségi/befedettségi szintek úgy a
megnyilvánulások között is vannak különbségek.
Elég csak a mennyei bolygók emlìtése, amelyek
egyikét ’keresztes’ kultúrkörben mennyországként
szokás jelölni (hitük szerint, mint az üdvözültek
végállomása, ami téves) de más magasabb- és alacsonyabb szintű megnyilvánulások is vannak, melyekben a lél-ek folytathatják tanulmányaikat. Hisz
tanulásról van szó, annak megtapasztalásáról és
megtanulásáról hogy Ki/mi a lényeg és az egyéni
lél-nek milyen viszonyban kell lennie a Legfelsőbbel. A MINDEN-tudat realista. Nem gondolja,
hogy némi lelki törekvés, vagy holmi „bűntelenség”
hétköznapi értelemben vett „szent” élet önmagában biztosìtja a vágytalanságot, a szenvtelenséget,
vagy a belső békét. Küzdelmes, ugyanakkor felemelő ez az út, amit a tudatosan épìtgetett érintetlenséggel akár gondtalannak is lehetne mondani, és
megsegìt a megtéveszthetetlenség elérésében.
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Balarám mond mért kellett harc érdeklődőn kérdi Jas - mikor mondtad hogy értelem cselekvésnél többet ad
Lehetne mindezt egyszerű diplomáciai kérdésként
is felfogni, mint ha Jas tudakozódása arra irányult
volna, hogy miért nem lehetett békés-, tárgyalásos
úton megoldani a Kuru mezei csata két oldala
között feszülő ellentéteket, de nyìlván ennél többről van szó. Jas küldetése nem azt célozta, hogy
megtudja; miért kellett hadba vonulni az ős jászoknak, hanem azt kikutatni; - Mi lesz azután?
Milyen utat válasszanak a hátramaradottak és a
jövő generációi. A jász ősök már akkor álltak olyan
fejlett lelki szinten, hogy a Legfelsőbb elrendezéseit sosem vonták kétségbe. Azért hangzott el
a Bizalmas Tanìtás, hogy egyértelmű irányt jelöljön,
utat mutasson, az Igazságról szóljon. A MahaBarata cìmű ősi Ind eposzban leìrt Kuru mezei
ütközet mibenlétét, az azt támogató Avatár Krisna
szerepét (Aki Avatár Balarám öccse volt) a hindu
kultúrkörön kìvül -legkevesebb- ellentmondásosan
értékelik. Az európai, de akár általában a világban
eluralkodott gondolkodás értetlenül áll Kelet előtt.
Ezen belül India úgyszintén a félreértett/meg nem
értett közeg. Csak egy korabeli példa: a Kuru
mezőn összecsapott rokonok Pándava ágából Judustirt -részben mint legidősebbet- tekintették az
eszményi uralkodónak, s az is volt! Annak ellenére,
hogy szenvedélyes kockajátékos és egész birodalmát elveszìtette kockázáson. (tudni kell, hogy Magasabb Erők szövetkeztek ellene a játékban!) Azt is
el kell mondani, hogy Indiában a lelki emberek
számára a kutya az egyik legkerülendőbb, tisztátalan állat. (Abszolút értelemben lelki törekvőnek ma
is az!) Ennek ellenére, amikor a korszakváltó összecsapás után, csak a Pándava fivérek maradtak életben s dicső uralkodásukat letöltve a lemondott életrendbe ért Judistir, végső zarándoklatán mellé szegődött egy kóborkutya. Mikor a Felsőbb Birodalomba folyamodott bebocsátásért, oda a kutyával
nem mehetett be. Judistir, mint az eszményi uralkodó, a nála menedéket kereső -ugyan kivetendőjószágot nem hagyta el, inkább visszafordut. (Méltó
vezető a rábizottakat soha bajban-, vagy el nem
hagyja!) Mivel a kutya, az előző életben egy vétket
elkövetett bölcs pap inkarnációja volt amit Judistir
nem, de a Felsőbbségek tudtak végül mindketten
felszabadultak. B.T. 83. „…mondtam jó Jas kettős út
van tett vagy tudás művelés - gondolkodó tudás útján
más önzetlen jön felém…” – szólt Balarám, majd
később – B.T. 248. „…ezer ember közül ha egy ki
őszintén törekszik - ezer ilyen közül talán egy ki
lényem megérti…” El lehet játszani a számokkal,
hogy mely iskola milyen arányúra teszi a tényleges
szellemi előmenetelre törekvőket, egy biztos hogy
kevesen vannak. Az egymillióból egy ’értő’ természetesen a Legfelsőbb - Aki mint Avatár Balarám

volt ott jelen- vonatkozásában értendő. Sokan kóborolnak a sok-sok szellemi ösvényen, de be kell
látni, hogy jelentős részük inkább vargabetűk kavalkádja, mint kicsit is egyenes út. Pedig a népi regula
helyesen mondja; „Legrövidebb út az egyenes út!”
s ìgy igaz, ha világos a tanìtás, nem egyénfüggő-,
szubjektìv alapokon nyugszik, sem pedig nem a
misztikus erdőrengetegben kanyarog. Jas kérdése:
~ Cselekvés, vagy a tudás művelése, elállva a cselekvésektől? - A döntően ’gondolkodó’ meghatározottságú törekvő már túl van a fizikailag aktìv életkoron. Bár az osztályba tartozás (’gondolkodó’ –
’uralkodó’ – ’nyerészkedő’ – ’élvezkedő’) veleszületett alapadottság, mégis más a kötelessége a gondolkodónak gyermek, fiatalfelnőtt, családos, megállapodott, majd öreg korban (’tanuló’ – ’házas’ –
’visszavonult’ – ’lemondott’). A lelki tudás művelésének rendelt időszaka a ’visszavonult’, majd a ’lemondott’ életrend (kb. 50 ill. 75 év felett, az előző
két rendi kötelezettségek elvégzését követően!).
Mìg a ’visszavonult’ rendben még nem kerülendő a
közösségi aktivitás, addig a ’lemondott’ ember már
nem fordìt figyelmet másra csak a lelki gyakorlatokra. A többi osztály- és életrend tagja számára az
elvárásnélküli, önzetlen kötelességteljesìtés az üdvös, azaz a cselekvés. Nem lehet egyértelmű ajánlást tenni, hogy kinek mikor célszerű magasabb
szellemi tudással kacérkodni. Az biztos, hogy mindennek meg van a maga ideje és akkor annak van a
helye. Gyermek korban gyermeki dolgokkal kell
foglalkozni és tanulni, fiatalfelnőttként ’világi’ munkával és családalapìtással, visszavonultként lassan
elszakadni a „normális”-tól, majd öreg korban
elengedni mindent, csak a szellemi célt szem előtt
tartani. Vannak vallási bizonytalanok, akik azt kérdezik: - Ha egy az Isten, minek annyi vallás? –
Egyszerű a válasz, azért mert mindenki más!
Mindenki máshol tart, mindenki másként lát és más
az útja. Nem beszélve arról, hogy mások az egyéni
célok. Mondhatja egy tanìtás a magáét, attól még
minden hallgató/olvasó saját felfogóképessége szerint értelmez. Nem véletlen a sok ’szentìrás’ megszámlálhatatlan fordìtása és a még több azokhoz
fűzött kommentár. A komoly lelki úton nem falkában járnak. Sőt, ahogy távolodik -akár csak eszmeiség terén- valaki a sokság útjától, úgy fogyatkoznak
a társak. Végső útjára mindenki csak egyedül mehet. Akik visszatartják, legtöbbször többet ártanak.
Az elengedés-, mint nemragaszkodás gyakorlását
nem lehet elég korán kezdeni. Hihető, hogy az
ember társaslény, de lényegi lényünk nem ember!
Volt már sokminden, lehet is még sokminden, de
az érett személy már egyhegyűségre törekszik, nem
kalandtúrára, legyen az cselekvés, vagy a megértés.
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mit elmondtál összezavart tenni kell vagy érteni - világítsd meg miért kellett vitézinknek elesni
Nehezen ìtélhető meg hogy mi történik olyankor,
amikor valaki igazi felfogó képessége feletti információkhoz jut? Hasonló ez a funkcionális analfabétizmushoz, amikor az illető ugyan ismeri a betűket, tud olvasni, akár még hangosan fel is olvas egy
szöveget, mégsem érti, alkalmazni pedig megértés
hiányában képtelen. Alkalmaz egy ’tudást’ de hasztalan. Ha egyáltalán tudásnak nevezhető egy olyan
képesség, ami szinte gépies, de nem tudatos(ult).
Jas ugyancsak nem tudatlan, mégis segìtséget kér(t)
Mesterétől a világosnak tűnő, ám ellentmondásosnak ható kinyilatkozásokról. Lelki vonatkozású esetekben azért is bonyolult a helyzet, mert nem lehet
tudni, hogy ki milyen lelki evolúciós fejlettségi
szinten van. Értsd: milyen mértékben képes felszìnre jutni az isteni lél teljes tudása? És ez nincs
összefüggésben az adott személy szellemi képességeivel, főleg nem tárgyi ismereteivel, lexikális
tudásával! Álljunk meg egy időre a sok szellemi
iskolában ismételt hármasságnál; a test – lélek –
szellem fölvetésnél, kapcsolatrendszernél. Jelen
kommentároknak nem célja vallásbölcseleti elemzés alá vetni valamennyi létező szellemi irányzatot,
de hogy a MINDEN-tudat szempontjából egyértelmű lehessen a megfogalmazás, szükségesnek látszik az emlìtett hármas(ság) értelmezése. A test,
mint átmeneti anyaghalmaz talán nem szorul külön
„megfejtésre” bár izgalmas probléma, hogy meddig
tart egy test? Hol van fizikai határa, mi van azon túl
és képes-e hatni, s ha igen milyen módon? És a test
hat, vagy annak valami nem-anyagi velejárója, járuléka? Mindegyik talány. A védikus (értsd: tudás alapú) bölcselet két részre osztja a fizikai megnyilvánulásokat; durvákra és finomakra. Durvák az anyagi
megnyilvánulások halmazállapotai, amit költőien
föld-vìz-levegő-tűz-éter neveken szokás megjelölni.
Ezek ténylegesen a szilárd-folyékony-légnemű-rezgés-tér elemek, amiből az első három úgy ahogy jól
megfogható, de a rezgés, mint hullámjelenség (a
kozmikus sugárzástól, a Nap-energián át, a különböző frekvencia-tartományú fény-hő-hang éltető
és/vagy halálos fajtákig) már nehézségekbe ütközik. Az „éteri” tér pedig már inkább fogalmi kategória, hisz gyakorlatilag semmi, meg minden (azisnemis) mert itt is van, de ki nem mutatható és az
anyagi világon túli tér is ugyanaz a -még mindig’durva’ forma. A ’finom’ csoportba soroltak az
érzék-értelem-hamis én(önazonosság)tudat. Az elsővel úgy ahogy a fizika tud foglalkozni, a másodikkal inkább a pszichológia, mìg a harmadikkal
csak a filozófia, ha képes kezdeni valamit. Mindezekhez képest hol a ’test’, vagy melyekből épül fel
a test? Ha esetleg közös nevezőre jutunk e
kérdésben, következhet a ’lélek’ amit biztos, hogy

mindenki test- és/vagy anyag felettiként képzel. Ha
„Ő” (személy esetén) vagy „AZ” (nemszemély
esetén, bár akkor mi?) biztosan nem anyagi, akkor
hogy kerül- és hogy van az anyagi világban, annak
anyagi alkotóelemeiben, testi megnyilvánulásokban? Az un. modern tudomány lélekről nem beszél,
de számon tart lelki jelenségeket, amelyeket az
anyagi kölcsönhatások következményeként értelmez. A vallásos tantételek legtöbbször valami
láthatatlan, légies, szárnyaló „angyal(ka)ként” képzelik el (vagy akár emberméretű szellem-lényként),
ami különböző irányzatokban, különböző időpontban kerül kapcsolatba a testtel, hol csak emberre
korlátozottan, hol kiterjesztve több élőlényre is. (És
hányszor beszélünk gépek-, szerkezetek „lelkéről”
amikor nem értjük azok akár rendes-, vagy rendellenes működését, „viselkedését”? Milyen hamar
„megszemélyesìtünk” személyként kezelve, amúgy
lélektelen konstrukciókat. De ugyanolyan magabiztossággal mondjuk egy harmonikusnak vélt alkotásról, hogy lelke van!) És hol a ’szellem’? Talán nem
leegyszerűsìtés, hogy a továbbiakban a testet olyan
anyaghalmazként kezeljük, aminek kisugárzása révén fizikai határán túli kiterjedése is van (kinek
mekkora!) léleknek a ’lél’ megnevezésű lényegi lényt
(Aki élettelen dolgokban is „lény” csak bekorlátozva!) szellemnek, pedig a lél által kisugárzott energiát-, hatást tekintjük, benne a lél gondolat(iság)át,
valamint a MINDEN Mindáthatókénti működését.
Mìg a test agya segìtségével gondolkodik, addig a lél
-mint nem anyagi- önmagától. Mindezen vázlat
értelmi oldalról próbált megközelìteni egy kapcsolatredszert, miközben cselekvés-, tevékenység által,
annak következményeiként is eljuthatunk ugyanoda, bár kimondott szavak, vagy körülìrt fogalmak
nélkül. Nem tudjuk, de érezzük. Nemes cselekedeteknek „lelki” következményei (is) lesznek. Aki
alkalmas az elvont gondolatra, annak az értelem az
útja, aki nemképes, annak a nemes cselekedetek,
melyek erdményeként tisztul. Nem tudja mi történik, de felsejlik bensőjéből az Isteni lél szelleme
(gondolata, tudása) ha igaz utat követ! B.T. 83.
„…mondtam jó Jas kettős út van tett vagy tudás
művelés - gondolkodó tudás útján más önzetlen jön
felém…” Az isteni ember = értelem + érzelem.
Hogy miért kellett elesni az ős-jász vitézeknek?
B.T. 88. „…mert megtették amit kellett kötelességszerűen…” Alanyaivá váltak az Isteni elrendezésnek, ami globális viszonylatban az új kor (Kali juga
– az erkölcsi és szellemi hanyatlás kora) kezdő
mozzanata volt, mìg jász szempontból a letelepült,
szellemi hanyatlásra forduló lét helyett, egy Istentudatú (értsd: MINDEN-tudatú) kóborló, nomád
továbbélés, az akkor még jól élhető Turán alföldön.
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mondtam jó Jas kettős út van tett vagy tudás művelés - gondolkodó tudás útján más önzetlen jön felém
’Gondolkodó’ alatt ezen emberi osztályba tartozókat kell érteni, de ő sem tétlen! Bár tiszta osztálybasorolhatóság ma már nem létezik, a meghatározottságában a három alacsonyabb osztálytól (uralkodó
– nyerészkedő – élvezkedő) kevéssé befolyásoltak
aránya egymillióból ha egy. Az emberiség úgy
0,0001%-a kb. 7500 személy a Földön, a Kárpát
medencében 10-15 fő, ami nem kevés. Különösen
akkor nem, ha elfogadjuk azon ezoterikus nézeteket miszerint egy-egy magas megvalósìtási szintű
ember kisugárzása több tìzezer visszahúzó, negatìv
hatását képes ellensúlyozni. Zoroaszter, Mani,
Jézus, Mohamed és hasonló nagyságok, akár sokszázezres tömegű negativitást is semlegesìtettek.
Napjainkban ilyen horderejű személyiségekről nem
tud a nyilvánosság, de minden nemes szándékú és
tiszta cselekedetű lelki törekvő világolhat kisközösségének. Ez mindig a kevesek útja volt s
különösen ìgy van ez jelen korunkban. De B.T. 76.
„…tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát - de
az élők ébren léte hoz tudónak éjszakát…” Akik a
valódi tudás útját járják (lásd: B.T. 437-441.) azok
nem toboroznak követőket, nem szervezkednek,
nem alakìtanak egyházat. Végzik kötelességüket kiki a maga helyén. Az általános tömegemberek számára is kìnálkozik lelki fejlődési lehetőség és a
legtöbb vallási irányzat ajánl is léttisztìtási szabályokat. Vannak természetesen jámborabb szervezetek,
de harcos felekezetek is bőven. A követők -jó esetben- vérmérsékletük szerint választanak tanìtást.
Sajnos akik hagyománytiszteletből, vagy szellemi
restségből, félelemből beállnak a nekik nem való
„rend”-be, azok nem természetes életüket élik. Elégedetlenek, hibakeresők, ártanak a közösségnek, de
leginkább önmaguknak. De az sem véletlen ha valaki destruktìv (bomlasztó, romboló) hisz lehet
hogy sorsa, küldetése a másìtás. Kérdés milyen
irányba? Egy hanyatló korban mi a konstruktìv (pozitìv, haladást szolgáló, épìtő)? Ha a szellemi
hanyatlás jeleit figyeljük az elmúlt ötezer év emberi
történetében, azt látjuk hogy egyre csak ágaztak
szét, töredeztek, sokasodtak a szellemi utak, nemegyszer újabbak nyìltak. Abszolút értelemben ahágy
ember annyi út, de közösségben élők körében eltúlzott liberalizmus (szabadelvűség) volna ha mindenki a maga feje-, kénye-kedve szerint élne, menne, tevékenykedne. Az emberi túlszaporodást követő letelepedés, határok meghúzása egybe szorìtott
sok gondolatot, amit a helyváltoztatási késztetés,
majd emberek-, áruk- és eszmék áramlása további
szìnekkel/feszültségekkel tetézett. Ilyen viszonyok
közepette természetszerű lett az együttműködés
kényszere úgy anyagi-, mint szellemi területen. Persze az „erősebb kutya” elv mindig érvényesül(t)

hisz a mindenkori kor-szerű (értsd: olyan mint a
kor!) alakìtotta az emberi együttélés viszonyait,
szabályait. Közösségek és azok hangadó személyei-,
irányzatai alkottak erkölcsöt, legtöbbször az Abszolút Igazságtól, az Istenitől függetlenül, attól eltérően, vagy azzal épp ellentétesen. Ne feledjük, a
nézeteltérések korában élünk jó ideje! Voltak idők
amikor védikus (tudás alapú) berendezkedések is
előfordultak. Méltó ’uralkodó’ vezetett, bölcs ’gondolkodó’ tanácsadó(k) bevonásával, ’nyerészkedők’
ismerve a mértéket -csalás nélkül- mozgatták az
ügyeket és a sok-sok ’élvezkedő’ megértve helyzetét
tisztesen szolgált. De szolgált a ’gondolkodó’ nemzetét, uralkodóját, szolgált az ’uralkodó’ népe javát,
szolgált a ’nyerészkedő’ hisz segìteni kellett a tanácstalan ’élvezkedő’-ket. Jól működött minden. A
’gondolkodó’-k mindig megtalál(ják)ták a szellem
művelésének hely-idő-körülmény szerinti módját.
A ’gondolkodó’ nem keverendő a szellemi munkásokkal -méltatlan- papokkal, tudósokkal, tanìtókkal! A kor természetének megfelelő „kisebb ellenállás felé” törvény szellemében azonban megfogyatkoztak a méltó uralkodók. A hiúsági, nyerészkedési és élvezkedési késztetések az uralkodók
körében is felütötte a fejét s ìgy a bűzlő fej romlásnak indìtotta a teste(ke)t. Nem mentesültek a
szellem emberei sem a hanyatlás előrehaladásától és
különösen a hiúság jegyében többre tartották a
hìrnevet, mint az igazi tudást. (’gondolkodó’ természetes belső késztetése; a vágy a hìrnévre) Fontosabb lett a vallási szervezet és annak hatalma, vagyona (rejtetten a hivatalosan ki nem élhető élvezetek titkos -nemegyszer elferdült- kiélése) amihez
előbb az uralkodóval, később a gazdaság vezetőivel, kommunisztikus berendezkedésben az élvezkedőkkel lett(ek) összefonódva. Ilyen „szellemi”
emberek, méltatlan vezetőkkel szövetkezve ugyan
milyen dicsőségre képesek? Egyre-másra a korhoz
illőre fabrikálták az ősi tanìtásokat – már amit el
nem felejtettek, vagy meg nem semmisìtettek! S ìm
napi valóságunknál tartunk. Hogyan gyakorolhat
lelki életet mai ’uralkodó’ ’nyerészkedő’ ’élvezkedő’? A MINDEN-tudat szerint úgy hogy ki-ki megkeresi az ő kötelességét (munkában, családban,
életvitelben, értékrendben), azt végzi és legalább
azokat az -ugyan kerékbe tört- erkölcsi szabályokat
betartja, amit hite szerint követnie kell. Ha nem is
tud róla, de következő életében érdeme szerinti
kedvezőbb helyzetbe fog születni. Egy jó ’élvezkedő’ ’nyerészkedő’ létbe kerülhet, egy jó
’nyerészkedő’ ’uralkodó’ lehet és egy jó ’uralkodó’
’gondolkodó’ sorra juthat, ahol megtanulhatja, gyakorolhatja, megélheti a valódi tudást. Rendesen a
többség útja a cselekvés, de az legyen önzetlen.
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cselekvéstől tartózkodás visszhatástól meg nem óv - nem tisztul meg lemondó sem önmagában az se jó
B.T. 103. „…nekem mint a Legfelsőbbnek célom
sincs mégis teszek - lásd be jó Jas ez a sorsunk
tétlen senki nem lehet 104. rest ha lennék elhiheted
rosszpéldámat követnék - ezért kellett véridnek is
kötelességük tegyék 105. hogyha én nem cselekednék omlanának világok - véridegen keveredés
rombolná a családot…” – szólt Avatár Balarám, és
figyelmeztet arra, hogy változás-központú világunkban az aktivitás a természetes. A ’változásközpontú” - alatt értsd: ezen megnyìlvánulásnak /
teremtettségnek lételeme-, leglényegibb eleme az
örökös változás. Sok lelki törekvő, de tanrendszerek is „megállìtanák” az időt. Azt képzelik ideálisnak, amikor nem történik semmi. Nem cselekszenek, nem mozognak, még légzésüket-, sőt gondolatukat is leállìtani igyekszenek. És akkor mi van?
Minden nem áll le, a megállás halál. Valami mindig
mozog, mozgat, leginkább a három kötőerő (jó –
szeszély – nemjó) a ’meditáló’ természete-, környezete- és a kivìvott visszhatások szerint. (korábbi- és
jelen életbeli tettek, cselekedetek visszahatásai ~
karma) A ’jó’ még csak-csak hagyján, de mit tesz a
’szeszély’ s méginkább a ’nemjó’? „Nyugalmi” állapotban ellenőrizhetetlen. Egy őszinte lelki törekvőnek nem kell mindent ellenőrzése alatt tartani, de
arra sem várhat, hogy majd a ’gondviselés’ megvédi, mert ő nem akar vétkes helyzetbe kerülni
aktivitása folytán. Tehát a puszta tétlenség több
veszélyt hordoz magában, mint a jámbor cselekvés.
Legbiztonságosabb természetesen a kötelességszerű lét, amikor az ember megtalált „küldetése”
szerint él. A ’küldetés’ alatt nem kell világfelforgató,
emberiség-, vagy nemzetmentő hőstettekre gondolni „csak” megfelelni az osztálybéli (gondolkodó
– uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) meghatározottság és az életkorcsoport szerinti (tanuló – családos – visszavonult – lemondott) helyzet adta kihìvásoknak. Keresni mindenben a ’jó’-t, kerülni
’szeszély’-t s főleg a ’nemjó’-t! Tenni kell, ahogy a
Legfelsőbb -példamutatóan- örökkön cselekszik.
(Isten Teremtő aspektusa, a megnemnyilvánuláskor
alszik, de a Legfelsőbb soha!) A Kuru mezei csatában Krisna úgy vállalta a résztvételt, hogy kimondta; nem avatkozik be (persze füllentett, hisz
csak tett egy-két, akár tisztességtelennek és indulatosnak is mondható dolgot – de hogy jövünk mi
Isten bìrálatához? Különösen, hogy nem is értjük
Őt!) Eközben Balarám elvonult, „tétlenkedett” a
harc helyett zarándoklatokat tett szent helyekre.
Isten egyik Avatárja be nem avatkozást fogadva a
Pándava herceg Ardzsuna harciszekerének hajtója
volt, mìg Isten másik Avatárja békés létet bemutatva, aktìvan zarándokolt. Éppìgy kockázatos a
lemondás is, különösen amikor annak nincs ott az

ideje! Lemondó az eredmény vágyától is elálló személy, de őt is körülveszi az anyagi világ, összes
kihìvásával. Lehet tartózkodni a tudottan kedvezőtlen tanìtásoktól, tanìtóktól, társaságtól, környezettől, tevékenységtől, cselekedetektől, életviteltől,
ételektől, stb. és mindez igazán ’jó’ de a változó
világ képének megfelelően a lelki törekvőnek is
aktìvnak kell lennie, változtatnia kell korábbi helytelenkedésein. Az ’aktivitás” természetesen nem a
hétköznapi értelemben vett „mérgezettegér” effektusnak megfelelő nyüzsgés mindenre, hanem
körültekintő, alázatosan tudakozódó, bölcs serénykedés, akár mint a hangyák, vagy a méhek, csak
hozzájuk képest tudatosan és Isten-központú eszményekkel telve. Lemondásban kötődések- és kötöttségek nélkül munkál a lelki törekvő. Ezért is
van annak rendelt ideje a ’lemondott’ életrendben,
úgy 75 év fölött, amikor az azt megelőző életrendek feladatain már túljutott az ember! B.T. 171.
„…Jas barátom egyaránt jó tartózkodás éppen úgy
- mint önzetlen cselekedet mégis tett a jobbik út
172. tudd hogy kötöttségtől ment lesz ki nem utál s
nem kìván - lemondóan tesz ő mindig eredményre
már nem vágy 173. van ki mást lát elemzésben s
mást tettben mi önzetlen - pedig egyik hű vándora
két eredményt érhet el …” - azaz épp olyan üdvös
az aktìv szellemi munka, mint az elvárásnélküli tett.
Amit azonban sosem szabad figyelmen kìvül
hagyni B.T. 609. „…hogyha ember hibákkal is
kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha másét
végzi tökéletesen…” Jelen sorok ìrója sokáig nem
értette mi tüzeli örökös kritikára, azután úgy ötvenedik évét elkerülve lelt rá skorpió Hold-jegye
(aszcendense) asztrozófiai jelentéstartalmára, ami
ìgy szól: „…Minden statikus törekvést lángostorral
korbácsol végig. -mármint a ’skorpió’ jegyű- Minden stagnáló tendenciát felrobbant. Minden tévideába mérget csempész. Minden káprázat-konstrukciót szétlazìt és minden múlandó szépségben,
változásnak alávetett formában megindìtja a vérmérgezés folyamatát. Vallása; a mindent összezúzó, könyörtelen Igazság. Pokla, gyűlöletének
tárgya: Maya, a valótlanság…” de nem csak a Holdjegy hat, hanem a Nap-jegy (csillagjegy) is, ami az
ìró esetében a Bika. Asztrozófiai jelentéstartaalma: többek között- „…legnagyobb megpróbáltatása és
rémülete a változás…” – tehát egyfelől felforgatni,
másfelől változatlanságra törekvés (?) Jelen korunkban a Hold-jegyek hatása az erőteljesebb (az érzelmi/női jelleg) és ott van még a „tétlen lemondó”-ra
ható vércsoport szerinti kötöttség, a név hordozta
misztikus helyzet, a genetikus örökségek hálója, a
nemzetségi sajátosságok következményei és még
sorolhatnánk. Csak a bölcs érintetlenség segìthet.
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földi lény a tétlenségben pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat mint késztetés szeszélyben
A Földön -ami jelen teremtettségben az anyagi
megnyilvánulás egy paránya- ugyanaz az örökös
változás uralkodik, ami a kettőségből adódó két
véglet közötti folytonos mozgás/vibrálás/hullámzás/rezgés. Itt ami létezik-, ami él az mind mozgásban van. Élőként mint egész-rész (értsd: önmagában különböző szabadságfokban szabad egészet
alkotó pl.: növények, állatok) élettelenként mint
rész-egész (értsd: szabad egész, korlátozott szabadságú részét képező alkotóelem pl. elemi részecskék). Az élőt leglényegileg az különbözteti meg az
élettelentől, hogy minden élő megszületik, gyarapszik/növekszik, majd leépül/meghal. Az élettelenek ha létre is jönnek és ugyan avulnak, el is pusztulnak akár, de nem fejlődnek. Az élőket, másképpen ’lény’-nek is szokás nevezni. Tehát a lények
a fogantatásukat követő sejtosztódástól, egészen a
leépülés végét jelentő halálig -amikor is lényegi
lényük, a lél távozik- változásnak vannak kitéve,
mozgásban, alakulásban vannak. Ezek saját, belső
mozgásaik, amit meg nem kötött élőlények (pl.:
állatok) esetében a helyváltoztatás, valamint a külső
és a belső hatások-, azok jellemző kötőerői szerint
(jó – szeszély – nemjó) tovább befolyásolnak. Maradva az emberi létformánál, külön kell választani a
valódi embereket és az emberformájú ösztönlényeket. Ez utóbbiak érzékkielégìtési és önvédelmi
vágykésztetéseiket kivéve érdemben nem gondolkodnak. Állatias kényszerek között élnek. Először
is testi mivoltuk fenntartása érdekében mindenre
képesek. Nincsenek erkölcsi korlátaik, hisz sem
valódi tudással nem rendelkeznek, sem nem gondolkodnak, a már emlìtett létkérdéseken túl. Ami
mozgatja őket az tisztán anyagcsere, nemi élet,
restség, önvédelem. Ennek fontossági sorrendje
egyénfüggő, de egyértelműen az Isten által rendelt
létfenntartás, fajfenntartás, cselekvést követő
reprodukció (kipihenés, feltöltekezés) valamint a lél
és a test egybentartását célzó kötelezettség torzultsága, degradált formája. Senki nem dobhatja el az
életét! A szabad akarat nem korlátoz, de van valódi
tudatosság, ami ezt erkölcsileg nem engedi meg.
Nincs tìltva, de emberlétre méltó tudja, hogy ha képes és alkalmas is volna rá, nem teszi meg. Megközelìthető ez az erkölcsi „tilalom” a „- Ne ölj!” alapelv-ből, ami árnyaltabban azt jelenti, hogy amit
a Legfelsőbb elrendezéséből kaptunk, azt nem
pusztìthatjuk el. Vagy megközelìthető tudati alapon
is, amikor a tudatos ember rendelkezik azzal az
ismerettel, hogy ha egy élőlény adott létformát nem
tud rendesen leélni (gyermek-felnőtt-öreg-természetes halál) akkor automatikusan azonos létformába történik az újabb születés, mindaddig
amìg meg nem élte a megszakadt létet. Ember ese-

tében az újabb és újabb emberlét pedig mindaddig
folytatódik, mìg a lél meg nem tisztul az anyagi
kötöttségektől, kötődésektől és ledolgozásra nem
kerülnek a korábbi hibák, tartozások. Félreértés ne
essék, nem ugyanabban a testben és nem ugyanoda!
Önpusztìtás az egészségtelen életvezetés minden
mozzanata is, hisz ha ideje korán megy tönkre a
test, válik alkalmatlanná a lél és test egybentartására, azt is a lény idézi elő. Ilyenek, a teljesség igénye nélkül; a táplálkozási hibák, a tudatmódosìtó
szerek alkalmazása, a serkentő-, bódìtó anyagok
fogyasztása, melyek az anyagcsere kategóriájába
tartoznak. Fajfenntartási területen nem azért jár a
nemzés aktusa eufórikus hatással, mert azt kell
kiváltani szakadatlan, hanem a Legfelsőbb azon
tréfája az, aminek ismételt kiváltását a lényre bìzza.
Emlékezni kell arra, hogy ha a lél-ek (Aki valódi
kiléte mindenkinek!) Isten parányi része és
minőségileg Vele mindenben megegyező, akkor a
lél eredeti állapotában Istenhez hasonlatosan birtokolja az erőt, szépséget, tudást, hìrnevet, gazdagságot és a LEMONDÁS-t! Szinte mindenre kap
lehetőséget az ember, de nem kell mindent
meg/kiélnie! Ösztönlények ellenőrizetlenül törnek
a nemi kielégülés elérésére, de sajátos módon az
embernél lényegesen fejletlenebbnek tekinthető fajok körében rendesen évente csak néhány időszakra
korlátozódik a késztetés. Párzási időszakon kìvül
nyugton hagyja a lényeket. Sőt vannak olyan állatok, ahol a párosodás csak az utódok önfenntartási
fejlettségének elérése után kényszerìtődik ki újra.
Az ember ebben is szabadabb élőlénytársainál, de a
valódi ember a tudat által válik el az állati léttől. Így
hát a nemtudatos emberformájúak tanulmányozását (ami nem keverendő az emberszabásúakkal!)
érdemes meghagyni a biológiának, ne keverjük azokat a „szellem-tudományok”-ba. A lelki törekvő hasonlóan más elkötelezett szellemi alkotókhozegyhegyűen céljára és annak elérésére koncentrál,
az irányba alakìtja minden érdeklődését s ìgy a
„normális” kéjkésztetések elkerülik. Természetesen
örök segìtője még tudása s tudatossága, valamint
tisztulási mértékének megfelelően a lél s a Mindátható, mint a MINDEN mindenkit átható energiája.
Nem szükségesek pótcselekvések, ha minden percét a Legfelsőbbre fordìtja tanulásban, munkában,
családban és ìgy tovább. Mikor megkérdeztek egy
ugyancsak élveteg, világias művészembert, hogy
miként élte meg férfiassága lehanyatlását, ő kellő
bölcsességel ìgy válaszolt: - Egy gonddal kevesebb!
- s milyen igaza van, hisz naponta megtapasztalni-,
az emberi történetet visszanézve látni, hogy mennyi
kìnt, szenvedést, keserűséget, bűnt és bajt okoz(ott)
a nemi vágykésztetéseknek való kiszolgáltatottság.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
86
aki eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére - képmutató hisz elméje tenné mi kedvtelése
Tétlen senki nem lehet. Még a mozdulatlan ember
agya is jár, ahogy azt vérmérséklete és kötöttségei
diktálják. De ahogy az elmebeli „cselekvés”-től
nem lehet megszabadulni, úgy a fizikai tettekre is
szükség van. Legyen valaki bármilyen besorolhatóságú is (élvezkedő – nyerészkedő – uralkodó –
gondolkodó) és bármely életkorban, a mozgásra,
majd annak tevékeny válfajára -jó értelemben vettmunkára mindenkinek szüksége van, ami nem
kìvánság kérdése. Nem állhat emberlét számìtógép
előtti agymosásból, de a kocsmapult támasztás sem
váltja meg senki sorsát. Az általános embereket
hajtja belső vágykésztetésük és keresik azok kiélési
lehetőségét. Általában meg is találják, csak azt nem
tudják hogy a sorsuk alakulásában mely cselekedetés annak viszahatása(i) mit váltanak ki? Megelégszenek a pillanatnyi öröm-, vagy elégedettségérzéssel.
De mi a helyzet azokkal a lelki törekvőkkel, akik
értik hogy a kedvezőtlen anyagi tettektől tartózkodni kell, ezért sokmindent elhárìtanak maguktól,
különösen munkát, vagy bizonyos munkákat, nemzeti hovatartozás szerinti feladatokat, családi kötöttségeket; benne porta-, háztartás-, asszony-,
gyermek gondjainak viselése, önellátás és ìgy tovább? Sok vallási- és szellemi irányzat eszményìti az
elvonult szerzetesi életet, a magasfokú önmegtartóztatást és különösen a cölibátust. A MINDENtudat álláspontja szerint, ha egy lél emberi létformába kerül, akkor az emberi kötelezettségeket
végre kell hajtani! B.T. 607. „…az éli tökéllyel éltét
ki kötelességel tesz - elmondom most Jas barátom
imìgy élni hogy lehet 608. kötelesség tétel közben
aki csak Engem imád - Mindáthatót okok okát
tökéletes nem hibáz 609. hogyha ember hibákkal is
kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha másét
végzi tökéletesen 610. ahogy tüzet füst vesz körül
minden hibákkal terhelt - tökéletes cselekvés nincs
tedd a kötelességed…” Ahogy egyik élőlény sem
hagyhat ki fejlődése során egyetlen állomást sem,
úgy az emberlétnek is megvan a maga rendje. Ezt a
rendet pedig minden életben meg kell tartani.
Rendelt kötelesség, de a szabad akarat folytán elhagyható szinte minden, csak hiányos lesz a végelszámolás és az életismétlés során pótolni kell azt,
ami kimaradt. Nincs olyan, hogy egyik életben
családos vagyok, másikban nem veszem fel a házasság áldozatát (gondolva, hogy már megvolt!), vagy
egyik életben dolgozom, másikban kolduló szerzetes leszek élethosszig (gondolva, hogy dolgoztam
már eleget!). Sokan és szìvesen használják a hivatkozást az ’analógia’ törvényére. „Amint fent úgy
lent” de az analógia (~ hasonlóságon alapuló két
dolog megegyezése) kiterjesztése nem kerülhető el
széles körben. Ahogy egy részecske ruháját veszi

magára egy lél, annak rendelt sorsa szerint végzi
„életét”. Egyedül csapong a teremtettségben, de ha
nem kapcsolódik sehova, akkor a megnemnyilvánulásig nem lesz képes szolgálni. Pedig a szolgálat a
legfőbb kötelesség. Még maga a Legfelsőbb is
„szolgál” különböző aspektusai révén, a teremtés-,
a fenntartás-, pusztìtás által. Önmagán belül (hisz
nincs mi Rajta kìvüli!), Önmaga kedvtelései szerint,
valamint Maga- és parányai a lél-ek kedvére örökké
aktìv. Méginkább szolgálnak a Felsőbb Irányìtók,
Istenek, Félistenek, mind-mind a maga kötelességét
végzi, hogy a rend meglegyen. Bárki, bármit elmulasztana felborulna az elrendezés. Így hát az
egyedül csapongó elemi részecske is kapcsolatba
lép más részecskékkel, alkotva magasabb szervezettséget és ìgy tovább. Minden lépés egy-egy szint,
aminek kihagyása lehetetlenné teszi a magasabb
lehetőségét! Az ember osztálybeli sajátossága szerint meg kell hogy élje a fiatal tanuló éveket, meg
kell házasodjon, két gyermekkel családot kell alapìtson és fenntartson (Teremt – Fenntart, mint az
Úr!) majd vissza kell vonulnia és öregségére el kell
mindent engedjen (fizikális értelemben felszámolva
a családot, mint az Úr megnyilvánulásának Pusztìtó
fordulata). Ez a rend mindenkibe be van kódolva.
Érzi-nemérzi, tudja-nemtudja, van. Azután jön a
„nagybetüs” élet. Próbálgatják a pudingot. Aki nem
követ kitaposott ösvényt, generációs életmintákat,
az elindul a maga feje után. Vagy kóstolgat új-, számára idegen ìzeket. Titkon remélve hiszi, hogy az
az ő útja, de mindig csak a tapasztalást követően
bizonyosodik meg arról, hogy az tényleg neki való?
A járt út ismerős, megbìzható, csak gondolnák végig egyszer ez úton járók hogy hova is jutottunk az
évezredek során? Oda, ahova kereső eljutni szeretett volna? NEM. De akkor hol a hiba? Analógiára
visszatérve; ha a nagy egészben minden és mindenki a helyén van és becsülettel végzi a dolgát, Istentől rendelt kötelességét, akkor a rend megvalósul.
Ha valami, vagy valaki nem az ő rendelt dolgát végzi, megbomlik a rend. Ha a legtökéletesebb szìvsejt
elvándorol a májba és ott elkezd „máj-kodni” abból
csak baj lesz, felborul a méregtelenìtés, megbetegszik a gazda. Ha valaki eláll kötelességteljesìtésétől,
pl. a családos életrend megkerülésével kìván nagyot
ugrani a lelki fejlődésében -mert a család csak gond
és feltart, meg ’rend’(?)házam is eltanácsolja- akkor
a valódi rend megbomlik. A próbálkozó kìvánja a
másik nemet, szìvesen élne nemi életet, szeretné ha
család venné körül, akik szeretik s akiket viszontszeretve szolgálhat. Képmutatóan mindenki a gyermeke, testvére, mindenkit szolgál, hite szerint az
Urat is s közben belül a lelkiismeret hadakozik gazdájával. A lél tudja a rendet arra bìztatna. Befedve?
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az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független
A tisztelet kétélű; a tisztelő számára -ha méltó rá az
általa tisztelt személy, vagy dolog, akkor- segìtség,
támasz, példa, mìg a tisztelt számára -annak tisztaságának mértékében- megerősìtés, valamint kötelezés a tiszteletre való méltóság kiérdemlésére,
megőrzésére. Ha a tisztelt személy vagy dolog
méltatlan, akkor a tisztelő számára inkább hátráltató a lelki fejődésben, mint kedvező, hisz hamis
értékrendet alakìt ki benne. Ha a tisztelt személy
méltatlan a tiszteletre, akkor a felé irányuló -érdemtelen- tisztelet hamis önazonosságtudatát és hiúságát erősìti. Ismét fel kell emlìteni a -Mi a ’jó’? -Mi
a ’szeszély’? valamint a -Mi a ’nemjó’? kérdéskörét.
Mivel a Bizalmas Tanìtás az Abszolút felől közelìti
meg témáit, ìgy a jó-szeszély-nemjó értelmezését is
Abszolút vonatkozásban kell megkisérelni vizsgálni, hisz most nem az ember(ek) -hamis én(ön)azonosságtudaton alapuló- jó közérzete a kérdés,
azt hagyjuk meg másoknak. Jelen szakasz is megerősìti a Legfelsőbb aktivitásra bìztató tanìtását, de
arra int, hogy miközben tevékenykedik a lelki törekvő, aközben legyen annak tudatában, hogy az
általa végzett cselekedetek- és a cselekvő azokhoz
való viszonya milyen értékrendet képvisel, milyen
valódi értéket személyesìt meg? Úgy tartják, hogy a
butaságnál sokkal veszélyesebb, ha az ráadásul
szorgalommal társul. Nagyon sok az őszintén szorgalmas ember, csak ha ők a tudatlanok körébe
tartoznak, akkor nem ismerik fel tevékenységük
káros hatását. Ha valaki tanácstalan abban, hogy
tettei helyesek vagy sem, akkor a legbiztosabb
méltó tekintély ajánlásait, példáját követni. A
példaadó természetesen nem csak személy, hanem
ìrott, vagy más módon közvetìtett „példabeszéd” is
lehet. Nem véletlenül szól az ajánlás, hogy az
ember a négy életszakasz fiatal/tanuló korszakában
legfontosabb kötelezettsége a tanulás. De kitől, miből tanuljunk? Vannak az általános anyagi életnek
elkerülhetetlen részei, amelyekre fel kell készülni. A
létfenntartásnak, a fajfenntartásnak, az önvédelemnek és a pihenésnek is, kultúrkörönként-, sőt akár
családonként eltérő gyakorlata van. „Ahány ház
annyi szokás!” Nem véletlen a gyakran ismételt
azon megállapìtás, hogy a társas együttélés -értsd:
társadalom- alapköve a család! Ki-ki milyen családba, környezetbe születik, annak szabályrendszere az
elsődleges irányadó, de fontos hangsúlyozni, hogy
az anyagi boldoguláshoz! Ahol anyagi vonatkozásúak az eszmények, ott a tanuló gyermek azt kapja
útravalóul. Ahol lelki tìpusúak, ott azt. Azonban
anyagi és lelki szempontból sem árt tisztában lenni
annak hovatartozásával (még mindig lelki vonatkozásoknál maradva: hogy jó, szeszély(es), vagy
nemjó az?) Mintha ’anyagi’ és ’lelki’ egymás ellenté-

te volna? Nagyjából az is! Egyértelműen megfigyelhető, hogy ha valaki elindul a lelki fejlődés útján,
legtöbbször nehézségei támadnak az anyagi világban, vagy fordìtva, minél jobban boldogul valaki az
anyagi életben, annál kisebb az érdeklődése a lelki
dolgok iránt. A MINDEN-tudat folytonos aktivitásra szólìt a tétlen meditáció helyett, de olyan módon, hogy a cselekvés lelki irányultságú- és elvárásnélküli legyen. Ne földi-, anyagi berendezkedésre
törekedjen, de ugyanakkor a kötelezettségeket teljesìtse. Ember nem kerülheti meg a felkészülést (tanulást) a világi életre, munkára, családra. Ha otthon
kedvezőtlen-, rossz példát lát, túl lehet rajta jutni a
családos életrendbe lépéskor, hisz egy új család
nem kell a régivel együtt éljen, különösen ha áthághatatlanok a lelki-, szellemi eszmények. Régi vita a
többgenerációs család kérdése. Eszményközösség-,
értékazonosságok esetén csak javallható! Jó mindenkinek. Ha azonban ellentétesek a törekvések,
akkor jobb a külön utat választani. Új család, új élet, egymás tiszteletével. De ki méltó a tiszteletre? A
lelki fejlődés szempontjából az; „ki érzékinn úrrá
lesz”! Nem az aki viszi-, sodorja önmagát és a másikat az érzékkielégités rengetegébe, minden területen. Nem az a tiszteletreméltó, aki nem tud különbséget tenni ’jó’ és ’nemjó’ között. A hölgyek a
nagyobb vágykeltők. Nekik az a dolguk, a berendezkedés. Biztonság, jó(l)lét, szeretet. Melyik ’szeretet’? Az elvárásnélküli, örökkön adó, részrehajlás
nélküli? Sajnos nem! Az elváró, kérő/kapni kìvánó
és önös-, vagy családközpontú, világi „szeretet”.
Mikor egy értelmileg nyiladozó gyermek észreveszi,
hogy nemjó családba született (nemjó alatt itt értsd:
megértési szintje szerinti osztálybatartozása szerint,
pl. egy ’gondolkodó’ lélek ’élvezkedő’ szülők gyermekeként testesült meg) első teendője nem a tiltakozás, még csak nem is a menekülés, hanem a tanulás. Keresése a nemesebb tanoknak, azok elsajátìtása közben végezni dolgát, kötelezettségeit.
Sajnos gyermekkorban nagyon rossz az ember időérzéke. Kisgyermeknek beláthatatlan, hogy mikor
lesz iskolás, majd középiskolás, stb. Azonban a ’jó’
olvasmányok segìtenek túlélni azt a néhány évet,
ami szorosan a családban tart. Az iskola már családon kìvül van, és ha az is rossz, még mindig ott a
tudás megszerzésének lehetősége, amit senki nem
vehet el. Mindenkinek azon tudás, amire benső
késztetése van. Akik alantas-, emberhez méltatlan
tanulmányokhoz vonzódnak, azokat lelki törekvőnek ügyesen kerülni kell. Velük, de nélkülük! Nem
lehet elég korán elkezdeni az ’érintetlenség’ gyakorlását. Nem engedni a szabályozatlan- és ellenőrizetlen érzékeknek. Az elmét pedig a valódi ’jó’
irányába fordìtani a tiszteletreméltók nyomdokán.
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ezért kellett véreidnek küzdelemben veszni el - mert megtették amit kellett kötelességszerűen
Az ’egyszerélünk’ hìvek nehéz helyzetben vannak,
hisz e néhány évtizedbe kell mindent beszuszakolni, ráadásul úgy hogy a csapongó elme folyamatos
elégedetlenséggel-, vagy legalábbis az elégedettség
érzetének hiányával fertőz. Nem véletlen a Murphy-i fricska, miszerint; „Minden ember addig törekszik, mìg el nem éri azt a pozìciót, amire tökéletesen alkalmatlan!” - igen hisz már azt sem éri fel, de
ugyanakkor hiúságát legyezi a tudat, hogy lám mìly
magas/fontos/befolyásos stb. helyzetbe került,
amit azután körömszakadtáig védelmez azoktól
akik hasonszőrűek, de még inkább azoktól, akik
igazából arra volnának hivatottak. Ez a nézeteltérések korában természetes jelenség. Az ’istenesek’ jó
esetben imádatuk alanyának szent akaratát vélik felfedezni minden mögött s mégis hasonlóan viselkednek, mint az előbbiek. A tisztességes út mégis
az volna, ha ki-ki tisztába kerülne önmagával és a
világgal. Látjuk, hogy a világi és egyházi könyvtárak
tele vannak az elmúlt évezredek szellemi termékeivel, mégsem sikerül(t) megnyugvást hozni az
emberiségre. Ezt a MINDEN-tudat sem képes
meghozni, leginkább azért nem, mert szemben áll az
ember-központú emberekkel. Már a korszakváltás
idején élt -akár magas szinten gondolkodó- népek
sem voltak egységesek tudásukban, eszményeikben.
A Kuru mezei csata két tábora is megosztott volt,
de mégis mindkét oldal a saját irányába hatott. Öszszecsaptak s végül mindkét fél megsemmisült.
Persze ezt a Legfelsőbbön kìvül előre senki nem
tudta, ìgy mindenki tette ami a dolga volt. Minden
résztvevőnek megvolt az oka, mozgatója, amiért
csatlakozott a hadhoz és mindnyájan alkalmasak is
voltak harcosi szerepük betöltésére, de az elrendezés az volt, ami történt. Azóta a -jelen- kor rendje a
degradáció (elzüllés, lecsúszás) és tapasztalható,
hogy ebben kiválóan teljesìt az emberi faj. Végzi
azt, ami a sorsa. A baj talán ott van, hogy a többszázezer éves időszakhoz képest (amìg tart a Kali
juga - 432 ezer év!) egy emberöltő, de akár több is
elhanyagolhatóan rövid. Ezért az ismert és népszerű tantételek időről-időre-, uralkodó nézettől aktuális hatalomig változnak. Legegyszerűbb az ösztönlény tömegek ösztönei kiélhetőségét-, vagy annak érzetét sugallni, lehetőségeit megteremteni és
akkor az „Isten adta…” arra mozog amerre az önérdek-érvényesìtésükre képes vezető(k) szeretnék.
Nem véletlen, hogy az emberi osztályok (gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő) meghatározottságai keveredtek és ezzel együtt már régóta méltatlanok töltenek be meghatározó helyeket.
Az ős-jászok körében az As városállamban, ha már
fel is sejlett a változás, még éltek a dicsőbb rend
valós és követendő hagyományai. Idézzük csak fel

az ’As’-név hordozta sajátosság egynéhányát: törvényesség - erőt, szilárdságot és méltóságot sugárzó a társadalom, a törvényesség, a szociális és hatalmi
szabályok kifejezője - tekintélynek és a felsőbb hatalomnak való engedelmesség igénye - korlátozza a
személyes érdeket, azt a társadalomnak, a környezetnek rendeli alá - felelősség a többiekért - az
igazság képviselője - a férfi archetìpusának egyik
megfelelője - az értelmet, az erőt és autoritást jelképezi - "apa-archetipus" ami magában foglalja az
erő és hatalom mellett a védelmet és gondoskodást
- a társadalom irányìtó és védelmező funkcióját
jelenti, az ellenőrzést, a rendet és a társadalmi
autoritást - a "felettes én" ellenőrző és korlátozó
szerepet tölt be a személyiség struktúrájában, az
ösztönök elfojtásának szerepét - a kordában tartott
ösztön - háttérbe szorul az individuum, a személyes
érdek és az ösztönök kielégìtése - a személyes szabadság behatárolását és az alkalmazkodást jelenti. Nos e meghatározottságok még megvoltak az
ős-jász férfiakban, akiknek hű- és egyenragú társaik
voltak a jász hajadonok és asszonyok. Ilyen eszményektől vezérelten, természetes volt a csatlakozás a hadhoz, magától értetődő volt az önfeláldozás. Persze átjárta egész lényüket, elméjüket és szokásrendjüket a MINDEN-tudat szerű szemlélet és
életvezetés. Tudták, hogy a test elhagyása legfeljebb
ha földi halál, de méltó életnek ha még van itteni
teendője, akkor itt van folytatása, itt kapja új ruháját a lél. Remélték, hogy ha emberlét következik,
akkor az jász vérben fogan, de ha nem azt is a Legfelsőbb szent akaratának tekintették. Készen álltak
más vidékre, ezért is vált könnyen kóborló nomáddá, az addig letelepült nemzetség. Ahogy minden
földi vidéknek megvan a maga sajátossága, úgy az
összes nép, nemzet egyedi és egyedi küldetése -kevésbé fennkölten- rendeltetése van. Több kultúra,
vagy tantétel a ’vér’-t tekinti olyan hordozónak, ami
tovább viszi az egyediséget, bár ennek az ugyancsak
elterjedt vérátömlesztések némiképp ellent mondanak. Egy biztos, hogy genetikusan egy embercsoport hosszú ideig nyomon követhető. Így van ez a
jászok esetében is, hogy fajtakeveredések ellenére
genetikusan kimutatható a jász sajátosság. Azt már
a történetìró teszi hozzá, hogy az szerves folytatása
az időközbe feloldódot As vérvonalnak. A több évezredes vándorlás ellenére, a meghatározóan jász
jelleg megmaradt vonzalmában az ősi Turán alföldi
lét körében, Föld-övi (Nap - Hold viszony), magassági (viszony a Föld-maghoz), vìzrajzi (a mozgó,
de földözragadt viszony), élőkörnyezeti (flóra –
fauna viszony) vonatkozásban egyaránt. Akik más
helyre hangolódtak, azokban az oda tartozó hatások az erősebbek, de a ’vér’ hordozza ősi emlékeit.
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megtették hisz mind jól tudta küldetés nekik a harc - tétlenségben még tested sem tarthatod fönn kedves Jas
A test és a lél egybetartásához ugyan nem kell sok,
de ahhoz, hogy ember Isten által elrendelt kötelezettségeit képes legyen elvégezni, mégis tenni kell.
A test fenntartásának minimális szintre csökkentése a lemondott életrend előtt nem javasolható,
aminek az első három életszakasz kötelezettségeinek teljesìtését követően, úgy 75 éves kor fölött
jön el az ideje a komoly férfiaknak. Mivel a XXI.
szd.-ra Magyarországon a férfiak várható élettartama alig éri el a 70 évet (!) alig juthat(nának)
lemondott rendbe magyar törekvők. Így nem csak
hogy nem tanácsolt a lemondott rend felvétele, de
annak realitása is csekély. Az idő előtti- és a
tanuló-házas-visszavonult életrend betöltése előtti
szany-nyász (lemondott életrend felvétele) képmutatás. Tudott, hogy nem kevés azoknak a
rendeknek a száma a világban, ahol erős önszigor
közepette folynak a „lelki-gyakorlatok”, de hogy
vélekedik erről Avatár Balarám? B.T. 552. „…önszigorát mutogató megbecsülést áhìtó – képmutató merő szeszély jóság ellen lázìtó 553. testét
vagy mást sanyargató s azt vezeklésnek hìvó merő sötét és tudatlan ilyen személy bìz nemjó…”
A MINDEN-tudat realista. B.T. 573. „…lemondani mindenekről testetöltött képtelen - ezért hát
az eredményvágy az amit elhagyni kell…” Az ős
jászok eredményvágy nélkül csatlakoztak a hadhoz. Mint ’gondolkodó’-k tisztában voltak a küzdelem akármilyen kimenetelével, de mint ’uralkodó’ jellegű harcosok, ott volt a helyük. B.T. 569.
„…kötelesség elrendezett azt megszegni bìz
nemjó - ezért mindig tedd mi dolgod törekvőnek
az való…” („törekvő” alatt jelen esetben értsd:
lelki törekvő) Mivel a jász elődöket sosem motiválta vagyon-, hadizsákmány-, vagy területszerzés, ìgy harcosi fellépésük mindig olyan áldozat
volt, amivel eleget tettek az elrendezések beteljesülésének. Érezték a világ változását, hisz ha laza
is volt kapcsolatuk a környező népekkel, nem voltak elzárt tudatlanok. A kapcsolat kettős volt, egyfelől szellemi sìkon, másrészt a K-NY-i kereskedelmi útvonal -Selyem út- középső ága nem húzódott messze az As városállamtól. Szoros baráti
volt a viszonyuk a Barata-varsai Kauravákkal (Kuruksetra is azok főhatósága alatt állt) de az egykori
Kìna és Mezopotámia közti hatások sem kerülték
őket. B.T. 575. „…öt oka van cselekvésnek ők az
örök késztetők - kik a tudás elemzői egyre csak
ezt hirdetők 576. helyzet és a hamis énkép érzék
ami ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami
elrendezés…” 1. ok; a „helyzet” ~ hely-idő-körülmény 2. ok; „hamis énkép” azaz a téves önazonosságtudat, minek következtében az ilyen ember
testét- és az abból eredő késztetéseket szolgálja 3.

ok; az „érzék” ami elégtelen értelmező képesség
(értsd: intelligencia) esetén szinte csak ösztöntevékenységre sarkal 4. ok; „vágy” ami az egyéni
törekvések késztetője 5. ok; a „sors” ami az előző
életekből hozott- és az itt kiváltott/kiérdemelt
visszhatások összessége a kor keretein belül. Aki
mindezt megerőszakolja, annak egyéni- és sajátos
motivációi / céljai vannak. Az ős jászok már rég
felülemelkedtek az egyéni érdekeken és -ambìciókon, hìven követték a Legfelsőbb elrendezéseit
és nemzetük/családjuk szolgálatát. A kiterjedt családokat egykor is ’had’-nak mondták. A számosság
pedig nem a sok utódból eredt, hanem a szoros
rokoni eggyüvétartozásból. Mikor védekezésre került sor, akkor a had nő tagjai is megmutatták harci erényeiket. A jász nők szálegyenesek, büszke tekintetűek, harmonikus alkatúak, de szikáran erőteljesek voltak. Kezeik formásak, arányosak, de
erejükben és méretükben alig maradt el a férfiakétól. Ki-ki erejéhez mért saját ìjjal bìrt, amit csak
annak Ura használhatott. Eltávoztakor az is a halotti máglyájára került, nem öröklődött. Mikor
mások hadi megsegìtésére került sor, akkor rendesen az asszonyok családjukkal maradtak -egyben
védelmezőül is- és a férfiak szálltak lóra. Ruházatuk harcban sem különbözött a mindennapitól.
Kivételes ìjász képességeik nem kìvánták meg
bárminemű vértek hordását. Nyilazó erősségük
folytán sosem érte őket ellen vesszeje, főleg nem
dárdája, vagy kardja. A kaszabolást más népekre
hagyták. Egy-egy család két-három generációból
állt, de az együtt élés „had” szinten, a mindennapokon túli alkalmakkor vált közvetlenné. Mindenki szabad volt, lelki evolúciós szintje adta szabadságfokán. Ugyanakkor tisztelték és tartották a nemes hagyományokat. Ilyenek voltak a közös ünnepek, születés és eltávozás számontartása, hadi
cselekmények és mások. Az örökös „vallási” életnek az egyén és nem a közösség volt a szìntere.
Nem voltak kitüntetett napok, vagy napszakok lelki gyakorlatokra. Minden gondolatukat, cselekedetüket átitatta a MINDEN-tudat -szerű- lét. Ébredéskor a Nap köszöntése, mantrázás szinte folytonosan (leginkább a: Hari Rám Hari Rám Rám Rám
Hari Hari mantra) felajánlása a Legfelsőbbnek minden tett, -étel. Figyelmes szemlélődés és a komoly
tudás mellett ott voltak az elrendezéssel harmóniában élés nyújtotta megérzések. Természeti jelenségek szélsőségei, család veszélye, barát baja,
ellen ármánykodása mind éberen találta a jászokat.
Legkomolyabb tagjaik szenvtelenül éltek, küzdöttek, öltek s haltak. Az ős jászok küldetése a méltó
gondolkodó és uralkodó lét megélése volt. Istenés természettisztelet, kötelesség és emeltfős életalázat.
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tudod mikor a Teremtő embereket teremté - áldozást is küldött vélük mit végezve vágyuk kész
Az önmagában teljes Legfelsőbb TELJES, tehát
nincs szüksége semmire. Azok a lél-ek viszont
akik -bár isteni minőségűek mégsem teljesek, hisz
személyes vágyaik vannak- a lelki világ külső szféráiban bolyonganak, hiányt éreznek. Mivel nincs
bennük Isten iránti szeretetteljes önátadás (nincs
elvárásnélküliség - hisz uralmat szeretnének, nincs
adás - hisz kapni szeretnének, és nincs megkülönböztetésnélküliség - hisz különbséget tesznek maguk és környezetük között, amennyiben magukat
mások fölébe helyezik) ezért személyes, egyéni
vágykiélésre törekszenek. Isten/a MINDEN/a
Legfelsőbb közvetlen környezetében ez nem lehetséges, ezért olyan közegre van szükségük, ahol
megkìsérelhetik megtapasztalni az uralomra törést
és az uralkodást. Alig akad tanrendszer, amely a
világra ne ember általi ura(da)lom tárgyaként tekintene. Az egész mindenséget meg kell hódìtani!
- szerintük. Mindezt pedig teszik oly lelkiismeretlenül, hogy most amikor kezdenek globális problémákat jelenteni a Földön az emberi gaztettek
(túlnépesedés, környezetszennyezés, légkörkárosìtás, stb.) következtében, más -általuk lakhatónak
vélt- bolygók felé kacsintgatnak. Szerencsére igaz
a kedélyes vicc: „Két bolygó beszélget, kérdi az egyik: - Mi van veled, olyan rosszul nézel ki? - mire
a másik: - Emberem van! - Sebaj! Nekem is volt,
ne aggódj, elmúlik!” – És igen, ha istentelen módon folyik az élet, akkor az ’ember’ elmúlik. A
Legfelsőbb mindennek ellenére újra és újra lehetőségeket teremt a lél-ek számára és felhatalmazza Teremtő aspektusát a megnyilvánulás megteremtésére, jelen esetben Brammát. Ez a Teremtő
rendkìvül nagyhatalmú lény, mégsem Ő Isten! Ha
valaki a Teremtőhöz fohászkodik, akkor tisztában
kell(ene) legyen azzal, hogy Ő egyfajta közbenjáró
a teremtettség és a Legfelsőbb között, amennyiben ha a fohászkodó kedvében jár, akkor javul kikerülési esélye ezen átmeneti teremtésből. Ahogy
jelen szakaszban elhangzik, a Teremtő különböző
áldozati formákat/lehetőségeket is teremtett, annak érdekében, hogy az Őt imádó vágykielégìtő
lelki gyakorlatokat végezhessen. Adott a négy életrend; tanuló-házas-visszavonult-lemondott. Mindegyikben megvannak azok az „áldozati” lehetőségek, melyeket gyakorolva a lelki törekvő nem csak
megélheti vágyait, de ha azt a Teremtő elvárásai
szerint végzi, emelkedhet is. Tisztìthatja a lél-t.
Tanuló időszakban számtalan örömforrás van,
amit ha gondos szülői/nevelői felügyelet alatt végez a tanuló, javára is válik. Ezért nagyon fontos
az értő/bölcs/felnőtti odafigyelés. A gyermekek
ne dudvaként nőjenek fel! Házas korban megélhető a tiszta testiség is és legfőbb hozadéka a két u-

tód nemzése. A családos élet kihagyhatatlan iskola! Aki megkerüli, nincs az a mód, amivel pótolhatná a családban megszerezhető és megélhető tapasztalatokat alázatból, szolgálatból, lemondásból,
de természetesen számtalan öröm, megelégedettség forrása is a család. Ebben az időben végzi az
ember aktìv világi tevékenységét. Így nem csak a
családban, de a jól megválasztott -neki való!munkában is képes kiteljesedni. Ilyenkor a direkt
„lelki-élet” némiképp háttérbe szorul, hisz a lél
nem azért jött ide, „élni” is szeretne. S a Teremtő
megteremti a lehetőségeket. Természetesen legfőbb segédje Maya -az illúzió Istennője- szorgosan végzi munkáját és alig akad emberfia, aki komolyan kikacsint a nagybetűs életből. Jó az! –
gondolja és minden igyekezetével azon van, hogy
minél jobb legyen. Mentségére szól, nem tudja mi
a valódi ’jó’! Minden csatornán az ömlik rá, az lugozza egyfolytában elméjét ami a normalitás, aminek alapja a kor sajátossága a szellemi- és erkölcsi
hanyatlás. A két gyermek felnőtté válásakor, útra
kell engedni őket. Az elengedés sokak számára
megoldhatatlan áldozat! A gazdaságilag elesettebbek még könnyebb helyzetben vannak, mint a
módosabbak, különösen a jómódúak, hisz aki szegény, az hamarabb- és könnyebben készteti utódját önellátásra. Akiről 25 éves kora után is a szülők
gondoskodnak, hogyan alapìt önálló családot, mikor magát sem képes eltartani? Hogyan vállalja fel
az ilyen ember a család szent áldozatát? Pedig a
szülők dolga már más. Nem elrontott gyermekeik
pátyolgatása a sorsuk, de bizony ez az általános.
Sokszor elhangzik, hogy a XXI. szd.-ra teljes lett a
férfiuralom. Butaság. Ki a legfőbb kerékkötője a
visszavonulásnak a családos életben? „Keresd a
nőt!” s megtalálni a gyermekhez ragaszkodó anyát,
a nagyobb házat vágyó háziasszonyt, a nagyobb
gondtalanságot, a több kényelmet, utódokra is kiterjesztett anyagi biztonságot, hisz a férj már beérett, igenis keressen mennél többet! Vegyen a
gyermekeknek is házat, autót, fizesse tanulmányait, miközben még élni is kell, társaságit, szabadidőset, kirándulósat, pihenőset, világkörüli kikapcsolódósat. Pedig a figyelmes asszonyi tekintett
látja már a nyaralás második napján, hogy a családfő valahogy sosincs ott. Fejben dolgozik és a
hadszintéren van. Ezt ma már a technika is segìti.
Vétkes aki kikapcsolja telefonját, bűnös aki nem
érhető el interneten. S hol marad a lelki élet? A
heti mise nem pótolja a napi áldozatokat. Igaz lelki törekvő visszavonul. Fokozatosan kiszáll a mókuskerékből. Kell a harmadik 25 év, hogy a lemondás áldozatát is megérhesse. Tudással bìró
belátja, eljön az idő amikor mindent el kell engedni.
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adatott a lehetőség s kívánságuk szerint lész - ha örökkön áldozának lélnek burka méltón él
A földi viszonyokat nem a Legfelsőbb „mozgatja”
közvetlenül. Természetesen, mint a végtelen MINDEN-en belüli parány, ez az univerzum is az Általa
szándékolt szabályok szerint működik, de ha analógiaként egy embert állìtanánk az univerzumunkkal párhuzamba, akkor az figyelhető meg, hogy bár
az emberi létformát lényegi lénye „mozgatja” mégsem a lél a meghatározó az alany külső- és belső
megnyilvánulásaiban, vagy a külsődleges és a benső
folyamatok vonatkozásában. B.T.108. „…természeti erők azok mik lényeket sarkallók 109. jót szeszélyt és nemjót tudó érti ők a mozgatók - tudja
hogy nem lény cselekszik természet mi lázìtó…” A
’természet’ jelen esetben az Isteni elrendezésekkel
egyenlő, melyek „maguktól” működnek. Afféle
automatizmusok, amelyek ellenőrizetlen esetben
kényük-kedvük-, meghatározottságuk (jó – szeszély
– nemjó) szerint hatnak. Ne feledjük az emberi szabad akarat mindig adott, mindig lehet választani!
Kellő tudás hiányában persze nem látja az illető,
hogy mi is a választék, csak megy a megszokások,
beidegződések szerint s nem érti, hogy ki/mi esküdött össze ellene. Azért oly nehézkes a folyamatok körülìrása, mert nem választhatók élesen el a
MINDEN által rendelt törvények, az adott megnyilvánulást működtető/befolyásoló „közbenjárók”
(Istenek, Félistenek, Felsőbb Irányìtók, stb.) a
megnyilvánulás-, vagy ’természet’-feletti lények incselkedései, a ’sors’ szerinti kényszerpályák, az egyéni lél-ek akarata/vágya, valamint az élőlények és
az ő meghatározottságaikért felelőssé tehető helyzet. Nem véletlen, hogy szinte minden mìtikus
rendszer/folyamat fölállìtotta a maga Felsőbbségeit, ha tetszik égi/földi panteonját. Ember számára
az általánosnak tekinthető áldozaton-, a kötelességteljesìtésen túl ott a lehetőség, hogy akár kapcsolatba is kerüljön a Felsőbbségekkel, vagy azok
„segédeivel” vagy ha nincs is kapcsolat, de a Feléjük irányuló áldozati cselekvések amennyiben kedvük szerint van, úgy teljesül is akár. Az „áldozat”
eredménytelensége nem jelenti feltétlenül az áldozó
hiányosságát, persze legtöbbször az a meghatározó.
Lehet „eredménytelen” egy áldozat, ha a „cìmzett”
azt nem veszi figyelembe, félreérti -hisz Ő(k) nem a
MINDEN, Aki mindenek látója, tudója, ismerője!„csak” egy részterület felkentje(i). Ezért is tartja
úgy a MINDEN-tudat, hogy a viszony- és kapcsolatrendszerek végeláthatatlanjának kibogozása helyett üdvösebb az Abszolút Igazság (ha csak morzsáinak is) felkutatása, és annak ismeretében viszonyulni égi-, földi- s emberi dolgokhoz. A MINDEN-tudatú lelki törekvő tudatos arról, hogy ha a
Legfelsőbb ajánlásai szerint él, akkor méltó lesz arra, hogy lelki törekvéseiben ne gáncsoskodjanak se

Istenek, se emberek. Az ilyen út természetesen nem
a küzdés útja! Ez az elfogadás és az érintetlenség
rendje szeretetben, mindig kötelességteljesìtőn.
B.T. 134. „…sokan jutottak már hozzám kik elhagytak félelmet - ragaszkodást és haragot megtisztulva értek el 135. minden ember énfelém jő ez
bìz vitathatatlan - de én akként megyek elé amenynyire lemond az 136. földi sikert isten kegyet az ér
aki igyekszik - ki ezt teszi sosem tisztul vágya egyre
növekszik…” Avatár Balarám itt több fontos
körülményt szögez le 1. sokan jutottak már Hozzá!
2. akik elérték azok mind félelemnélküliek voltak,
ami csak úgy érhető el, ha a lelki törekvőnek nincs
félteni valója, mert már mindent elengedett 3.
elhagyni minden -személyi, tárgyi- ragaszkodást és
mindennemű haragot, neheztelést 4. megszabadultak minden anyagi szennyezettségtől/befedettségtől 5. mindenki a MINDEN felé tart, hisz a közbenjáróknak bemutatott áldozatok élvezője is Ő, de
aki nem tud róla, az nyìlván kerülővel megy 6.
mindenki felé úgy „megy” az Úr amilyen viszonyban van Vele az útonjáró. Ha közvetett a kapcsolatkeresés, értsd: közbenjárók a „cél”, akkor az Ő
felhatalmazottságuk mértéke szerint segìt Isten. Aki
nem mond le megalapozatlan kényszerképzeteiről,
az kényszerpályán mozog még sok-sok születésen
át 7. aki földi sikerért tesz, az azt kapja meg, aki
isteni kegyért folyamodik azt éri el, de „… ki ezt
teszi sosem tisztul vágya egyre növekszik…” Ezt a
Legfelsőbb nyilatkozta ìgy ki! A ’méltó élet’ hit-,
vallás-, erkölcsi rend- és kultúra kérdése. Ki miben
él azt kell megtartani, de -legalább- azt megtartani!
Aki nem kap belső megerősìtést helybenlevőségéről, az még keressen. Aki helyben érzi magát, az
erősìtse meg magát és mutasson példát életével. A
rossz példa is példa, hisz elkövetője halad rendelt
romlása útján, mìg környezete elborzad azon, hogy
vannak akik ìgy élnek s messze elkerülik a tévutat.
A sokat emlegetett ’áldozatot’ nem kell misztifikálni, egyszerű annak megfejtése: igyekezet az áhìtott
cél elérése érdekében. Anyagi célok érdekében
dolgozni, tanulni, ügyeskedni kell s ha az az igyekvő sorsa hát megadatik. Mìly érdekes is, hogy legtöbbször akkor adatik meg az óhajtott cél, amikor a
sok-sok igyekvést követően az ember már letesz
róla. Így teljesül a „kìvánságuk szerint lész” de a
lemondás eredményességének bizonyossága is ìgy
nyilvánul meg. Ezért hát csak óvatosan a kìvánságokkal, mert a gyanútlan gyakornok ugyancsak
megilletődik amikor bekövetkezik a hőn áhìtott cél
megnyilvánulása. Olyankor két dolog merül fel: 1.
méltó ember nem hátrál meg az elől, ami megadatott 2. kiderül hogy a küzdelmes út szebb volt,
mint a beteljesülés, hisz jön az újabb és újabb vágy.
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midőn felsőbb irányítók kegyeit elnyerének - elégedettség lesz úrrá földön és az egekben
Az elrendezések részben a Felsőbb Irányìtók működése közepette jönnek létre. Ahogy természeti
jelenségeket- s folyamatokat vezérelnek az azokért
felelős Felsőbbségek, úgy az emberi sorsok alakulásában is szerepet játszanak. A MINDEN-tudat
gyakorta hangot ad annak a véleményének, hogy az
Abszolút eszmény a MINDEN legyen s ki arra
koncentrál, afelé törekszik, Neki ajánl-, vagy áldoz
az magától elnyeri a „közvetìtők” jóindulatát. Ha a
„népies-analógiát” és az antropomorf Isten-szemléletet követnénk, akkor emberi tulajdonságokkal és
jellemmel ruháznánk fel a Felsőbbségeket, akik
hangulat ”emberek”, női formáik szeszélyesek, kiszámìthatatlanok, férfi formáik duhajok, agresszìvek, erőszakosak, jó-, vagy rossz-indulatúak, részrehajlók és bosszúállók, stb. Ez azonban túlzott leegyszerüsìtés lenne. Itt is érvényesül az azismenis,
amennyiben olyanok is mint az emberek, meg nem
is. Ezért esett szó korában arról, hogy ha elfogadott
is az „Ahogy fent, úgy lent!” analógia, annak megfordìtása bizonyosan erőltetett és hamis. Mármint,
’ahogy lent, úgy fent’ – pedig ezzel lehet találkozni
a mitológiai-, monda- és meseirodalomban. Az
emberközpontú embereknek-, kultúráknak-, hit- és
vallási rendszereknek egyszerűbb maguk képére
képzelni a Felsőbbségeket, majd hozzátenni, pl.
hogy a Teremtő maga képére teremtett bennünket,
ami legkevesebb túlzott önbizalomra vall, reálisan
pedig felesleges-, leegyszerűsìtő képzelgés. Ha tökéletes ismereteink lennének a felsőbb világ(ok)-ról,
akkor hasonlìthatnánk ahhoz az itteni emberi igyekezeteket, használhatnánk követendő modellként,
de azt inkább csak sugallati-, intuitìv úton ha elképzeljük. Nem tudni olyan szent szövegekről, amelyek hiteles-, és részletes leìrásokat tartalmaznának
a ’fent’-ről -ami messze nem a köznapi mennyország (a leìrások pedig inkább csak eredetibb-, vagy
sutább-, naiv fantáziaszülemények)- ìgy hasonlóság
is nehezen képezhető úgy berendezkedés, mint emberi viselkedésminták vonatkozásában. Egyazon teremtettségben lévén, nincsenek főtörvény-beli különbségek az itteni ’fent’ és az itteni ’lent’ között,
de mivel a ’fent’ tágabb kör, mint a ’lent’ ìgy teljes
analógia sem alkalmazható. A MINDEN-tudatnak
nem célja különböző szellemi rendszerek Felsőbbségekhez való viszonyának (sem) tanulmányozása,
elemzése, legyen az mindegyik kör sajátja. Az
bizonyos, hogy amìg lelki törekvő el nem jut egy
fejlettségi/tisztultsági szintre, addig nagy a kìsértés
olyan irányzatokhoz csapódni, ahol kész receptek
vannak a különböző rendű- és rangú Felsőbbségek
kegyeinek kieszközlésére. Lelkük rajta, hisz nincsenek tisztában azzal, hogy Ki a Legfőbb élvezője
s elszenvedője minden áldozatnak? Mivel minden a

MINDEN-ben nyugszik, semmi nem történhet
úgy, hogy az Őt ne érné, ne érintené. (Ahogy egy
sejti elváltozás hatással van egy egész szervezetre,
még ha nem is követi azt érzékelhető tünet.) Az,
hogy nem reagál azonnal és érthetően minden hibára a Legfelsőbb, az az Ő kegye. Jócselekedetek
azonnali visszacsatolását sem érzik általában az „áldozattevők” de aminek lelki értéke van, az túl van
az anyagin s mint ilyen örök értékként „feljegyzésre” kerül. A mulandó anyagi „értékek” ahogy
jönnek úgy mennek, ahogy keletkeznek, úgy múlnak el. B.T. 198. „…értsd meg jó Jas hogy én vagyok áldozatok gyűjtője - világ Ura s fő barátja ki
érti ezt békét lel…” Szinte elsők közé tartozik a békesség megtalálása. Nem könnyű, általában életre
szóló feladat, de már csekély eredmény is nagy segìtség a továbblépésben. B.T. 265. „...kiket anyagi
vágy hevìt kik imádnak félistent - természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek 266. mivel minden
Bennem nyugszik sok félisten éppen úgy - hódolójuk akként legyen hitében megszilárdult 267. megsegìtem törekvésük kìvánságuk teljesül - de az ilyen adomány is Éntőlem jő egyedül 268. félistenek imádói múló sikerhez jutnak - mìg a Nekem hódolóknak hajlékom a jutalma 269. csekély értelemmel
bìrók nem ismerik kilétem - nem tudják hogy vagyok
MINDEN Földön és az egekben…” Ne feledjük
soha, ki a „FŐNÖK”! B.T. 319. „…áldozat és áldozás is ajándék mi ősöké - vagyok éppúgy mint a
szent szó fű és vaj meg tűz mi ég…” Mint Mindátható; ’Aki’ s energiaként ’ami’ mindenben jelen van,
az a nem Neki szánt adakozásoknak is miként élvezője/elszenvedője, úgy részese is, legyen az bármìly
áldozat, tárgyi- vagy szellemi áldozás, vagy akár az
ősöknek cìmzett ajándék. De benne van a teremtő
OM igében, az áldozati tűz szalmájában, tüzet tápláló olvasztott vajában s magában az áldozati tűzben is. Mivel a Legfelsőbbtől semmi nem független, ìgy a Hozzá irányuló bármìly szándéknak ismerője, már gondolat sìkján is. A legfejlettebb lelki
törekvők áldozataikat elmében mutatják be, kìvülről láthatatlanul s mégis maradéktalanul. B.T. 326.
„…tudd meg jó Jas vannak sokan kik imádnak Félistent - hódolatuk nem mást illet Urukon át is Engem 327. azok akik ezt nem tudják föntre jutva lebuknak - tudatlanok s nem ismernek Legfelsőbbik
Uruknak 328. félistenes Félistenhez ősimádó Őshöz
megy - szellemkövetőknek szellem s Én a MINDENt hìvőknek 329. legparányibb hódolatot szeretettel
fogadok - levél virág gyümölcs vagy vìz tiszta szìvvel ha adod 330. ajánld amit megcselekszel eszel s
amit áldozol - add őszinte lemondásod Hozzám ér
ajánlatod 331. nemkötődve semmihez sem mindent
Nekem áldozván - elkerülnek földi bajok…”
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elégedett felsőbbségek mindent mi kell megadnak - de ki hála nélkül éli szemérmetlen tolvaj csak
Azok az emberek, akik erős vággyal, eltökélt akarattal fordulnak Felsőbb irányìtókhoz, megkapják amit
kìvánnak. Az emberi akarat nagyon erős, de a kìvánságokkal csak óvatosan – még beteljesülnek.
Nem véletlenül alakultak ki vidékenként és kultúrkörönként a különféle szertartások, rituálék, áldozati formák és -folyamatok úgy egyénileg, mint kollektìven. A törzsi közösségektől a legnagyobb szervezettségű társadalmakig megtalálható a ’kijárás’
kultusza. Az égiek nem csak a nagy szertartásokra
reagálnak, de az általános boldogulást is segìtik,
hisz azért vannak. Ahol ’Istenes’ életet élnek ott
megjő a felső támogatás, ahol sok a baj, hányattatás, ott érdemes volna erős felülvizsgálatot végezni,
hogy mi is van? Lehet valami érthetetlen ’tragédia’sorozat, aminek alapos körüljárása elvezethet(ne) az
okhoz, csak sajnos az általános -minden területenaz okozatok firtatása, tünetek kezelése, nem utolsó
sorban az önvizsgálat elhagyása Az elégedetlenség
önmagában még nem ok sem könyörgésre, sem
fohászkodó égbetekintésre, szerét lehetne ejteni a
vélt hiányérzet fontosságának mérlegelésére. Mikor
az ős jászok turáni kóborló nomád életüket élték
nem alakult ki körükben sem a táltos* kultusz, sem
sámánisztikus gyakorlat. Nem voltak áldozó papok.
Nem volt rá szükség. Egyfelől tudatosak voltak
arról, hogy a MINDEN-től semmi nem független legyen az jó(nak) vagy rossz-(nak) vélt- másrészt
tudták, hogy semmi nincs ok nélkül és semmi nem
múlik el következmény(ek) nélkül. Mindezekből kiindulva, örökkön szem előtt tartva élték napjaikat a
természet adta lehetőségekhez igazìtva. Ha bőség
volt nem dőzsöltek, ha szűkösség, hát viselték. Úgy
dacoltak az elrendezésekkel, hogy nem volt sem
örömünnep, sem „gyász”-nap. Megvalósìtottan
voltak érintetlenek, úgy hogy annak filozófiai ismeretének sem voltak birtokában. Tanulva tudtak.
A Bizalmas Tanìtás alapjain végezték kötelezettségeiket. (*a BBB „Tűnt léptek nyomdokán” összeállìtásban vissza-vissza térő ’tátos’ nem a „táltos”
megfelelője! A ’tátos’ olyan gondolkodó, aki tanìt,
előre mutat és soha semmit nem kér, sem magának,
sem törzsének, nemzetségének! Túl van már családos kötelezettségein, élete a szolgálat. Nem jár ki
semmit, legfeljebb rámutat, vagy rávezet a miértekre, okozatok okára. Gyógyìt is ugyan, de nem
különben, mint bármely komoly jász ’Atyafi’, vagy
’Anyajány’. Istenes elkötelezettsége folytán különb
a különbbeknél.) A MINDEN Abszolút mértékkel
mér, a közbenjárók viszonylagossal. Így a Legfelsőbbnél alacsonyabb rendű Felsőségek elégedetté
tétele úgy is lehetséges, hogy az nem esik egybe az
Abszolút értékkel. Mindig elő kell hozni -hogy meg
ne feledkezzünk róla!- jelen korunk a szellemi és er-

kölcsi hanyatlás időszaka! Ez jellemző az ’egekre’ is,
annak lakói sem nemesednek. Ugyanakkor a földi
degradáció előrehaladtában nagy szerepük van az
alacsonyodó Felsőbbségeknek is. Mérséklődik elvárásuk, kevesebbel beérik, de amit viszont adnak
már az sem a régi! A MINDEN-tudat nem viszonossági-, elvárásközpontú alapú! Mìg a ’kijáró’ folyamatok kérnek, fohászkodnak, nem egy pontosan
méricskél, hogy miért mennyi? Felállìtja nem csak a
kìvánt érdekében teendő áldozat mikéntjét, menynyiségét és minőségét, de a ’hála’-adásnak is mértéket szab. „Tudja”, hogy mennyi áldozatot „kell”
vállalni/bemutatni és mit kér/kap. Máig érvényes
különbség MINDEN-tudat és ős-jász értékrend,
valamint más rendszerek/irányzatok között, hogy
az előbbiek a valódi, tiszta Isteni Szeretet alapján
nyugszanak. Nem hìrdetik, élik! 1. elvárásnélküliek,
ìgy tisztelve Istent, Felsőbbségeket, természetet,
élőlénytársakat és elrendezéseket, sosem támasztottak(nak) követelményeket. Ha szólnak, megmondják véleményüket s tudomásul veszik, ahogy lesz.
Nem harcoskodnak, elfogadók, jót-rosszat egyaránt
és egyformán. B.T. 64. „…teljes tudás birtokosa az
ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy
neki jó vagy rossz…” Bármit érve, vagy kapva pedig őszinte hálával nyugtázzák azt. Nincs alázkodás,
hisz egész életük alázatban zajlik. Büszke alázatban
– azisnemis. Sokszor éri kritika a jászokat, hogy konok s büszke. Hol vannak ők kuntól, vagy szásztól? A jász emelt fő a Legfelsőbbre való büszkeség, a -látszat- konokság pedig az elkötelezett kitartás. Aki szilárd MINDEN-tudatban van és erős
tudatossága értékrendjében, az nem sunnyog! Kiáll
– kitér (azisnemis), de meg nem alkuszik. Kitartó s
mindig célba ér, ha kell generációkon keresztül,
csak egyhegyűségét ne veszìtse. Ne csatlakozzon a
széles országúti „hadhoz”! 2. a jászok mindig adnak, mikor mi van, tudást -hisz Ők a ’tudás’ kiválasztott hordozói, továbbvivői!- ad tárgyi-, vagy fizikai segìtséget. A jász kultúrkörben- és történetben
nem volt soha nemesség, sem főúr. Mindenki maga
volt úr, amiképpen szolga! Az „úr” kér, követel,
kap(ni akar) vagy elvesz örökkön, leginkább érdem
nélkül. Felhatalmazottnak tekinti magát a juss-ra.
Ahol a ’juss’ természetes, ott elmarad a hála. Hiányzik belőlük a valódi szeretet. A jász sokáig volt „kiváltságos” de azt mindig -ha kellett vérével- szolgálta/hálálta meg! 3. megkülönböztetés- vagy részrehajlás-nélküliség. Nincs „uram-bátyám”! Mindenki a Legfelsőbb gyermeke s miként a Nap mindenkire egyformán süt, jász is ad mindenkinek és elvárás nélkül. Nem barátkozik a soksággal s ha gyűlöl is, ellenségének is inkább ad, mint hogy elvenne
attól. B.T. 99. „…bármi lesz is egyre megy…”
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áldozatok maradékát akik eszik jók azok - kiknek élvezet csak étkük nem emberek állatok
A szabályozott élet elengedhetetlen része az étkezésben való szabályozottság is. Ha belegondolunk,
hogy miként jön létre mindaz, amit az anyagcserefolyamat során táplálékként szervezetünkbe beviszünk, akkor alapos tájékozódás alapján eljuthatunk
a forráshoz. Ez a forrás bizonyos, hogy nem az
ember! Emberközpontú- és különösen technikai
megközelìtésű szemléletmód esetén egészen furcsa
következtetések keletkeznek. Mintha kizárólagosan
az ember állìtaná elő mindazt, ami a szájába kerül.
Kész tényként tekintenek a talajra, ami van (úgy
magától) vìzre, ami ha nem esik locsolással pótolható, Nap-sütésre, ami üvegházakban nemegyszer
mesterséges fény (s ezen „forrásokkal” még a modern közgazdaság sem számol, hisz van!?), vetőmagokra, amit emberek termesztenek, termésre,
amit betakarìtanak és állatokkal föletetnek (nagyságrenddel nagyobb mennyiségű az a gabona és
más növényi termék, amit az állattartás „hasznosìt”!) vagy feldolgozva, vagy természetes formájában emberek elfogyasztanak. Tényszerűen kezeltek
az állatok, melyek amìg élnek; mozgó húsforrások
és ìgy tovább. Nagyon tömören: mindenek energiaforrása a Nap-ból érkezik, a talaj-, a vìz FöldAnya
testének része (felszìni vizekként a természet részei,
elpárologva „égbe” jutva, még a legszennyezettebb
is tiszta égi áldásként hull alá – napjaink légköri
minőségét, most ne vegyük figyelembe, bár azok
sem ok nélküliek és a savas- és kénes esők sem a
’Sátán’ művei!), minden elemi- s összetett rész egyegy önálló személyiséggel bìró lényegi lény, azaz lél
átmeneti anyagi burka, testileg ezek által- és ezekből „épìtkezünk”. Ugyan ki gondol arra, hogy amikor egy táplálékból „felszabadìtjuk” a hasznosuló
hányadot, akkor milliárdnyi lél anyagi létformáját
pusztìtjuk el – okkal, ok nélkül, de sosem
vissz(a)hatás nélkül! Azzal a természetességgel végezzük az anyagcsere beviteli részét, mint ami
csupán anyagi tehetősség kérdése. Szegény ember
kevesebbet, alacsonyabb minőségüt, mìg módosabb többet és magasabb „minőségüt” fogyaszt. És
mindez gusztus, étkezési kultúra és lehetőségek
kérdése (?). Zajlik az élelemelőállìtás, ételkészìtés és
étkezés mindenféle megfontolás, leginkább pedig
szakralitás nélkül. A ’szakralitás’ legáltalánosabb
értelmezése „isteni” „szent” vagy „természetfeletti” kb. Ha behelyettesìtenénk bármelyik jelentést,
különösen pedig annak tartalmát az étkezés
fogalomkörbe, akkor egészen más megvilágìtásba
kerülne egy pusztán életfenntartó művelet, vagy
élvezeti forrás gyakorlása. Az emberi történetben
vidékenként és kultúrkörönként különböző étkezési szokások, étkezési módok, fogyasztásra bevetten
más-más elterjedt „alapanyagok” alakultak ki. Ha a

Földet, mint élőhelyet vizsgáljuk, nem kell bizonyìtani, hogy különböző égöveken, -hegy-vìzrajzi és
magassági területeken különböznek növények, -honos állatok, eltérnek emberi rasszok. Az eltérő körülményeknek oka van (Isteni elrendezések) és az
eltéréseknek is hatása van az emberre (visszhatás –
karma). Egy tökéletesen MINDEN-tudatú ember,
ha szülei nem költöztek a szülőföldről más vidékre,
akkor kedvezően ott éli le életét, ahol megszületett.
Azt fogyasztja táplálékként, ami ott természetszerűleg megterem -lehetőleg őshonos- és azzal a klimatikus viszonnyal él harmóniában, ami ott van.
Kérdés lehet a helyváltoztatás kiterjedtségének
mértéke? Rendesen ember nem születik oda, ahol
egy életet leélnie képtelenség, ìgy hát a mozgás az
egyén kìváncsiságán múlik, aminek alapja egyfelől a
tanìtóktól kapott ismeret, másrészről az egyén benső késztetése és sorsa. Ha tudás alapján, vagy hagyománykövetésből ezeknek megfelel(ne), akkor az
Isteni elrendezéseknek fő vonalakban felel(ne)
meg. A mai viszonyok visszafordìthatatlanok, ám
sem a túlnépesedés, sem a környezetrontás, de még
az istentelen életvezetés sincs a MINDEN ellenében. Azonban az érintetlenség révén ki lehet térni a lelki törekvőt kedvezőtlenül befolyásolni akaró
erők elől! A MINDEN-tudatú ember, a Legfelsőbb
védelme alatt áll. Áldozatosan él. Az ős jászok az
elmúlt évezredekig visszatekintve, ha mozogtak is
Keletről Nyugat felé, Földi viszonylatban szűk
sávban, jellemzően hasonló természeti adottságok
között tették. Az egykori As városállam elhagyását
követően sokáig nem telepedtek le. Úgy vándoroltak, hogy viselték a természet megpróbáltatásait.
Számukra az volt a természetes. Nem vágytak házba, nem kìvántak élni a kény-elemmel. Mindig csak
azt és annyit vettek el a környezetből, ami létfenntartásukhoz szükséges volt és az élőhelyet sem
terhelte túl. Nem halmoztak fel. Állandó mozgásukat szinte észre sem vette a táj évszázadokig. Jómaguk nem szaporodtak túl s mivel a vidék termékeny volt, biztonságban tudtak élni hagyományaik
szerint. Amit elvettek, azt körültekintően tették,
szakrálisan. Tudták, hogy Ki a Forrás! Tudatosan
vettek el, hálatelten készìtették el és csak felajánlott
ételt fogyasztottak. Az ilyen ’felajánlások’ is egyfajta
áldozatok, minek következtében „szent” ételhez jutottak. „Természetfelettivé” válik a természetes. A
testük fenntartása során „elpusztìtott” alkotóelemek lényegi lényeinek egyfajta felszabadìtói voltak,
s mivel a felajánlás a Legfelsőbb felé irányult az
ilyen ételek tiszták voltak, a „felszabadult” lél-eknek pedig további életesély jöhetett. A tudatos
táplálkozás sosem élvezeti kérdés, főleg nem az a
felajánlás, de amit az Úr elfogad, az tiszta lesz.
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élelemből élőlények esőből az élelem - áldozás termi az esőt az áldásért tenni kell
Az anyagi test felépìtése anyagi alkotóelemekből
történik. Ember ezt gyakorlatilag teljes mértékben
környezetéből veszi fel/el. Mìg több élő szervezet
képes részleges „anyagtermelésre” -lásd növények
cukor előállìtása- addig az ember külső forrásokra
szorul. Ha tudott is, hogy a Földön -közvetlenül,
vagy áttételesen, közvetìtés révén- mindenek energiaforrása a Nap (ami nem tévesztendő össze
csupán a látható fénytartománnyal!) ezt az energiát
a mai emberek közvetlenül nem képesen testük
fenntartásához felhasználni. Ma nem csak alig akad,
de a jelen korban nem is ajánlott a „prána-evés”.
Az ilyenfajta táplálkozást semmi nem javasolja és
senki számára nincs előnye sem testi/anyagi, sem
szellemi/lelki szempontból. Táplálkozásban is az
egyszerűség -volna- az üdvös. Legszerencsésebb
lenne mindenkinek azon a helyen ahol megszületett
és felnő (ennek ideális közege a termékeny vidék!),
ott élni le életét, ott megtermelt és természetszerűleg megtermő-, minél természetesebb -nem
nemesìtett, különösen nem génmanipulált!- növényi forrásokból, valamint tiszta vìzből fenntartani
testét. Lássuk be ez valóban IDEA, de tudni nem
árt róla és csak akarat, tudatos döntés kérdése. A
vìz elengedhetetlen, más folyadék szinte indokolatlan, kivéve a szükség szerinti gyógyteák. Feleslegesek a lelki törekvő ember számára bárminemű
szörpök, ipari üdìtők, akár könnyű borok, fröccsök,
sörök, teák… mind érzékkielégìtés. Sosem a sejtek
kiáltanak létfenntartásuk érdekében alkoholért,
koffeinért, mesterséges szìnezékekért, aromákért,
sűrìtőkért, vagy állományjavìtókért, még ipari
cukorért sem, ők beérik tiszta vìzzel, ami tudjuk ma
nehezebben érhető el, mint egy palack cola.
Megragadva a Kárpát medencénél, vìzhiányról
aligha beszélhetünk mégis, a tiszta vìz már itt is
fogalom. Jód, vas, mindenféle nehézfém, nitrátok,
szerves anyagok a felszìni vizekben és a felsőbb
vìzadó rétegekben mindenütt előfordulnak. Az
esővìz sem tiszta, leginkább enyhén savas, kénes és
sok-sok szennyező gáz, füst, korom, por, oldószer
hordozója. Ez a helyzet még mindig kedvezőbb,
mint ahol az elsivatagosodás, a vìzhiány a jellemző.
S lám milyenek az elrendezések, a „vìzbő” Kárpát
medencében is elindultak a sivatagosodási folyamatok az Alföld egyes részein! (Emlékezzünk rá,
hogy a Kali juga előrehaladtával globálisan fokozódik az elsivatagosodás! Az egykori dús ős-jász vidék
a Turán alföldön szinte sivatag.) A Kárpát medence
azonban nem csak vìzben gazdag, de földje is termékeny, sokban vetélkedik a jász őshazával. Alig
akad növény, ami itt megélni ne tudna. Azt
azonban tudni kell, hogy miként az emberi vándorlások, a növényi keveredés is általános lett. Pár év-

százada nem létezett a Kárpát medencében
krumpli, kukorica, paprika, vöröshagyma, paradicsom, számtalan ma honos gyümölcs, de a kávé,
kakaó, tea is ismeretlen volt. (Ki tudja honnan is az
„ősi” magyar-, vagy jász konyha alapvetően hagymás, paprikás ételei?) A mára kialakúlt gazdag
növénykultúra gabonáival, gyümölcseivel, zöldségeivel, olajos magvaival és a vìzzel, maga a valóságos
kánaán, a tényleges „ìgéret földje”. Legelőinek és
méhészetének köszönhetően „tejjel mézzel folyó”.
Minek is egyéb emberi mesterkedés a test fizikális
fenntartásához? Itt a termőföld, itt a rendszeres égi
áldás, tényleg már csak az áldozás hiányzik, ami
könnyen pótolható. Mert „az áldásért tenni kell”.
Az áldás, miként a balsors generációkon át követ
nemzetséget (értsd: vérségi eggyüvétartozást), de
egész nemzetet (keveredett vérvonalú embercsoport) és egyik sincs ok nélkül. Mindkettő korábbi
érdemek következménye, ìgy amikor jót találunk
tudjunk róla, hogy azt eleink megszolgálták, ha balsors sújt lássuk be nem csak dicsőséges múlt van és
a jelen sem telik visszahatások nélkül. B.T. 93.
„…elégedett felsőbbségek mindent mi kell
megadnak - de ki hála nélkül éli szemérmetlen
tolvaj csak…” A Felsőbb Irányìtók emberszerűek.
Hatalmukban meghaladják az embert, de jellemükben rokonok. Egyikük sem Isten Maga, de jóindulatuk segìt egyénnek, nemzetségnek, nemzetnek,
népnek, országnak. Ahogy sorolódnak e csoportok,
érdemes meggondolni kinek/minek – ki/mi a
lényege, lényegi irányìtója? Embernek az egyéni lél.
Nemzetségnek Felsőbb Irányìtója, a nemzetség
Istene és az ősAtyák. Hogy mekkora az a kör, ami
családok halmaza, de családonként vérségileg elég
távoli (a torzulást okozó belterjesség elkerülése
érdekében!) és mégis egy vérvonalnak tekinthető
férfiak és nők egysége? S hogy mely szülő vérvonala a nemzetségheztartozás záloga? Ki tudja. Letelepedés előtt a vándorló nomád családok életterükön belül szabadon mozogtak, a családi had
egymásról tudva, egymással szellemi sìkon állandó
kapcsolatban állva követte hagyományait. A túlnépesedést követő végleges letelepedések, a vérkeveredéseknek ha nem is genetikus, de kulturális belterjességét eredményezték, függetlenül attól, hogy
ki milyen körből került be. Megindult az idegen ősAtyák, idegen Istenek imádata, mìg a MINDEN
csak mosolyog. A nemzet, már nemzetségek keveredése, tehát a különböző nemzetségek Isteneinek
osztozniuk kell gyermekeikben, mint Jó Apa és Jó
Anya -akik természetszerűleg vérségileg nem rokonok!- közös utódjuk gondjaiban-, örömteli erényeiben megosztoznak. Az énközpontúbb Felsőbbség
betart jámborabb „riválisának”. Ki lesz a győztes?
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Teremtő a tettek oka Legfelsőbb OM mitől jő - ezért minden áldozásban tudjad jó Jas ott van Ő
Az áldozás, aktìv cselekvés, de lehet egyfajta
passzivitás is, amikor a lelki törekvő tette nemkìvánatos cselekvéstől való tartózkodás. Azt cselekszi, hogy nem teszi meg. Az ilyen áldozatok
nemegyszer magasabbrendűek, mint a jámbor tett.
Ilyenkor sincs tétlenség, hisz a tartózkodás oka a
nemjó elkerülése. Az aktìv tettek oka olyan módon
a Teremtő, hogy Az a MINDEN felhatalmazásából
létrehozza(ta) a teremtettséget -Földi emberi fogalmak szerint- ezen anyagi megnyilvánulást. (Végtelenül változatos a megnyilvánulások sokasága, de
számunkra közömbös, hogy mi- s hogyan zajlik
más megnyilvánulásokban, még „parányi” galaxisunk is megfejthetetlen.) Az okság úgy jön létre,
hogy a MINDEN jóváhagyásával, az Ő Teremtő
aspektusa által megnyilvánul, működésbe kezd és
egészen a megnemnyilvánulásig (a teremtettség
pusztulásáig) fennáll e kettősség. Lényegi alkotóelemei a lél-ek szinte végtelen halmaza (azok, Akik
e szférába kerülnek), mint mindenek lényegei és
köréjük épül a sok-sok lét- és/vagy létezési forma.
(jelen esetbe a „lét” az élő, a „létezés” a nem élő
megnyilvánulási változat). Mindennek kezdete a
teremtő ige, az OM. Az OM által veszi kezdetét a
teremtés, ami -mint az „O”- kerek egész, és -mint
az „m” ~ hullám- hullámzik, rezeg benne a kettősség váltakozása. Ahol megszűnik a mozgás, rezgés,
ott megnemnyilvánulttá válik, az addig működő
rendszer. Ha nincs áldozás, nincs változást
gerjesztő akarás, akkor elhal a történés. De miként
a lekapcsolt ventillátor még forog egy ideig, majd
ha nem kap újabb impulzust előbb-utóbb megáll.
Az apróságok gyorsan megállnak, mìg a nagy
rendszerek csak lassan halnak meg. (voltak
évszázadokig tündöklő népek s a lassú hanyatlás
végüket okozta) Nem véletlenül üdvös minden
jószándékú áldozatot az „OM”-hanggal kezdeni,
ahogy a teremtés is úgy vette kezdetét. Az önmagában teljes MINDEN azért teszi lehetővé
folytonosan a teremtéseket Önmagán belül, hogy a
kiáradó lél-ek által megtapasztalhassa Önmaga
gazdagságát. A pusztába kiáltott szó is elszáll, semmivé lesz, mìg vissza nem verődik, vagy halló
fülekre nem talál. A csillagközi térben semmi nincs,
miközben keresztül kasul szövi a végtelen sok kozmikus sugárzás mi addig száguld, mìg valamiben
ugyan változást ne lesz képes előidézni. A Legfelsőbb is örökkön sugárzik, ontja éltető- s pusztìtó
energiáit részrehajlás nélkül. Csak ad, ad és ad s
mert önmagában teljes, mindezt bárminemű elvárás
nélkül teszi. Ez az Isteni SZERETET. Tudja, hogy
semmi nem múlik el nyomtalanul, nincs hatás
ellenhatás nélkül, nincs akció reakció nélkül, elég
csak szabadjára engedni parányait -a lél-eket- s azok

„megtermékenyìtik” változatossá varázsolnak mindent. Eközben az Úr derűsen szemléli a kalandos
történeteket. Van benne dráma, szentimentalizmus,
tudós gondolat, szépség, tragédia s ez mind az Ő
„mozija” - kivetìtődése. Ő mindenütt és mindenben jelen van. Hogy láthatóvá váljék anyagi szemek
számára, hát anyagi vetìtővászonra van szükség,
értsd: anyagi megnyilvánulásra. Ember sem
működik másként, hisz akkor érzékel, akkor
elégedett, ha kisugárzása, szándéka, akarata visszatükröződik. Értő tekintetben, vagy halló fülekben,
kìvánt változásban, vagy egy alkotásban. Társas
kapcsolatokban is a férfi ha ad, amilyen minőségű a
fogadás olyan minőségű lesz elégedettsége. A viszont adó nő is akkor ragyog, ha kisugárzása értő(k)re talál. Hiába a sok-sok próbálkozás, ha soha
nincs visszajelzés, elfogy az erő. De ez a viszonosságalapú, elvárás-központú -amúgy természetesszemlélet. Az az áldozati folyamat, amikor az
áldozó kìván élvezni, áldozati szolgálata elváró. Az
uralomra vágyó lél uralni kìván, elvárásai vannak,
ezért van itt. Még önzetlensége is számìtó. Sok
vallási rendszer épül(t) e természetes alapokra és
évszázadokig, de akár ezredekig vannak követői.
Nem merül fel a Legfelsőbb önzetlen szolgálata.
Aki hallott már Isten önmagában teljességéről, az
lakonikusan mondhatná; - Minek? Neki mindene
megvan, nekem vannak hiányaim! - De nem veszi
észre, hogy a teremtettség minden önzetlen cselekedetével az Isteni boldogság vetül vissza. A számìtók a köztes Felsőbbségek kényének-kedvének vannak kiszolgáltatva. Ha eltalálják „istenük” kedvét
akkor segìtséget kapnak, ha nem hát nehezebb
helyzetbe kerülnek. A Nap-ként ragyogó központi
égitestünk szakadatlanul ontja sugarait. Számára
nincs éjszaka, nincs ünnep, vagy szabadság. Egész
léte az adásról szól. Ez az Ő áldozati szolgálata. Itt
Ő a Felsőbb Úr, mégis szolgálja rendszere minden
lakóját. A létezések, a sok-sok létformával egyetemben létükkel s életükkel „verik” vissza az energiát. A történések a viszonzások. Hálás és hálátlan
viszonzás nem befolyásolja a Napot. Ennek ellenére számtalan kultúra tekint(ett) szinte mint
Legfelsőbbre a Napra s a megnyilvánulás ezen
részében nem is cselekedtek hibásan. Mivel a
MINDEN Mindáthatóként (Személyes voltának
személytelen kisugárzásaként) mindenben jelen
van, legyen bármilyen történés, abban Ő érintett.
Egyrészt Mindáthatóként a létezések és létformák
viszontagságaiban, másrészt a természeti törvények
vezérlőjeként. Mikor egy áldozati szertartás
megcéloz egy Felsőbb Irányìtót, akkor a MINDEN
az áldozat bemutatójától, az áldozati szertartáson
át, az áldozat elfogadásáig semmitől sem független.
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hiába annak az élte ki csak élvezetnek él - látni kell ez örök forgást s ember névre méltó lész
Az ’ember’ név kötelez(ne) de annak is leghangosabb hìrdetői nemegyszer azok, akik méltatlanok
viselésére. Az ’ember’ kifejezés sok vetületű, ìgy
nem csak természettudományos rendszertani besorolhatóságot jelent a Földi élővilágba, de -többek
között- jelző is, amikor az emberi erények
birtokosával kapcsolatban kerül használatra. (Hogy
ki mit tekint emberi erénynek az is legkevesebb
megosztó kérdés.) Amikor pedig egy biológiailag
minden szempontból embernek tűnő lény nem
méltó az ’ember’-i jelzős szerkezetre, akkor akár
’ember’-sége is megkérdőjelezhető. (Hányszor is
kap aljas ember állati jelzőt -ami legtöbbször sértő
az állatokra!-, amikor olyan súlyos erkölcsi mulasztást követ el, amitől az emberi közösség -mintegykiveti maga közül; brutális gyilkosság, kegyetlen
bántalmazás, elferdült szexualitás, stb.) Tudjuk,
hogy az emberi „kaszt”-ba sem sorolható minden
emberalakú létforma (ami nem keverendők az
’emberszabásúakkal’!) és hogy a valódi emberi
létforma 99,99%-a ’élvezkedő’ - 0,009%-a
’nyerészkedő’ - 0,0009% ’uralkodó’ és 0,0001%
’gondolkodó’ miközben minden ember a négy
osztály keverékének reá jellemző meghatározottság,
vagy túlsúly szerint ha besorolható. Esetleg tisztán
élvezkedő tìpusú emberek vannak. Azonban nekik
is meg lehet és meg is kell adni az esélyt, hogy lehet
bennük -ha parányi is- a magasabb osztályok
jellegzetességeiből, jellemvonásaiból. Azért alakult
ilyen lehangolóan az emberiség besorolhatósága a
Legfelsőbb által megalkotott négy osztályban, mert
az Isteni elrendezettség jelen korunkban nem a
szellemi és erkölcsi emelkedés. A hanyatlásnak pedig legjobban az élvezkedő „létforma” a megvalósìtója. Az ilyen emberek élete lelki értelemben
hiábavaló, anyagi értelemben ők vannak itthon.
Mindig azok lógtak(nak) ki a sorból, akik mást
gondolnak, mást hìrdetnek, mást akarnak, mint a
meghatározó tömeg, vagy az épp uralmon lévő
iskola. Nemegyszer hangzik el az a realista megközelìtés, hogy pl. Jézust ma is megfeszìtenék!
Nincs mit felróni a csőcseléknek, akik halálát
akarták. Merné csak pl. hangosan kimondani ma,
hogyha követni akarsz engem hagyd el családod!
Olyan destruktìv bélyeget kapna, amit le nem
mosna lelki tisztasága sem a világi megìtélés előtt.
A MINDEN-tudat mit sem foglalkozik a keresztény tanokkal, de Európában (is) elkerülhetetlen
lelki vonatkozású elmélkedések során itt megcsontosodott tanrendszerre utalni az érzékeltetés -és
nem a kritika- okán! Az emberiségnek az a 99,99%a, mely eleget tesz ’élvezkedő’ életrendje kötelezettségeinek, az anyagi értelemben elvégzi dolgát.
Alaptalan kìvánság volna tőlük elvárni, hogy a ter-

mészetük ellen tegyenek. Azt azonban -adott esetben- előlük sem kell titkolni, hogy amit tesznek az
sem nekik egyénileg, sem környezetüknek, vagy az
emberiségnek nem válik javára. Teszi ezt minden
jóérzésű mozgalom, emelkedett vallási szervezet,
amúgy mindhiába. Mikor van „adott eset”? Amikor
kérdeznek. Persze a válaszadáskor nagyon körültekintőnek kell lenni. A válasz mindig a szükséges
és elégséges mértékre korlátozódjon. Ha valaki
megkìván egy gombóc fagylaltot, ne nyomjunk az
arcába egy egész kehellyel, nem fog neki jól esni és
élvezeti értéke is csekély lesz. Az élvezet alapvetően
öngerjesztő folyamat. Ha valaki szépen adagolja,
egy életen át sem csömörlik meg amúgy kedvezőtlen vonzalmától, sőt mìly büszkék a magas kort
megélő dohányosok, ivók, nemi életet élők. Még
példaképek is. Ki ne hallotta volna pl. a Churchilli
„Csak semmi sport!” – szlogent, bokáig érő szivarfüstben. Amiben igazsága is van, hisz nem szabad
összetéveszteni a mozgást a sporttal! A mozgás
elengedhetetlen, a sport érzékkielégìtés, nyerés esetén magas szintű élvezet. Igaz, hogy vesztéskor
halálos targédia, sportolónak, edzőnek, szurkolónak. Miért nem találkozni a világ egyik szellemi
tanìtásában sem a sport üdvözìtőségével? Az „örök
forgás” kifejezés éppúgy vonatkozik az; áldozás elégedett Felsőbbség(ek) - eső - élelem - élőlény,
aki áldozik körfolyamatra, mint az újabb és újabb
életek örök körforgására. Az élvezkedő ember az
élvezeteknek él, az tölti ki érdeklődését, minden
gondolatát és csak azért tesz, ìgy természetes, hogy
következő életében is ugyanilyen osztályba kerül,
hisz képzete sincs magasabbról. Alacsonyabbról
lehet és sűllyedhet is, vagy ugyan újra emberként és
élvezkedő meghatározottságúként születik meg, de
kedvezőtlenebb tárgyi körülmények közé mint jelen
életében. Ez is a tanulás, a tanìtás része. Aki jó körülmények között is csak az élvezetek rabja, azt
nem lehet más módon figyelmeztetni, mint hogy
következő életében ugyanúgy hódolhat minden
kedvtelésének, csak hátrányosabb helyzetben. A
jóléti társadalom, felső középosztálybeli élvezkedője kerülhet következő életében egy szegény ország,
alacsonyabb osztályába tartozó polgárának létébe.
Ehet, ihat, párosodhat, kártyázhat, focizhat, dohányozhat és ìgytovább, de az élvezet „minőségjavìtására” irányuló törekvés egyre csábìtja, ahelyett,
hogy lelki irányokba forduljon. Ha megfigyeljük a
rohamos emberi túlnépesedést, azt látni, hogy a
sokasodás a szegényebb vidékeken következik be s
nem a módosabb társadalmakban. De tudni kell,
hogy a legparányibb lelki érték örökre megmarad, s
bármìly lassan is, de gyarapszik és sok-sok élet múltán egy élvezkedő is méltó lehet az ember névre.
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aki látja igaz létét önmagában boldog ő - nincsen annak már mit tenni bizonyosan hozzám jő
Az igaz lelki úton első lépés tudomást szerezni az
ember lényegi lényéről. A tudomásszerzést követheti a további tudakozódás, tanulmányozás s közben megértése ezen valóságnak. A megértés még
messze nem megvalósìtott tudást jelent, de értelmi
úton be lehet látni a lél kihagyhatatlanságát a mindenségből. Jelen szakasz „látja” kifejezése is inkább
belátásra utal, mint sem fizikai érzékelésre szem által, miként az ezo világ ’látói’ sem szemükkel érzékelik az általuk „láthatókat”. Ennyiben az érzék
köre sem lényegtelen a lelki úton, hisz ha a végtelen végessel fel nem fogható, azért az érzés segìtségül hìvható. Nem véletlen a kétszeres feltételes
mód, hisz nem szükségszerű. A MINDEN-tudat
nem ìtéli el az érzelem-pártiak magatartását, csak
arra figyelmeztet, hogy a nem tudás alapú benyomások csalfák. Az általános emberek -s ilyen szempontból a lelki törekvők úton lévői sem kivételeknem rendelkeznek olyan fokú tisztasággal, mentességgel az anyagi világ illúzióitól, hogy bizton ráhagyatkozhassanak érzéseikre. Megtehető, de a figyelmes ember messze túl van a „hiszem ha látom”
megközelìtésen, amit jelen esetben értsd: ha amit
érez az ’érző’ ember, de nem érti, akkor „látása”
hamis. Az emberiség azon igyekszik, hogy boldog
legyen. Igazából nem gondolkodik el azon, hogy mi
a boldogság és azon sem, hogy mi a boldogság
folyamata, főleg pedig azon nem, hogy olyankor ki
is a boldog? Az talán külön levezetés nélkül elfogadható, hogy állandósult boldogság -érzet- nem
létezik. Átmeneti világban minden „idevalósi”
átmeneti. Ami nem idevalósi az a lél. Ö 100%-ban
lelki és nem anyagi! (A MINDEN sem idevalósi, de
mint Mindátható jelen van s mivel minden Őbenne
nyugszik, természetszerűleg e megnyilvánulás sem
független Tőle.) Nincs az az elégedettségi érzés,
ami előbb-utóbb ne válna megszokottá, természetessé, majd akár unottá. Új kell, jobb kell, több kell,
más kell! Talán úgy ìrható körül az emberi boldogság -érzete- hogy olyankor áll elő, amikor az
egyén gondtalannak érzi magát, sőt még vágyai is
teljesül(ni)ve látszanak. A boldogság iránti vágy
érthető. Léte igazolja, hogy az valós valami (nemlétező iránt nem ébred vágy!), másfelől természetes
igény, hisz mindenek lényegi lényének, a végtelen
sok lél valamennyijének a megszületetlen állapoton
(örök léten) a teljes tudáson kìvül, harmadik alaptulajdonsága a boldogság. Igen a lél örök + teljes
tudású + boldog, örök hajlékán! De sem jelen teste,
sem ezen anyagi megnyilvánulás nem a lél örök hajléka! Ide tanulni kerül, mely tanulás során azt is
megtapasztalja, hogy itt minden mulandó. Mulandó
az öröm, de a bánat is, mulandó a boldogság, de a
boldogtalanság is, mulandó maga az élet, a létezés.

Tehát a Földi boldogság -ha van is- átmeneti állapot. Az emberek többségét nem befolyásolja ez
még ha tudomást szerez is róla, de általában nem
tudatosul senkiben, hogy ne kergesse a boldogság
kék madarát! Az embertudatú emberek hìvőként
esetenként beérik a mennyei boldogsággal -majdde az általános ember itt és most akar boldog lenni.
Mivel test tudatú, ezért a test közérzetéhez méri
boldogságérzetét. Kis boldogság egy kudarcmentes
történés, nagy boldogság egy beteljesült szerelem,
stb. Az első eset az ember (ön)védelmi késztetésének átmeneti beteljesülése, mìg utóbbi a párzási-,
vagy fajfenntartási törekvés pillanatnyi kielégülése.
De ott van még az anyagcsere, valamint a pihenés
élőt késztető „parancsa” (anyagcsere-védekezéspárzás-pihenés) melyek ki/megélése ugyancsak legalább elégedettségérzéshez vezethetnek teljesülés
esetén. A tömegemberek által „szent-fazéknak” titulált elszánt lelki törekvőket savanyú, megkeseredett, amúgy sótlan lényeknek vélik. Pedig attól,
hogy nem szokványosan viselkedik, nem normálisan reagál világi dolgokra, attól lehet, hogy közelebb áll még Földi boldogsághoz is, mint azok, akik
egyre csak azt hajszolják. Sokat jelent, hogy ki milyen alapokról szemléli a világot. „Európa: világnézet nélküli, csak periódikus vélemények vannak.
Nyugat: a „szent egoizmus” a világnézetet helyettesìti. Kelet: vigasztaló, bìztató világnézet.” mondta Baktay Ervin (1917-ben) Az az orientalista,
aki sokat járt Keleten és valóban jól ismerte a Keleti -különösen az Indiai- „lélektant”. Nem részletezte földrészek szerint az emberi világnézet helyzetét, de a három irányultság is érzékelteti az emberiség meghatározó viszonyát a léthez. Európában
valóban időről időre változnak az uralkodó szemléletmódok -s bizony nemegyszer periódikusan- mìg
a Nyugat -amibe az úgymond „nyugatos” Európa is
beleértendő- különösen pedig az Észak Amerikai
vidék nagy olvasztókemencéje az én-központúságot
eszményìti. Én és hozzátartozóim! A klasszikus
három alsó emberi osztály; ’élvezkedő’+’nyerészkedő’+’uralkodó’. „Élni” + kihasználni + uralni!
Helyzeteket, viszonyokat, embereket. Egójuk a tiszta megtévedt ön(én)azonosságtudat. A MINDENtudat vállaltan a Keleti körhöz sorolja magát, hisz
gyökerei is oda vezetnek. Vìgasztal és bìztat, hogy
nincs hiába a legcsekélyebb lelki törekvés. A legparányibb áldozat sem múlik jobbìtó visszahatás
nélkül. Aki valódi énjével megvalósìtottan tisztában
van (értsd: hitelesen éli is azt ami eszménye!) az
már itt megìzlelheti az igaz, sosem múló boldogságot. Elégedett azzal ami adatik és örömmel fogad
minden elrendezést. Szeme előtt lényegi lénye a lél
lebeg s Annak Gazdája, a Legfelsőbb, a MINDEN.
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történés hogy legyen vagy se bármi lesz is egyre megy - teljes éltet így tud élni szándékai nincsenek
Elrendezetten az ember uralni szeretne, törekvő,
változást akar. E ’változás’ alatt nem azt kell érteni,
hogy mindig, mindent megváltoztatna, hisz az
állandóságban érzi magát biztonságban (pl.: „Járt
utat a járatlanért el ne hagyd!”) de azáltal, hogy
vágyik, szándékai vannak, célokat tűz ki, az által
akaratlanul is változásokat idéz elő. Az ’elrendezettségek’ pedig a teremtettségben uralkodó állandó
változások, váltakozások okán akkor is mozgást
idéznek elő, ha azt az egyén legszìvesebben elkerülné. Még az egyszerű létfenntartás is folyamatos
változások szìntere. Táplálkozás, lakás, időtöltés,
stb. mind aktìv cselekedetek sokasága. Elmebeli
spekulációk, képzelgések és csapongás, valamint a
testi késztetések történéseket akarnak. Ez az általános, tömegemberek vonatkozásában ìgy természetes. Az egész megnyilvánulás úgy- és attól működik,
hogy a lél-ek megszámlálhatatlan sokasága, egyénenként és csoportosan, létformájukon keresztül
érdekérvényesìtésre törekszenek. Lelki törekvők
sincsenek tétlenségre kárhoztatva, „csak” eszményeik, viszonyulásuk más. Aki elfogadja, hogy van
Isten és azt is, hogy Tőle semmi nem független, az
be kell(ene) lássa, hogy az énközpontú aktivitás
kedvezőtlen a lél tisztulási esélyei szempontjából.
Akinek személyes anyagi vágyai vannak, az a szándékai szerinti történések kiváltásában, -irányìtásában, majd annak gyümölcse learatásában érdekelt.
Így hát számukra nem mindegy, hogy mi, hogyan
zajlik le. Azt kìvánják, hogy történjenek olyan dolgok, amelyek szándékaiknak megfelelően alakulnak.
Az emberi letelepedés egyik fő mozgatója is az volt,
hogy ugyan állandósultnak tűnő körülmények között, de kiszámìthatóan alakuljanak a viszonyok. Ne
legyen éhìnység, ne kelljen szomjazni, ne legyen kitéve a test a fenyegetettségeknek, -viszontagságoknak, nyugodtan, magát biztonságban érezve aludhasson és minden vágyát élhesse kedve, pillanatnyi
szeszélye szerint. Ilyen viszonyok a nomád világban
elképzelhetetlenek, különösen istentelenek körében. Akik ráhagyatkoznak az elrendezésekre, azok
tűrik a szomjúságot és az éhezést, dacolnak az elemekkel, megfontoltan párosodnak, biztos távot tartanak a veszélyektől és igyekeznek olyan életvezetést folytatni, hogy a test fáradalmai ne kényszerìtsék védtelen pihenésre. Az ős jászok is, le nem
települt életükben, mindig olyan vidékeken kóboroltak, ahol vìz bármikor elérhető. A bizonytalan
gyűjtögetés mellett, biztos élelemforrás volt a ridegtartású jószágok kéznél léte. A születés-szabályozásban a férfiak kezében volt a megszakìtott közösülés révén az irányìtás. Ha nincs lél-t hordozó
mag, hiába az asszonyi vágy, nincs megtermékenyülés. Túlszaporodás elkerülésében még az elrendezé-

sek is segìtettek, hisz tudott, hogy a lovas népek
körében, ahol a férfiak szinte örökkön lóháton mozogtak, jelentősen alacsonyabb volt a termékenyìtő
képesség. A pihenés a férfi hadban emlékeztetett a
farkasok viselkedésére, naponta gyakorta, több rövid alvással pihentették az általában nem erőszakolt
testet. Mértéket tartottak pihenésben is, de „fáradozásban” is. A MINDEN-tudat alapú mentalitás
örökös aktivitásra serkent, de olyan módon, hogy
az szinte csak a kötelességteljesìtéssel legyen összefüggésben. (Fiatal korban; tanulás + mozgás + játék. Házas korban; családfenntartás + két gyermek
felnevelése + aktìv munka + közösségi élet. Visszavonult korban; fiatalok segìtése + lelki tudományokban való elmélyedés + léttisztìtás a két előző
életrendben felszedett kötöttségek leépìtése. Lemondott korban; lelki önmegvalósìtáson való
munkálkodás.) Így már előnyösebb helyzetbe kerül
a cselekvő, hisz a visszhatások más értelmezést
kapnak a kötelességszerű-, nem önérdekű-, elrendelt tettek-, és mást a kedvtelésből, érzékkielégìtésből elkövetett változtatások vonatkozásában.
Tehát jelen szakasz első fordulata nem a nemtörődömségre bìztat, hanem az akaratlan történésekkel
szembeni semleges viszonyra. Egyfelől érintetlenül,
másrészt valódi szeretetteljes viszonyulással (elvárásnélkülien – (önzetlen)adóként – részrehajlásnélküliként!). Ez a pozitìv hozzáállás a világhoz és annak eseményeihez. A szakasz második fordulatában
szereplő „szándékai nincsenek” is anyagi- és (hamis)énközpontú vonatkozású. Egy lelki törekvőnek
mindig van tisztulási és meghódolási szándéka.
Hogy azt mikor-, hogyan tudja ki/megélni, az tisztultsági foka szerint, a hely-idő-körülmény függvénye. Anyagi tìpusú szándékoktól mentes, elfogadja ami adódik („abból főz ami van”) és úgy
törekszik teljes életre, hogy a lehetőségekből épìtkezik, nem pedig vágyaihoz igyekszik igazìtani a körülményeket. Ne feledjük, hogy a lelki fejlődésben
előrehaladást remélő nem itt és most kìván berendezkedni! Az ilyen magatartás nem csak lenézett,
de egyenesen élhetetlennek tartott és elìtélendő a
normálisok körében, de az igaz lelki törekvő irányadó mércéi nem ők. Ahogy tisztul, ahogy mentesül
a -lelki értelemben- kedvezőtlen körülményektől,
úgy válik egyre magabiztosabbá a viszontagságok
közepette is. Szilárd, derűs, kiegyensúlyozott s ìgy
érvényesül az „amilyen az adjon Isten – olyan lesz a
fogadj Isten” igazsága. Egyhegyűségében semmi
nem rendìti már meg, figyelmét nem szórja szét és
nem csábul el semilyen érzékkielégìtő kìsértéstől.
Már nem érez anyagi-, vagy tárgyiasult hiányérzetet,
természetességgel követi a szabályozó elveket, de
figyelme sosem lankad, nem provokálja Mayát.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
100
véglegesen tisztul az meg kit ragaszkodás nem ér - Legfelsőbbhöz jut az íly lél ez utolsó lét mit él
A lelki tudományok tanulmányozása során megfigyelhető, hogy még a legelkötelezettebb törekvők is
hely-idő-körülmény szerint viszonyulnak -ha pillanatnyilag is- egy-egy (tan)tételhez. Egyénen belül
időről-időre máshová helyeződik a hangsúly, a fontossági sorrend; a követendő-, az ajánlott-, a
kötelező-, a tiltott-, stb. megközelìtésekben. A három kötőerő (jó-szeszély-nemjó) mindig működik.
Dominanciájuk-, vagy arányuk változó. Az emberi
létforma -is- szubjektìv. A látásmód is idomul az
előre-, vagy visszafejlődés során. Abban sincs
egyetértés, még komoly tanrendszerek között sem,
hogy merre van az „előre”? Képmutató, aki úgy
állìtja be magát, hogy teljesen szilárd abban amit
követ. Természetesen mindig voltak/vannak/lesznek hìvek és tanìtványok, akik a követett tanrendüknek alapìtóit, tanìtóit, hirdetőit már-már
makulátlan Isteni szintre emelnek. De nem szabad
megfeledkezni az ’azisnemis’ Abszolút törvényről!
Az egyidejű azonosság és különbözőség rámutat,
hogy e kettősségek világában nincs ’egység’ az elrendelt változás következtében, még ugyanabban a
pillanatban is lehet önmagának -akár- ellentmondó
megnyilvánulása az elkötelezettségnek. Az a legkevesebb, hogy más alapokon állók, más szemszögből vizsgálók ugyanazt másként látják, miközben
tudott: -Mindenki más! Nagyon fontos a társaság, a
társulás. Személyek vagyunk, lényegi lényünkben
éppen úgy, mint emberi létformánkban, ìgy hát a
személyes kapcsolatok fontosak és elkerülhetetlenek. E kapcsolatok gyakorlása és ápolása során
számtalan „tükörrel” vesszük magunkat körül, melyek figyelembevételével megláthatjuk önmagunkat;
erényeinket és hibáinkat egyaránt. Az Önmagában
teljes, végtelen MINDEN is a megnyilvánulásokban szemléli Önmagát, hisz ha Ő minden, akkor miként tekinthetne Önmagán kìvülre. Magában
éli meg teljességét, gazdagságát, sokszìnüségét.
Minden változás, minden történés visszajelzés, a
MINDEN-nek a teremtettségekben, embernek embertársaiban, kapcsolataiban. E kapcsolatok már
nem csak emberi kapcsolatokra vonatkoznak.
Viszonyulások minőségének megfigyelése; természeti környezethez, élőlényekhez, emberi vìvmányokhoz, égi- és Földi mindenekhez. Aki figyelmes,
annak nem kell lélekkurkászokhoz, vagy kártyavetőkhöz fordulni ha szeretné megtudni hol tart,
csak a „tükröket” kell meglátni. Egy mosolyban,
egy elutasìtásban, egy kinyújtott kézben, egy kötözködésben, egy vìgasztaló szóban, egy gáncsoskodásban és ìgy tovább. Van iskola mely azt tanìtja,
hogy ha szeretettel viszonyulsz környezetedhez,
akkor környezeted is szeretni fog. A valóságra leg
érzékletesebb példa Jézus sorsa, Akiről aztán nem

lehet azt mondani, hogy szeretetlenül közelìtett
volna bárkihez, vagy bármihez, mégsem szerette
viszont mindenki. Nézzük meg ezt a viszonyt a
valódi „szeretet” szempontjából. Jézus nem várt el
senkitől semmit. Tanìtott, ajánlásokat tett, de nem
várta el azoknak sem elfogadását, sem követését.
Önzetlenül adott mindig és mindenkinek. Nem
volt részrehajló. Egyenlő volt úrral és szolgával,
gazdaggal, szegénnyel. Mi volt a fogadtatás? Vele
szembeni elvárások, hogy ne olyan legyen, ne azt
hìrdesse, stb. Még jámbor követői is gyakrabban
kértek Tőle, mint sem, hogy adtak volna neki. Ha
mások nem, de elìtélői elfogultak voltak Vele szemben. Féltették saját elképzeléseiket. Féltek a változásoktól. Nem akartak sem magukon, sem a körülményeken változtatni. Be kell látni, hogy amìg
ragaszkodások lesznek, addig nincs továbblépési
lehetőség. Különösen nincs tisztulás. Ragaszkodás
a gyakorolt tanrend bigott követése is. Csak könynyedén – mondja a buddhista és abban a folyamatban is számtalan az életre szóló bölcsesség. A kineziológia szerint 1000-re kalibrált Buddhai tanìtásnak még ma is 860-890-es értéken mérhető igazságszintje. A tudás megvalósìtási mértéke egy dolog,
de ha azt mások nem értik, akkor csak zavart okoz.
Sem a Bizalmas Tanìtás nem bìztat az elvonulásra,
sem túlnépesedett világunk nem teszi ezt lehetővé.
Az elkülönülésre buzdìtás az emberek általános
tömegétől nem azt jelenti, hogy remeteségbe kell
menekülni, különösen annak, akinek még életkora
folytán -úgy 75 év alatt- kötelezettségei vannak és
világiak is. Legjobb megoldás a valódi tudás megismerése, életvitelben a kötelességkövető-, szabályozott életvezetés révén az érintetlenség elérése és
gyakorlása. Így ’jó’ irányba terelődnek a vágyak,
kialszanak a ragaszkodások. A Bizalmas Tanìtás
szent ìrásnak tekinthető, mégsem értelmezhető
mindenki számára, minden pillanatban megfellebbezhetetlen parancsnak! A Legfelsőbb kinyilatkozása, de szavakban megformálva, melyek éppúgy félreértés forrásai, mint maga a beszéd. A beszédhez,
az emberi hanghoz képest még személytelen is hiába jön Személytől, hiába olvassa személy- mégis
az olvasó képzetére-, értelmező/elvonatkoztató képességére-, szándékára van bìzva, hogyan fogja fel a
betükké merevedett hangokat, az azokból képződött szavakat. A szó szerinti értelmezés is ragaszkodás. Összekeveredett világunkban, ahol a nyelvek is összekeveredtek, fordìtásokkal miként lehetne vissza adni egy dicsőbb kor, magasztosabb formában elhangzott szavainak pontos üzenetét. Olvasni kell, tanulni kell, gondolkodni kell, értelmezni, kipróbálni, megtapasztalni és következtetéseket
levonni, hogy hogyan tovább a Legfelsőbbhöz.
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kötelességét tegye meg mindenki ha jót akar - szentéletű királyok is így végezték dolgukat
Aki jót akar, az megkeresi kötelességét és annak
teljesìtésével tör lelki emelkedésre. A MINDENtudat nem ok nélkül tér újra és újra vissza a ’kötelesség’ kérdéskörhöz. B.T.137. „…gondolkodót
uralkodót nyerészkedőt teremték - élvezkedő
szintúgy tőlem jármaimmal lekötvén 138. gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó 139. teremtek mint nemcselekvő magamból mi végtelen kit aszerint mi a sorsa s mely jármoktól fékezett...”
Tehát a négy emberi osztály Isten teremtése, Általa
megalkotott rend. Szintén Tőle származik a három
kötőerő. A MINDEN elrendelte létfolyamatoknak
természetes része a négy életrend. Mindezekből világosan levezethető egy emberi életben követendő
hozzáállás, viszonyrendszer azok számára, akik
nem elégszenek meg az anyagi léttel. Akik érdeklődését kitölti a normalitás -értsd: a kor szerint, helyileg elfogadott normák- követése, annak nincs
dolga a MINDEN-tudattal. Aki ugyan hìven követi
a normákat, de mégis hiányérzete támad, annak érdemes keresni, hisz azért érez hiátust, mert nem
elégìti ki a normakövetés. Tekinthetik ezt lázadásnak, különcködésnek – mint ahogy sokszor az is! A
fiatal- és a fiatalfelnőtt kor átmenetében mindkét
késztetés gyakori. Még a fegyelmezettnek mondható hagyománykövetőkben is motoszkál valami legalább kìváncsiság- de erősebb a megszokás, féken tart a félelem az ismeretlentől, félelem a kiközösìtéstől. Az egyén lényegi lénye bármìly passzìv is
anyagi vonatkozásban, lelki értelemben mindig résen van és a lelkiismeret formájában fel-fel lobban.
Ilyenkor a gyanútlan ember nyugtalanságot érez,
amit azután ki-ki vérmérséklete szerint valamivel elnyom (anyagi javak, pénz, társasági élet, politika,
szex, alkohol, kábìtószerek, pótcselekvések, hobby,
sport, extrém időtöltések, utazás, szórakozás, „művelődés” stb.) csak nehogy a kötelességre kelljen
figyelni. Az ’élvezkedő’ meghatározottságú emberekről éppúgy nincs mit beszélni, mint a kaszton
kìvüliekről. Mint nagytömegű fogyasztók (kb. az
emberiség 99,99%-a), minden kihasználó-, nyerészkedő-, uralni vágyó egyén és/vagy csoportosulás,
érdekközösség őket célozza meg s nem eredménytelenül. Kiválóan hasznosìtható a nemgondolkodó
tömeg. Felkelthető a vágyuk szinte bármire; a PénzIsten-nek való behódolás már-már automatizmus,
„az ember társas lény”-axióma működik, szekértáborok -a „nézeteltérések kora” alapján- különösebb erőfeszìtések nélkül létrehozhatóak, a nemi
vágy gerjesztése minden csatornából ömlik (reklám,
művészetek, média, stb.), a tudatmódosìtás szent
hagyomány (nemzeti italok, kulinaritásban nélkülözhetetlen italkultúra, serkentők, energizálók, stb.),

dohánykultúra, aktìv- és passzìv szabadidőeltöltések, számolhatatlan sport- és extrém-tevékenység,
bolyongás égre-földre, társas időmúlatások, „mű”
alkotások létrehozása, vagy azok iránti érdeklődés,
azokkal való foglalatosság. És nincs vége. De hol
marad a lelki élet? Hol az emberi osztálynak-, hol
az életrendnek- és a jobbìtó erők gyűjtögetésének
megfelelő tevékenység az egyén(ek) életében? Avatár Balarám nem szószaporìtásból emlìti a „szentéletű királyok”-at. Voltak! Rég! És régóta nincsenek! A királyok az ’uralkodó’ meghatározottságú
személyek közül kerültek ki szebb időkben, akik
eredendően a ’jó’ és a ’szeszély’ kötelékébe tartoztak, a ’nemjó’ teljes hiányával. Nem születésük
jogán kerültek hatalomra, hanem életükkel bizonyìtva, érett felnőttként lettek méltó vezetők! (Lásd
a MahaBarata eposzban, a születésétől vak Drìtarasztra nem kerülhetett uralkodói trónra.) ’Jó’
volt minden uralkodói- és emberi erényük, ’szeszély’ fűtötte szenvedély hajtotta nemzetségük védelmében úgy a had élén, mint békeidőben. Minden gondolatukkal, minden erkölcsös cselekedetükkel nemzetségük igaz javát szolgálták és a ’jó’
irányba vezérléssel éltek – első helyen példamutatással. Nem örökletes úton, teret engedve a
nemzetség(sőt nemzet)-keveredéseknek, vagy belterjességalapú-, vérfertőző korcsosulásoknak, hatalmi intrikáknak, gaztetteknek. Nem véletlenűl tűnt
le a királyságok kora, hisz maguk a „királyok” haltak el. Előbb lettek méltatlanok az uralkodók, ami
magával hozta az általános erkölcsi hanyatlást. Jelen
korban is elkerülhetetlenül vannak uralkodók, de
azokban nem az ’uralkodó’ jelleg a meghatározó!
Idézzünk csak az ötezer évvel ezelőtti Ind intelmek
által előrevetìtett, Kali juga-i sajátosságokból:
„…Az „uralkodók” az „élvezke-dők” dolgát végzik. - Az „élvezkedők” felvirágoznak. - Bűnözők
kerülnek az uralkodó körökbe. - A „nyerészkedők”
csalnak. - A „gondolkodók” koldusbotra jutnak,
vagy „nyerészkedőkké” válnak…” És valóban láthatjuk, hogy a kor uralkodói (legyen az államfő,
kormányfő, párt-, vagy tárcavezető, intézmény-,
vagy cégvezető, stb.) élvezkedői, valamint nyerészkedői tevékenységet folytatnak, szìnlelt vezetés
cìmén „uralkodnak”. ’Nyerészkedő’-i beütésükben
ráadásul még csalnak is! (Ezen sorok évszázadok óta bárhol-, bármikor leìrhatóak lettek volna mint
aktualitás a Földön!) Igaz lelki törekvő nem tehet
mást, mint hogy példaszerűen éli, kötelességteljesìtő életét. Mivel nincsenek semmilyen szinten méltó „uralkodók” -értsd: vezetők- ìgy a ’gondolkodó’
meghatározottságú egyszerű lelki emberek képesek
jobbìtani. Pl. a kineziológia szerint, egy 300-as igazságszintű személy 90 ezer 200-ast ellensúlyoz(hat).
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közemberek önkárukra akármit megtehetnek - de a kiválóak tette örök példa nemzetnek
A vezetői pozìció messze több mint hìrnév, hatalom, anyagi gyarapodás, vagy korlátlan élvezeti lehetőség. Minden vezető elsősorban a vezetése alatt
álló szervezet kötelességteljesìtésének felelőse és a
vezetettek gyámolìtására felhatalmazott személy.
Neki nem csak a rábìzottak mozgatása a dolga, de
elsődleges, hogy a szervezet rendeltetésének megvalósulhatóságát biztosìtsa. Számára legyen világos
a feladat, a cél, a mód s mindezt úgy koordinálja,
hogy beosztottjai végezhessék egyéni kötelességüket. Nem azért kell hozzáértőkkel körülvennie
magát, hogy kevesebb gondja legyen, hanem, hogy
a megfelelő ember a megfelelő helyre kerülhessen.
Így rendben végezhető a szolgálat, teljesülhet a
kötelezettség, elégedett lehet a dolgozó, aki pont
abban serénykedhet, ami számára rendelt. Már megint az IDEA! De az ’idea’ nem azt jelenti, hogy
lehetetlen, csupán kicsi az esély megvalósulására
ebben az értékvesztett, zavarodott, meghasonlott
világban. Ettől azonban, mint pozitìv képzet előrevetìthető és ha a körülmények alakulása mindig az
ideához van viszonyìtva, akkor látható az állás,
mindig szem előtt tartható a cél. Utópiának nem
tekinthető, hisz az Isten által teremtett rendszerek
rendben működnek. Egy élőlény, mìg él -esetleg ha
betegeskedve is, de- működik, minden szervével,
azok alkotóelemeivel. Zajlik az élettevékenység,
sejtszintű születések, fejlődések, kifejlődve betöltik
rendeltetésüket. Atomok, molekulák, sejtek, szervek irányìtójuk vezetése alatt ki/betöltik funkciójukat és a szervezet alkalmas kötelessége teljesìtésére. Az egyszerűség kedvéért vegyük csak példának egy autó vezetőjét. Aki vezet, az határozza
meg az irányt. Nem biztos, hogy ő dönti el hova
kell menni -hisz neki is vannak felettesei- de hogy
miképpen- és milyen úton azt neki kell. Mind eközben felel az autóért. Ha tönkreteszi, nem ér célba.
Ha rossz útvonalat választ, akkor késve, vagy sosem ér oda. Emberi szervezetek ennél természetesen bonyolultabbak, ha másért nem hát a vezetettek emberléte okán. Legjobbak az automaták. De
amint gép helyett ember az „automatika” mindig
ott az emberi tényező. Alantasabb társadalmakban
ezt úgy oldják meg, hogy tudatosan lebutìtják az
embereket. Valóságos biorobotokká degradálják a
teremtés koronáját, akik mindaddig elégedettek is
helyzetükkel, mìg vágyaik teljesülnek. Anyagcsere,
élvezetek, párosodás, anyagi biztonság és kész a
„boldogság”. Biorobot „boldog” üzemeltető elégedett, a kihasználó megtalálja számìtását. És hol az
ember? A tudatos, teremtő lény? Hol az emberlét
célja, küldetése? Hogy lesz ebből önmegvalósìtás és
lél-tisztìtás? Hát sehogy. A jelen kor nem az üdvözülésről szól. Leginkább azért nem, mert a vezetők

méltatlanok. Ha gyengélkedik egy szervezet, sosem
a sejteket-, különösen pedig nem az atomokat kell
okolni. Azok végzik dolgukat s mìg rendben végzik
addig tisztes, kötelességteljesìtő létformának tekinthetőek. Az ő lényegi lényük jó helyen van. Azonban ahogy haladunk egyszerűtől az összetettebbig,
nem csak bonyolultabb lesz egy egység, de nő szabadságfoka, mozgástere, ezzel együtt hibázási-,
bűnbeesési lehetősége. És nő felelőssége! A jó
munkás figyel munkavezetőjére, az irányìtójára, az
felsőbb vezetőjére, az annak felettesére. Rendesen a
kör bezárul egy szervezeten belül. Azonban a
liberális eszmék elterjedésével a figyelem messze
túlterjed a szervezeten. Mindenki belekukucskál- és
belekotyog mindenbe. Ennek egyre bővül technikai
feltétele. A mozgás-, az információcsere-, az általános kommunikáció-, a sajtó-, a média-, az informatika révén szinte mindenbe betekintési lehetőség
nyìlt. Munkás nem munkájára és munkavezetőjére
figyel, hanem pl. parlamenti képviselőjére, vagy
vallási-, politikai pártvezetőjére. Közben elfeledkezik saját kötelességéről. Szinte mindenki úgy megy
munkába, mint aki jön. Legtöbben elmében nem
ott vannak amit csinálnak, hanem biorobotként végezve dolgukat, csaponganak vágyaik, érdeklődésük szerint. Ez alól a vezetők sem kivételek. Sehol
nem látni igaz uralkodókat, méltó vezetőket, hiteles
irányìtókat. Nincs kire emelni a tekintetet! A példaképek elsilányult, üres celebritások. És itt a ’celebritás’ nem csak a naponta változó sztárfélékre utal,
de az értéktelen előkelőségekre is. Az erkölcstelen
vagyonosokra, a hiteltelen politikusokra, az alkalmatlan felsővezetőkre. Csak ne hogy valaki értelmes, hasznos munkát végezzen. Az a ’király’ aki ügyes. Már a „király” szó is kiüresedett. Alig végzi
bárki is saját dolgát. Fiatalok nem tanulnak, felnőttek nem házasodnak, nem vállalnak gyermeket,
vagy felelőtlenül túlszaporodnak. Ismeretlen a viszszavonult életrend. A kényszerű nyugdìjbavonulás/menekülés inkább lelki trauma, mint hogy szellemi/lelki épülés. A lemondás pedig egyszerűen
megvetés tárgya. Az egyén munkájáért, családjáért
és önmagáért felel. Akik vezető pozìcióba kerülnek,
azok fennhatósági területükön belül mindenért.
Azokért is felelősséggel tartoznak, akik vigyázó tekintetüket rájuk szegezik. Ha pedig méltatlanok és
hiteltelenek (nem úgy és nem azt képviselik amit
hìrdetnek) a példaképek akkor a köznép abból
választ amit talál, vagy amit felkìnálnak nekik jól
megfontolt kihasználási szándékból. A nemzetek
ha keveredettek is, de a követendő ’jó’ kiválóságok
nyomdokán ’jó’ irányba haladhatnak. Ha ’nemjó’ az
iránymutatás, akkor nemzet is -meghasonultansodródik egyre a szellemi és erkölcsi hanyatlásban.
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nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek - lásd be jó Jas ez a sorsunk tétlen senki nem lehet
A Legfelsőbb bárminemű kritikája buta emberi dolog, ìgy „céltalansága’ is inkább elgondolkodtató
kell legyen, mint sem bìrálat tárgya. Ugyanakkor a
hangsúlyt célszerű inkább a második fordulatra
tenni, mikor is a tétlenség kerül kizárásra s ne
feledjük, hogy a MINDEN által. Egyfelől nem
ajánlott a tétlenség, másrészt e változó világban,
ahol az elrendelt örökös mozgás következtében,
pillanatról pillanatra történések zajlanak, képtelenség a valódi semmittevés. Attól, hogy egy ember
rest, szinte nem is cselekszik, attól puszta léte,
anyagcseréje, élettani folyamatai hatnak, annak
ellenhatásai viszont-hatnak környezetre és emberre
egyaránt. Amellett az emberlét is tükör, az örökmozgó környezet hatásainak visszatükrözője. A létkörülmények is befolyásolják -ha meg nem is határozzák- az emberi tudatot. A ’tudat’-osság egyfelől
tudás alapú látásmód, -viszonyrendszer, másrészt
megfontolás alapú cselekvés. A mindent kizáró,
mindent leállìtó jóga-gyakorlatok nem tartoznak a
MINDEN-tudat érdeklődési körébe. A MINDEN-tudat a „céltalan” Istennel kapcsolatban arra
az álláspontra helyezkedik, hogy nem ránk tartozik,
illetve hogy ne kezdjen senki azon spekulálni, hogy
vajon mik is a tervei az emberrel? Alapvetően
semmi. Az ember -ugyan kitüntetett, de- egy létforma, ami (most gondolati sìkon lényegi lényét
tőle elvonatkoztatva; ’ami’!) az Isteni elrendezések
közepette, a természeti törvények szerint folytatja
élettevékenységét, tudat(osság) nélkül önmozgó.
Úgy az elrendezéseket, mint a természeti törvényeket Isten alkotta, tehát semmi nem független Tőle.
Az ember anyagcserét folytat, pihen, párosodik
(szaporodik) és védekezik, mint minden (élő)lény.
Megszületik, fejlődik, állandósul, időnként betegeskedik, megöregszik, majd meghal. Eredendő
meghatározottságai következtében (jellemző osztálybeliség, uralkodó kötőerő, lelki evolúciós fejlettségi szint - ami forditottan arányos az anyagi elkötelezettséggel, -befedettséggel, a testtudattal) amìg
lelkileg nem tudatos, addig ugyancsak komoly célok
nélkül tengődik életről-életre. Sok tanrendszer különböző terveket tulajdonìt Istennek, vagy vallásosan hìrdeti, hogy ezt,- vagy azt kérte, -parancsolta
Isten. Fontos hangsúlyozni, hogy a MINDEN /a
Legfelsőbb / Isten Maga; EGY, de számtalan olyan
felhatalmazottja van, akiket a különböző hitek isteni rangon kezelnek, akár mint kizárólagosságot
imádnak és hìrdetnek. A zavarok innen erednek.
Nyìlván nem lehet a Legfelsőbb Az az Isten
aki/amely pl. hat napig bìbelődik egy teremtésen
(még akkor sem, hogyha ez a ’hat nap’ képletes
időtartam), sőt még olyannyira bele is fárad, hogy
egy napig pihennie kell. Az Önmagában teljes

MINDEN, pillanatról-pillanatra teremt Önnön
végtelenjében gondolat által, Teremtő aspektusa
révén megnyilvánulásokat s hogy az egység örökké
teljes legyen -más szférákban- ugyanakkor, Pusztìtó
aspektusa által el is pusztìt, azaz megnyilvánulásokat megnemnyilvánulttá tesz. Kezdet és vég
nélkül folyamatosan cselekszik. Az az Isten is „fél”Isten, akinek van Vele egyenértékű, sőt Őt nemegyszer legyőző gonosz ellenlábasa. „Töredék”Istenek a nemzetségek Istenei, vagy a sok-sok
elrendezést mozgató, irányìtó Felsőbbségek éppen
úgy. A MINDEN-tudat nem kìván belebonyolódni
népek, nemzetek kultúrájában fellelhető világnézetekbe, vallási rendszerekbe. Legyen mindenkinek tudása-, szándéka szerint. Ahogy „- Mindenki
azt kapja amit megérdemel!” - ugyanúgy a szellemi
folyamatoknak is azon változatával van dolga, amelyet kiérdemel(t). Ez ìgy van rendjén s mindaddig
konfliktusmentesen lehet is benne/vele élni mìg
egyik rendszer sem kìván a másik felett uralkodni, győzedelmeskedni, vagy egyeduralomra törni. De
mikor valakik, az általuk vélt -számukra- mindentmegmagyarázó/mindentmegoldó kizárólagosságra
lelnek, azt nem csak megosztani szeretnék, de ha
szervezetszerűvé válnak akkor vérmérsékletük szerint hìrdetni kötelezettnek gondolják. A megosztás
és a hìrdetés érthető belső emberi késztetés, még a
prédikálás is elfogadható, ha azzal másokat nem
bánt-, nem zavar meg/össze, de a térìtés, a szándékos „átformálás” szinte biztos, hogy az erőszak
valamilyen változata. Az erőszak nem csak fizikai
kényszerìtés, szellemi sìkon sokkal elterjedtebb a
pszichikai terror. Gyakori a lelkiismeretre való
hivatkozással befolyásolni embereket más gondolatok elfogadására. A lelkileg nem kellően érett
személyek ha ilyen erőszakkal találkoznak, vagy behódolnak -meggyőződés-, megvalósìtás nélkülvagy bele betegszenek. Térìtők részéről hol van
ilyenkor az elvárásnélküliség? A jó Tanìtó nem szól,
mìg nem kérdezik. A jó Tanìtó, ha kérdezik nem
halasztja el körültekintően a szükséges és elégséges
válasz megadását, a kérdező megértési szintje figyelembevételével. Aki hely-idő-körülmény figyelmen
kìvül hagyásával, kérdés nélkül tanìtást erőltet, az
rossz tanìtó (ìgy kisbetűvel!). A MINDEN-tudat
sosem állìtotta magáról, hogy egyetemes, azt azonban vállalja, hogy ha kérdés van, akkor megadja a hangsúlyozottan- maga ismeretét az Abszolút- és a
relatìv tudásról. A tudatos tevékenységnek mindig
része az érettségnek megfelelő világlátás, el nem tévedés a felszìnes-, látszat világ, látszat problémái
közt, hisz gyakorlója valódi ember, nem csupán
emberalakú önmozgó létforma. A MINDEN-tudat
célja a megtisztulás és a vissza Istenhez eszmény.
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rest ha lennék elhiheted rosszpéldámat követnék - ezért kellett véridnek is kötelességük tegyék
E teremtettségben uralkodó ’kisebb ellenállás felé’
törvény szellemében, a rossz példa mindig hamarabb talál követésre, mint a jó. A Legfelsőbb
bizalmas, belső köreibe csak a kitüntetett Felsőbbségek látnak be, ennek ellenére azonban, hogy Ők
többet tapasztalhatnak, mint az alacsonyabb szinten lévők -akár az ember- mégsem hódolnak meg a
MINDEN előtt. El vannak telve képzelt önnön
nagyságukkal és ahelyett, hogy a tisztulás felé vennék útjukat, uralásban élik ki szenvedélyeiket. Ezért
nincs felszabadulás a Felsőbb körökből. Státuszukba szerelmesek, nem Istenbe. Tehát aki azt
gondolja, hogy mennyei birodalomba kerül, vagy
többélethitűként magasabb születésben bìzik, egyik
sem kerül ki az újjászületések-, az ismételt testetöltések kényszeréből. A Legfelsőbb Teremtő aspektusa a teremtéskor -Isten jóváhagyásával- pozìciókat, státuszokat hoz létre, melyeket mind egyegy lél fog betölteni. Az ilyettén testetöltés már
eredendően befedettséget okoz a lél számára, legelső szintként eredeti kilétének feledését és az adott
létformával való azonosulást hozza. Ember esetében embernek-, illetve annak képzeli magát amilyen
helyzetbe került. A státuszok személytelen pozìciók. Személlyé, személyessé a lél „beköltözése”
által válnak. Így van ez az emberek által betöltött
helyzetekkel is. Lehet egy munkakör ugyan egy cég
szervezeti és működési szabályzatának állománytáblájában, de amìg be nincs töltve, addig csak fogalmi kör. Akkor válik működő pozìcióvá, amikor
egy személy betölti. Az emberlét általános helyzet,
de az hogy ki milyen pozìcióba kerül, az az elrendezések következménye. Természetesen fontos körülmény az egyén vágya, igyekezete, az hogy milyen
státuszra tör. Aki nem vágyik egy sajátos pozìcióra,
az megmarad abban az alaphelyzetben, amire előző
életei predesztinálták. Vágy nélkül-, véletlenül-, ok
nélkül senki sem jut olyan státuszba, amelyről vagy
ne is tudna, vagy nem is törekedne elérésére. Újra
előhozható a Murphy-i „Mindenki addig törekszik,
mìg el nem éri azt a pozìciót amire tökéletesen alkalmatlan” – példázatot, ami igaz, sőt bizony még
az elrendezések is megengedik, hogy alkalmatlanok
töltsenek be fontos státuszokat. Naponta tapasztalhatjuk a való életben! Az ilyen történés, a szellemi
és erkölcsi hanyatlás előrehaladásával csak számosodik. Nem kivétel ez alól a lelki élet sem. Különösen nem a hierarchikus szervezetek esetében. Megvannak a pozìciók a legfőbb méltóságtól, TanìtóMestertől, vagy vallási vezetőtől, a tanìtókon, papokon, lelkészeken, prédikátorokon át a kisebb segìtőkig, -beosztásokig. A szervezet pedig működik
is rendezetten, amìg minden státusz méltó- és hiteles személy(ek) által van betöltve. Méltatlan, vagy

hiteltelen személy esetén a pozìció megnyilvánulása
is azzá válik, ami végig hat úgy lefelé, mint fölfelé a
hierarchiában. Épp ilyen a nemzetségek viszonylata
is. A nemzetség Felsőbbsége azt a pozìciót tölti be,
amire a Teremtő rendelte. A nemzetségen belül is
van egyfajta hierarchia, különböző státuszaival. Ha
minden hely alkalmas-, méltó- és hiteles ember által
van betöltve, akkor harmóniában van a nemzetség
rendelt sorsával. Ha ìgy él egy nemzetség, akkor
tagjai is elégedetten tudják élni életüket, teljesìteni
kötelezettségeiket, mi által az egyéni lél tisztulása
szépen halad. Számtalan küldetés létezik, most az
egyszerüség kedvéért maradjunk a jászok azon küldetése mellett, ami az igaz tudás őrzésében és továbbvitelében testesül meg. A MINDEN olyannak alakìtotta a körülményeket, hogy abban a jász
vérek alkalmasak és képesek kiválasztottságuk végrehajtására. (Minden nemzetség kiválasztott! –
Melyik mire? Vannak ’jó’ ’szeszély’-es és ’nemjó’
küldetések, mely csoportnak mit kell végeznie maradéktalanul ahhoz, hogy szolgálatát jól teljesìtse.
Az elrendeltség folytán a nemjó is része a teljességnek! Olyan megnyilvánulás nincs, ahol csak
egyik, vagy másik kötelék létezne!) Mikor hìre kelt a
Kuru mezei csata előkészületeinek, akkor az ős
jászok hadrafogható férfi tagjai hìven teljesìtették
baráti kötelességüket, a harcosi osztály-befolyásoltság mozgatta segìtségnyújtást. (A jászok a gondolkodó/uralkodó osztálybasorolás által meghatározottak). Nem mérlegelték a harc kimenetelét. Sem
el nem bújtak, sem nem ügyeskedtek fél-haddal
való kiállással. Nem aggodalmaskodtak azon, hogy
miként fog folytatódni az ős jászok sorsa. Ráhagyatkoztak a Legfelsőbb elrendezésére. Az ős-jász
nemzetség ugyancsak hadrafogható nőtagjai ilyen
távoli hadszìntérre nem vonultak fel, hisz elsődleges kötelességük a család mindennapjainak fenntartása volt. Mégis nyugodtan indulhattak a harcosok,
hisz biztos kézben maradtak a nemzetségbeliek.
Bármi külső veszélyeztetésben az asszonyok és a
serdült lányok méltó ellenfelei voltak bármilyen behatolónak. Ők is messziről, ideje korán megérezték
ha jő a baj és félelmetes ìjkészségükkel biztos távolságból semmisìtették meg, vagy fordìtották vissza a
meggondolatlanokat. Szellemi hagyományőrzésre-,
iránymutatásra-, gyermekek tanìtására akadt méltó
öreg, ìgy a férfihad természetes teendőnek vette a
hadbavonulást. Példájuk évezredekig hatott -tudat
alatt- a jász leszármazottakra és szövetségeseikre is.
Jászok harcoltak ha kellett, és akik szövetségbe hìvták őket tudták, hogy méltó nemzetség harcos fiait
kérik fel. Ameddig a történetìrás visszalát, segédhadként, katonai erősségként, ìjmesterként, mindig
hadrafoghatóként, testőrségként emlìtik a jászokat.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
105
hogyha én nem cselekednék omlanának világok - véridegen keveredés rombolná a családot
A véridegen keveredésnek nem csak biológiai következményei vannak, fontosabb ennél a vallási- és
kultúrális vegyülés. Jelen esetben a ’vegyülés’ szinte
pontos megfelelője a kémiai kifejezésnek, amikor is
két, vagy több elemi alkotó keveredése révén jön
létre egy új anyag. Az ilyen képződményről fontos
azt is tudni, hogy elemi alkotóinak tulajdonságai
nem érvényesülnek „csak” a vegyület jellegzetességei dominálnak. A ’csak’ kifejezés azért kìvánt
megjelölést, mert tudjuk, hogy az anyagi/testi megnyilvánulás Abszolút értelemben másodlagos, a felettes lelki/szellemi értékek mögött. E felettes értéket pedig, a lényegi lények befedettségi foka- és
minősége határozza meg. Nagyon anyagi kötöttségű-, tudatlanabb egyének közösségében sem képes érvényesülni a szellemi érték, mìg lelki eszményeket követő személyek és azok együttese felül
tud emelkedni a relatìv valóság megpróbáltatásain.
Vegyünk egy „durva” példát a vegyüléssel kapcsolatban: MINDEN-tudatú ős jász keveredik sámánvallású ősi hunnal, mely vérkeveredés leszármazottja pl. keresztény magyar. Sem nem jász,
sem nem hun, sem nem MINDEN-tudatú, sem
sámánvallású. Egy másik „sánta” példa kultúrális
vonatkozásban: nomád ős jász keveredik letelepült
avarral, mely vérkeveredés leszármazottai pl. a
Kárpát medencei magyarok egy része, akik sem
nem legeltető jászok, sem nem földművelő avarok
– miközben mindegyik (azisnemis), de mára úgy a
mezőgazdálkodás, mint az állattartás elkorcsosult.
Nem jobb a helyzet a genetikus meghatározottság
területén sem. Nincs egyetértés egyik tudományterületen sem az ősi gének kiben/miben létével
kapcsolatban a ma magyarnak tekintett „vegyületek” vonatkozásában. Természetesen nem hagyható figyelmen kìvül a belterjességből eredő elkorcsosulás kedvezőtlensége, de a jelen kor túlnépesedett és mozgékonnyá vált emberisége ennek
gyakorlatilag korlátot szab. Az Isteni elrendezés
folytán szìnes az emberiség, de igaz értékek nehezen fedezhetőek fel köztük. Anyagi/testi/biológiai
értelemben nem korcsosodik az ember, de szellemi
sìkon ugyanez nem állìtható. A jászok esetében a
jász-ság hű továbbvitelének az is biztosìtéka, hogy a
jász történet során egyre-másra kirajzottak családok, melyek vérségi tagjai -ha vegyülve is, de- rejtett hordozói az ős jász tudásnak és eszményeknek.
A Legfelsőbb sosem tétlen, ennélfogva a világ működik és a nemzetségi családok „vérségi” meghatározottsága sem vész el. Nemzetségek nemzetekké
vegyülnek s az egyezményes keret (határok) közé
„zárt” népesség államalkotó szabályozottsága mentén hordozza a különböző „véreket”. Fontos újra
és újra előre bocsátani, hogy a már több mint öt-

ezer éve zajló események nem a lelki nemesedés
útján haladnak. Lehetne ezt erkölcstelenségnek
mondani -miként az is (hisz erkölcsi hanyatlás is
van!)- de most -és még sokáig- ez az elrendezés
(ezen megnyilvánulásra aktuálisan érvényes Isteni
rend). Az erről való tudatosság nem teszi egyszerűbbé a mindennapi életet, de senki nem állìtotta,
hogy nem igaz a „- Tudás bajjal jár!” – felkiáltás.
Nem könnyű megtalálni az egyénnek azt az utat,
ahol az Isteni példán nyugvó örökös cselekvés a
meghatározó, minek következtében a kötelességteljesìtő lelki törekvő környezetében semmi össze
nem omlik s közben nemes eszményű, tiszta család
formálódik körülötte. A jászokat -mint a nemzet
„vegyület”-alkotóit- elemi tisztaságukban lehet körülìrni, amint lehántjuk róluk a kor eluralkodott hamisságainak mázát. A jászok nem „mézesek” de
mai képviselőik nemegyszer „mázasak”. Igaz valójuk befedett. A jászok fontos meghatározottsága a
segìtő szerep, még ha az rendelten inkább az anyagi
világban érvényesül is, de jellegüknél fogva a szellem uralja az anyagot. A jász ’gondolkodó’/’uralkodó’ azaz a szellem embere, az uralkodás pedig azt
jelenti, hogy önmagának-, érzéseinek-, gondolatainak-, tetteinek ura, parancsol az akarat erejének s
ìgy egy ismert állapotból átmegy egy, még ismeretlen állapotba, ha megszabadult az anyagi/testi/világi „máz”-tól. Véghez viheti, mi küldetése. Amìg
tart a „máz” addig belül őrzi hìven az ősi tudást,
ami a tisztulás előrehaladásával sugárzik, annak
mértékében. Ma a nézeteltérések korában természetes, hogy különböznek látásmódok a szemlélő
nézőpontja szerint és annak lelki evolúciós fejlettsége függvényében. Az életrendeken belül azért különleges a családos élet, mert túljutva az anyagi
tanulmányok derekán és már be-be pillantva a lelki
tudományokba is, mindezek összehangolása az
egyéni érdekek olyan érvényesìtésével kell haladjon,
hogy hiteles legyen a családos-, de a munkavállalóiés a társasági lét is. A valóságban a tömegembereknél ez a teljes belefeledkezéssel jár. Szinte fel sem
merül szellemi érdeklődés, hisz a világi „teendők”
minden időt és teret kitöltenek. A kevesek számára
Avatár Balarám ajánlása: B.T. 55. „…csak sajnálat
illeti azt kinek földi jó a cél - lépj az útra minek
vége mindent világìtó fény 56. összes földi tettnek
éke kettős látást hagyni el - elvárásnélküli legyél ez
a lét művészete 57. el nem múló örök helyre vezet
útja azoknak - kiket kéjvágy vagyon hìrnév hatalomvágy nem mozgat…” – mindezt hitelesen adja
át a Legfelsőbb, hisz bár Nála erő, tudás, szépség,
hìrnév, gazdagság és lemondás mégis elvárások nélkül cselekszik folyamatosan bárminemű részrehajlás nélkül mindenek és mindenki mozgatásában.
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tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt - bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar
Aki mindenféle önzetlen megfontolás nélkül követi
természetét, az inkább egyfajta ösztönlény, mint
sem tudatos ember. Az ’önzetlen’ kiegészìtés azért
került beszúrásra, mert hisz megfontolások vannak
a tudatosság nélkül cselekvőknél is, csak azok énközpontú anyagi/testi-vágy motiválta tettek. (ne legyek éhes, ne legyek szomjas, ne legyen veszélyben
biztonságérzetem, ne fáradjak el, ne legyek kialvatlan, ne maradjak nemi kielégülés nélkül, jobb esetben ne maradjak utód/ok/ nélkül, stb.) Olyan végig sem gondolt megfontolások ezek, melyek által az
alany kéjvágya-, anyagi javainak-, uralmi helyzetének-, vagy épp személyes hiúságának teljesülését,
kielégülését reméli. Sokminden megfordìtható a
szellemi ismeretek körében (is), de nem biztos hogy
pontosan helytálló; mint jelen esetben a „tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt” megfordìtva ’akiket eredményvágy hajt, azok tudás nélküliek’! – sajnos tudással rendelkezők sem természetes, hogy mentesek az eredményvágytól. Be kell
látni, hogy igaz Avatár Balarám kijelentése, miszerint: B.T. 506. „létezésben lél kétféle csalhatatlan
s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le
nem jő…” - aki lejött/leesett a megnyilvánulás ezen teremtettségébe, az mind esendő, azaz nem
makulátlan. A MINDEN-tudat tisztába van ezzel.
A kérdés azért ennél bonyolultabb, hisz mit tekintünk „hibának”? Mi az amitől a tudással rendelkező
hátrányosabb helyzetbe kerül? Leegyszerüsìtve az,
ami újra-, vagy tovább burkolja lényegi lényét, tehát
nem tisztul, hanem anyagi fedettséggel szennyeződik. ’Újra’ - miszerint ismét belekeveredik egy már
korábban levetett „gúnyába” mìg a; ’tovább’ - a
már meglévő bajokra újabbakat szerez. Volt rá példa, hogy magas lelki/szellemi szinten állt TanìtóMester -sok-sok avatott követő tanìtvánnyal- egyszer csak fogta a vallási közösség kasszáját és titkárnőjével együtt lelépett (a lelki élet porondjáról). Az
ilyen és hasonló esetek komoly vétkek az elkövető(k) részéről, amit tovább súllyosìt az elhagyottak
elesett helyzetbe sodrása. Vajon milyen tudással
rendelkezhetett ez a személy, amit ugyancsak felülìrt azon eredményvágya, hogy a pénzzel és a csinos,
fiatal hölgy társaságában magasabb ìzt fog majd
érezni, mint a lelki gyakorlat során? Természetesen
igen hiányossal! Elszomorìtó, hogy egy tradicionális
szellemi iskola vezetője volt, aki képes volt hosszú
ideig eljátszani -mint kiderült méltatlan- vezetői
szerepét. Ez nem tanìt -többek között- másra, mint
hogy a Legfelsőbb kinyilatkozása a ragyogó Nap és
bárminemű hozzáfűzés -értsd: vallási közösségben
meghonosìtott magyarázatok- mind csak pislákoló
gyertyalángok. Sajnos mára az anyagi világ illuzórikus sötétségében gyertyafények mellett szeretnénk

megvilágosodni. De e szakasz második fordulata
mindjárt irányt is mutat arra vonatkozóan, hogy a
tudással rendelkezők hogyan éljék ki tettvágyukat,
cselekvési késztetésüket. Itt gond nélkül megfordìtható a gondolat; „bölcs csak nép javára ha tesz
jutalmat ő nem akar” - megfordìtva; - aki „jutalmat
nem akarva csak nép javára tesz, az bölcs”! Bölcs
akkor is ha tettei nem mentesek hibáktól, hisz B.T.
116. „önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen…” - szól az Isteni tanìtás. Aki megtalálta helyét
s abban kötelességét, azok végzésén felül csak önzetlen cselekedeteket gyakorol a köz javára. Fontos
-volna- tudni, mi a köz java? Az biztos, hogy nem
az épp aktuális -majd időről-időre változó- normák
követése. Az emberiség már nagyon régen elhagyta
a természetes társadalmi berendezkedéseket. Ennek
fő oka a rendelt szellemi és erkölcsi hanyatlás, aminek ékes jele(i) a nem megfelelő- és valódi tudással
bìró bölcs tanácsadókat mellőző vezetők hatalmon
léte ezredévek óta. Tudott, hogy minden hasonlat
sántìt, de érzékeltetés okán érdemes összevetni egy
élőlényt-, leginkább egy tudatos embert a Földön
való emberi berendezkedéssel. Az embernek van
egy Isteni lényegi lénye, a lél. Ilyen van a Föld bolygónak is FöldAnya személyében, de most a földfelszìni emberi közösség-alkotásokat szeretnénk
szemléltetni. A viszonyìtási alapot képező ember
tudatos- és tudattalan élettani folyamatai vezérlik
szervezete működését, melyben minden a helyén
van és egészséges esetben mind végzi kötelességét
a test fennállása érdekében. Rendes esetben nem
hogy szervek, de sajátos sejtek sem bolyonganak
különböző testtájakon, belekotnyeleskedve az ottani folyamatokba. Ehhez képest az emberiség
először is túlburjánzott, mint egy valóságos ragály.
A technikai fejlődés révén pedig globálisan fertőzik
egymást téves/hibás információkkal és -mintákkal.
Az ember egyénileg is és közösségi szinten is mindent uralma alá igyekszik hajtani. Emberi testben
ennek leképeződése talán a rákos elváltozásokhoz
hasonlìtható, mikor a betegség felemészti/feléli
gazdatestét. Csoportosulásaiknak vezérlője inkább
mìtikus, mint sem biztos és kézenfogható. A történetileg kialakult s jelenleg is folyamatosan változó
határok közötti lét akkor sem alkot valódi testet, ha
azt néha „nemzet-test” jelzővel illetik, miközben
minden nemzet nemzetségek -sőt rasszok- keveredése. Nincs tartós -sok évszázados- eszme, nincsenek méltó vezetők, nem ismert -ìgy nem is kerül alkalmazásra- az Abszolút Igazság, ami örök állandó
támpontot biztosìthatna a társadalmi rend érdekében. Ilyen nép(ek) esetén a bölcs leginkább, ha
életvezetésével példát mutatva segìthet önzetlenül.
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aki tudás birtokosa ne zavarjon célvágyót - önzetlenül mutassa ő szorgalmát s ne mélázzon
Aki valódi tudás birtokosa, az nem zavarja meg a
normális embereket. Csak azok botránkoztatnak
meg másokat, akikben több a magamutogatási
késztetés, mint az alázat. A normális emberek -akik
az általános-, tömegember megjelöléssel is illethetők- folyamatos anyagi vágyakat, -célokat állìtanak
fel s annak megvalósìtásán küzdenek. E küzdelem
közepette állandó az ütközés – hisz a nézeteltérések korában élünk, ahol mindenki más, tehát
ugyanakkor, ugyanazt, más másként lát, -értelmez
és próbál önös vágya szerint, anyagi érdekében alakìtani. A „szeszély” és ’nemjó’ köteléke által meghatározottak váltakozó hangulatban, vagy ellenségesen tekintenek mindenre és mindenkire. Hiába
lép szìnre ilyen helyzetben ’jó’ meghatározottságú
személy, kilóg a sorból, elüt a sokságtól, megzavarja
a keveredettséget, a diszhamónikus ’harmóniát’. A
jelen kort meghatározó általános hanyatlásban akkor látszik rendezettség, amikor a hasonlóságok találnak egymásra. „Suba-subával, guba-gubával” mondja a népi regula és ez nem csak az emberi társulásokra értendő, de a viszonyokra is. Amilyen az
uralkodó szemlélet, az abba beleférők harmonizálnak azzal, az eltérők irritálnak. Egykor az ős jászok
úgymond fennen szárnyaló szìrti- és réti sasként
uralták ős honuk vidékét (a Hindukus ÉNY-i lejtőit
és a Turán Alföld DK-i szögletét), jól megférve az
ottani és akkori szemléletmóddal, világlátással,
életmóddal. Messze hìrlő As városállamuk és kultúrájuk olyan hatást gyakorolt Keleten, hogy még a
kontinens máig használt neve is őrzi emléküket. Az
’as’ gyökszó alakult -kiejtve- ’ász’ – ’ászió’ – ’ászia’
formájában Ázsia névvé. A görög mitológia Aszia
személynévre vezeti vissza Ázsia néveredetét, de a
vidék a görög civilizáció felvirágzása előtt századokkal már tündökölt magasszintű filozófiai rendszereivel, vallásosságával, természettudományos ismereteivel, ìrásosságával, orvoslásával és ìgy tovább
s mindezt pedig nem rabszolgatartó társadalmi alapon művelte! (A görög megjelölés jellemzően KisÁzsiára vonatkozott, ami nem foglalta magába -a
mai- Indiát, Kìnát és az attól még Keletebbre eső
területeket). Makedóniai Nagy Sándor i.e.-i 300-as
években történt Keleti hódìtásai ugyan behatoltak
még Indiába is, de az addigra már Északabbra húzódott vándorló nomáddá vált ős jászokat földrajzilag nem érintette. A „sas”-ból „ökörszem”-mé
idomult nemzetség megtanulta a sokasodás közepette, hogy a különb(öző) csak rejtőzködve képes
fennmaradni a hanyatló sokság szorìtásában. Mìg
volt szabad puszta ott legeltettek, de amint népesedett a táj, ahogy terjeszkedett a sivatag a Turán vidéken, úgy húzódtak Nyugat felé, -társultak a szűkség szerint alánnal, oszéttal, kunnal, magyarral. Az

életre való jász ősök a vérkeveredések folytán vidékenként szét-szét ágazva „kalandozták” be Európa
majd egész 40-50. szélességi fokok/körök közti
térségeit, úgy az É-i félteke felezőjében. Középúton
maradtak, sem északabbra, sem délebbre nem
vonultak. Ez a „kalandozás” sosem hódìtó, területszerző, vagy zsákmányoló célzatú volt! Isten adta,
rendelt mozgás, hogy csak „…soha semmi meg ne
álljon, poshad a vìz ha áll soká…”. Folytonos
mozgás, cselekvés, idomulás, őrizve az ős tudást s
követve, gyakorolva, megvalósìtva annak szellemét.
Hogy mind e magas kultúrának miért nem lelni
nyomát? Mert nem tárgyi kultúra volt! Nem anyagban fejezte ki vélt önmagát, hanem tudva tudta igaz
kivoltát. Testi ragaszkodás hìján nem temetkeztek,
ezért nincsenek sìrleletek sem. Megvalósìtott tudással rendelkeztek arról, hogy „- Nem ez a test az énünk!” – Ahol temetkezési maradványok lelhetők
föl, ott legyen bármìly vallásosság, a test volt az első nem a Legfelsőbb és nem mindenek lényegi lénye, a lél, mindig a test maradt az imádat legfőbb
tárgya. Nem elég hogy életében csak a test kényét
kedvét keresték, még halálában is folytatták a kultikus testimádatot. Az ős jászok becsülték a testet,
hisz az önmegvalósìtásnak nem csak hátráltatója,
hanem elősegìtője is, de mindig helyén kezelték.
Nem a testet szolgálták, hanem a test szolgálta gazdája kötelességteljesìtését. Ezt követték mindenütt.
Mely vérekben a sìk pusztai kötődés volt erősebb,
azok a vizenyős legelőket keresték, akik a Hindukus
lejtőit őrizték ősemlékezetükben, azok a Kaukázus
hegyeit kedvelték. A Kárpát medencében is vannak
jász vérek akik a Duna-Tisza között a Zagyva-Tarna-Ágó partján vannak hon, mások a Mezőföld jóltermő vidékén, számosan pedig a Pilis, vagy a Cserhát, Mátra lankáin. Sosem voltak ábrándos aléltak mélázók- réveteg képzelgők, fellegekben járók, a
Föld emberei voltak önzetlen szorgalommal, MINDEN-tudat szerű hitvallással. Minden tettnek lényege a motiváció; a Miért? Milyen vágyak, milyen
törekvések határozzák meg a cselekvéseket. A sokság anyagi/testi vágyaitól nem csak az emberi történet irodalmisága, vagy történetìrása, de még a napi sajtó és mindenfajta média is túlcsordul. Komoly
szemlélőnek nincs mit vetni rájuk. Vágyak, vágykésztetések, vágykeltések s -gerjesztések, mikor
lobog az természeténél fogva magától, ha értelem
nem csitìtja. Ezt az önmérsékletet kell lelki törekvőnek gyakorolnia, de csak óvatosan, ne hogy megzavarja a tömegeket a ’jó’ által. Olyan lett a világ,
hogy a jó erkölcsnek-, a tisztességnek-, az igaz
tudásnak- és a valódi bölcsességnek kell bocsánatot
kérnie az erkölcstelenségtől, a hamis igazságoktól
és a röpke szeszély szülte dévaj okoskodásoktól.
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megtévedett éntudatban cselekszenek nemtudók - természeti erők azok mik lényeket sarkalók
A normális emberek (akik csak és kizárólagosan
emberként tekintenek testi mivoltukra és embertársaikra) meghatározó többsége mit sem tud, de
még csak nem is gondolkodik el az ’ember’ lényegén. Mi az ember lényege? Erre a kérdésre sem a
legtöbb vallás, sem a tudomány nem tér ki. Ember
van és kész. Felszìnesen külső megjelenése kerül
körülìrásra, nőisége-férfisége, stb. mìg a tudomány
oldaláról a legapróbb sejtekig és azok-, valamint
összleteiknek (molekulák, szervek, testecskék, stb.)
működése, kölcsönhatásai és leìrásuk a válasz. Vitatott területe a tudománynak -többek között- a
pszichológia, ami elvileg a pszichével foglalkozik.
Mi is ez a psziché? Van ahol azt ìrják: „lélek, elme…” - mintha ez a két dolog talán ugyanaz lenne
(?), majd: „az idegrendszer magasabb rendű, differenciáltabb tevékenységén alapuló működések
szubjektìv vetülete…” - mintha az idegrendszer
terméke volna (?), megint máshol: „a psziché önszabályozó rendszer. A tudattalan őseredetien
adott, melyből a tudatos az egyedi élet során megszületik…” - azaz előbb „valá az tudattalan anyag,
melynek élő testi halmazából kifejlődik az tudatos”
- a MINDEN-tudat, bár bevallottan nem tör összehasonlìtó vallásbölcseleti babérokra, néha mégsem
kerülheti el a különböző nézetek mellé maga magáét is oda helyezni. Nem alá, vagy fölé - mellé,
mint egy „alternatìva” amit természetesen a MINDEN-tudatú lelki törekvő tudatosan -értsd: tudás
alapján, nem hitből, vagy megsejtésből, esetleges
teóriaként- valóságként fogad el, mìg a többi megközelìtésben nem mélyed el. Visszatérve az ’ember’-hez - hìvő; porból s hamuból vétetettként,
mint teremtett lényt tekinti, materialista meg az
élővilág evolúciós fejlődésének csúcsaként kezeli.
Ha a vallásos megközelìtést vizsgáljuk, addig igaz
hogy az emberi test anyagból van (szilárd, folyékony és légnemű összetevőkből). Az már kényes és
vitatható fejezet, hogy mindez mitől áll testté, mi
vezérli, mitől lesz az ami és -más mint más lények,
és mi az a nem anyagi -ha nem anyagiként kezelikamitől mindez több, mint mondjuk az állatok? Vélhetően az általános ember nem bonyolódik ilyen
szellemi nehézségekbe, inkább marad megtapasztalt
testi mivoltánál és keresi teste óhajainak kielégìtési
lehetőségeit. A ’tudás’-sal nem rendelkezőket ’nemtudó’-knak is szokás nevezni. Ők nem tudatlanok,
hisz nagyon is sok ismeret birtokosai, csak a ’lényeg’-ről ha alkotnak is elképzelést, az változatlanul
hamis önazonosságtudatuk körül mozog, azaz ’ember’-ségüknél. (ez az „emberség” kifejezés nem keverendő az együttérző-, segìtő-, megértő-, emberbarát viselkedési formával!) Jelen szakasz „lények”et emlìt, ami nem korlátozódik az emberi létformá-

ra, de most maradjunk a magunk emberi körében s
ne terjesszük ki a kutakodást az egész megnyilvánulás összes -szinte végtelen számú- lényére. Mi sarkallja az embert cselekedetekre? Az alapvető-, szinte a vegetatìv idegrendszerhez hasonló életműködéseken/működtetéseken túl a testi/anyagi tudatban
élő ember vágya (a már unásig ismételt, de elhagyhatatlan: kéj-, vagyon-, hatalom-, hìrnév iránti vágyak). Ezek a késztetések egyéni mozgatói, mìg a
természeti erők; a vonzások és taszìtások, a ’jó’
’szeszély’ és ’nemjó’ kötelék mindabban, amivel az
egyén találkozik, -kapcsolatba kerül. Valódi tudással
nem rendelkezők életsorozatokat képesek úgy leélni, hogy a vágy mindig testi szintű marad. Ilyenkor valóban a lét határozza meg a tudatot, hisz
amilyenek a körülményei a testnek, abban olyan tudati viszonyok alakulnak ki. Olyan lesz világlátása,
ahhoz méri viszonyát a környezetéhez és úgy határozza meg közérzetét, amilyen módon- és mértékben képes élni az anyagcsere (evés, ivás, ürìtés), a
fajfenntatás (nemi aktus), a védekezés (biztonságérzet), valamint a pihenés (szórakozás, kikapcsolódás) folyamatait. Mind eközben mi szükség volna a
lét ’lényeg’-éről, vagy Istenről/MINDEN-ről/Legfelsőbbről való bárminemű filozófálgatásra? Olyan
gyermeki szint ez, amikor az alany nem lát tovább
megtapasztalt környezetén és testi érzetein. Egésze
addig, amìg hiányérzet fel nem merül, sőt amìg csalódás-, vagy negatìv tapasztalat nem éri. Akkor viszont komoly bajok veszik kezdetüket. Első a kedélyállapot romlása, ami addig mélyül, mìg szellemi/lelki-, majd testi következményei nem lesznek.
Jönnek a konfliktusok és/vagy betegségek és minden összezavarodik. Hatások és ellenhatások, okok
és okozatok vegyülnek egyre ellenőrizhetetlenebb
módon és az egyén értetlenül áll, majd változást-,
javulást-, jobbulást kìván, segìtségért kiállt. Vérmérséklettől függően ez lehet élethosszan néma üvöltés, amit csak az arra érzékenyek hallanak meg.
Lehetnek a tünetek összeférhetetlenségi megnyilvánulások, beilleszkedési zavarok, vagy allergiás elváltozások. Valami sok, más meg kevés. Az un. hiánybetegségek nem csak anyagcsere-szintű jelenségek,
hanem szellemiek is. Amikor valaki nem talál kielégülést, elégedettségérzést az alapvető és általános
életjelenségekben, olyankor kapaszkodó(ka)t keres.
Társaságot, időtöltést, házi-kedvencet, függővé tevő bódìtókat, pártot, vezetőt, vallást, egyházat, miegymást próbál gyógyìrként ahelyett, hogy önvizsgálatot végezne; - „Tisztában vagyok önmagammal?” – tehetné fel a kérést, de mindig egyszerűbb
külső okozókat-, ellenségeket találni. Az elme pedig
-főleg a szabályozatlan- nagy mestere az ellenségképalkotásban. Mindenki ellenem van! De téved.
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jót szeszélyt és nemjót tudó érti ők a mozgatók - tudja hogy nem lény cselekszik természet mi lázító
Jelen teremtettség a kettősségen alapszik. A kétpólusúságon és az örökös változáson. Ami létrejön,
mindaddig mozgásban van mìg meg nem szűnik. A
létezés alaptulajdonsága, alap adottsága a mozgás.
„…a megállás halál!” Ami létezik, az valahonnan
tart valahová s mìg a végtelen időben megnyilvánul,
addig örökkön alakul. Tágul, magábaroskad, ragyog
majd kialszik és ìgy tovább. Mindez már magyarázatot is ad a szakasz kezdetére, miszerint itt van
egyik véglet, van annak az ellentettje -egyfajta tükörképe, vagy negatìvja- és a változás okán a kettő
közötti váltakozás, lüktetés, hullámzás (ami a durva
fizikai megnyilvánulás negyedik „halmazállapota” –
1. szilárd 2. folyékony 3. légnemű ...) amitől feszültség jön létre és hat-, megnyilvánul hő-fény-különböző tartományú hullámjelenségként. Ha az egyik
véglet a másik ellentettje, akkor egyik sem lehet
semleges (semleges nem tud önmaga ellentettje
lenni), csakis valamilyen előjellel érzékeltethető
minőség. Bármelyikből indulunk ki, ha az egyik +
akkor a másik csak – lehet. A pozitìvat jó megközelìtésben szokás használni, mìg a negatìvat nem
jó-ként. A ’jó’ előrevivő, mìg ami ’nemjó’ az az
előrejutás ellen hat. A tiszta ’jó’ a MINDEN ’jó’ oldala, eredménye a kijutás a kettősségből, haladás az
EGY-ség felé, de amìg nem tökéletesen tiszta addig
hajlamos a hanyatlásra, akár ellentettjébe fordulva
leeshet egészen a ’nemjó’ szintre, ami a MINDEN
’nemjó’ oldala. A két véglet közötti lüktetés gyakorlatilag kiszámìthatatlan, ezért joggal nevezhető
’szeszély’-esnek. Mindez talán egyszerűen belátható, de MINDEN-tudatú számára az sem kétséges,
hogy ha valami létrejön, megnyilvánul, akkor annak
oka van, az oknak pedig kell legyen forrása. A
létezés oka a teremtődés, de teremteni csak valaki
képes nem a semmi/senki, sem pedig a véletlen,
csak úgy spontán. (amire a modern tudomány még
nem tudja a magyarázatot, amire még nem alkotott
axiómát, arra azt mondja: spontán ≈ külső hatás/ok nélküli) Ha elfogadjuk, hogy mindennek
oka van, minden valaminek a következménye, vagy
valakinek a szándéka/akarata/gondolata/vágya, akkor véletlen nem létezik, hisz ha van oka, akkor ha
más nem is de okozója tudja, hogy az miért jött
létre, miért történt meg, vagy miért úgy, ott és akkor. A MINDEN-tudat úgy tudja, hogy a MINDEN parányi szerves részei, tökéletesen tiszta
állapotukban -miként a MINDEN- teljes tudással
rendelkeznek. Teljes tudás esetén nincs semmi magyarázat nélkül és lél-t mégsem ez tölti el örök
boldogsággal, nem a teljes tudás, vagy annak tudata,
hanem hogy része(se) lehet a MINDEN-nek.
Mindenki megélhetné ezt a boldogságot, ha tudatos
volna arról, hogy ki igazi lénye, ki a lényege. A lél

bejutva e kettősségektől meghatározott, létezéséig
változó teremtettségbe, ide valósi ruhát ölt/kap.
Predesztinált -eleve elrendelt- létformába kerül,
olyanba amilyet vágyott és kiérdemelt. Erősen vitatott a létforma mibenlétének oka. Egy lél miért abban a létformában testesül meg amiben? - Persze,
mert „Isten útjai kifürkészhetetlenek!” - hangzik a
gunyoros szkeptikus válasz. De hát azok. A végtelen MINDEN végtelen gazdagságában kilesni mindenek okát kilátástalanabb, mint szitával kimerni az
Óceánt. Az a tudó, aki érti a három kötöttség/kötelék létét s mindent átható erejét, az csak
arra törekszik, hogy ’jó’-val gazdagodjon, ’nemjó’ban és ’szeszély’-ben szegényedjen. Aki érti e teremtettség ezen sajátosságát, az előtt világos, hogy
itt semmi nincs kötelék nélkül. Mindennek és mindenkinek, de még cselekvésnek, történésnek és
gondolatnak is van őt/azt meghatározó köteléke,
de a másik kettőtől sem mentes. Az itteni megnyilvánulási formák itteniek, semmi és senki nem
tiszta ’jó’! Ez a mindent átjáró, -körülölelő, örökkön mozgásban lévő kettősség természeti elrendezés. Olyan, ahogy azt a MINDEN Teremtő aspektusa, a Teremtő Isten azt megalkotta. Összes
szabályredszerével, minden törvényével. És ezek a
törvények nem ember alkotta múló okoskodások,
nincsenek kőbe vésve, messze nem demokratikusak, egy sem kìvánság műsor -sajnos- nincs alóluk
kibúvó és nem lehet őket megváltoztatni. Mìg világ
a világ, ez ilyen. De tökéletesen lehet köztük és velük élni annak aki tudatos felőlük. Akik nem tudnak
róla, azok a korról-korra, kultúráról-kultúrára változó tézisek mentén igazgatják létüket, éltüket s környezetüket. Sok-sok -itt hasznos- „tudást” halmozott fel az emberi történet, sokat többször „fölfedeztek” de annak megértése, hogy ki a cselekvő
és ki a történések elszenvedője azt rendszerint az
„ember” kategóriára szűkìti le. Tudatos emberi cselekvéseknek tulajdonìtanak változtatásokat -abban
a világban, ahol eleve mindig minden változik az elrendezettsége folytán- nem keresve a cselekvő
mozgatóit. Pedig mozgató akad bőven fent és itt is.
Vannak Felsőbb Irányìtók akik -a MINDEN-től
kapott felhatalmazások alapján, posztjuknak megfelelően és személyes szeszélyük szerint- hatnak, és
itt minden áthatott a három kötelékkel, melyek sajátossága szerint befolyásolják mindazt, amivel kapcsolatba kerülnek. Senki nem vitatja, hogy vannak
jó tanìtások és azt sem hogy vannak nemjók. Vannak erősìtő táplálékok és vannak gyengìtőek. Vannak követendő emberi kedvtelések és vannak kerülendők. És mégis mindenre van vevő; jóra, rosszra egyaránt. A lények lényege mind eközben csak
remél, hogy gazdája talán többet választ a ’jó’-ból.
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teljes való ismerője nemtudókat nem zavar - eredményre vágyók körét tétlenséggel nem lohaszt
Van néhány tudó ember, aki elérte azt a tisztaságot,
mentességet az anyagi kötelékektől és kötöttségektől minek következtében a teljes való ismerőjének
tekinthető. Egyes nézetek szerint jelenleg hét ilyen
személy él a Földön, de hogy kik Ők azt nem tudhatjuk, hisz másik hét milliárd előtt nem tárják fel
kilétüket. Ismeretlen senkik. Számukra nincs szükség nyìlvános megjelenésre, sem média-, vagy bulvárszereplésre, nem prédikálnak, a hivatalosságok
meghatározói pedig létezésükről sem tudnak. Az Ő
létük elégséges ahhoz, hogy ellensúlyozza a visszahúzó, pokoli erőket s hogy a jelenlegi -még elfogadható- állapot az emberiség körében azok számára is
élhető legyen, akik nem vállalják fel a normalitást.
A mai normák Abszolút értelemben nem jók, de
még nagyon az elején tartunk a Kali jugának. Előrehaladottabb állapotát ne is ecseteljük, bár régtől
megjövendölték és tisztán látható a haladás a szellemi- és erkölcsi lejtőn. E néhány ismeretlen Nagyság
példát mutat arra, hogy nem kell nyilvánosan szembefordulni az elrendezésekkel. Azokkal kell együtt
élni, de a lelki törekvőnek -mint valami „titkos
társaság”- rejtve, belül épìteni kell magában az érintetlenség védvonalát. (Senkit ne tévesszen meg a
„titkos társaság” hasonlat, szó nincs földalatti csoportosulásról, vagy barlang-templomi szeánszokról!!!) Aki lelki értékekre vágyik, annak olyan életvezetést kell követni, ami segìti abban, de úgy hogy
energiái ne az örökös magyarázkodásban, makacs
ütközésekben, céltalan és eredménytelen vitákban
merüljenek ki. Csendesen, tevékenyen, szorgalmasan. B.T.84. „…cselekvéstől tartózkodás visszhatástól meg nem óv - nem tisztul meg lemondó sem
önmagában az se jó 85. földi lény a tétlenségben
pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat
mint késztetés szeszélyben 86. aki eláll cselekvéstől
pedig tüzeli vére - képmutató hisz elméje tenné mi
kedvtelése 87. az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá
lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független…” A nemjó társaságtól való tartózkodást a
nagy Ó-Ind Isteni bölcs Nárada Muni is elmondta
a Bakti Szutrában (~ Szeretet szózata, dìcsérete):
„…39. A rossz társaságot mindenképpen kerülnünk
kell. 40. Az szenvedélyessé, dühössé, bolonddá,
szórakozottá és határozásra képtelenné teszi az
embert és megfosztja erényességétől. 41. Ezek a
hajlandóságok eleinte csak hullámokhoz hasonlók,
de később tengerekké válnak. 42. Ki törli el a
káprázatokat? Az, aki elhagyja a rossz társaságot, aki
csak a nagy lelkekhez csatlakozik, és aki a birtoklás
iránt való minden érzékét elveszti. 43. Aki gyakran
keresi a magányt, aki a három erőn (gunán = kötőerőn) túl jár, és elveti a megélhetést illető minden
aggodalmát. 44. Aki lemond a munka gyümölcseiről

és megszabadul az ellentétektől. 45. Aki még a
Védákról is lemond, és eléri a soha meg nem
ingatható Szeretetet. 46. Az valóban eltörli és
másoknak is segìt eltörölni Mayát, a káprázatot…”
Nem szól másként a jó tanács, mint Avatár Balarám intelmei. A jó szándékú lelki törekvő sosem
tétlen, mindig cselekszik, de mivel sokmindenről
tudatos, ezért látja, belátja a dolgok kötelékeit.
Tudja mi ’jó’ mi ’nemjó’ de bölcs belátással -és
mert nem hibátlan!- hely-idő-körülmény szerint
enged az alacsonyabb erőknek is. Az őszinte lelki
törekvő realista, de ìgy is segìt másoknak. Béke
nem úgy érhető el, hogy az ember szembeszáll a
mindenünnen áradó hátráltató ingerekkel, hatásokkal, hanem úgy ahogy az a Bizalmas Tanìtásban
elhangzott: B.T. 77. „…a bölcs csak szenvtelen áll
vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók szakadatlan
ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg
mint bölcseknek elméje…” A nyugodt elme a béke
záloga. A béke elérése már itteni igaz boldogság,
ami nem tévesztendő össze a szeszélyes és pillanatnyi földi örömökkel, elégedettségérzésekkel! A
MINDEN-tudat Földi eszménye a béke, nem a
siker, a győzelem, nem az elismerés, vagy hìrnév. A
legtöbb vallási folyamat ha óva int is a felfuvalkodottságtól, de azért a vagyont, hatalmat nem gondolja rossznak. Nem mérlegeli, hogy az anyagi
javakhoz, a mások feletti hatalmaskodáshoz menynyi visszahúzó erő kötődik. Akad s volt is nem egy
lelki- és vallási vezető aki őszintén hirdette, hogy
Őt nem befolyásolja a hatalmas vagyon, a ragyogó
templom, a pompás trónus, a magánrepülő, vagy az
arany Rolls Royce. Az ilyen személy nem tekinthető messzelátó bölcsnek -még akkor sem ha
„alattvalói” sötétségük folytán ezt várják el- az ilyen
„lelki vezető” nincs tisztában a nemtudó tömegek
tudatlanságával, akik összezavarodnak, nem értik az
ellentmondást: lelki értékekről prédikálni anyagi javak közt dúskálva valóban érthetetlen. Avatár Balarám a B.T. e szakaszában nem az anyagi javaktól
tanácsol el, hanem minden olyan cselekedettől,
megnyilvánulástól, amivel a lelki törekvő környezetében zavart okoz. - Ne okozz zavart, hisz már
puszta léted zavar a normalitásban! (azisnemis) - A
MINDEN-tudat eltanácsol a prédikálástól (is) B.T.
629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bìrják
hallani…” s a MINDEN-tudatú, normálisok közötti élete egy merő prédikálás. Mindig aktìv s közben nem csüggeszti kudarc, nem lelkesìti siker. Már
gyanús! Nem fogyaszt húst. Még gyanúsabb! Nem
iszik alkoholt, nem dohányzik, nem folytat szerencsejátékot… Igazán zavaró az ilyen társaság! Mind
eközben még templomba sem jár, Bibliát sem olvas
és a szokásos ünnepekre sem lelkesül. Talán UFO?
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vesd el minden kételyedet reám gondolj kedves Jas - cselekedj csak töretlenül ne keresd mi miként van
Van hogy az ember értetlenül áll a körülötte lévő
világban. „Mért legyek én tisztességes? Kiterìtenek
úgyis! Mért ne legyek tisztességes! Kiterìtenek
úgyis.” (József Attila) És nagyjából ez a két lehetőség lebeg mindenki előtt; tisztesség, vagy tisztességtelenség? A ’tisztesség’ kifejezésben nem csupán
erkölcsi megìtélések vannak, ott van -többek között- az igazságosság kérdése is. - Ami történik, az
ugyan igazságos? - merül fel a kérdés, ami mindjárt
újra generálja az „igazság” mibenlétének megválaszolási kényszerét. Jelen teremtettség kettősségek
által meghatározott rendjében a válasz/magyarázat
is kettő(s). Van Abszolút igazság és van relatìv. Az
Abszolút; Isten örök világa, a relatìv; a változó
emberé. Mindkét igazság igaz és valós a maga helyén, de ha ugyanazt a kérdést felvetjük a két viszonyrendszerben, akkor szinte mindig egymásnak
ellent mondó válaszokat kapunk. Mikor egy társadalom, vagy közösség a maga relatìv értékrendje
szerint, emberközpontúan állìt fel szabályrendszereket, akkor aki abba belefél, a szabályokat betartja,
tilalmakat elkerüli, az tisztességesnek számìt. Ennek
kevés köze van az igazsághoz, hisz lehet, hogy az
egész társadalom, vagy adott közösség hamis,
amúgy igazságtalan alapokon nyugszik. Pl. az antik
görög társadalmakban máig ható magasságokban
tartott -többek között- a filozófia. Európában a
modern filozófia alapjainak is mondható, holott az
egész egy rabszolgatartó berendezkedés közepette
jött létre. Nem egy nagy görög gondolkodó, miközben felállìtotta az élet nagy téziseit, közben embertársát megalázóan maga- s mások alá vetette. Ez
nem tekinthető sem igazságosnak, sem tisztességesnek, legtöbbször mégsem veti fel senki. Tisztességtelen alapon lehet tisztességes cselekedeteket
elkövetni? Relatìv sìkon igen, Abszolút értelemben
megtenni lehet, de Abszolút kellemetlen lesz a
következménye. Pl. az egykori görög rabszolgatartó, következő életében rabszolga lett és ìgy tovább. Mivel a jelen kor szellemileg és erkölcsileg
egy hanyatló időszak e megnyilvánulásban (a teremtettségek között ugyanekkor, másutt épp Arany-kor
van, csak hogy a mindenség egyensúlya meglegyen).
Ilyen nagy léptékű gondolat természetesen aligha
segìt a napi kenyér problémákon, de aki elfogadja a
lelki értékek anyagfelettiségét, annak a nélkülözés is
más megvilágìtásba kerül. Akikben a testi/anyagi
megfontolások a magasabbrendűek, kiegészülve azzal, hogy a szellemi/lelki csupán az anyag(i) terméke, azokban sajátos, spekulatìv nézetek honosodnak(tak) meg, ami beéri a relatìv igazság és a relatìv
tisztesség szintjeivel. MINDEN-tudatú tisztában
van ezzel s ha tudja is, hogy lehetőségei nem mindig Abszolútak (bár mindig azok, csak az alany még

nincs azon a megvalósìtott megértési szinten) a
relatìv sìkon, relatìv értékrendben éli abnormális-,
elfogadott normáktól eltérő életét. Visszautalva József Attila Két hexameteréhez, a szabad akarat
érvényesül; lehetünk tisztességesek is és lehetünk
tisztességtelenek is, csak magunk döntjük el, ám ha
ìgy is - úgy is kiterìtenek, akkor lehet, hogy nem
mindegy. Már a kiterìtés sem biztos hogy ugyanolyan
lesz. Lehet valaki tisztességtelen gazemberként dicső
ravatalon kiterìtve, más meg tisztességes igazság
harcosaként tömegsìrba dobva, egy véres polgárháború áldozataként. Így hát Avatár Balarám szavai
talán az iránymutató(bb)ak; gondoljunk mindig Istenre. Ha nem ismerjük, nem tudjuk az Ő igazságát,
akkor is ha viszonzás várást nélkülözőn Reá gondolunk, az elrendezettségek átsegìtenek a relatìv bajokon. Lelki törekvőnek legalább addig ne legyenek
ebben kételyei, mìg meg nem próbálja. Az ősjász Jas
komoly dilemma előtt állt nemzetsége hogyantovábbja felől: - Úgy legyen ahogy eddig, vagy
másként? – pedig ugyanúgy már nem lehetett, hisz
megváltozott minden. Elkezdődött egy új kor, eltávoztak a családok vezetői, megváltozott a környezet. Jas alázatosan meghallgatta a Legfelsőbb kinyilatkozását, megfogadta és átadta szétszéledő nemzetsége azon családjainak, melyek érettek voltak rá.
Mire visszatért az ősi As városállamba, már nem
azt találta, mint ahonnan elindult. Ha akarta volna
sem tudja visszaforgatni az idő kerekét. A múlt
nem hozható vissza. Ahol arra törekszenek, az interpretáció inkább tragikomédia, vagy hitvány paródia. B.T.112. „…vedd e bizalmas tanìtást élj mint
szól a jótanács - ha követed nem fog hatni tettet
érő visszhatás 113. értsd meg mind vesztébe rohan
ki e tudásra legyint - oktalanul teng csak élte kárhozott ő és irigy…” Az ’oktalanság’ itt kb. tudatos
megfontolás nélküli. A ’kárhozott’ kb. halálra ìtélt.
Kihalásra ìtéltetett. Az ’irigy’ itt. kb. rosszindulatúan mindig másra/máséra tekintgető. S ìgy is lett.
Az ős jászok egy része ment a vére, pillanatnyi vágya után. Mások nyomtalanul eltűntek az életfolyamatok útvesztőiben. Megint mások elhagyták az
önzetlenséget, énközpontúan birtokra, vagyonra
törtek a szellem művelése helyett. Jas követői megőrìzték Isten központú eszmeiségüket, ráhagyatkozva az elrendezésekre, meg a valódi szeretet alapú szemléletet; elvárások nélkül – adakozón –
részrehajlás nélkül. A töretlen cselekvés mellőzi a
csüggedést. Mindig szem előtt tartja a szebb jövőt,
még akkor is amikor leáldozóban a Nap. Tudja,
mindig megvirrad. - Minden elmúlik egyszer! - jó,
rossz, öröm, bánat és a többi. A tétlenség az alantas
vágykésztetések melegágya, a tudatlanság a hiábavaló élet. Tanulni, tenni, szabályozottan élni, ennyi.
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vedd e bizalmas tanítást élj mint szól a jótanács - ha követed nem fog hatni tettet érő visszhatás
Avatár Balarám eddigi néhány kinyilatkozása és
máig érvényes ajánlásai, ugyan kiemelve szövegkörnyezetükből, de érdemes ìgy is áttekinteni:
„olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőìt - ezt
is meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri - csak
föléri egyszer végre nem ez az ő otthona” –
„bölcsek nem búsulnak test létén sem hamvain” –
„nincs kezdete nincsen vége végtelen mi mozgató” –
„ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait”
(mármint a lél) – „lényeglátó bölcs szemeket nem
zavarja változás” – „ki boldog ki boldogtalan van ki
örül van ki sìr - hideg meleg fény és árnyék mind
egyre csak változik - ne higgy az ìly változásnak ez
csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd
tiszta láthatást - testet öltött lélt is éri csak hogy ő
nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind az
összes testi kìn - kit nem zavar boldogság sem
kinek bú is egyre megy - megérett egy jobb világra
nem kell újra kezdje el” – „mi látható átmeneti mi
valódi el nem múl - lényeg látó bölcsek előtt tudást
fedő köd lehull” – „mi elpusztul mi elsorvad az
csak a test semmi más - örök lélnek mind egyre
megy nem fogja a változás” – „nincs a lélnek
születése halála sincs éppen úgy” – „miként elnyűtt
ruhát vet le ember s vesz fel másikat - tesz a lél is
egyre másra testi vándorlásokat” – „mert mi
meghal bizton új lesz miként új is mulandó” – „ki a
testeket mozgatja nem árt annak semmi sem” –
„szent volt a harc Kuru mezőn isteni elrendezés” –
„előd példa fáklyaláng” – „önös vágyuk félre tették
tűrték sorsuk folyását - aki ìgy él bűn nem éri
túllépi a léthatárt - ember hogyha dolgait csak
kötelességből teszi - megszabadul félelemtől ìly lét
bűntől mentesìt - ilyen módon legcsekélyebb
törekvés is megsegìt - bizonytalan tévelygésből
szilárd úton elindìt - tudd hogy aki Legfelsőbbel
összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre
nemesebb viszonyba néz - ki eltökélt és figyelmes
nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el
nem téved higgy nekem” – „ne ragaszkodj földi
képhez tudd csak látszat mind e hely” – „tiszta jóság
bőszült szeszély s nemjó amit rejt e hely” – „tett
gyümölcsét sose vágyjad egyformán élj rosszat jót - ha
ìgy teszel nem ér hiba” – „összes földi tettnek éke
kettős látást hagyni el - elvárásnélküli legyél” –
„bölcs az akit nem tántorìt testi kìn vagy főfájás bántó élők bosszantása földi vész és égcsapás - ő az
akit elkerülnek kéjes vágyak félelem - vakgyűlölet
ragaszkodás őbenne nem édeleg - teljes tudás
birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm
bánat mindegy neki jó vagy rossz - ki érzékszervei
ura lenyugtatja elméjét” – „marad érzékeit uraló” –
„szilárd elme derűt áraszt - megtalálja egyensúlyát
soha nem lesz esendő” – „béke nélkül nincs

boldogság elveszik a tiszta hit” – „csak az
egyensúlyozott - ki elméjét féken tartja érzékire
nem lobog” – „élvezetek hajszolói békét sosem
érnek el - mìg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében” – „békét talál az a férfi aki
hamis éntől ment - elhagy vágyat mindenektől
nincsen benne ellenszenv” – „teszi ami dolga
eredménytől független” – „tétlenségben még tested
sem tarthatod fönn” – „kiknek élvezet csak étkük
nem emberek állatok” – „hiába annak az élte ki
csak élvezetnek él” – „véglegesen tisztul az meg kit
ragaszkodás nem ér” – „kötelességét tegye meg
mindenki” – „tétlen senki nem lehet” – „tudás
nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt - bölcs
csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar” – „aki
tudás birtokosa ne zavarjon célvágyót - önzetlenül
mutassa ő szorgalmát s ne mélázzon” – „teljes való
ismerője nemtudókat nem zavar - eredményre
vágyók körét tétlenséggel nem lohaszt” – „cselekedj
csak töretlenül ne keresd mi miként van” Ha csak
ennyit alaposan átgondol egy nyitott, érdeklődő
ember -függetlenül Balarámhoz-, védikus bölcselethez-, vagy ősjász eszményekhez való viszonyulástól- talán más megvilágìtásokat kap mindaz amit
másutt tanult, vagy megtapasztalt a múltban és a
jelenben. Ha valaki követi ezeket az ajánlásokat,
miért nem érik visszhatások? Természetesen nem
formális követésre kell gondolni, megértésen alapuló
elfogadásra és megvalósìtásra. Megismerni – megtanulni – belátni – elfogadni – azonosulni – követni/gyakorolni. Ha ez a folyamat az újraidézett Bizalmas Tanìtás gondolatainak szellemében lezajlik,
akkor olyan változáson megy át a lelki törekvő, amitől minden új megvilágìtásba kerül. A MINDEN ’jó’
sugarai a megvilágìtók, melyek ha némiképp megváltozva is verődnek vissza, de már nem a MINDEN ’nemjó’ sugarai szerint kerülnek fogadtatásra.
Új alapokon megváltoznak a tettek motivációi, maguk a tettek és a tettek fogadtatása. Mások lesznek a
következmények és más a tettek elkövetőjének
viszonya az eredményekhez. Új idő veszi kezdetét. A
világban semmi nem változik, nem jön el az Aranykor, de az ìgy eljáró ember másként fogad, másként
viszonoz, másként sugároz. Megváltozik a rezgése.
Jó(bb) kisugárzása lesz, miközben személyes kedélyállapota is kiegyensúlyozottá válik. Harmónikusabbak lesznek a váltakozások. Továbbra is érik hatások
és visszhatások, melyek hatnak is, meg nem is. (azisnemis) Hatnak, hisz nincs hatás ellenhatás nélkül, de
mivel megváltozott-, tisztulásnak indult a vevő, változik az értelmezés. Az érzékek azt veszik mint azelőtt, de az értelem új megvilágìtásban értelmezi ugyanazt. Így a korábbi terhelő visszhatások most kerülik a lelki embert, kezd érintetlenné válni, megbékél.
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értsd meg mind vesztébe rohan ki e tudásra legyint - oktalanul teng csak élte kárhozott ő és irigy
B.T.353. „…hat fenséged…erő szépség tudás hìrnév lemondás és gazdagság…” - állapìtja meg Jas
és nem puszta hìzelkedésből (ami a „hìzelgés”-nél
is „nyálasabb” érdekalapú, képmutató behódolás).
Avatár Balarám, mint a Legfelsőbb / Isten / a
MINDEN, az egyedüli Aki e hat fenséggel rendelkezik, ráadásul egyidőben és örökké. Természetes,
hogy aki önmagának-, lelki vezetőjének, vagy imádott Istenének szeretné tudni az egyidejű hat fenséget, az irigy a MINDEN-re. A szabad akarat
fenntartásával az Úr nem áll útjába semmi emberi
törekvésnek, ami akár csak a fenségek egyikében,
vagy többjében a legfelsőkig igyekszik törni. Derűsen szemléli az erőfitogtatókat, a testépìtőket, a
fitness lady-ket, a szellemi vetélkedők memoritereit, bármely tudomány-, vagy bölcselet kimagaslóit,
az összes celebritást, a jógikat és aszkétákat, a legvagyonosabbakat. Mind megszállottja törekvésének
s mégis egyedül Isten az, Aki önmagában teljes.
Olyannyira teljes, hogy még az elégedetlenséget is a
legmagasabb szinten birtokolja, amiért is örökkön
teremt – fenntart – pusztìt. Lél parányai számára
világokat hoz létre s érdeklődve figyeli sikereiket,
ballépéseiket, ami által megtapasztalja Önmaga végtelenségét. Lehet ember bármely fenség hódolója s
még ha a soksághoz képest el is ér nagyobb előrehaladást mániájában, más területeken alapos hiátusa
van, az elégedettségérzés pedig rendszerint elkerüli.
Jelen szakasz második fordulatának „oktalan” kifejezése nem ok-nélküliséget jelent, hanem a tudatlanság szinonìmájaként is használt ’oktalan’ jelzős
szerkezet. Oktalan, kevés tudású, tudatlan, mert
hisz legyint a Bizalmas Tanìtásban elhangzottakra.
Az emberiség nagyobbik részéhez még a Bizalmas
Tanìtás létezése sem jut el, nem hogy annak tartalma és az azon is túlmutató értelme. A vele mindenben megegyező Bagavad-Gìta is csak kevesek olvasmánya, még kevesebbek vezérlője, pedig az is a
Legfelsőbb kinyilatkozásait tartalmazza „csak” épp
Avatár Krisna által Ardzsuna hercegnek átadva a
Kuru mezei csata kitörése előtt. A Bizalmas Tanìtás
az ütközet után hangzott el s bár ugyanazt az Abszolút Igazságot tolmácsolja, mégis annyiban más,
hogy a csata már lezajlott, az Ardzsunát -mint vezető harcost- aggasztó, konfrontációval kapcsolatos
kételyeken már túlhaladt az idő. Új korszakra ébredt az emberiség, amelyben dúló nézeteltérések,
nézetkülönbségek szinte végtelen számú szellemi
irányzatot szültek, időről-időre teremnek újabbakat.
Mivel mindenki más; ugyanazt, ugyanott, ugyanakkor is másként látja, másként értelmezi, más következtetéseket von le maga- és környezete számára.
Igen, még a magának és másokhoz szóló értelmezésekben is különbségek vannak. Ez az erkölcsi ha-

nyatlás terméke, mivel az egyén mást vár el másoktól, mint önmagától és szerinte más jár magának,
mint másoknak, vagy a közösségnek. Másoktól
megkövetel, magának engedményeket tesz. Így normális, hisz a ’szeretet’ harmadik fordulata szerinti
’megkülönböztetés-nélküliség / részrehajlásnélküliség’ még informálisan sincs ismeretei között. A ’hitelesség’ kapcsán merül fel az „Ahogy beszél, aszerint él!” – ajánlás, de igen keveseknél valósul meg.
Sokan felmondjuk helyesen a „leckét” s mikor a
megvalósìtásra kerül a sor, akkor attól eltérő annak
megnyilvánulása, más egyénileg és megint más közösségileg. A fenségek között első helyen sorolt
’erő’ legkevésbé fizikai erőt jelent, az un. lelki erőre
utal, miként a ’Bala’ és ’Rám’ szóösszetételből képzett Balarám névben álló jelzős szerkezetű ’bala’ =
erő(s) is legfőképp a lelkierőre vonatkozik. „Mellesleg” Isten, Balarám (Erős Rám – aspektusú) erejénél fogva tartja pályájukon a bolygókat, s ez az erő
nyìlvánul meg a gravitációban is. ’Rám’ a MINDEN végtelen sok neve közül a magasztosabbak
egyike és a Legfelsőbb Avatár Balarámkénti ittlétekor a béke „prédikálásával”/bemutatásával az
önmegtartóztató lelki erő gyakorlására bìztatott. A
gyermek és fiatal Balarám sok hasonló csìny, lopás
elkövetője volt, mint öccse Krisna, vagy sok-sok
életrevaló egykori- s mai vásott kölyök. Fizikai erejét sem leplezte amikor démonikus erőkkel, -lényekkel kellett szembeszálni. Ő volt az egyetlen, aki
képes volt átlátni Krisna mesterkedésein is. Miután
felnőtt, elhagyta a gyermeki szokásokat, lecsillapìtotta ifjonti hevületét, a lelki életben hátráltató
késztetéseken pedig önmegtartóztató lelki erővel
felülkerekedett. Tisztes családos életével (egy
feleség /Révati/ két gyermek /Nisata - jelentése:
őszinte, becsületes és Ulmuka - jelentése: zsarátnok
~ hamvadó tűz / tűzgyújtó parázs), valamint a Bizalmas Tanìtásban kinyilatkozott útmutatásaival irányt adott a Kali jugában is élhető lelki élethez. A
jelen szakasz első fordulatában szereplő „vesztébe
rohan” és a második fordulat „kárhozott” egyaránt
olyan értelmetlen, lelki értelemben haszontalan
életre utal, amely ha a Bizalmas Tanìtással való találkozás nélkül zajlik le, kevés Abszolút értékkel
gyarapìtja az életsorozatok ezen létét. Vesztébe
rohan, hisz nem ad esélyt a tisztulásban a tudatosságnak. Kárhozott, amennyiben elátkozott, balszerencsés, végső soron halálra ìtélt -mint minden élőde a lelki evolúciós fejlődésben előbbre nem lépve.
Összességében nagyon szerencsésnek mondható,
akire rátalál a Bizalmas Tanìtás (tudva; hogy sem
szerencse, sem véletlen nem létezik!) hiszen általa a
reménytelennek tűnő küzdelem közepette is tudni
lehet arról, hogy a Legfelsőbb mindenkire békén vár.
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mit ér az ki természetét köti gúzsba csüggeteg - bölcs is teszi azt mit diktál ha még oly gyarló szíve
A természet megerőszakolása sehol nem vezet jó
eredményre. Különösen nem a lelki életben, ahol
nincs kit kijátszani, hisz a „bìrák” Abszolútok. A
különböző Istenek, FélIstenek és más Felsőbbségek nagyon hasonló természetűek, mint az emberek, de az Isteni törvények, törvényszerüségek és
szabályrendszerek objektìvek és állandóak. Nincs
lehetőség korrupcióra, megvesztegetésre. Felsőbbségeknek lehet bemutatni -akár- eredményes áldozatokat, cserébe kìvánságteljesìtésért, bűnbocsánatért, de a FőSzabályok minden egyes megnyilvánulásban, annak fennálltáig maradandók. Az emberi
természet leginkább ’szeszély’-esnek ìrható le, ami
annyit tesz, hogy mindenkiben van ’jó’ és ’nemjó’
különböző területeken és -mértékben, de talán ha
pillanatokra villannak föl tisztaságukban. Ami az általános az a kevert kötelék, ill. a folyamatos hullámzás, csapongás, végletesség. Ha öncélú, vagy tisztán
anyagi befolyásoltságú törekvések vannak a szeszély kezelésére, akkor annak kimenetele éppoly kiszámìthatatlan, mint maga a rapszódikus természet.
A lelki tisztulást célzó szabályozottság több eredménnyel kecsegtet, de abban is sok a veszély. Vannak akik bekapcsolódnak egy szellemi közösség
életébe, elfogadják annak elveit és igyekeznek követni ajánlásukat. Külsőleg szépen halad a jelölt, de
ha őszinte, hamar éreznie kell azt hogy mennyire
felel meg természetének a regula. Ilyenkor sokat
segìt a vezetővel és a hittársakkal történő őszinte
beszélgetés, ha tisztaszándékú helyre csöppent. Ha
formális a közösség hitélete, ha nincs helye a nyìlt
őszinteségnek, főleg ha félelem igazgat, lelki nyomás alatt zajlik az élet, akkor komoly fogságba
kerül a vállalkozó. Hiában van közösségben, mégis
egyedül marad gondjaival. Ebbe a helyzetbe kerülő
személy nagy döntés elé kerül. Nem elég, hogy
csatlakozott egy korábban nem ismert folyamathoz,
nem hogy álságos lesz szabálykövetése, őszinteség
hiányában a képmutatás sokáig fennmarad. A gúzsba kötött természet munkál. Bármi nehézség merül
is fel, rendszerint a gyakornok tisztulási folyamatának tudják be s nyújtanak is ilyes magyarázattal
segìtséget a többiek. Ebben sok igazság (is) van, de
nem biztos, hogy azon a módon kell valakinek
előbbre jutni a lelki fejlődésben. Sok területen megfigyelhető, hogy ha valaki sorsa szerinti helyre, helyzetbe kerül, akkor szinte minden világos, minden jól működik, nincs konfliktus, mindenkinek
minden rendben, öröm az élet és a munka is jól
halad. Sajnos az ilyen helyzet nagyon ritka. Az egyéni vágyak és elképzelések, valamint a társaság legyen az családi, rokoni, munkatársi, stb.- szintúgy
makulás személyek gyülekezete, ami kölcsönhat
emberünk magatartásával. A legtöbb bonyodalmat

a képmutatók társulása okozza. Hamiskártyás a tanúló, cinkelt lapokkal játszanak a társak és a mosoly
mögött tragédiák érlelődnek. Mit sem ér az ilyen út.
„Senki nem lépheti át saját árnyékát” - szól a népi
bölcselet és ez nem csak a múlt letagadhatatlanságára utal, de a jellem szinte lehetetlen alakìthatóságáról is. Így van ez az általános világi életben. A lelki utak azonban hasonlatosak a Legfelsőbb kiismerhetetlenségéhez. Itt más, szokatlan szabályok is
működnek - természetszerüleg, nem kivételezetten.
Ha valaki a neki megfelelő úton halad, őszinte magához és társaihoz, jó vezetője van, akkor az iskolájának megfelelő ajánlásokat kitartóan követve, olyankor is javulnak a viszonyok, ha még nincs mögötte megértés. Nem véletlenül ismétlődik ezen
oldalakon is a szabályozó elvek követésére való bìztatás. Sok közülük olyan erejű, hogy hit nélkül is
hatnak. Vannak persze placebo hatású módozatok,
amikor elégséges a hit és nem is maga a mód segìt.
Ami a szakasz második fordulatát illeti ellentmondásosnak is gondolhatja a kezdő tanuló. Bölcsben
gyarló szìv? Miért ne? Itt mindenki esendő! (Akik
nem azok, azok nem e megnyilvánulásban léteznek)
A szìv az érzések mezeje, márpedig tudható, hogy
az érzés ugyancsak csalfa. Előfordul, hogy amit a
szìv diktál, az ellentmond a követett folyamat elveinek. Ilyenkor van helye az őszinteségnek, a megkülönböztető képességnek és az értelemnek. Az Isteni
emberben együtt van szìv és az ész, értelem és az
érzelem. Nem zárja ki egyiket sem és nem ad kizárólagosságot egyiknek sem. Követi a szìvét, de értelmével figyel. Másszor megy a józan ész után és
figyeli szìve mit szól, hogy reagál. A nyugodt szìv
nem biztos ellenőr, hisz ha nem tiszta, akkor megtévesztett állapotában még az értelmet is képes tévútra vezetni. A MINDEN-tudat nem kikövezett út,
a természetben halad. Nem sietős, nem egyenes, de
mindig a MINDEN-t tartja szem előtt. Gyakorta
csak messziről látható vezetőoszlopok vannak és
feléjük sem lehet toronyirányt haladni. Bárhogy kanyarogjon is az ösvény, a soron következő útjelzőt
sosem szabad szem elől téveszteni. A bölcs a
MINDEN-hez és az Ő megnyilvánulásaihoz, Abszolút szabályaihoz mér. Mérlegel. Nem ráfordìtás
/ haszon alapon, hanem próbálja megérteni adott
kérdés Abszolút és relatìv helyzetének viszonyát.
Az Abszolút mindig Igaz, de nem biztos, hogy
adott hely-idő-körülmény között az igazi, egyedül
üdvözìtő. A relatìv igazodik a helyzethez, de legtöbbször nem az Abszolút felé visz, hanem inkább
attól el. Így hát ki-ki csak természetével együtt haladhat keresése során és azt kell oly módon rendben tartani, hogy a hátráltatókat ’jó’ irányba formálja, alakìtsa át a neki való folyamat megtalálásához.
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aki tett gyümölcsét várja viszolyog vagy vágyódik - ne engedj a késztetésnek bízzál legyen bárhogy is
Aki eredményvágyón tervez, vagy tevékenykedik,
az vágyja azt amire gondol, amiért tesz s viszolyog
attól, hátha nem jár kedve szerinti eredménnyel
igyekezete. Hány, de hány helyen vetődik fel a
Bizalmas Tanìtásban az ellentétpárokkal való
(együtt)lét, az azoktól való mentesség üdvössége,
vagy az érintetlen MINDEN-tudatú e kettőségtől
való tartózkodása. B.T.124. „…ha megérted mi a
lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg…” Kellő értelmi érettség esetén mindenhez semleges lesz a viszony. B.T.134. „…sokan jutottak már hozzám kik
elhagytak félelmet - ragaszkodást és haragot megtisztulva értek el…” A félelemnélküliség elérésének
egyik segìtője úgy a pozitìv, mint a negatìv viszonynyal szembeni érdektelenség. B.T.192. „…igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait…” A harag sokszor
kedvezőtlenebb, mint az akár negatìv vágy. Mindkettőtől meg lehet szabadulni, ha a lelki törekvő tudatosan fellép ellenük. Nem kell ilyenkor ’megváltóhoz’, ’szabadìtóhoz’ fohászkodni, „csak” őszinte
elszántsággal el kell azokat engedni. A békés, csendes, természetben való mindennapos magányos
gyaloglás alatt, valódi feladással minden hátráltató
érzés, kötődés, ragaszkodás kilélegezhető. A jól
szabályozott elme fölégeti azokat a friss levegővel
tápláltan, a salak pedig egyszerűen elillan a fáradt
lehelettel. (Nagy levegő orron be, elengedni szánt
negatìvum szájon át történő erőteljes kilökésével
enyhül a súly. Mindaddig végezni kell, amìg el nem
tűnik a rossz ragaszkodás. Mind eközben természetesen folyamatosan igazgatni kell az elmét, gyakorolni a szabályozott életvezetést. Ezek nélkül hiábavaló bármi légzőgyakorlat úgy a természetben, mint
meditációs szobában.) B.T.195. „…nincs itt mit tanulni annak ki lényegről tudatos - aki nem fél aki
túl van vágyon és a haragon…” Avatár Balarám is
csak ismételni tudja önmagát; 1. tudatosság a lényegi lényről, a lél-ről 2. mindennemű ragaszkodások
elhagyásával megszabadulás a félelemtől 3. mentesülés minden vágyódástól és a haragvástól. B.T.200.
„…tudd hogy csak az jó törekvő ki eredményvágytól
ment - elhagyása minden vágynak csak az ami kimenthet…” Nincs üdvösebb a vágyak helyett az alázatos
ráhagyatkozást követni, de közben elmét fegyelmezni,
megkülönböztető éleslátást és józan észt fenntartani,
értelmet pallérozni, hátráltató körülményeket kerülni,
segìtő ajánlásokat követni. B.T.206. „…tudást bìró
sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár
vagy arany mindegy annak akár kő 207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös egyet ér…”
Ez a két szakasz elejétől a végéig nem normális!

Ilyesmiket normális ember még csak a száján sem
ejt ki, nem hogy eszményìt, különösen nem tekint
követendőnek. Azért egy pillanatra idézzük ide a
zsidó Tìzparancsolatot: IV. „Atyádat és Anyádat
tiszteljed!” Jézus pedig ìgy szól: „Hagyd el Apádat,
Anyádat és testvéreidet az én nevemért!” S időben
mindkettőt megelőzően Avatár Balarám; B.T. 439.
…nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak
Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt
fiat rokont társaságot kerülve…” És mindhárom
megközelìtés igaz! A szülőket tisztelni kell, de felnőve függetlenné kell válni tőlük s mindezt sem érzelmileg sem fizikailag nem elszakadásként, hűtlenségként, vagy elhagyásként, hanem nemragaszkodásként kell megélni. Egy gyermek úgy sem tud
addig felnőtt lenni mìg szülei élnek. Igazán csak akkor válik teljes értékű felnőtté, amikor eltávoztak
azok, akik „Gyermekem”-nek szólìtották. (Ez nem
keverendő a LekiPásztorok hìvek felé irányoló bensőséges megszólìtásával!) B.T.230. „…kedves Jas
én jó barátom tökéletes az lehet - aki látja a lényeget búsderűsen egyre megy…” ’Bús’ az ember, ha
szomorúan viszolyog, mélabús ha tanácstalanságán
méláz el, vagy szenveleg és derűs, ha örömteli vágy
fűti. De akárhogy is legyen, a lényeget, az Isteni lélt nem szabad feledni. B.T.272. „…tudod Jas hogy
lél testet ölt kettőséggel fedem be - irtózat és vágynak harca örök lánc lesz elmére…” Lám az ellentétpárok sem Ördögtől valók! B.T.332. „…Számomra nincs kedves gyűlölt mindenkihez egy vagyok - mégis aki Nekem hódol miként jő úgy fogadom…” Ha a Legfelsőbb számára nincs „kedvelt
gyűlölt” akkor ha Őfelé törekszünk, mi ugyan miért
nem szabadulunk meg tőlük?! B.T.424. „…még
jobb aki nem aggódik ki nem okoz problémát öröm harag s félelem ment megőrzi a nyugalmát…” B.T. 426. „…ki nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen - nem csügg semmi eredményen bìz Én azt is kedvelem.” Ki ne örvendezne
ha az Úr kedveltje volna? Többrétegű azisnemis! Ő
önmagában teljes. Számára nincs kedvelt gyűlölt.
Erre bìztatja hìveit, miközben akadhatnak kedveltjei is! (?) S mindez nem önellentmondás, csupán a
Legfelsőbb kifürkészhetetlen kedvteléseinek egyike.
B.T. 427. „…kinek egy az ellen s barát dicséret
vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt
ragaszkodása…” Nem a vágytalanság, nem az elvonulás, hanem a ragaszkodás nélküli élet a lelki törekvő legfőbb segìtője. B.T.487. „…egy bánatban és
örömben föld kő arany egyre megy - nem tart távot
nem vonzódik mindennel elégedett 488. neki egy
barát és ellen nem törekszik semmire - róla mondják
túljutott már mind a három kötésen…” Felülemelkedni az anyagvilág kötelékein. Úgy legyen.
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önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen
A természetben uralkodó rendet józan gondolkodó
aligha kérdőjelezi meg. Még akkor sem, ha sokminden nem érthető, ha nem ritka az olyan jelenség,
vagy történés, ami nincs kedvünkre. Bármely mértékadó tudományos vélekedést is vesszük, ugyancsak természeti rendről, rendezettségről beszélnek.
A természettudomány minden területe alaptörvényekre épül, melyeket -adott időben- állandónak tekint. Vallásos filozófiai rendszerek sem kételkednek
a természeti elrendezettségekben, tegyenek azért felelőssé-, annak okozójává bármit-, vagy bárkit is.
Minden további erősìtgetés helyett -több mintmunkahipotézisként felvehetjük kiindulási alapnak,
hogy mindenütt és mindenben akkor van rend -kiterjesztve harmónia- ha minden a helyén van, azt
teszi ami a dolga (rendeltetése) és nem kalandozik
más területekre, nem bonyolódik más tevékenységekbe, mint amire rendelt(etett). Nem kierőszakolt
példa, ha azt mondjuk, hogy pl. egy emberi szervezet akkor tekinthető egész(séges)nek, amikor minden egyes alkotóeleme önmagában egész(séges)
végzi/éli azt ami feladata és harmónikus összhangban van az ember egészével. Emberrel történő ilyen összehasonlìtásokat azért tartanak elhibázottnak, mert az általános vélekedés az embert többre
méltatja, többnek tartják, mint bármi más élőt (ami
igaz is, meg nem is). Őket hagyjuk meg ebbéli hitükben. A MINDEN-tudat az emberlétet egy ugyan kitüntetett, de- létformának-, egy-egy egyedi, szuverén lél átmeneti testetöltésének tekinti. Ilyen
testetöltések az Isteni-, Félisteni-, FelsőbbIrányìtóide az ember alatti valamennyi létezési forma is.
Mindebből, most a példa kedvéért kiragadva az
emberi létformát könnyen belátható, hogy a testen
belül nem kóborolhatnak ide-oda alkotóelemek,
nem hogy szervek, de szerencsés esetben molekulák-, vagy sejtek sem, kivéve azokat, melyeknek az a
rendeltetése, hogy hozzanak-vigyenek, áramoltassanak és a többi, bár rendesen nekik is meghatározott pályáik, mozgásterük van. Bárminemű anatómiai kalandozás helyett, az egyén viselkedésének
értékelése céljából került lefektetésre ez a viszonyìtási alap. Ha az ember helyén- és rendben van, ha
mindene a helyén van (természetesen az esze, felfogó képessége, értelme, valódi én-tudata is, de ezeket most ne firtassuk) akkor kiegyensúlyozott, elégedett, mondhatni boldog. Úgy érzi teljes életet él
és mindennek tud örülni. Hasznos tagja családnak,
kis- és nagy közösségnek, társadalomnak, kiterjesztve az emberiségnek, sőt FöldAnyának, hisz ott- és
azt a helyet-, szerepet tölti be, ami az övé. A rendszer egészséges, teljesértékű, hasznos része. Aligha
tudunk ilyen személyről. (kellő realitással nyugodtan elhagyható még a többesszámú alak is!) Ez nem

baj, ìgy van rendjén. A jelen kornak ez velejáró sajátja. A normálisoknak mindez az okoskodás kìvül
esik érdeklődési körén, de sem a Bizalmas Tanìtás,
sem a MINDEN-tudat, vagy ezen eszmefuttatás
nem nekik-, nem hozzájuk szól. Az eddig felvázolt
viszonyìtási alapról könyebben fogadható el, egyszerűbben belátható, hogy a sok régi -köztük a védikus- tudás alapú ajánlás nem légből kapott kitaláció. A védikus -valódi-tudás alapú- korban és ìgy az
ős jászok körében is nagyjából minden és mindenki
a helyén volt. Felfogta-, elfogadta és élte azt az életet, ami osztályrésze (emberi osztályban, korcsoportjának megfelelően, meghatározó köteléke szerint). Beérte azzal ami jutott, nem tört sem másra
sem máséra, alázatos kötelességteljesìtőn élte le az
életét. (Mai ember mondhatja, hogy nem volt annyi
kihìvás, annyi kìsértés, annyi inger! Igaz. Nem vágytak rá, nem teremtették meg, nem vonzották be.
Egyes tudományos vélekedések szerint 5-10 ezer
éve egy ember egész életében nem élt meg annyi
stressz élményt, mint egy mai civilizált, modern, városi ember egy nap alatt.) Senki nem gondolta egykor, hogy valamiről le-, vagy valamiből kimarad,
vagy ha mégis, tudta hogy lesz még következő élet,
amelyben -ha az a sorsa, az az erős vágya- akkor
megvalósul, ha nem, akkor csak a csapongó elme
csalafintasága, Maya Istennő próbatétele volt az
egész, amin csak mosolyogni érdemes. A kóborló
nomádok követték az éltető/élhető vidékeket -bár
földrajzilag nagy, de- jól behatárolt területen, a letelepültek pedig ott élték le életüket ahol megszülettek. Minden családban, közösségben megvoltak a
tudás hiteles továbbvivői, akik a kérdezőket felvilágosìtották, életükkel példát mutattak azoknak, akik
még csak nem is kérdeztek, de követték a tisztes
hagyományt. Mindenki a helyén volt. Rendben volt
egyén, -közösség, -környezet. Természetesen ahhoz, hogy az egyén tudja mi az osztályrésze, mi a
sorsa, ahhoz tudásra kellett szert tenni. Az érdeklődők tudakozódtak, az egyszerűbbek követték amit láttak s mivel méltóak voltak a vezetők és a
szellemi emberek, amit követtek az többnyire ’jó’
volt. Akkor sem voltak az emberek makulátlanok,
de mivel nem törtek idegen babérokra, nem kiérdemeletlen javakra, -viszonyokra, ezért ha hibákkal
is, de önnön kötelességét tette mindenki. Nem volt
túlnépesedés, senki nem ment nem neki rendelt
helyre. A nomádok is a maguk területén vándoroltak -nem tulajdonilag, hisz tudták hogy minden a
MINDEN-é- ahol mások elvétve éltek, de hozzájuk hasonlóan. Ez a rend már régen megbomlott.
Most más idők vannak soron. Visszaforgatni semmit nem lehet, de egyszerű, tudatos, MINDENtudatú léttel élő harmóniában lehet mindennel.
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Jas kérdezi Balarámot mond tanítóm mért van az - hogy ki jó is egyre másra vétkezik bár nem akar
E teremtett megnyilvánulásban vannak egy pillanat
alatt létrejövő változások és vannak fokozatosan-,
különböző ideig tartó átmenetiséggel leìrható történések. Egy elektromos kisülés időtartama alig mérhető, mìg egyik korszakból a másikba való átmenet
(egyik jegyeinek teljes eltünése és/majd a másik
kiteljesedése) évezredekbe is telik. A 864 ezer évig
tartott Dvápara-juga, vagy Bronz-kor (ami nem a
régészeti „bronzkort” jelenti!) utolsó évezredeiben
már megtalálhatóak voltak a jelen-, Kali-juga, vagy
Vas-kor sajátosságai. A mai korszak időtartama 432
ezer év, amiből ie. 3.102 óta, alig több mint ötezer
telt el, mondhatni még nagyon az elején tartunk.
Tehát az átmenet emberi léptékkel igen hosszú,
mìg a váltásként megjelölt Kuru mezei csata „csak”
18 napig tartott (korszakilag egy pillanat). E történelmi „pillanat” után találkozott a jász ős-bölcs Jas
Avatár Balarámmal, mert kereste és kapta meg a
Bizalmas Tanìtást, mert kérdezett. Jas nem Balarám
után kutatott, hanem a nemzetségét érintő körülmények magyarázata iránt. Mivégre volt a nemzetségfők eltávozása és mik az okok az egyéni embert, valamint az emberiséget -benne a jászokat- érő
törvényszerüségekben. Az érdekelte, hogy mi az
Abszolút Igazság? Tudta Jas, hogy korszakváltás
idejét élték. Ismerte a múlt- és a jelen rendjét, de
nem az eljövendő kilátásokat. Tudta, hogy mindig
relatìv viszonyok között élünk, komoly szellemi
ember mégis csak akkor képes eligazodni a világban, ha tudomást szerez az Abszolútról és ahhoz
méri a jelent. Így jutott arra a következtetésre, hogy
természetszerűleg véget ért az ős-jászok letelepült
élete. Megkapva a Bizalmas Tanìtást, azt is kikövetkeztette hogy igaz lelki törekvő csak érintetlenül
viszonyulhat mindenhez, hisz a lelki emelkedés
ellentmond a kort jellemző hanyatlásnak. Lelkileg
az képes emelkedni, aki nem hódol be a kor „vìvmányainak” hisz azok vezérlője a szellemi és erkölcsi hanyatlás. Hiába a civilizációs fejlődés, mikor
halványul a józan ìtélő- és eltűnőben a valós megkülönböztető-képesség. Korunk embere úgy beszél
erkölcsről, tisztességről, becsületről, hogy világos
fogalma sincs Abszolút minőségükről. Hamis alapról indul a szemlélődés, megtévesztett én(ön)tudati
alapról, tisztátalan-, eltompult érzékekkel, szeszélyesen tévelygő értelmezőképességgel (intelligenciával) miközben a ’szemlélődés’ is inkább kapkodás a
gyorsuló váltakozások villódzásai után. Ilyen viszonyok közepette keresnek az emberek olyasmiket,
amiről belül tudatosak hogy létezik, de kìvül láthatatlan. Ilyenek a boldogság, az igaz(i) tudás és még
sok más. Azért keresnek nyugtalanul, mert félnek a
haláltól s ìgy attól, hogy álmaik beteljesületlenek
maradnak. Azok az álmok, amiket az ember álmo-

dott meg, nem a lényegi lény. A lél ott gubbaszt
szomorúan minden létezésben, hol azért mert létformája a teljes megnyilvánulás alatt korlátozva van
(elemi részecskék, elektronok, atomok, stb. lényegi
lényeként) hol meg azért, mert alacsonyabb létformából a lassú evolúció következtében juthat
csak el az emberlétig. Az emberlét nyújtotta szabad
akarat hordozta örök szabadságában pedig emberi
burokban ugyan bizakodik a lél, hogy „gazdája”
csak felébred egyszer szellemi vakságából, miközben Abszolút tudása folytán tudja, hogy ez a jelen
kor nem az emelkedés időszaka. Nem véletlenül
merül fel a kérdés Jasban, hogy még a jók is vétkeznek? Miért? Az Abszolút válasz, hogy itt mindenki
esendő, a relatìv pedig az, hogy igaztalan alapról
miként fejlődne ki valódi érték. A kérdés; a tanìtvány, a válasz; a Tanìtó. A kérdés mindig olyan,
amilyen szinten az érdeklődő van. A válasz pedig
rendszerint olyan amilyet a kérdező megérdemel.
Azért ’rendszerint’ mert gyakorta érdemtelenül érkeznek magasztos válaszok az elrendezések kegye
folytán, megelőlegezve, hogy a diák felnőhet a feladathoz, ha akar. Kerül ember nem egyszer olyan
helyzetbe, hogy ha vezérlő eszményei nemesek, akkor érdemek feletti tanìtásra lel, de sajnos legtöbbször még az oly nemes eszmények is álom szinten
ragadnak meg, a világi kihìvások, az anyagi/testi
vágy(késztetések) győzedelmeskedése miatt. És az
általános tömegember nem hiszi, hogy „Mindenki a
maga sorsa kovácsa!” - Ennyi(cske) még belefér! nyugtatja magát, sőt a relatìv értékrend folytán az
ugyancsak esendő másokhoz viszonyìtva, Ő még jó
is – szerinte! Nem akar ő vétkezni, csak általában
azzal sincs tisztában hogy mi a ’jó’ és mi a ’nemjó’.
Ami a rázúduló elektronikus- és nyomtatott sajtóból-, vagy a média csatornáiról érkező minta az
biztos, hogy nem a ’jó’! Nem biztos, hogy ’nemjó’
legáltalánosabban a ’szeszély’, a szellemi- és érzelmi
csapongás táplálója. Sokszor ugyan megvan a nemes eszmény, de időről időre félre teszik a pillanatnyi szeszély folytán. Azt pedig különösen könnyű
félre tenni ami nem szilárd, bizonytalan kacér próbálkozás, vagy ál-tudás, ál-érdeklődés csupán. Aki
nem érintetlen, az védtelen a világi kihìvásokkal
szemben. A valótlan-, illuzórikus „értékek” vezénylő tábornoka Maya Istennő, minden fronton támad.
Mint női jelleg, megegyezik a macska-természettel;
oda dörgölőzik ahol sìmogatják. Ahol nagy az ellenállás ott is újra és újra bepróbálkozik és a gyanútlan-, vagy figyelmetlen lelki törekvő ellágyul. Sìmogatja az álnok és csalfa dorombolót, aki kéjesen
nyugtázza, hogy már megint ő nyert. Embertudatú
ember az emberek szokásai szerint él, MINDENtudatú Isten Abszolút útmutatásait követi kitartón.
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önös vágy az ami mozgat abból gerjed indulat - mindezt szeszély mi sarkallja észnek ellen lábasa
A vágy mindenütt jelen van, mindenek mozgatója.
Az un. vágytalanság inkább eszmény, mint realitás,
de az anyagi/testi vágytól való mentesülés-, az ilyen
vágyak mérséklődése- és/vagy ’jó’ irányba terelődése, a lelki úton rendkìvül üdvös. Bármìly negatìvnak is tűnik a ’vágy’ fölemlìtése, itt a kettősségek világában a vágy sem mentes egyik, vagy másik szélsőség irányába történő törekvési késztetéstől. Ha a
legmagasabb szintről indulunk, magától a Legfelsőbbtől, Ő sem mentes a vágytól, még akkor sem,
ha Önmagában teljes. Teljességébe -mint minden- a
vágy is beletartozik. Az Ő vágyainak megnyilvánulását leginkább kedvteléseiben lehet nyomon követni, amilyen pl. a teremtés, vagy a különböző világok
mozgatása, természeti törvények megalkotása, stb.
De vágyai nyilvánulnak meg a sok-sok történésben, melyeknek nem eredménye kedves Számára,
hanem inkább maguk az események. Ahogy a bölcseknek, de még az igaz embereknek is mindig az
út az éltető elem, nem a célbaérés. Rendesen minden célbajutás új célok kutatásába torkollik, vagy
még nem teljesültnek érzett régi vágyak irányába
való törekvésbe. Változó világban nincs nyugvópont. Inkább csak egy szusszanásra-, gondolatok
összerendezésére ad időt az elért cél s már lendül is
tovább úgy a nyughatatlan lél, mint a vágyhajtotta
ember. Istenek sorában emlìtjük a nagyhatalmú
Felsőbb Irányìtókat, de jellemüknél- és tökéletlenségüknél-, esendőségüknél fogva jobban hasonlìtanak az emberi létformára, mint a Legfelsőbbre.
Ezek az Istenek is vágytüzelte lények. Nagyhatású
akarnokok, amire szükség is van, hisz mindnek
megvan a maga szerepe a világrendben és ha azt
hanyagolnák, nem vennék/tennék kellő komolysággal, akkor vétkes kötelességszegéseket követnének el. Az elmulasztott kötelességteljesìtések pedig
kiszámìthatatlan következményekkel jár(ná)nak. A
szertelenség-, vagy szabályozatlanság szeszélyességet szül. A szeszélyesség kiszámìthatatlanság. A kiszámìthatóság iránti vágy nem egyenlő a számìtó-,
haszonelvű magatartással, hisz a kiszámìthatóság
egyfajta harmóniáratörekvés, mely harmónia a
rend-ben lelhető meg. Amikor minden és mindenki
a helyén van. Ahhoz, hogy valaki képes legyen
felfogni azt, hogy mi a rend, ahhoz tanulni kell. Ha
egy kevéstudású ember harmóniában érzi magát
pillanatnyi viszonyaival, olyankor nagy a veszély
hogy elégedettségérzése inkább bizonytalan eredetű
és célú vágyainak átmeneti teljesülése, nem a nagy
rend része. S közben a rapszódia is a rend alkotóeleme. Ugyancsak sótlan és fantáziátlan lény volna
a Legfelsőbb ha a létezés egy merő egyhangúság
lenne. Amikor bármivel is elégedetlenkedünk, csupán nem értjük az eseményeket, a nagy összefüggé-

seket. Vágyunk nem közösségi- és épìtő jellegű, hanem önös, ráadásul hamis önazonosságalapú. Hiányzik az alázat és a szolgálatkészség. Nem bìzunk
abban, hogy a meghozott áldozatok egyénnek és
köznek egyarát javára vállnak. Még a látszólag jó
emberek is hadakoznak, küzdenek. Pl. tiszteletet
akarnak kivìvni, ahelyett, hogy annak kiérdemlésén
fáradoznának szorgos-, önzetlen kötelességteljesìtéssel és áldozatvállalásokkal! Amikor a bölcs megfontolásnak fölébe kerekedik a szeszély, akkor az
indulatok veszik át az irányìtást. ’Élvezkedő’ fél
hogy elveszti érzéki élvezetkiélési lehetőségeit, ’nyerészkedő’ fél hogy javai fogyatkoznak, vagy remélt
haszna, anyagi gyarapodása elmarad, ’uralkodó’ vélt
hatalmát félti, ’gondolkodó’ hiún reszket tekintélyvesztése miatt. Az indulatok még a jó és jószándékú tetteket is elferdìt(het)ik, különösen ha az még
tudatlansággal, vagy legalábbis korlátolt tudással
társul. Mondják, hogy alig van veszélyesebb, mint
ha a tudatlanság szorgalommal párosul! Nem véletlen az a szólás sem, hogy; „A pokolba vezető út is
jószándékkal van kikövezve” - mindezek elkerülésére egyetlen eszköz áll rendelkezésre, a helyes tudás, amiben a józan ész használata elkerülhetetlen.
Ha valaki szeretné elkerülni a vétkezést három lehetősége van: 1. nemcselekvés 2. kellő megfontolás
3. valódi tudás megszerzése. A tétlenségtől maga
Avatár Balarám is több helyen eltanácsol a Bizalmas Tanìtásban. Ő Maga bár az Önmagában Teljes
Legfelsőbb mégis folyton cselekszik. Miért volnánk
mi tétlenek? A kellő megfontolás a körültekintésre
utal, melynek eleme az én(ön)központúság háttérbe
helyezése és úgy tenni, hogy az a másiknak és/vagy
a közösségnek legyen -valódi- jó, ne az egyénnek.
Áttételesen a mások- és közösség javára tett szolgálat annak végrehajtójára is visszahat és pozìtìvan.
Az önzés, az önös tett a mások- és a közösség sérelmére elkövetett negatìv következményeivel hat
vissza. A legbiztosabb módszer a valódi tudás megszerzésére irányuló törekvés. A MINDEN-tudat
reálisan belátja, hogy a valódi tudás megszerzése
előtt is zajlik az élet, jönnek kihìvások, vannak
kötelességek, amit akár „tudatlanul” is de teljesìteni
kell. Ezért bìztat alapvetően értelmi létre, de közben nem mellőzve a szabályozó elvek követésével
tisztogatott szìvből jövő érzelmek meghallgatását
sem. A tisztátalan szìv rossz tanácsadó! Az érzelmi
viszony -jó esetben- a tiszta lelkiismeret alapján
nyilvánul meg, amikor a „tudatlan” gyakornok bìzik
lényegi lénye segìtő jószándékában és hagyja azt
felcsillanni, (hamis) önérdeke fölé kerekedni. Ha
azonban az önös vágynak engedünk teret, akkor a
gerjedő indulatok következtében elkerülhetetlen a
józanság hiánya és még a tétlenség is csak árt.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
119
miként tüzet annak füstje anyaméh a magzatát - tükröt meg a porlepel fed élőt akként burkol vágy
Avatár Balarám bizonyára nem ok nélkül hozza fel
azokat a hasonlatokat, melyeket a Bizalmas Tanìtás
során elmond. Tűz és füst, magzat és anyaméh, tükör és por, mind árnyalja az élőlényt fedő vágy mibenlétét. Ha túl nagy a füst a tökéletlen égés következtében, akkor az képes elfolytani a tüzet. Az
anyaméh nélkülözhetetlen oltalmazó burok a fejlődő magzat számára. (Lombik-bébik esetén maga a
megtermékenyìtés és a sejtosztódás elindulása megkezdődhet a méhen kìvül, de a kifejlődés helye az
anyaméh. A méhen kìvüli terhesség életveszélyes
úgy az anyának, mint a magzatnak.) A tükör minél
porosabb, annál halványabban veri vissza a képet.
Ha a ’vágy’ a ’füst’ akkor annak elhatalmasodása
képes lehet az élőlény vesztét okozni. Nem kell feltétlenül fizikai megsemmissülésre, vagy magára a
halálra gondolni, elég ha olyan állapotba kerül az
élőlény -érdeklődési körünk szerint az ember- aki
csak külső megjelenésében tekinthető ember(féleség)nek. Egy bizonyos, hogy a vágyburkolta ember
tudatos lénynek nem nevezhető. Persze fontos
megvizsgálni a vágy „előjelét”! A vágy (itt) a kettősségek világában kétféle, ’jó’ vagy ’nemjó’ ami tekinthető pozitìv, vagy negatìv töltésünek, Abszolút
értelemben Isten felé vivő hatásúnak, vagy Tőle távolìtónak. Mindkettő kockázatos. A ’jó’ lelki értelemben jó, anyagi/testi vonatkozásban eltér a normalitástól, ezért megnehezìti a társasági együttélést
s általa a környezettel való harmónia létrejöttét. A
lelki fejlődés szempontjából kedvezőtlen körülményekkel való diszharmónia ugyan üdvös volna, de a
konfliktusok beárnyékolják a még óly kötelességteljesìtő életvezetést is. Keresztény beidegződésekreés biblikus képzetekre való tekintettel vegyük csak
az igen ’jó’ Jézus esetét, aki tevékenységével olyan
fokú megbotrákozást okozott, ami a megfeszìtésbe
torkollott. (Az emberiség bűneinek ezáltali megváltódását tegyük az igazolatlan mìtosz kategóriájába!)
Ha a jelen kor haladványa, rendelt fősodra ’nemjó’
az ebbe való besìmulás az elrendezésekkel való -látszólagos- „azonosulás” talán negatìv, ha az alany azonosul azzal amiben él. Ha azonban érintetlenül
viseli sorsát, szenvtelenül tűri a körülmények hányatását akkor úgy képes tisztulni, hogy a tisztátalan viszonyokban létezik. Helyzete hasonlatos lesz
a testi öntisztuláshoz amikor egy határon túl nem
szennyeződik az ember, hanem levedlik róla a kosz.
Ha a vágy ’nemjó’ akkor az a degradálódó környezetben további erősìtésre lel, egybecseng azzal és
elnyomja az ’ember’-séget. Gondoljunk a szerencsejáték-, az alkohol-, a kábìtószerek-, vagy a szex
megszállottjaira. Mind tönkremegy emberileg. Testileg-, lelkileg megrokkan, ha ugyan bele nem pusztul. Nehéz megmondani melyik a kockázatosabb.

Nem véletlenül tanácsol el a MINDEN-tudat (is)
mindegyik vágykésztetésnek való engedéstől. Még a
mértékletesség is veszélyes, hisz aki a tűzzel játszik,
az könnyen megégeti magát. B.T.120. „…olyan ez
a vágy mint a tűz lobog hogyha táplálod…” A
hasonlatokat tényszerüségként közli Balarám, azzal
a magától értetődéssel, hogy minden élőt vágy burkol be. A vágy elválaszthatatlan az embertől. Ezért
hát nem az azoktól való teljes megszabadulás a járható, hanem a velük, de nélkülük magatartás. Olyan
azisnemis, amikor az érzelem fűt, de az értelem féken tart. Ez egy nagyon nehéz állapot. B.T.120. „…
még a bölcsek elméjét is kéjkésztetés átláncol…”
B.T.60. „…Jas kérdezi Balarámot miről ismerszik a
bölcs - hogyan jár kel miként nyugszik teljes tudást
megértő 61. ki elhagyja Jas barátom földi vágyak
garmadát - s önmagában biztont talált veszti elme
játékát 62. bölcs az akit nem tántorìt testi kìn vagy
főfájás - bántó élők bosszantása földi vész és
égcsapás 63. ő az akit elkerülnek kéjes vágyak
félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem
édeleg 64. teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott
- nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz
65. ki érzékszervei ura lenyugtatja elméjét … 484.
mond Balarám hogy ismerszik ki kötésen felüljut hogyan él ő mint cselekszik s mitől van hogy mindent tud 485. tudod Jas ki megszabadult minden
ragaszkodástól - jó szeszély s nemjó is mindegy ha
van ha nincs az is jó 486. érintetlenséget ki ér tudja
hogy mi mitől van - derűsen él kötések közt tudja
mindez anyag csak 487. egy bánatban és örömben
föld kő arany egyre megy - nem tart távot nem
vonzódik mindennel elégedett 488. neki egy barát
és ellen nem törekszik semmire - róla mondják
túljutott már mind a három kötésen 489. ilyen
hìvem nem követ mást csak mi kötelessége…„ A
vágy nem csak pusztìtó, de épìtő, megerősìtő is. Ki
ne tudná, hogy az erős vágy, a szilárd akarat akár
teremteni is képes, nem hogy bevonzani, rosszatjót egyaránt. A teremtő elme, ha csak az anyagi/testi késztetések közepette csapong, akkor elpusztìthat, megóvva fenntarthat (akár a ’nemjó’-ban!) és
elhomályosìthatja a tisztánlátást. Eltorzìtja a valóságot és olyannak láttatja, amilyennek az ember látni
akarja, vagy szeretné. Mindebben fontos szerep jut
a társaságnak, társulásnak. A környezet egyéb elemei sem hatás nélküliek (földrész, ország, tájegység,
kultúrkör, stb.) de leghangsúlyosabb azok társasága,
akikkel az ember valamilyen megfontolásból, valamilyen szempont szerint azonosul (érdeklődés, beállìtottság, hobby, szenvedély, stb.) A ’jó’ társulás
’jó’ irányba visz, a ’nemjó’ ’nemjó’ felé, mìg a
’szeszély’ a szenvedélyben hánykódtat mindhiába.
Ha nincs elengedés, akkor marad a mocsok s árt.
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olyan ez a vágy mint a tűz lobog hogyha táplálod - még a bölcsek elméjét is kéjkésztetés átláncol
A tüzet minél jobban táplálják, annál jobban ég. Így
viselkedik az emberi vágy is. Vannak iskolák melyek azt hìrdetik, hogy minden vágyat ki kell élni s
attól elmúlik. Alapjaiban hibás ez a megközelìtés,
hisz a vágynak nagyon széles az érdeklődési köre,
mindazok kiélésére egy emberi élet kevés. Sőt, ami
„parázs” marad jelen-, vagy következő életre, az a
megfelelő körülmények közé kerülve újra fellobban. Legerősebbnek a nemi késztetést, a nemi
vágyat tekintik, de embere válogatja, hogy a hìrnév,
vagy hiúság, a hatalom-, vagy uralkodási vágy, az
anyagi javak iránti vágy, benne a sok-sok szerencsejáték, vagy játékszenvedély, a sokféle érzéki
élvezet iránti vágy (étel, ital, bódìtó és mámorìtó
szerek, stb.) a meghatározó(bb). A MINDEN-tudat nem tartozik a testtudatos vágykiélés hìvei
közé! Ahogy az égés alapfeltételeit ha megszűntetjük, a tűz valóban kialszik, ehhez hasonlatos a vágy
működése is. Talán a legfontosabb égési feltétel a
gyulladási hőmérséklet. Tűz-analógiára a vágy esetén ez talán a vérmérséklet, az emberre jellemző
’szeszély’ jelleg mértéke. Kiben milyen fokú a késztetés a vágyra, olyan kockázatos számára az „éghető anyag” és az „oxigén” mint éltető közeg jelenléte. A vérmérséklet ellen eleinte keveset lehet tenni, az alapvetően van, hozott és tanult. Változtatható, de ezt hagyjuk későbbre. Ha nincs „alkalom”
akkor a vágykiélés megmarad elme szintjén, ami
nem ártalmatlan, hisz kondicionálja a késztetést,
csak a kellő pillanatot várja és lecsap a lehetőségre.
Sőt nem csak alkalomra vár, de kisugárzásával bevonzza-, megteremti azt. A puszta vágy aktìv vágyakozást is jelent, ami (ki)sugárzó és vonzereje is
van. Az éltető közeg hiánya szintúgy meggátolja a
vágykiélés lehetőségét, mint a másik két feltétel elmaradása. A tűz is akkor ég, ha a három szükséglet/feltétel egyidőben fennáll: hő + éghető anyag +
oxigén. Vágy esetén a ’szeszély’ uralta ember + a
vágy tárgya + lehetővé tevő környezet/körülmény.
Tehát nem elég az alkalom/lehetőség kerülése -ami
amúgy általában szerencsés!- de a lelki fejlődés
szempontjából kedvező környezet megtalálása,
vagy megteremtése és saját ’szeszély’ minőségünk
változtatása, ’jó’-bbìtása is üdvös. Be kell látni a
feladat nem egyszerű és ugyancsak összetett. Ahogy
minden összefügg mindennel, úgy a három „vágyégési/kiélési” körülményen való munkálkodás is
oda-vissza hat. Vegyük -most- első helyre a közeg
kérdését. Ha az ember -lelki fejlődés szempontjából- jó társaságban él, dolgozik, akkor eleve kerülik
a tisztességtelen, erkölcstelen kìsértések. Olyan közegben, ahol valamely vágykésztetés az örökkös téma (szex, sport, anyagi nyereség, kábìtószer, stb.) a
gyakornok állandó ilyen irányú „agymosásban” van.

Nem mindegy a „jó” társaság ’jó’-ság minősége.
(„jó” jelen esetben a kevésbé hátráltató, ’jó’ az Abszolút ’jó’ felé segìtő – miközben köznyelvi fordulat a „jó-társaság” ami leginkább az egyén számára
szimpatikus, de amúgy bizonytalan kimenetelü társulás fennállása) Lehet valaki un. vallásos közegben, de kinek-kinek lelki evolúciós fejlettségi szintjének megfelelő szellemi eszmény a kedvező, a más
út legalábbis zavaró. Nem ritka, hogy lelki kereső, a
korábban hiányérzeteket keltő vallási folyamatából
egy másik -jó esetben magasabb szintű- tanrendszerhez jut, amiben halad egy ideig, de mivel nem
természetes közege (érettségének nem megfelelő)
akkor visszatér eredeti szellemi közösségébe, ahol
ugyanazt folytat(hat)ja mint azelőtt, de magasabb
szinten (bár azon tanrenden belül, azt túl nem
nőve). Úgy tartják, hogy a barátokat megválaszthatja az ember, de a rokonait nem. A rokonokkal való
kapcsolattartás lehet szűk, tág, laza, vagy szoros, de
erősen befolyásoló, nehezen kerülhető, vagy mellőzhető, miközben a MINDEN-tudat semmi képen
nem arra ösztönöz, hogy a kedvezőtlennek véltet,
azonnal fel kell rúgni! Ahogy a minden összefügg
mindennel analógia már fölemlìtésre került („amit
eszel azzá leszel” – „ki mivel dolgozik attól sározódik” – „suba subával, guba gubával” stb.) a kapcsolatok hatnak az egyénre, de az egyén sem bújhat ki
környezetalakìtó-, személyeket befolyásoló személyes hatóképességének felelőssége alól. Szabad ’jó’
példát mutatni. Lehet kultúráltan alakìtani a nemtetsző viszonyokat (lakás, szokás, étkezés, viselkedés, időtöltés, beszéd-téma és -stìlus, stb.) A türelem és a belátás itt is nélkülözhetetlen. Ha éretlenül
szedjük le a gyümölcsöt nem csak élvezeti értéke
lesz csekély, de még hasfájást- és komolyabb bajokat is okozhat elfogyasztása. Aki még éretlenül
vált kedvezőtlennek vélt viszonyaiban, az a személyes „kényelmetlenségek” kerülése mellett megfosztja magát a ’nemjó’-ból való tanulási lehetőségtől. Az első emberi életszakasz mindenféle tanulás ideje, nem csak óvoda, iskola és ìgy tovább, de
felkészülés a családos életszakaszra. Meg kell tanulni együtt működni, alkalmazkodni, konfrontáció
nélkül hatást gyakorolni, lemondani… A házasság
manapság önállósodási igénnyel jár, miközben népesedő mégis függetlenedő rokoni viszonyokkal
társul(hat). Harmónikusan lehet kilépni a régi
„nemjóból” (aminek „nemjóságát” csak később
fogjuk megérteni, értékelni) Aki jól készül fel és
kötelességteljesìtőn, szépen éli meg házas/szülői ~
25 évét, az ötven felett elkezdheti a finom visszavonulást és a figyelem anyagi felől a lelki felé fókuszálását. Mind eközben láncolhat a kéjkésztetés, a
gyakornok az érintetlenséget fejleszti nem vágyait.
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lélt borító anyagtestben vágy mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet s tévutakra sarkaló
Mikor valaki a valódi lelki útra lép tudnia kell arról,
hogy az szembefordulás az anyagi/testi léttel. Sok különösen újabb keletű- szellemi iskola a meglévő
állapotba igyekszik beilleszteni doktrináit, nemegyszer az emberi gyarlóságokat-, gyengeségeket-, nem
utolsó sorban a félelmet felhasználva. Hol az élvezetek szabadságára-, hol az anyagi javak szaporìtására-, hol az uralkodói „küldetésre” (kiválasztottságra), vagy épp a hiúságra játszva nyerik meg
hìveiket. Sok közülük jelentős tábort gyűjtve népszerű, de ne feledjük a lényeglátó gondolatot, hogy
„a népszerű olyan mint a nép, olyszerű”! Ahol
eltalálják a sokság igényét, ott népes gyülekezetek
alakulnak és senki nem gondol arra, hogy „attól ha
valamit sokan hìrdetnek, annak igazságtartalma
nem lesz több”. A tömegemberek és a normálisként elfogadott eszmények a testtudatú emberből-,
nagyobb hányaduk pedig az „egyszerélünk” megközelìtésből indul ki. Ilyen viszonyok között a négy
vágy-kategória (kéjre – javakra – hatalomra – hìrnévre) már-már a megszületéstől uralja a testet.
Már a csecsemő élvezi a szopást, a székelést, ahogy
nő mindent a szájába véve kebelezne be, zsarnokként ordìt, ha nem teljesül testi kìvánsága és egész
környezete tudjon róla, őt szolgálja. A négy emberi
osztály és a négy féle vágy eredendően párban jelentkezett. ’Élvezkedő’ – élvezet/kéj, ’nyerészkedő’
– javak, ’uralkodó’ – hatalom, ’gondolkodó’ hìrnév/hiúság. Amint haladt az emberiség a szellemi
és erkölcsi hanyatlásban, úgy keveredett minden,
ìgy az osztályok és vágyak kapcsolata és úgy jutott
felszìnre minden egyénben mind a négy osztály-jelleg és mind a négy vágy-késztetés, bár más-más
mértékben és minőségben. Ez is egy elrendelt természetes folyamat; B.T.5. „…olyan idők jöttek
soron ami már nem dicsőìt - ezt is meg kell lélnek
élni hátha eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt
követni a botornak…” mitőbb a folyamat a megnyilvánulása a degradációnak. Előbb volt az Isteni
akarat, majd annak megnyilvánulási módja a tisztaság fokozatos és folyamatos szennyeződése. Mindenkibe jutott ’élvezkedő’ is, ami az érzéki vágyak
forrása, ’nyerészkedő’ amitől telhetetlenül vágyik a
többre, ’uralkodó’ az irányìtói vágy és ’gondolkodó’
aki hiún vágyja a hìrnevet. Mind a négy vágy alapja
a hamis önazonosságtudat, az ismeret hiánya a lényegi lényről, a lél-ről. A vágyak minőségében pedig meghatározó az egyént uraló kötelékek összetételi aránya (jó – szeszély – nemjó). Mikor valaki a
lelki útra lép, első dolga volna -amennyire csak lehet- önmagával tisztában lenni. Ha az alany lényegi
lénye anyagi/testi tudatba nagyon beburkolt, akkor
annak mértéke szerint képes segìteni az Isteni lél. A

téves tudatban élő ember azt részesìti előnyben
amit természete diktál. Természete meghatározója
emberi osztálya, vágyainak abból- s a kötelékekből
eredő minősége. Ideális a ’gondolkodó’-i túlsúly, a
’jó’ többsége és ezek alapján az élvezetben a
mérték, nyerészkedésben-, uralomban annak elvetése, gondolkodásban pedig az Abszolút kategóriák
követése. Tudni kell hogy ez utópia -magyarán nem
létező- de ha még fogalmi szinten sem kerül be az
emberi gondolatba, ugyan mi felé törjön az őszinte
lelki személy? Engedjen a megcsalt értelemnek, a
hamis egónak, a torz(ìtó) érzékeknek? Akkor biztos
a reménytelenség, márpedig lelki ember reménye a
megtisztulás, a felszabadulás, MINDEN-tudatú
számára a „vissza Istenhez”! A vágyak ellenőrizetlenül hagyása súlyos hiba. Ha valaki azzal sincs tisztában, hogy amire vágyik az javára-, vagy ellenére
van, annak minden pillanat egyfajta „orosz-rulett”.
A MINDEN-tudat nem szerencsejáték. Nem könynyű, de biztos és határozott út. Egyetlen lépés sem
felesleges benne. Egy parányi lelki erény sem vész
el. Mivel azonban 100%-ban lelki, ezért gyakorta
diszharmóniában van az anyagi/testi léttel, valóságos illeszkedési hiány. Ezért is tudatossági alapú s
nem hit kérdése, ami hol ìgy hol úgy alakulhat. Aki
érti a lényeget, az megérti az összeférhetetlenséget
is. Mindegyik vágycsoport és az emberi történet
önmagában könyvtárnyi irodalmat tesz ki, úgy
tudományosból, mint szépìrásból. Legnépszerűbbek természetszerűleg az érzéki vággyal kapcsolatos
feljegyzések, filmek, dalok és szìndarabok. Erre
volt/van/lesz mindig a legtöbb vevő és ez az amit
a magasabb osztály által meghatározottak inkább
titkolni igyekeznek, ami által még izgalmasabbakká
válnak. A tiltott mindig nagy(obb) vonzerővel bìr.
Testiség az összes aberrációjával, afrodiziákumostól
erkölcstelenségével, érzékkielégìtés étkezésben, italozásban, káros szenvedélyek nikotinostól, koffeinestől, kakaóstól, a hagyományos- és modern kábìtószerekkel egyetemben. Nyerészkedésben a létszükségleten felüli bárminemű haszon, vagy nyereség de a szerencsejáték-, akár tudományos rangra
emelt minden változata. Mind-mind tévút, miként a
bárminemű-, szintű- és rangú hatalomban való kéjelgés. De tévút a hiúság, mint a hìrnévre törekvés
mindennapos változata és nem csak a szellemi
emberekben, de mindenkiben aki akármilyen okból
többet- és mást képzel magával-, testi mivoltával
kapcsolataban, mint a valóság. A valóság pedig az,
hogy minden test a vágyak által ösztökélt egészen
addig amìg valódi tudás alapjára nem helyezi a lelki
törekvő élete vezetését. A kettősségek által meghatározott jelen világunkban azonban minden
vágynak vannak ’jó’ alakzatai is, ezeket kell követni.
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bölcs belátás fő ellenét legyőzni csak úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod
Az a lelki törekvő, aki nem uralja érzékeit; elveszett. A testtudatos sokságnak nincs mit mondjon a
MINDEN-tudat, hisz számukra csak érthetetlen
önmegtartóztatásról beszélhetne, miközbe a tömegembereknek nem az a sorsuk. Ők a szellemi és
erkölcsi hanyatlás megvalósìtói, ami visszafordìthatatlan. Jószerivel csak óvatosan kisurrani lehet
Maya karmaiból. Az értelem nélküli ellenállás az érzéki kihìvásoknak mindenki számára problémaforrás. Legáltalánosabb következmények a különböző
pszichoszomatikus -azaz lelki eredetű- elváltozások. A bölcs belátás, vagy -hozzáállás az más, de
annak meg az érzékek állnak örökké az útjába. A
három finom fizikai megnyilvánulás közül (hamis
éntudat – értelem – érzet, vagy érzék) -most- túllépve minden bajok forrását jelentő téves ön(én)tudaton, az értelem, vagy értelmező képesség (intelligencia) fontosságát kell hangsúlyozni. Megfelelő
szintű, -minőségű értelmezés nélkül nincs megkülönböztető képesség. Sokan nincsenek hìjján az értelmi képességnek, viszont azt vagy nem-, vagy
nem jól, nem jóra használják. Szokás mondani,
hogy „megvan a magához való esze!” – csakhogy
mihez s mire való? Élvezkedőnek az érzéki élvezetek hajszolására, azok megvalósìthatóságához a
megfelelő körülmények megteremtésére? Nyerészkedőknek a javak gyarapìtására – bármi áron?
Uralkodóknak a hiteltelen zsarnokoskodásra? Gondolkodónak az öncélú magamutogatásra? Igen. Sokan vannak, akik értelmi képességeiket erre használják. Lelki/szellemi evolúciós fejlettségi szintjük
ott tart. Hitelesen gyarlók. Hitványságban, alávalóságban egyáltalán nem képmutatók. Az ilyen
normális embereket igaz lelki törekvő, ha lehet kerülje, nem hogy megkìsérelje megváltoztatni őket.
Ha nem kerülhetők -mert családtagok, rokonok,
munkatársak, stb.- akkor velük szemben a bölcs belátás révén kell kialakìtani az érintetlenséget. Esetükben is a velük, de nélkülük gyakorlat ajánlott.
Ha életeken át hát úgy, de ők is meg fogják tanulni
a leckét. A MINDEN-tudat még véletlenül sem
tesz kìsérletet a világ- s benne az emberek megváltoztatására, nem az a dolga. A MINDEN-tudatra törekvő, abban haladó önmaga javìtásán, tisztìtásán fáradozzon s amilyen lesz annak mértéke és
minősége úgy fog sugározni az értetlenek körében
(is). Azonban ebben az állapotban is az értelemé az
elsődleges szerep, hogy hely-idő-körülmény szerint
megtalálható legyen az aktuálisan alkalmas viselkedés. Avatár Balarám a béke bemutatója volt, miként
azt Jézus hìrdette. Csakhogy mìg Balarám maga
volt a Legfelsőbb, addig Jézus -miként többször kijelentette- Isten fia, értsd; Isten gyermeke, miként
minden lél a világmindenségben. Egyetlen egy lélt

sem a „gonosz” teremtett e világra. Valamennyi
örök lél Isteni parány és ezt a parányt kell mindenkinek felszabadìtania önmagában. Ezért ajánlott
az érzékek uralása, hogy ne a testi/anyagi kìsértések hatalmasodjanak el a lelki emberen(ben) hanem
az isteni. Értelem nélkül ez meddő kìsérlet, hisz
minden késztetéstől csak akkor lehet megszabadulni, ha 1. tudatosak vagyunk annak helytelenségéről 2. ha a helytelen helyett helyes eszményeket, célokat tűzünk magunk elé 3. ha a tudatosság és a fegyelmezett értelem által, vagy magasabb minőséget állìtunk az alacsonyabb helyébe,
vagy az alacsonyabbat transzformáljuk, megnemesìtjük. A puszta elnyomás feszültséget idéz elő. Ha
valaki ugyan fegyelmezett, de természete ellenére
erőltet magára igaz megfontolás és komoly szándék
nélkül önkorlátozást, akkor csak idő kérdése, hogy
mikor jön el az alkalom, amikor kitörhet az alantas.
Mondják tréfásan, hogy „az ördög egy nagyon éber
állat” - alig várja a kìnálkozó lehetőséget a bűnbevitelre, különösen nagy csìnytevő a bennünk lakó
„kisördög” - önnön gyarlóságaink. Van hogy valaki
-szìnleg- évekig jól viselkedik, azután elfogy a kitartás, mert nincs megfelelő eszmény, nincs nemes
cél, hiányzik a kellő tudás, nincs helyén az értelem,
nem megfelelő a társaság és a már-már emelkedő
gyakornok újra meghengergőzik a mocsárban és jól
érzi magát benne. Olyannyira, hogy még magának
is szemrehányást tesz, hogy eddig ugyan mit tettete
a jámbort. Nem divatos eszmény manapság a jámborság, sőt – lenézettek, kigúnyoltak, kirekesztettek
azok az abnormálisok, akik nem klinikailag mások,
„csak” törekvéseikben. Ők a „piroskukoricák” a
„különleges kacsatojások” pedig csak szeretnének
az igaz ’jó’ felé menni, amit a ’nemjó’ és a ’szeszély’
árja nem enged. A felajzott érzékek a kisebb ellenállás törvénye szellemében könnyebben engednek
az ìnycsiklandóbbnak minden érzékkielégìtésben.
Legyen az a szem, a nyelv, vagy száj, a fül, az orr,
vagy az érintés, benne a nemiség, az itt és most
öröme a mozgató. Azonnal és mennél magasabb
fokon megélni/kiélni a vágyat. Majd utána jöhet
gyónás, az esengés bűnbocsánatért, kieszközlése
felejtésnek és/vagy kiengesztel(őd)ésnek. Igazolja(ta) az emberi történet, hogy a szabályozott életvezetés sosem fogadható el a sokságnak és minden
és mindenki számukra keres-, vagy teremt kibúvót,
sőt „igazi” és/vagy „tudományos” netán „vallásbölcseleti” magyarázatot, megengedést, feloldozást.
Mikor az érzékkielégitő emberrel kapcsolatban viccesen (?) elhangzik a „- Fújj, mint az állat!” – akkor
előbb jön a sértődés, mint az azon való elgondolkodás, hogy vajon mi is különbözteti meg az
embert az állattól? A tudatosság, nem az élv(ezet)!
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csapongó érzékek felett ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél mi mozgat életet
Márcsak az illem kedvéért is a MINDEN felől kell
kezdeni a lényegest majd a finom megnyilvánulásokat. Minden(n)ek foglalata, forrása és oka a
MINDEN Maga (mint Legfelsőbb, mint Isten,
mint az Úr, stb. megnevezéssel – de sosem szabad
elfelejteni, hogy a MINDEN öröktől fogva s örökké EGY és ugyanaz. Megnevezése -miként Ő Maga- végtelen lehet, de bárki fogalmazza is meg Őt aki Személy- az a megfogalmazó értelmi szintje szerint terjeszthető ki korlátozottra, vagy korláttalanra) Az EGY MINDEN-t követi a végtelen sok lél ami (konkrétan Akik, hisz Ők is mind-mind önálló
személyiséggel rendelkező személyek) nyugodtan
leìrható csupa kisbetűvel, hisz ahogy a MINDEN
végtelenül nagy, úgy a lél végtelenül kicsi. Ők azok
a parányok Akik mindenek lényegi lényei. Ők nem
puszta energiák, nem forrástalan gondolatok, hanem mint „Atyjuk” öröktőlvalók (ezért is helyénvaló az idézőjeles ’Atya’ megjelölés, mert aki megszületetlen, annak sem apja, sem anyja nincs! Ő(k)
VAN(nak). E lényegalkotók -Akik maguk, lényekés létezések lényege(i)- a megnyìlvánulási szférába
(jelen esetben ezen anyagvilágba) jutva/zuhanva
„beburkolóznak” anyagtestet öltenek magukra,
aminek „alsóruhája” a FELEDÉS, mint elmebeli/gondolati elem. Már ez is anyagi, hisz az
anyagvilágban kap hatóerőt. A lelki világban a lél
lél-tudatos, ami az anyagvilágban test-tudatra vált.
Ameddig az emberi szellem-tudományok visszalátnak, mindig is nagy kérdés volt(van) az ész –
elme – gondolat viszonya, mibenléte; amihez hozzátehető az ’ego’ kérdéskör is! Egy bizonyos, hogy
mindegyiknek forrása kell legyen. Az ’ész’ az agynak, mint anyaghalmaznak a képessége, mondhatni
forrása az agyi idegműködés (ami nem magától
működik!) Lásd a halott agyát, ami lél távozását
követően ugyanaz a sejtösszlet, de már nem képes
észbeli jelenségeket mutatni. (közbeszédben a két
szó ’agy’ és ’ész’ általában szinonìm - rokon értelműek, mégsem azonosak). Az ’elme’ leginkább a
’gondolat’-tal vonható párhuzamba. Az elme inkább egyfajta tudattalan szellemi működés, mìg a
gondolat jobbára -helyenként- tudatos. Hogy mikor
tudatos, mikor tudattalan egy-egy szellemi megnyìlvánulás az igazából ugyancsak kifürkészhetetlen. Az ’ego’ szellemi sìkon, lehet maga a lél is,
mint valóságos személy, az igazi ’én’ (mely szót
egyes iskolák: ’én’ – ’Én’ – ’ÉN’ megkülönböztetéssel illetnek) de lehet az elmeműködés teremtménye
is, amit a ’feledés’ mint hamis ön(én)azonosságtudat hoz létre. Minden fentről szerveződik lefelé s
nem fordìtva. Nem az anyag gerjeszt gondolatokat, nem a sejtek eredményeznek elmeműködést,
hanem a lél az Aki anyagi burkának (beleértve an-

nak agyát/eszét) révén teremt. Teremt vágyakat,
gondolatokat, érzéseket… mint egy KisIsten. Olyan ügyességgel és olyan minőségben amilyen a befedő burok által megengedett értelem. Vaskos
anyagi burok alacsonyabb szintű értelmi megnyilvánulásokat tesz lehetővé, tisztultabb burok/test
magasabb szintűt. Ez az értelem képes valamit kezdeni az ’érzék’ finom fizikai megnyìlvánulásával.
Mivel ebben a teremtettségben (is) mindig minden
változik, még ha csak áll is valaki tétlenül, kiürìtett
elmével, akkor is hatások alá kerül. Ezek a hatások
közvetlenül az érzékszerveket érik, melyek a maguk
pályáin és -módjain kerülnek felfogásra. Létfománként eltérő a hatás érzettéválásának mértéke, minősége. Amit az egyik lát, az a másiknak láthatatlan
tartományban marad. Ami egyiknek hallható, azt a
másik nem érzékeli, és ìgy tovább. Az biztos, hogy
az érzetek-, miként az érzékszervek kondicionálhatóak. Az érzékszervek edzése szabályozás (értsd:
mértékletesség), gyakorlás által történik, az érzet finomìtása az értelem/intelligencia élesìtése által. A
MINDEN-tudat abból indul ki, hogy a lényegi
lény, minden egyes lél, eredendően Isteni, azaz örök, teljes tudású és boldog. Örök volta megszüntethetetlen (ami a ’feledés’ által -lásd „Egyszer élünk!”- feledtethető), de tudásának megnyilvánulása
befedettsége függvényében korlátozott, a boldogságot pedig folyton keresi „gazdája” ki testi, ki szellemi sìkon/szinten. A szellem embere a magasabb
tudás után kutat, a testi ember a testi érzeteket hajszolja minden területen. Mindkettőben az érettség a
mérce. A sok-sok korábbi születés adta lét és ott
szerzett tapasztalatok, élmények, tanulmányok, valamint az elkövetett vétkek, mulasztások, el nem
végzett kötelezettségek szerint. Amit jóvá kell tenni
az jóvá tehető, amit törleszteni kell azt valahol, valamikor, valahogy el kell szenvedni. Mindenki lelki/szellemi evolúciós fejlettsége szerinti értelemmel
„pallérozza” elméjét, kezeli hamis egoját, értelmezi
az érzeteket. Alacsonyabb fejlettség esetén testi ember az alantasabb élvezetekkel él, szellemi ember a
korlátozott-, vagy ál-, hamis tanìtásokkal foglalatoskodik. Ahogy a magasabb szintű szellemi energiák
hatást gyakorolnak az alacsonyabb anyagiakra, úgy
a szabályozott, fegyelmezett, ’jó’ irányba művelt
anyag/test segìt a tisztulásban, ami a lél isteniségének elő-elő bukkanását eredményez(het)i. Elkötelezett lelki törekvő belátja, hogy az ember már ebbéli
életében is mìly sok lepellel burkolta egyre csak
lényegi lényét, igaz kilétét. Így nem láthat más utat,
mint a leplek levetése, vaskosabbak vékonyabb
fátylakra cserélése, hogy valahogy csak át-át szüremkedhessen az igazi érték, majd mikor az lesz a
mérték nem lesz nehéz elhagyni ’nemjó’ érzeteket.
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ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg
Az emberi természetnek két ős velejárója van: a harag és a vágy. Más szavakkal; az ellenszenv, tartózkodás, viszolygás, vagy düh és a rokonszenv, társulási késztetés, vonzalom, vagy vágyódás. (mindez
nem csak személyekre, élőlényekre vonatkozik, de
munkára, környezetre, ételre, ruhára, cipőre, stb.)
Ez a kettős világ sajátja, ami két végletes oldalról
képes motiválni mindenkit – kivéve, akinek rendezett az értelme. Úgy van az ilyen ember, mint a
vágyzuhatagban álló bölcs, aki mégis érintetlen.
B.T.78. „… bár a folyók szakadatlan ömlenek a
tengerbe – mégis nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje 79. békét talál az a férfi aki hamis
éntől ment – elhagy vágyat mindenektől nincsen
benne ellenszenv…” Az első teendő; tudomást
szerezni a lényegről. Ez a ’lényeg’ az az Abszolút
lényegi lény, Aki mindenek lényege, a lél. A ’lényeg’
kifejezés is ezerszer elcsépelt, únos úntalan használt
köznyelvi szófordulat, miként az is és ne is, annyi is
és több is, mint amit különböző dolgokban lényegiként emlìtünk. Test-tudatú ember számára a test a
lényeg. MINDEN-tudatúnak a MINDEN, Isten, a
Legfelsőbb Személy és Őrajta keresztül az Ő parányai, a lél-ek. A fent idézett B.T.-részlet megjelöli a
vágyat és ellenszenvet elhagyó személyt: „férfi” –
nem hìmivarú emberformájú és nem is nőivarú ember. S itt megint kikìvánkozik ’értelem’ és ’érzelem’
alapú viszonylat kérdésköre. Ki viszonyul magához,
dolgaihoz, másokhoz és környezetéhez értelmi s ki
érzelmi alapon? Annak a kapcsolata vágy és harag
nélküli, aki pallérozott értelemmel él. Akinek értelmét is a ’szeszély’ uralja, az csapongó, pillanatnyi
szeszélye szerint. Ilyenek leginkább a nők és a hìmivarú, de női-lényegű férfiak. (ez a „lényegű”-ség
nem a lél nemére vonatkozik, hisz Ő nemtelen!) A
női létformával akkor is szükséges foglalkozni szellemi ügyekben, ha pl. a MINDEN-tudat nem az Ő
mozgásterük. Sokszor kìvánkozott volna már ki, de
mindig elsiklottunk azon probléma fölött, hogy mi
van azzal a személlyel (nemtől függetlenül), aki valamiről tudomást szerez, értelmével el is fogadja még ha pontosan fel nem is fogja- majd a megvalósìtás-, alkalmazás során a legtermészetesebb módon az egészet figyelmen kìvül hagyja!(?) Alig érthető, de megérthető (azisnemis) Jelen szakasz is
úgy indul, hogy ha megérted … értelmed is rendezett lesz! Rendezetlen elmével megérteni s majd
attól rendeződik az értelem? Szinte mint egy uroborosz, ami a mitológiában egy saját farkába harapó sárkány vagy kìgyó, ami az örökkévalóságot
jelzi, valamint az örök körforgást és a folyamatos
megújulást. Igen, rendezetlen értelemmel kényszerülünk megértésre, annyi sikerrel, amennyire eltökélt az igyekezet és amennyire a lelki evolúciós fej-

lettség azt lehetővé teszi. Hölgyek esetében általában igyekezetből (lelkesedésből) nincs hiány, csak a
motiváció zavaros. A lelki törekvő nő meghallja valakitől, hogy mindenek lényege a lél, annyira „hiszi”
el amennyire számára szimpatikus az, akitől hallotta. Azután „hiszi” amìg „hiszi” majd mikor kiábrándul a hìrdetőből, vagy új figyelemreméltóság kerül az érdeklődési körbe, már nem „hiszi”. Azért az
idézőjeles hitre való utalás, mert nők esetében
ritkán beszélhetünk értelmi megközelìtésről, hisz
azt alapjaiban megkérdőjelezik, mint szìv-emberek,
szeretetteljes, érző lények (minden malìcia nélkül!)
Nehéz elképzelni ellenszenv, rokonszenv, tartózkodás, társulási késztetés, viszolygás, vonzalom,
harag, düh, vagy vágyódás nélküli nőt. Mivel érdeklődési körük az érzés, az érzet, az érzelem világa,
ezért értelem rendezése sem várható el tőlük. Lehet
egy nő nagyon magyar (hìrdeti is) lehet adott vallási
felekezett elkötelezett tagja (hűséges templomba
járó), szellemi iskola követője (aktìv közreműködő), majd telìk múlik az idő és elmarad magyarság, el vallási kötelességteljesìtés, hiábasággá válik
szellemi élet, egy marad: a NŐ - testestől, lelkestől
nő, összes nőiségével, indulataival, szeszélyeivel,
vágyaival. Hagyni kell őket. Következő életükben
akár férfi testbe is születhetnek - bár tudjuk, hogy
egyre szaporodik a hìmivarú testbe bújt női jelleg.
Ha megértjük a kiterjesztett értelmű ’lényeg’-et, lényegi lényben a lél-t, emberben értelem vezérelte
férfiságát, vagy érzelem mozgatta nő(i)ségét, de élőlénytársakban a nemi identitás következményeit,
akkor nagyot léptünk ebbéli életünkben értelmünk
rendezése terén. A rendezett értelem pedig új módon kezeli a megszokottakat is, új megvilágìtásba
kerül szellemi élet, -anyagi lét, -test, -lélek, -anyag, szellem és ìgy tovább. Kezd háttérbe szorulni az
érzelmi megközelìtés. Nem fogy-, nem sikkad el,
csak komollyá, igazzá, elmélyültté, elkötelezetté
válik. Az Isteni emberben mindig ott az értelem és
az érzelem is, mint két jóbarát, akik csak segìteni
akarnak a másiknak, de a másikból semmi előnyt-,
hasznot ki nem csikarni. Mérséklődik az indulati-,
vagy vágy alapú reakció, lelki törekvő kezd bölcs
emberre hasonlìtani. A bölcsesség pedig nem csupán életkor kérdése. Hány idős emberrel találkozhatunk akik fiatalkodnak, nem engednek el
semmi korábbi ragaszkodást, sőt a kor jogán újabbakat keresnek, újakra formálnak jogot. Miközben
a bölcsességre kéne készülni, a gyermekséget kondìcionálják. Nem rossz a gyermekség, hisz nyitott,
őszinte, kìváncsi és tanulni akar. A bölcsesség
hiányában szenvedő idősek viszont már nem akarnak tanulni, ők már mindent tudnak -hiszik- mert
értelmük ugyancsak rendezetlen. Zavar kìvül-belül.
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mit most mondtam tőlem kapta Vivaszván a Napisten - tőle Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanít meg
Tehát az Abszolút Igazságról szóló azon tudást,
ami ebben a világban az embereknek (is) javára válik, a naprendszer központi égitestének Istene, Vivaszván kapta meg először. Nem véletlen számtalan kultúra Nap-imádó hitvilága, vallási rendszere
-ìgy a jász ősöké is- azok nem babonaságalapúak,
vagy tudatlanságra utalók. Mai korunkban, amikor
az autokrácia hiteltelenné vált, az arra méltatlanúl
felemelt, hamis tekintélyek okán, nehéz visszavezetni a legmagasztosabb tudás forrását egyetlen
személyre. Pedig Vivaszván ilyen, egy személy,
mint a MINDEN, vagy minden lél. Avatár Balarám
megnevezi az első „tudás-hordozót” majd a tanìtványi lánc(olat) folytatását is. ’Manu’ többjelentésű
szó, de szintén konkrét személyt jelöl. Manu, az
óind „ember” (alapvetően; férfi) a man- „gondolkodik” szótőből. Egyfelől Ő az eszményi ’gondolkodó’ de mitikus indiai bölcs, a védikus hagyományban a földön él, az emberiség királya. Tőle
származtatják az ind kultúrkörben máig nagy becsben tartott Manu törvénykönyvét, amiben a vallás
és a jog még nem különül el egymástól. Közzéteszi
a négy emberi osztály (gondolkodó – uralkodó –
nyerészkedő – élvezkedő) feladatait a különböző
életszakaszokban (tanuló – házas – visszavonult –
lemondott), megfogalmazza a helyes étkezési szabályokat, részletesen ìr a bűnös cselekedetekről és
az elmúlás különböző formáiról, rendszerezi az
uralkodók jogait és kötelességeit, szól a különböző
tisztìtó folyamokról, temetkezési szertartásokról,
napi áldozati módokról, mindenkit a maga helyén
és szintjén oktat a közösségi jogról. 12 fejezeten
keresztül, 2.694 versszakból áll össze, melyek során kitér kozmogóniai-, világ-keletkezési kérdésekre, a helyes magatartásra, kötelességteljesìtésre, beavatásokra és védikus tanulmányok folytatására, de
a házasság-, a vendéglátás-, környezettudatosság-, a
női- és asszonyi tisztaság szabályaira. Jogi kérdéseken túlmenően szól vallásról, adományokról, rìtusokról, tanìt a visszhatás -karma- törvényére, a lényegi lény, a lél helyzetéről, a helytelen cselekedetek
következményeiről. Nincs komplexebb „törvénykönyve” egyik kultúrának sem. Lehet vitatni, lehet
lekicsinyelni, de ezredéveken keresztül virágoztak
azok az ind társadalmak, melyek működésük alapköveként fogadták el és követték. Manu nem spekulatìv alapon állìtotta össze törvényeit, hanem a
Vivaszvántól kapott vezérfonal mentén. Kelet-kutató tudós körök mára egyet értenek abban, hogy a
mű az eltűnt Darma-szutra verses átirata. (Darmaszutra kb. = „a törvények- és kötelességek / kötelezettségek vezérfonala”) A Legfelsőbb tanìtása
Vivaszvántól Manura szállt, Tőle Iksvakura, aki tìz
gyermekének egyike (Vena, Dhrishnu, Narishyan,

Nabhaga, Ikshvaku, Karusha, Saryati, -a nyolcadik,
a lány- Ila, Prishadhru a kilencedik, és Nabhagarishta, a tizedik – tìz, mint Nap-rendszerünk bolygóinak védikus száma) Manu ’gondolkodó’/’uralkodó’ volt (mint a jász ősök), gyermekei mind
’uralkodó’-i meghatározottságúak (köztük egy nő
is!), az ideális vezetők, mégis csak egyikük vált az
Abszolút Tudás továbbvivőjévé. A gondos és figyelmes szülő gyermekeinek mindig a szükséges és
elégséges ismeretet adja át. Nem kìsérli meg meghatározottságának-, jellemének-, életkorának nem
megfelelő tanìtás erőltetését. Ehhez odafigyelés, vele/beleélő képesség- és bölcs belátás szükséges.
Tisztában kell lenni azzal az Abszolút alapigazsággal hogy; „Mindenki más!” Még az egypetéjű ikrek
is két külön személyiség és önnön sorsát mindenkinek saját magának kell le/megélni. Meg lehet tanulni „más” szerepét, sok embert „be lehet idomìtani”
egész élet leélhető szerepjátékban, de a valódi küldetés akkor újabb élet(ek)re halasztódik. Mikor Jas
Balarámhoz fordult, akkor a jász ősök komoly válaszút elé kerültek; - Merre-, hogyan tovább? - Akik
az As városállamban maradtak, azok az elérkezett
nézeteltérések korának áldozataiként a sorozatos
külső- és belső viaskodásokban őrlődtek fel, nyomuk veszett. Akik különböző irányokba vándoroltak előbb-utóbb betagozódtak, asszimilálódtak,
elveszìtették ősiségüket. Akik Jas nyomdokán, a
Bizalmas Tanìtás szellemében a kóborló nomád
életet választották, azok a szinte végtelen Turán vidéken még egy-két ezer évig, sok-sok generáción át
megőrizték valamennyi ősi sajátosságukat. Az emberi túlnépesedést megelőzően szabadon választhattak maguknak élőhelyet a különböző nemzetségek. Jellemüknek, vérmérsékletüknek megfelelően hosszabb-rövidebb ideig megtelepedhettek, vagy
belátásuk szerint nomádként élhettek ott, ahol arra
a természeti adottságok alkalmasak voltak. Mìg el
nem sokasodott az emberiség, szinte mindenütt
paradicsomi körülmények voltak, de a szellemi- és
erkölcsi viszonyok ugyancsak szìnesek. Ha a világ
sok mitológiai eleme össze is cseng, mégis más alapokra helyezték értékrendjüket a népek. Amìg magában él(hetet)t egy kultúra, addig szellemi/lelki
evolúciós fejlettségi szintje szerint alakìthatta világnézetét, szemléletmódját az önálló embercsoport,
de amint összeszorìtotta a különbözőségeket az
elrendezés, a nézeteltérések korának megfelelően
megkezdődött az az emberi történet, aminek történetìrói szinte csak csatákról, összeütközésekről,
cselvetésekről, árulásokról, hódìtásokról, uralomról
és uraltságról, intrikákról, erkölcstelenségekről szólnak. Ebben az emberi történetben kell kinek-kinek
megtalálnia a maga útját, de nemesebb énje szerint.
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szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott tovább
Bár a valódi tudás hordozói eredendően a ’gondolkodó’ osztálybeliek közül kerülnek ki, mégis annak
gyakorlati „hìrdetői” a mindenkori uralkodók –
akik nem tévesztendők össze az ìrott emberi történet vezető pozìcióba került személyeivel! (A mindenkori meghatározó uralkodók ugyan szellemi
vonatkozásban is nagy hatással voltak/vannak az
általános gondolkodásra, de az általuk képviselt
nézetek közel sem biztos, hogy az Abszolút Igazság
szelleme szerintiek!) Az igaz gondolkodó (értsd: a
valóságos szellemi ember) sosem politizál! (függetlenül attól, hogy az aktuális világról és történésekről
is világos véleményt alkot, de azt nem hìrdeti, nem
bonyolódik politikai vitákba. A ’politika’ szó szerinti jelentése leegyszerűsìtve kb. a város ügyeivel
való foglalatosság. Ebből következik, hogy egyik
feltétele a letelepült és bizonyos fokú civilizációs/társadalmi fejlettséggel rendelkező embercsoport együtélésének „vita-fóruma” amiben a vezetőknek-, hatalmon lévőknek többet-, az alattvalói
tömegeknek kevesebbet nyom a latban a véleménye). Manu, aki elsőként kapta meg a szükséges és
elégséges tudást az Abszolút Igazságról Vivaszvántól -a NapIstentől- olyan uralkodó volt, aki egyaránt birtokosa volt a ’gondolkodó’ és az ’uralkodó’
meghatározottságoknak és hìján volt a ’nyerészkedő’ és az ’élvezkedő’ „erényeknek”. Az Ő tudása
került személyesen, szóban elmondva fiához Iksvakuhoz, majd Rajta keresztül tovább és tovább, amìg
el nem torzult, el nem veszìtette lényegiségét. (az
egykori méltó gondolkodók, de az uralkodók is
ezerszámra voltak képesek memorizálni fontos bölcseleti témájú verseket (is) -ami épp a jobb megjegyezhetőség és biztosabb továbbadhatóság érdekében mindig versszerű formában öröklődött- amit
hibátlanul adtak tovább. Lehet, hogy a „vers” döcögött, vers- és/vagy rìmképlete, ritmikája nem
volt minden igényt kielégìtő, művészi értéke kevesebb volt mint tartalmi fontossága, de amìg megmaradtak az eredeti szavak, szófordulatok, nemegyszer sorrendek, addig aki tiszta szándékkal nyúlt
hozzájuk, az a való tudásról kaphatott megfelelő
információkat). A hitelesen tovább adott tudás való
életbe történő átültetése azután már nagyban függött a hallgatók-, befogadók lelki fejlettségi szintjétől, értelmi képességeitől, jellemétől, szándékától,
beállìtottságától. Tehát a tudás szállt alá a tanìtványi
lánc(olat)on, de a jelen kort megelőző időszak végén már mutatkozó erkölcsi és szellemi gyengülés
következtében az megszakadt. Nem tudni hol s
mikor, de nem véletlen hogy Maga Avatár Balarám
jelenti ki, hogy az alászálló tanìtás lánc(olat)a megszakadt. Látható, hogy még a védikus -tudás- alapú
társadalmak, amúgy erényes, bölcs vezetői sem ké-

pesek biztosìtani a makulátlan tudás-továbbìtást.
Abban a dicső(bb) korban az uralkodók nem csak
vezetői erények birtokosai, de szellemi értelemben
is felkészültek voltak betöltött szerepük maradéktalan ellátására, mégis mindig hiteles ’gondolkodó’
tanácsadókkal vették magukat körül, akik javaslatait
nem csak meghallgatták, de követték is. E gondolkodók megvalósìtottan gyakorolták az „egyszerű
élet magasszintű gondolkodás” elvét. Számukra
ismeretlen volt a megvesztegethetőség, a részrehajlás és igazi félelemnélküli módon éltek, alkottak,
gondolkodtak. Ismerték a népük számára hely-időkörülmény szerint elengedhetetlen rendet és nem
csak száraz recitálói voltak a tanìtásoknak, de alkalmasak voltak azok aktualizálására. Tekintéjüket
hiteles tudásuk biztosìtotta és naponta igazolódott
vissza uralkodójuk számára adott bölcs tanácsaik
követendősége. Így voltak „hìrdetői” a mindenkori
uralkodók a valódi tudásnak. Lehet egy tudás-rész
eredeti és igaz, mégis a vezetőnek kell azt megérteni, hogy környezete, „uraltjai”/vezetettjei hol tartanak, mit képesek követni. Egykor az idő „lassú”
volt. Nem hajtotta gyarló emberi kényszer. A legegyszerűbb szellemű személyek is tudták, hogy egy
élet az egy élet, amit követ majd másik és másik és
lényegi lényük nem fog semmi olyanról lemaradni,
amire szüksége van. Amikor a rend(szer) biztos
szellemi alapokon nyugszik, akkor mindenki belátja, hogy a nagy „test” (értsd: a társadalom) akkor
működik hibátlanul és van környezetével harmóniában, ha minden- és mindenki a helyén van és saját kötelezettségét végzi, még ha nem is kifogástalanul! Ahol hiányoznak az igaz tudáson nyugvó alapok, ott minden összezavarodik. A Baktay emlìtette
Európa nincs egyedül az időről időre változó (világ)nézetek dolgában. A nézeteltérések korát éljük.
Talán a legnehezebb a mindennapok forgatagában
követni -akár még azt a csekély- tudást is, ami
egyénnek és környezetének szellemi épülésére, lelki
emelkedésére szolgál(na) hisz az örökös ingeráradat, pillanatról-pillanatra formálja az elme csapongását és nem a lél tisztulása felé! Ötezer éve egy
megszakadt tudás-lánc(olat) uralkodott a Földön,
mégsem fordult senki a két Avatárhoz (Krisna és
Balarám) nem kérdezte; - Hogyan tovább? - csak
Ardzsuna a Kuru mezei csata előtt és Jas a csata
után. Mindkét kérdező alázattal és nemzete érdekében fordult Tanìtójához, olyan baráti szellemben,
amikor nincs számonkérés, nincs követelménytámasztás, nincs haszonelvűség, vagy elvárás, csak a
nyìlt őszinteség és a másik olyan elfogadása, amilyen Az. Mindketten megkapták továbblépésükhöz
a szükséges és elégséges tanìtást, minek vezérelve a
- Ne félj! - és a - Dönts belátásod szerint! - tanács.
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ezért ezt a legszentebbik teljes tudást most neked - átadom mert barátom vagy s tiszta szívvel kérdezed
A jelen kor kezdetekor az emberiség két úton indult tovább; a meghatározó sokság a küzdelem útját választotta, mìg az elhanyagolható kicsinység a
békét. Harc az elemekkel, -természeti környezettel
és egymással, az ismert s még ismeretlen világ meghódìtása és az örök vìv(ód)ás belül. A küzdelmes út
napjainkig s még sokáig tart, a béke(sség) alig-alig
lelhető föl. Ez is e kettős világ természetes sajátossága, miközben sem az egyik, sem a másik nem
nevezhető kizárólagosan csak ’jó’-nak, vagy csak
’nemjó’-nak, a ’szeszély’ a váltakozások közepette
elkerülhetetlen; „Világ sora változása” Az emberi
természet én-központúságában hadban áll a világgal, de a MINDEN-tudat többnek gondolja az
embert puszta anyagi/testi lénynél. Sok iskola és
sok személy hìrdeti a szellem felső(bb)ségét (a
’szellem’ pontos meghatározása nélkül!), de a mindennapokban mégis mindenütt az anyagi kötöttségek, anyagi kötődések, testi késztetések és testi
vágyak a meghatározóak, beleértve a hamis önazonosságtudatú emberek szellemi értékrendjét, -életét
is. Az itt berendezkedő, itt terveket szövő ember
aligha nevezhető a szó legnemesebb értelmében lelki embernek. Istennel, önmagával és a világgal
megbékélt embernek már nincsenek tervei. Az
anyagi célok ide kötnek, hisz alig van erősebb, mint
a vágy, ami mozgat és örökkön ösztökél. Sokfélék
vagyunk és mindenki máshol- és máshová tart.
Egyfajta munkahipotézisként tekintsünk bele az
"ERŐ kontra erő – Az igazság kiderìtése és a tudatosság szintjei” cìmű kineziológiai alapműbe. (teszi
ezt a szerző csak azért, hogy valamifajta viszonyìtási alaphoz nyúljunk, a kritikus értékelés és
elfogadás jogának fenntartásával!) „…Nagyon
fontos, hogy megjegyezzük: a kalibrációs értékek
nem számtani, hanem logaritmikus haladványt
képviselnek! A 300-as érték amplitúdója tehát nem
kétszerese a 150-ének, hanem sokkal többszöröse,
hiszen a 300-as érték 10 a háromszázadikon (10300)!
Ennek megfelelően néhány pontnyi előrelépés is
már óriási erőnövekedést jelent; a skálán felfelé haladva az ERŐ nagysága hihetetlenül nagy mértékben növekszik! … A 200 alatti szintek mindegyike
az egyénre és a társadalomra nézve egyaránt életellenes jellegű, a 200 feletti szintek viszont mind az
erő épìtő kifejeződései... Energia-szint: 20 –
szégyen... Mivel a szégyen a szemé-lyiség teljes
szintjét erősen lehúzza, hajlamossá tesz a többi
negatìv érzelem iránt, s ìgy gyakran vált ki hamis
büszkeséget, haragot és bűntudatot… 30 – bűntudat… A bűntudat-domináltság egyik következménye a „bűn" iránti megszállott érdeklődés.
Az a könyörtelen érzelmi hozzáállás, amit gyakran
használnak fel a vallási demagógok mások kénysze-

rìtésére és irányìtására. Ezek a „bűn és megváltás"
kufárai… 50 – fásultság… Erre a szintre a nyomor, a csüggedés és a reménytelenség jellemző. A
világ és a jövő kilátástalannak tűnik; az élet fő témája a szenvedés... 75 – bánat… E szintre a
szomorúság, a veszteségérzet és a függőség jellemző… Ez a búslakodás, a veszteség és a múlt
iránti bűntudat foka… 100 – félelem… A világ jelentős részét a félelem mozgatja, az embereket állandó ténykedésre serkentve. Félelem az ellenségtől, félelem az öregségtől vagy a haláltól, félelem az
elutasìtástól, és egy sor egyéb szociális félelem, amelyek a legtöbb ember életében alapvető motivációk… A félelem korlátozza a személyiség fejlődését, és gátlások kialakulásához vezet. Mivel a félelmen való felülemelkedéshez energia kell, az elnyomottak segìtség nélkül nem képesek magasabb
szintre emelkedni… 125 – vágyakozás…A vágyakozás egyben a szenvedélybetegségek szintje is,
hiszen itt maga a mohó vágy néha az életnél is
fontosabbá válik… 150 – harag… A harag egyaránt vezethet épìtő és romboló jellegű cselekedethez… A harag lehet tehát az a sarkalatos pont,
ahonnan az elnyomottak számára végül ablak nyìlhat a szabadságra… 175 – büszkeség… Ez az a
szint, amelynek elérésére az emberek többsége ma
törekszik… Öntelten páváskodik az élet dìszszemléjén… A büszkeség megosztó, elősegìti a
frakciózást, ami igen sokba kerülhet. Mindig is
nagyon sokan haltak meg a büszkeség miatt… 200
– bátorság Az ERŐ a 200-as szintnél jelenik
meg… A bátorság szintjének elérése a valódi ERŐ
megszerzését jelzi, s ezért ez a „képessé válás"
szintje is… Az e szinten álló személyek ugyanannyi
energiát táplálnak vissza a világba, amennyit
elvesznek onnan, mìg az alacsonyabb szinteken a
populációk, a csoportok és az egyének csak
elszìvják a társadalom energiáját, de semmit sem
adnak cserébe… 250 – pártatlanság… szintre az a
hozzáállás jellemző, hogy bár az életben vannak
hullámhegyek és hullámvölgyek, az ember mégis
képes végig a felszìnen maradni, és ìgy nagy baj
nem történhet… 310 – hajlandóság … Nem érzi
lealacsonyìtónak a kiszolgáló jellegű munkát, sem
azt, ha a ranglétra legalján kell kezdenie. Másokkal
szemben segìtőkész, és sokat tesz a társadalom
javáért… 350 – elfogadás… 400 - ésszerűség…
500 - szeretet… 540 – öröm… 600 – béke… 700
és 1000 közötti – megvilágosodás… Ez a tudat
evolúciójának a csúcsa; legalábbis az emberi lét
birodalmában…”) Az ’ember’ és az ’emberi-tudat’
ismerete alapján érzékelhető; az Abszolút Igazságról szóló tudás örökkön csak búvópatakként
volt/van köztünk. Megint ideje van a kutat-ásnak.
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miként lehet jó Balarám hogy Napistent oktatád - hisz Te csak később születtél mégis adtál tudományt
Hiába volt Jas nagytudású szellemi ember, értelmével fel nem foghatta Avatár Balarám kijelentését,
miszerint Ő adta át ezt a tudást naprendszerünk
uralkodójának, a NapIstennek. Mikor ész megáll,
nincs más hátra, mint a szìvhez fordulni. A szìvben
lakozó lél mindenek tudója, ám akik „szìv”-ből élik
életüket mit sem tudnak a lényegi lényről. A lél
szìvben „lakása” olyan mint a Legfelsőbb Mindáthatókénti jelenléte mindenütt és mindenben, végtelen univerzumokban, vagy az atomok legapróbb
parányaiban. A MINDEN mindent áthat, ott van
mindenhol, de egyik sem Ő Maga, miközben ahol
jelen van, mindig ott a közép. Őt nem kìvül kell
keresni, a külvilág végtelen, mint Isten Maga, a belső Isteni parányt kell látni mindenekben s kutatni,
befelé végtelen önmagunkban. Ehhez próbálnak
segìtséget nyújtani egyes tanìtások, melyik milyen
módon. A MINDEN-tudat nem minden(t)tudás!
Az ilyen törekvést meghagyja a kérkedő világi tudósoknak, akik legtöbbször előbb halnak meg, mint
hogy tévtanaikat visszavonhatnák. Nem egy közülük titkon ráébred tévedésére, de a gondolatközpontú emberekben legerősebb kötöttség a hiúság, a
hìrnév féltése. Pedig aki tévedését beismeri, annak
valódi koronája nem hogy nem esik le, de új szìnekben megszilárdul. A büszkeség hamis rátartiság,
aminek képviselője azzal sincs tisztában, hogy mire
tartja oly nagyra magát. Az alázat megkerülhetetlen
a lelki úton. Ahogy önnön lényegi lényünk befedettségének mértékét nem ismerjük, úgy nem
tudjuk mások lelki fejlettségi szintjét. Az ìtélkezés, a
megìtélés mindig külsőségek alapján történik; erő,
szépség, tudás, hìrnév, gazdagság nagy ritkán a lemondás szerint. Ezek az Úr ismérvei, azzal a kitüntetett jelzővel, hogy mindben a LEG, ugyanakkor
mindet egy időben birtokolja, amivel ember sosem
rendelkezik. Egyik-egyik kioltja a másikat. Az erős
gyakorta nem szép. A gazdag nem ismeri a lemondást. A hìrnév legtöbbször nem párosul tudással és
ìgy tovább. Külső megnyilvánulások adják a felszìnes megìtélés alapjait, de még abban is az ìtélkező
lelki fejlettségi szintje, azaz lényegi lényének
anyagi/testi befedettségének mértéke és minősége
szerinti a minősìtés. Az erő elsősorban lelki erőt jelent. A szépség a belső béke és harmónia kivetülése. A tudás az Abszolút Igazság felől közelìthető.
A hìrnév azok körében való ismertség, akik összhangban vannak a neves személlyel s nem a sokság
előtt. A gazdagság értelmi és érzelmi gazdagság,
nem a javak halmaza. A lemondás pedig elsősorban
lemondás téves önazonosságtudatunkról. Amint ez
érlelődik, úgy lesz napról-napra egyre könyebb
minden anyagi-, tárgyi kötődéstől, köteléktől elállni,
sikerül azokat elhagyni. A lelki gyakorlatok tényle-

ges gyakorlatok, szorgalmasan és kitartóan gyakorolni kell őket, eredményvágytól mentesen. Minden
hatni fog, akkor és úgy, amikor a gyakornok azt
kiérdemelte. Türelem. Általában egyedül nehéz
megkeresni azt, hogy kinek mi való, mi segìti,
számára mi üdvös. Nem ördögtől valók az emberi
történet során kialakúlt megfigyelés-alapú, századokon át megpróbált személyiségkörvonalazó, vagy
-feltáró okosságok. De nem véletlen a Tanìtó Mesterek, a Lelki Vezetők „intézménye” és a különböző iskolák „rend-tartásai”. Még Vivaszván a NapIsten is Tanìtóhoz fordult. Elsőnek „vala” a Nap
pozìciója -még betöltetlenül- ami egy fogalmi kör,
a Nap s majdan annak rendszere kialakulásának fogalma, lehetősége a végtelen térben, a MINDEN
egyik külső szférájában. Egy terv. A Nap lényege is
egy lél. Olyan kisbetűs, mint minden létezésé. Amiben kitüntetett az hogy kivételesen nagy hatalommal felruházott – mert vágyta és kiérdemelte.
Olyan lél érdemelte ki a Legfelsőbbtől a Nap lényegiségét, Aki hosszú-hosszú ideig szolgálni kìvánja a
Legfelsőbb kedvtelését e teremtettségben és szolgálja Önnön rendszerét, annak minden lakójával.
Olyan Uralkodó, aki rendszerében a Legnagyobb
Szolga, Aki mindent és mindenkit szolgál éltető
sugaraival. Alázatát mi sem jelzi jobban, mint hogy
a Legfelsőbbhöz fordult az Abszolút Igazság reá
vonatkozó részének tudakozódása iránt. Ezt a Bizalmas Tanìtást követi fennállása óta s mìg létezik.
Számára s rendszerében ez a REND alapja. Jas
kérdése Balarám megszületésére vonatkozóan sem
volt alaptalan, hisz ahogy Krisna baráti társasága,
úgy Balarám barátai sem viszonyultak másként a
Legfelsőbb Avatárjához, mint őszinte szeretettel,
elvárásnélkülien. Számukra barátjuk valóságos ember volt, akit emberként szerettek. E magasztos
párbeszéd későbbi idejében merül fel Jas-ban valamifajta bizonyosság iránti kérés. B.T. 381. „…köszönöm neked Balarám mindazt ami elhangzott teremtésről létezésről elmúlásról s Magadról 382.
ha úgy látod Kedves Uram képességgel elbìrom tedd meg azt hogy megmutatod legfelsőbbik alakod…” - majd Jas eljutott a teljes alázathoz - B.T.
397. „…látom teljes pompázatod kegyedet és erődet - mint elnyeled úgyan terem újabb világ Belőled
398. kérlek ìm most szánj meg engem hogyha nemtiszteltelek - fel nem fogtam MINDEN-séged kevés volt az ismeret 399. most már tudom Nálad
nagyobb senki nincs ki vezérlő - vagy a Mester
Legfőbb Atya s minden mi követendő…” - Minden tanìtványban ott bújkál a kisördög Tanìtója
kvalitásának kostólgatására. Érthető emberi reakció, gyakorta nem alaptalan a bizalmatlanság. A lelki törekvő alázatos, elfogadó, de éber és figyelmes.
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végtelen sok születésem volt úgy nekem mint neked - én az összesre emlékszem míg te jó Jas egyre sem
Ha a MINDEN megszületetlen, akkor öröktől
fogva VAN s mivel kezdetnélküli, vége sincs,
ÖRÖK. Így van minden lél is, azzal a különbséggel,
hogy testetöltéseik kezdetnélküliek (mivel a végtelen időnek sincs kezdete), de amìg a MINDEN a
végtelen jövőidő során akárhány alászállásra képes,
addig a megtìsztuló lél-ek, tökéletesen önmegvalósìtott (azaz minden kötöttségtől, kötődéstől
megszabadult, semmilyen megnyilvánulási vágytól
nem terhelt állapotban) a Legfelsőbb Belső Bizalmas szférájába kerülve, már újra sosem zuhan alá
teremtettségbe*. A végtelenben nem csak olyan
isteni szabályok és természeti törvények léteznek,
mint az általunk „ismert” ezen teremtettségben, ìgy
a kezdetnélküliből jövő végtelen parányok bárhova
áradva, akár egy helyre is (pl. a Legfelsőbb Bizalmas Belső szférájába) ott nem képeznek „túlcsordulást” „túltelìtődést”. Nem lesz Tőlük sem hiány,
sem többlet az Isteni Teljességben. Isten Önmagában teljességéhez hasonlatos fogalmi területre
vált a materiális megfontolás. A lél végső állomásán
már nem különül el energia, kisugárzás, gondolat,
vágy, stb. minden EGY. Tehát amikor Avatár
Balarám -mint a MINDEN Maga- úgy nyilatkozik,
hogy eleddig Neki is és Jas-nak is végtelen sok
születése volt, akkor a kezdetnélküliségre utal, de
nem tesz emlìtést a távoli jövőről (ami Jas -vagy a
mi- szempontunkból egy életen belül inkább filozófiai kategóriába tartozó kérdés, mint sem valós
hétköznapi probléma*). Van az öröktől levő MINDEN Aki („Aki” – azaz nem ami!) A személyes
EGY. Benne végtelen sok lél, Akik szìntúgy egyénenként, egyéniséggel bìró egyedi egyének, eredendő önazonosságtudattal (identitással bìró individuumok) minden megnyilvánulás, létezés, létforma lényegi lényegalkotóiként. A MINDEN
mindenben korláttalan, mìg a lél bármìly hasonmás
paránya a MINDEN-nek, egyik sem képes a MINDEN-t meghaladni, vagy az Ő helyére lépni! A
MINDEN akarata szerinti időben és térben (Önmagán belüli tetszőleges szférában/térrészben)
annyiszor-, ott- és akkor ölt testet, amikor kedvtelése úgy kìvánja, mìg a lél mindig valamilyen
kötöttség-, meghatározottság-, szabadsági korlát
keretein belül képes csak mozogni. *Különböző
filozófiai- és vallási rendszerek, gondolati iskolák
más és más módon (néha hasonlatosan, máskor
ellentétesen) viszonyulnak a lényeghez, vagy fogalmazzák meg a lél, értsd: „lélek”, „isteni szikra”,
„atma”, stb. kiben/miben létét. Akár csak az atma(n) fogalom, a hinduizmus egyes ágaiban jelent
„én”-t, a buddhizmusban egyfajta személytelen
„ön”-t, a dzsainizmus a lélekkel azonosìtja, stb.
Ami jelen kiegészìtések /melyek szerzője nem gon-

gondolja, hogy általuk vállna egésszé a Bizalmas
Tanìtás ! ! !/ szempontjából itt érdekes, az a lényeg
honnan jötte, léte s végső hova jutása?) A MINDEN-tudat már eddig is számtalanszor állást foglalt amellett, hogy a lél-t tekinti mindenek lényegalkotójának, Aki személy és öröktől fogva létező,
amiből következik, hogy örökké is való. Más tanrendszerek helyezzék ebbéli képzetüket oda, ahol
az tanìtásuk javát szolgálja. Jas-nak azért emlìti fel
Balarám a jelen szakaszban elhangzókat, hogy ne
kutassa saját emlékezetében azt a pontot amikor Ő
-mármint Balarám, aki a MINDEN, Isten, a Legfelsőbb- született s azt, hogy tudománya honnan
ered? Mondhatnánk ezt a két kérdést akár hitbélinek is, vagy elhiszi valaki, hogy Isten öröktől
való s mindig mindenre emlékszik és hogy tudása is
teljes/hiánytalan, vagy nem. Egy biztos, Jas hiába
tud a lélekvándorlásról -az egymást követő újabb és
újabb életekről- azokra az ismeretekre, amiket korábbi életeiben megszerzett -ha azok anyagi ismeretek, tárgyi tudás- a feledés homályába kerültek. A
homályba kerültek, de nem minden törlődött! Ami
valamilyen szempontból fontos a lél számára, az
valamilyen módon megmarad. Ilyen első helyen az
ősemlékezet, de részben ide tartozik az intuìció is,
vagy azok a képességek, amelyek honnan jöttét
nem értjük. Nem tudjuk honnan ered az a sok-sok
tehetség, aminek nyoma sem lelhető fel pl. a felmenőkben? Nem minden öröklött elődeinktől, van
hogy átugrik „információ” netán generációkat. Az
„akasa-krónikában” „felìrt” minden múltbéli, hitrendszerek szerint „olvasható” de a MINDENtudat csupán annyit foglalkozik a múlt kutatásával,
amennyi a jövő megértéséhez szükséges. Sokra tartja a dicső múltat, de mellé teszi -ha kell- a dicstelensége(ke)t is, hogy egyensúlyba jöhessen a mával és a
kiérdemelt jövővel. Jas nem értette az ősjász derékhad vesztét, mégsem azon elmélkedett, hogy miért?
- hanem azon; - Hogyan tovább? - Kereste az okok
okát, a mikéntek miértjét és a lehetséges továbbot.
Kereste a hiteles forrást, amit az elrendezések
folytán Avatár Balarám személyében és az Általa
átadott Bizalmas Tanìtásban találta meg. Mint minden gondolkodóban, merültek fel kérdések és mert
is kérdezni. Tisztelettel, de nyìltan. Kérdései sosem
voltak önösek, gondoljunk csak a BT. 60, 81, 82,
117, 170, 231, 235, 236, 276, 277, 354, 410, 484,
535 és 563 szakaszaiban megfogalmazottakra. Semmit nem kért magának, még nemzetségének sem!
Nem átkozódott, nem hálálkodott. Nem keresett
vétkest, vagy bűnöst. Senki vesztéért, vagy kárára
szót nem emelt. Nem beszélt balsorsról, kárhozottakról. Nem akart semmiben előmenetelt. „Csak”
az Abszolút Igazságot tudakolta, sallangok nélkül.
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bár én örök s születetlen vagyok mégis megteszem - jelenek ez álvilágban kápráztató testbe meg
A Legfelsőbb, mivel Önmagában teljes testetöltésre
sincs szüksége, de ha kedve úgy tartja hát megteszi.
B.T.103. „…nekem mint a Legfelsőbbnek célom
sincs mégis teszek… 104. rest ha lennék elhiheted
rosszpéldámat követnék… 105. hogyha én nem
cselekednék omlanának világok…” – mondja az
Úr, de személyes alászállása-, avatárkénti megtestesülése mégis csak nagy-nagy időközönként történik. A különböző hitrendszerek -különösen az újkoriak- nemegyszer tulajdonìtanak Isten-séget imádatuk alanyának, vagy szellemi vezetőjüknek. A
MINDEN-tudat elfogadja azt a védikus -tudás alapú- üzenetet, hogy legutóbb Buddhaként öltött testet a Legfelsőbb és több százezer év múlva teszi ezt
majd Kalki személyében. Az Ő alakjával köszönt
be, majd 427 ezer év múlva egy ismételt-, valóságos
Arany-kor, a jelen Kalu juga után. Ha belegondolunk, hogy az emberi történet alig tekint vissza 5-10
ezer évre (van világhatalom, mely alig pár száz éves,
független államok, melyek kora csupán évtizedekben mérhető!), ahhoz képest hiábavalóság is évezredeket firtatni. Amit az egykori bölcsek megjövendöltek, az a jelen kori ember egyre erőteljesebb
alantasodását vetìti előre, amit ki-ki másként él
meg. Az ál gondolkodók nyugodtan hìrdetik (tév)tanaikat. A hamis uralkodók élik oktalan zsarnoki
életüket. A dicstelen nyerészkedők lételemükben a
csalásban dőzsölnek. Leg hitelesebbek az élvezkedők. Ők csak azt élik, ami rendelt sorsuk. Olyan
hitelesen, hogy a három magasabb osztály-meghatározottságúak is tőlük merìtenek eszményeket.
Szellemi vezetők szex- és/vagy drog közösségeket
teremtenek. A kifinomultabbak eredményorientált
„valósìtsd meg maga” klubbokat. Hatalmasok üzérkednek, fegyverrel, olajjal, nukleáris készségekkel és
ìgy tovább. Kivakaródzott senkik képesek uralkodó
párt teljhatalmú vezetői lenni és bárminemű hiteles szellemiség nélkül vezetni a sokságot a semmibe. Gondoljunk csak két számszerűségre: a ma élő
emberiség több mint 99%-a ’élvezkedő’ meghatározottságú (!) Energia szintjük nem éri el a 200-at
és 100 alatt a szégyen, a bűntudat, a fásultság, a
bánat, a félelem ami a jellemzőjük. Még a 100 és
200 közötti; vágyakozás, harag, büszkeség is csak a
szellemi és erkölcsi degradáció épìtőmunkásainak
sajátja. Mindez bármìly elkeserìtő is, ez a jelen kor
Isten által meghatározott természete! Szellemi törekvő(k)nek azért fontos értelmük pallérozása és a
megkülönböztető képesség élesìtése, hogy ha kacskaringósan is, akár szűk ösvényen, de a ’jó’’ felé
tartsanak. A sokságról igaz lelki törekvőnek nincs
mit elmélkedni, csupán konstatálni, hogy most -és
még sokáig- ilyen közegben lehet/kell léttisztìtással
foglalatoskodni az arra vállalkozó(k)nak. Ez senki

számára nem kényszer, az Úr szabad választást
biztosìt. B.T. 625. „…e Bizalmas Tanìtásban titkok
titkát feltártam - tégy hát belátásod szerint eredményét megláthasd…” - Ki-ki döntésének meghozója,
következmények elszenvedője. Sokan vannak akik
annak ellenére, hogy valamifajta lelkiséget „eszményìtenek” mìmelnek, mégis meggyőződésesen tagozódnak be az egyszerűbb normakövetésbe. Egyfajta „vasárnapi templombajáróként” akár még vallási-, vagy más szellemi közösség tagjaként letudja a
lelki életet a formális követéssel, de igaz átéléssel a
testi/anyagi érdeklődés köti le. Ál világban, ál értékek mentén, álságosan él. Nehéz róluk eldönteni,
hogy mikor igazak. Élvezkedői létükben, vagy képmutató lelki gyakornokként? Ez nem is feladat a
valódi szellemi ösvényen igyekvők számára, legbiztosabb elkerülni a hamis „szenteskedőket”.
Nem szabad figyelmen kìvül hagyni, hogy mikor
osztotta meg Avatár Balarám a Bizalmas Tanìtást
az ős-jász Jassal. Egy nemzetség sorsfordulóján,
olyan korban, amikor még létezett a szebb idő, de
már megjelent a jelen. Ma már több mint ötezer
éve a jelenben vagyunk és az emberi történet öszszes „vìvmánya” rárakódott a múltra. Kifinomúlt
megkülönböztető képesség kell, hogy a valódi értékeket el lehessen különìteni a normává vált hamisságoktól, alantasságtól. Jól meg kell fontolni „tisztesség” „becsület” „jó erkölcs” miben létét. Amikor
olyan „jelmondatok” kerülnek tanúlt-, ám kétes
egzisztenciák (másokból élők) zászlajára hogy; „az
államot be kell csapni!” „a gyereknek hazudni kell!”
„a magára valamit adó férjes asszony szeretőt tart!”
„az a fontos ami látszik!” stb. Vallja kimondatlanul
is sok asszony aki gyermeke(ke)t nevel és őszinte
értetlenséggel állnak amikor az ilyen gondolkodást,
életvezetést kritika éri, hisz a „normába” belefér. Ál
értékek mentén ál(ságos) világ épül, amit jóérzésű
másként gondolkodók szeretnének elkerülni. Aki a
társadalomba ágyazódva él, nem kerülheti el Maya az illúzió Istennője- kacérságait. Ha azonban valami „szerencsés” „véletlen” folytán valaki az igaz értékeket tekinti követendőnek, akkor a kötelesség
útja ajánlható. Fiatal korban a tanulás és a szorgalmas készülés a „nagybetűs” életre. Felnőve családalapìtás és kitartó munka minden szìntéren (családban, munkahelyen, közösségi életben). Akire tartozik kellő időben talál rá az Ő szellemi útja és nagy
türelemmel és belátással -szinte titokban- kell ápolni azt, mint a legféltettebb növényt, hogy a köznapok viharában el ne sorvadjon. Rendesen alig ötven
évet kell „átvészelni” //mìg sor kerülhet a lassú, elkötelezett visszavonulásra. Ma nem testben jelenik
meg az Úr, de semmivel sem kevésbé kápráztató
tanìtása, ami minden komoly érdeklődőnek segìt.
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ember testben megjelenek mikor elvész igazság - kötelesség hol hanyatlik adom ember támaszát
Ha a még belátható pár évezredes emberi történetet szemléljük, két alkalommal, három ember-alakban jelent meg a Legfelsőbb. (volt még több korábbi alászállás, de nem csak emberi formában) Több
mint ötezer éve, mint Krisna és Balarám egy helyen, egy időben és rá vagy kétezer ötszáz évre
Buddhaként. Az egy időben, egy helyen, két személyben való alászállás utal a sokszor fölemlegetett
azisnemis – egyidejű azonosság és különbözőség
törvényre. A két Avatár azonos volt, mégis különböző, ugyanakkor anyagi/emberi testükben emberek is voltak, meg nem is és a Legfelsőbb is
voltak, meg nem is. Ez a képlékeny helyzet a kettősség következménye, amikor folyton játszik az
emberrel az illúzió és a valóság, a ’jó’ és a ’nemjó’
és a többiek. Igazságot kellett tenni Krisna/Balarámként Abszolút értelemben a korszakváltás formájában és relatìv értelemben Buddhaként, amikor
is elfedésre kerültek a Védák, a védikus bölcselet, a
Személyes Isten és mindenek lényegi lénye a lél. Az
addig klasszikusnak ìtélt szemléletmód helyett
Buddha legfőbb tanìtásait négy vezérgondolatban
foglalta össze: 1. az emberi élet lényegében szenvedéssel teli; 2. e szenvedés oka az emberi önzés és
vágyakozás; 3. van egy út, amellyel megszabadulhatunk az önzéstől és vágyakozástól; 4. a megszabaduláshoz az ún. „nemes nyolcrétű ösvény”
vezet: a helyes szemlélet, a helyes gondolkodás, a
helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes élet, a
helyes törekvés, a helyes vizsgálódás, a helyes
elmélyedés. Új „iskolát” indìtott, ami eredendően
az általánostól való elkülönülésre épült, de Buddha
eltávozása után ahogy szerveződött a tanrend úgy
jutott egyház-sorsra. Inkább tanìt viselkedésformát,
mint hogy az Abszolút Igazságról szólna. Sokat
foglalkozik erkölcsi kérdésekkel, de pl. a kötelességteljesìtést nem emlìti. A MINDEN Buddhakénti
Avatárságának legfőbb tevékenysége a személyesség- és a tudás alapú bölcseletek elhallgatása. Senkit
be nem csapott, amit alászállás-kori környezetének
nem szánt, arról nem beszélt. A Kali juga legfőbb
ismérve, a nézeteltérések általánossá válása a kötelességteljesìtéssel kapcsolatban is sokféle szemléletmódot hozott létre. Jelen szakasz második fordulatában Avatár Balarám kijelenti, hogy a kötelességteljesìtések hanyatlása okán, különböző támaszokat
ad a lelki életben törekvő emberek számára. Ilyen
támasz a buddhizmus is. Buddha sem mutatott be
kötelességkövető magatartást, mint egyes helyeken
Arany Avatárként emlìtett ind szellemi vezető Csétannya sem, mindketten fiatalon elhagyták családjukat, feleségüket, gyermeküket. Mindketten magas
szintű tudást osztottak meg követőikkel, de a kötelességteljesìtő személyes példamutatás elmaradt. Ez

is egy nézet. Az emberi történet folyamatosan megmutatja, hogy a természeti elrendezések elhanyagolása, figyelmen kìvül hagyása, megerőszakolása
káros- és kóros következményekkel jár. Ilyenek a
fiatal kori „remeteségek”, vagy a cölibátus maga is.
Folytatható komoly lelki élet úgy, hogy közben a
gyakornok nem fordìt hátat a világnak. Első önnön
kötelességünk teljesìtése emberi osztálymeghatározottság és életkor szerint s közben hely-idő-körülménynek megfelelően kutatni-, követni a ’jó’-t, csillapìtani ’szeszély’-t, kerülni ’nemjó’-t. B.T. 602.
„…három jelleg kötésétől senki nem ment itt se
fönt - megnyilvánulásnak része mìg csak fennáll
örökkön…” E hármasság mindenben jelen van;
szellemiségben, vallásban, tanìtásban, eszményekben, munkában, társas kapcsolatokban, szabadidőeltöltésben, viselkedésben, étkezésben, stb. B.T.
607. „…az éli tökéllyel éltét ki kötelességel tesz - elmondom most Jas barátom imìgy élni hogy lehet
608. kötelesség tétel közben aki csak Engem imád Mindáthatót okok okát tökéletes nem hibáz 609.
hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz bűn nem éri mintha másét végzi tökéletesen…”
Időt kell szentelni arra, hogy a lelki törekvő foglalkozzon az Abszolút mértékkel is, ne csak a relatìv,
folyton változó „értékkel”. „Ki mivel dolgozik, attól sározódik!” – de nem csak a sors véletlen keze
helyez embereket oda ahol vannak, ahova tartoznak s ahova tartanak. Legerősebb vezérlő az egyéni
vágy, aminek minősége a lelki evolúciós fejlettségi
szint függvénye. „Mindenki a saját sorsa kovácsa!”
A szabad akaratot eredendően birtokolja minden
ember, mindig van lehetőség döntéshozatalra, de
amìg a ’szeszély’ az uralkodó az egyénben, addig
több lesz a ’nemjó’ döntés, mint a ’jó’. B.T. 545.
„…áldozatból az jó amit kötelességtudat hajt követni az ìrásokat jutalmat se akarva 546. dicsfény
hajtott eredményvágy szeszély fűtött áldozás - aki
ìgy tesz földhöz ragad nem érinti tisztulás 547.
nemjó áldozat mi fukar szabályokat kerülő - senkinek sem ajánl ételt szent szavakat se zengő 548.
halld Jas mi a fegyelmezés egyszerűség tisztaság önmegtartás sosem ártás Felsők s mester imádás
549. beszédnek is van fegyelme igazmondás nem
bántás - kedvesség és legfőbb téma e bizalmas tanìtás 550. fegyelem a gondolatban kevés beszéd derűs kedv - kitartás és önuralom békességbe merülve
551. ki e három fegyelmezést önzetlenül követő viszonzásra nem gondolva jó az ilyen törekvő 552.
önszigorát mutogató megbecsülést áhìtó - képmutató merő szeszély jóság ellen lázìtó 553. testét vagy
mást sanyargató s azt vezeklésnek hìvó - merő sötét és tudatlan ilyen személy bìz nemjó…” Ím, szól
igazság is és támasz is bőven a lelki törekvőknek.
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nemeseknek oltalmára galádoknak vesztire - igazságként alászállok lásd időnként testileg
Az itt emlìtett „nemesek” véletlenül sem a történeti
nemesség! Azok a személyek, akiket valódi nemes
eszmények vezérelnek és ez áthatja gondolkodásukat, cselekedeteiket. A szakasz két tagra is választható; 1. a Legfelsőbb a lelkiekben nemeseket mindig megoltalmazza, mìg a galádok sorsa a maguk által kivìvott elbukás. 2. a MINDEN Maga az Abszolút Igazság. Ahol -bármi módon is- megnyilvánul, ott nem történik igaztalanság. Attól, hogy
sok történésnek nem értjük igazságát, attól az még
az Abszolút keretein belül zajlik. Számunkra -jelenkori olvasóknak- nincs esélye a „lásd” bekövetkeztének. Talán azért is népszerűek a személytelen alapú hitrendszerek, mert annyira vannak belátóak
Alapìtó Atyáik, hogy az Istennel való személyes találkozás ugyancsak esélytelen. A MINDEN-tudat
személyes alapú rendszer, tisztában van Isten személy voltával, de tudja hogy a Legfelsőbb és a lelki
törekvő közötti kapcsolat rendesen egyoldalú. A
hìvő ad, az Úr elfogad. Amit ember elkövet, annak
az Úr is élvezője/elszenvedője. Amit az Úr-tól kapunk, az „csak” minden, teremtettségestől, elrendezésestől, lét-terestűl, élet-energiástúl. Természetesen a szakasz ha ketté is bontható, attól eggyüvé
tartozik, hisz amikor az első fordulat gondolatiságát
próbáljuk értelmezni, akkor hamar oda jutunk,
hogy az Isteni elrendezésekről esik szó. Nem Isten
mindenkivel való egyéni bìbelődéséről, hanem az
Isteni törvények formájába való hatásáról. Ide tartoznak a kötőerők és a vissz-hatás -karma- törvény
(szerűsége). A nemes emberek nemes dolgokkal
vannak kapcsolatban, leginkább ’jó’-ból épìtkeznek,
aminek természetes következménye a ’jó’ visszhatás. A galádok rendszerint ’szeszély’ szerint ügyeskednek, de leg-alább-valói a ’nemjó’ sötétségében érzik otthon magukat. Ennek megfelelő az
oltalom és a méltatlanok veszte. Gyakorta olyanok
„vesztét” látjuk, akiket nem gondolunk arra „méltó”-nak. B.T. 129. „…végtelen sok születésem volt
úgy nekem mint neked - én az összesre emlékszem
mìg te jó Jas egyre sem…” - az Úr mindent „jegyez”
mi néha még azt is elfelejtjük ami akár megjegyzésre
érdemes volna. Nyoma marad a legkisebb jócselekedetnek és az eltitkolt gonoszságnak is. A Legfelsőbb
előtt az elrejtett gondolat, a ki nem mondott szándék
is ismert. Mikor okozati szintre jutnak történések
(értsd: megnyilvánulnak a következmények) olyankor biztosak lehetünk abban, hogy az ok belőlünk
jön, ebbéli de akár előző -valamelyik- életből is. Az
egyélethìvők nem veszik figyelembe a folytonosságot
az életek folytonosságát, sem azt, hogy semmi nem
múlik következmény nélkül, nincs hatás ellen-, vagy
visszahatás nélkül. Ezért leginkább tanácstalanok,
vagy bűnbakot keresnek, kìvül s találnak is hamar. A

belső vizsgálódás nemegyszer kellemetlen. Önmagunkkal, elrejtett árnyoldalunkkal nem szìvesen találkozunk. Pedig itt senki nem makulátlan s ezt az
Úr jól tudja. B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő...” - mármint nem kerül ezen teremtettségbe. Akik itt vagyunk, mind felelősek vagyunk mindenért ami bennünket ér. Sokszor hangzik el, hogy „Pedig olyan ártatlan volt, olyan jó ember volt!?” - mivégre hát-, mitől a baj? Még a magához őszinte ember sem ismeri teljes bensőjét, legkevésbé pedig az előző élet(ek)-beli érdemeket, lerovandó tartozásokat, a kikìvánkozó jóvátételeket.
A másik nagyfokú hiányosságunk, hogy ha hallottunk is már róla-, van is képzetünk arról, hogy „Ki
mivel dolgozik…” vagy „Amit eszel, azzá leszel” és
hasonló általános igazságok, vagy nem vesszük komolyan, vagy elsiklunk a rohanó napi gyakorlatban
fölöttük. Így nem csoda ha olyan viselkedési és magatartásformák, reakciók kerekednek ki, ami mögött az egyszerű visssz(a)hatás jelenség húzódik
meg. Nehéz megfejteni, hogy mi volt előbb: pl.
adott egyénben a ’szeszély’ mint jellemző kötőerő,
vagy emberünk kapcsolata ’szeszély’ kötelékébe tartozó tanokkal, társaságokkal, körülményekkel, táplálékokkal, időtöltésekkel, stb. Persze, hogy első az
egyéni meghatározottság, de az szinte pillanatrólpillanatra árnyalódik, mindig mozgásban van, helyidő-körülménytől (is) függően. Ott a ’jó’ a ’nemjó’ s
velük a ’szeszély’ és kiben melyik az uralkodó olyan
dolgok iránt vonzódik, azokra vágyik, majd miután
megkereste, megtalálta és kapcsolatba lépett velük,
tovább erősìti annak dominanciáját személyiségében, megnyilvánulásaiban. Pl. -többek között- a
mai magyar, vagy a jász is erősen a ’szeszély’ befolyása alatt van, nem véletlenül „barátkozik” a
hagymás ételekkel (melyek tudottan ’szeszély’ kötőerejűek, azt erősìtik!) hisz mindkét nép ősidők óta a
Közép- és Elő-Ázsiából származó vörös- és fokhagymával volt kapcsolatban. Mindkét konyha elengedhetetlen alkotóeleme, melyek fogyasztása növeli a ’szeszély’-t, köznyelvileg a szenvedélyt. Aki
mérsékelni szeretné a bensőjében erősködő ’szeszély’-t, annak nagy lépés már az is, ha kihagyja étrendjéből az azt serkentő, erősìtő alapanyagokat
(Hal- és húsételek, tojás, só, erős paprika, fekete
bors, kávé, tea, cukor, cola, csokoládé, sör, bor,
stb.) Így belátható hogy nem kell a Legfelsőbbnek
közvetlenül azon fáradozni, hogy minden lél körülményeit rendezgesse, rendezi azt ki-ki maga, persze
a NagyElrendezés keretein belül, az Isteni Törvények adta mozgástérben. E szakasz második fordulatának „igazságként” kifejezése Maga a MINDEN
Igazsága, nem ember által konstruált hangzatosság.
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aki érti jelenésem s tetteimnek indokát - annak nincs több születése neki nincs már árnyvilág
A Legfelsőbb -többek között- felfoghatatlan, ìgy
aki csak időnkénti megjelenésének tényével, abbéli
tetteinek mozgatóival tisztába kerül, az ért az Úrból annyit, mit ember felfogni képes. Ősi vita Isten
személyessége, vagy személytelensége. Had álljon
most itt a szerző egy fricskája a személytelenhitüek
felé -személyes hitüek vidámìtására is-, megjegyezve, hogy általában a személytelen hitüek derülnek
legjobbakat a népieskedő „rigmuson”. (Talán nem
értik?) Semmimese: „Egyszer régen, oly nagy régen
-nincsen Isten ki megérte- vótt egy nagy nagy JÓNAGY SEMMI. Ólyannyira semmi sem vótt, hogy
ottan még idő sem vótt. Nem vótt benne semmi
erő, nem vótt idő sem delelő. Eleje se vége annak,
semmi mit rúlla mondhatnak. Oszt, hogy ez a nagy
nagy SEMMI kezd magátú gondúkodni, gondúkodik, gondúkodik, hogy hogy nincs itt sehun semmi?
Valamitű osztán egyre kitanátta biz Ű nem nincs.
Van bìz’ oszt még neve is van, úgyan hìvják hogy Ű
az AZ! No mán örűtt a nagy SEMMI van má’ végre neve néki. Bár még mindig csak a SEMMI, de
legalább lehet hìni. Hìni AZ-nak vagy tán EGYnek, mindegy neki hisz Ű NINCSEN. Hát ez az
AZ mán csak mocorog, hun csak lomhán hun szaporonn, de mán csak lett valami ott, valami mit fő
nem fogok. Mitű? Ne kérgyed; csak tuggyad, lett az
EGY-bű frikk-frakk oszt van. No mán amint VAN
a SEMMI, megint csak kezd gondúkodni; - Kéne
tán még fincorogni, hátha abbú lenne vaami? Ficereg is a NAGY SEMMI, idejìve kacérkodlik. No
hát mikor legyen mán AZ, hogy az EGY csak úgy
sugáraz. Kitű-mitű, bánnya kìnnya lött, oszt kész
van, mostantú van. Van a SEMMI AZ sugárlik,
csak úgy virìt, no meg hallik. Hallik is mer csak
mennydörög, mireg-morog meg dőcörög. Amint ez
AZ EGY nagy SEMMI világlik meg morgolódik,
belé esik egy csepp vaami. Hunnan s hova ne kutassad, tuggyad úgy, hogy vaami mán van. De ez a
kis vaami cseppnyi, nyőni kéne, okosonni. Sebaj
van má végre idő, abban hallad vaami elő. Nőddögél oszt okosodik, VAN oszt meg NINCS gondúkodik. SEMMI-t amint megismeri butasága szertefoszlik. Milljom éven hal s születik, mìgnem ollan
eszes vaami, lőtt belülle egy VALAKI. Innentű
mán minden rendben, VALAKI van ki teremthet,
teremt eget, fődet, magot, napsugarat, szelet, fagyot. Hullik belülle a sok mag, apró vaami egész
egy had. De az összes bamba apró, minden cseppje
padba való. Tanúgatnak, fejlődgetnek, életeket leélhetnek, oszt mikor mán jó okosak teregethetnek
másokat. Némelyik meg Úrrá válik, igazgatja sokaságit. Okosodik, uralkodik, fineszesen gondúkodik.
- Kéne föntre egy nagy Vaami, oszt lehetne Űt
imádni! - Így gondút ki vaami Vaamit, amit lehet

cifrázgatni. Apró vaamik sokasodtak, okosodtak,
magosodtak. Nőtt a létra nőtt csak egyre, magos
égbe emekedve. Azon lajtorján pár apró, hágott fönek úrnak való. Űk lettek kik dirigátak; - Mi vagyunk akit imádhat! Imádhat sok apró vaami, nekünk itt nem ugat senki! - SENKI lett a fölöttesük,
hiszen parancs nem jő nekük. Így lett VALAKI-bű
SENKI, ki tud vele messze menni, annak áll mán
eszes világ, fődi szeszély, kalapvirág.” – Hát akinek
a valami úgy senkitől, semmitől, senki/semmi gondolataként virágzik, annak legyen úgy. A MINDEN-tudat a Személyes Legfelsőbbet tekinti mindenek eredetének, mindenek forrásokának. Tudja,
hogy e teremtettség illúzióktól terhelt, de attól valóság még ha a legtöbb megnyilvánulás csupán kacska/csacska árnyéka is a lelki világ egyes részletinek.
Sok vita forrása a lél pontos honnan jötte és végleges célállomása. Avatár Balarám több esetben kijelenti, hogy a tökéletesen megtisztult lél hova jut.
B.T. 16. „…kit nem zavar boldogság sem kinek bú
is egyre megy - megérett egy jobb világra nem kell
újra kezdje el…” vagy B.T. 32. „…előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő…” itt a lél anyagi testetöltésének elmúlására utal, amikor az anyagi megnyìlvánulás megnemnyilvánulttá válik, azaz adott
teremtettség elpusztul. B.T. 42. „…önös vágyuk
félre tették tűrték sorsuk folyását - aki ìgy él bűn
nem éri túllépi a léthatárt…” felemelkedik e létezésből, de még nem végső helyére, hanem a lelki
világ érdeme szerinti szférájába. B.T. 54. „…tett
gyümölcsét sose vágyjad egyformán élj rosszat jót ha ìgy teszel nem ér hiba hozzám jutsz el utadon…” itt már egésze konkrét az Úr szava, Hozzá,
azaz Legbizalmasabb, Benső Hajlékára, ahonnan
már soha nincs leesés! Hisz aki e kettősségben
megvalósìtja az EGY-séget, amennyiben egyformán él rosszat, jót s minden tett következményéhez semlegesen, elvárások nélkül viszonyul, annak
már nincs miért itt lennie. B.T. 57. „…el nem múló
örök helyre vezet útja azoknak - kiket kéjvágy vagyon hìrnév hatalomvágy nem mozgat…” e világnak volt keletkezése, kezdete, tehát el is fog múlni.
A végtelen MINDEN-ben léteznek olyan helyek,
melyek sosem múlnak el, bár attól még nem az Úr
Benső körei. B.T.79. „…békét talál az a férfi aki
hamis éntől ment - elhagy vágyat mindenektől nincsen benne ellenszenv 80. megtéveszthetetlen az
Jas aki ide eljutott - nem kell többet megszülessen
megtisztult ő mondhatom...” itt merül fel a megtisztult férfi létből történő felszabadulás. Isten nem
utal más létformára. S folytatható volna még több
hivatkozással, de a lényeg hogy a sok intelem követése mind a tisztulási lehetőség egy-egy új állomása.
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sokan jutottak már hozzám kik elhagytak félelmet - ragaszkodást és haragot megtisztulva értek el
A Legfelsőbb Bizalmas Benső szférájába történő
bejutás feltétele -ahonnan már soha többé nincs leesés, nincs új testetöltés!- mentesülés a félelemtől, a
ragaszkodástól és a haragtól. Mindhárom „főbűn”
a hamis önazonosságtudatból ered. Akik testi mivoltukkal azonosìtják magukat, azoknak van mit
félteniük, természetszerüleg testi/anyagi ragaszkodások fogjai (köztük a hiúság, a hatalom, az anyagi
javak, a testi élvezetek) és mindig marad bennük indulat, hisz félelmeik és ragaszkodásaik léte örökös
feszültséget gerjeszt. A félelem, a ragaszkodás és az
indulat -többek között- a mindennapos viták;
egyén-, vagy a köz felsőbbsége miatt is, forrongó
nézeteltérések mozgatói. Az egyén talán könnyen
megfogható, de a „köz” már sokváltozós; Család?
Rokonság? Baráti kör? Valamilyen érdeklődési kör-,
vagy érdekközösség? (közös szabadidős, -szakmai, munka, -lakóhely szerinti „összetartozás”) Nemzetség? (vérségi alapú összetartozás) Nemzet? (identitás alapú összetartozás) Állam? (államhatárokon
belüli szerveződés) Államok kisebb-, vagy népesebb érdekszövetsége? Ha az egyén helyzetét vizsgáljuk, adva van az ember Istentől eredeztetett szabadsága. Azonban ezt a szabadságot sokféle képpen értelmezik és gondolják megélhetőnek. Vitathatatlan, hogy kinek-kinek más a szabadságfoka,
ebből eredően szabadság-felfogása is! Elsődleges
szempont; egyáltalán a szabadság létéről való tudatosság, másodsorban; az egyén lényegi lényének
befedettségi szintje az ami befolyásoló. Aki nem
tud a lél-ről, nem az Abszolút értelemben vett
szabad akaratról, annak csak hamis, szentimentális,
illuzórikus, ugyanakkor naponta változó képzetei
lehetnek ember és szabadság viszonyáról. A lél eredendően örök, teljes tudású és boldog. Az Úr mindent megenged számára. Tehát amikor a lél tiszta
ős-állapotába kerül -mindennemű befedettségtől
mentesült helyzetben- akkor a MINDEN parányi
szerves részeként abba a szférába kerül, amelyben
lelki evolúciós fejlettségi szintjének megfelelően képes munkálkodni. Ha elég fejlett, akkor több figyelmet szentel a szolgálatra, mások segìtésére és önérdeken túli köz(össégi) tevékenységekre, mint
egyéni képzetek ápolgatására. Ez által közelìt ahhoz
a szeretetteljes viszonyhoz, ami a legintenzìvebb
mód a tisztulásra. Mindig (hozzá)tesz, (hozzá)ad a
köz javához, mindennemű elvárás nélkül és részrehajlásmentesen. Mit tapasztalunk a ma általános
emberénél? (függetlenül rendjétől, -rangjától) Elvenni/részesedni kìván köz-ből és mástól, ha ad is
csak viszonossági alapon s úgy hogy az neki érje
meg jobban és ugyancsak részrehajló. Ez mind állandósult ragaszkodást, indulatot szűl s közben ott
az örökös félelem, hogy az egyén mikor-, miből-,

hogy jön ki? Magas fokú számìtás. Ál az alázat, ál a
szolgálat(készség), ál az odaadás és a lelkesedés. A
testtudat gyakorlása és a test -beleértve annak elméjét- kiszolgálása. Mindez együtt csak tetézi a már
meglévő befedettségét az egyén lényegi lényének.
Hogyan juthatna ìgy ki a lél e teremtettségből?
Történt már korábban utalás az emberi népesedés
rohamos növekedésére, ami megmutatja, hogy a
természetes lelki evolúciós fejlődés halad rendelt
útján, azaz alacsonyabb létformákból a magasabb
felé s végül emberivé nemesedik a lél „ruhája”. A
továbblépés elmaradása miatt azonban pl. az elmúlt
250 év alatt 1 milliárdról, több mint 7 milliárdra
nőtt az emberi létfomák száma (egyes utópisták
200 milliárdot is vizionálnak!) és különösen intenzìv a növekedés a legelmaradottabb térségekben,
nevesen a hátrányosabb helyzetű emberi létformakénti testetöltés a gyakoribb. Alig akad az un. jóléti
társadalmak énközpontú-, pazarló egyénei között,
akinek eszébe jut(na), hogy ott fog majd új testbe
kerülni, ahol a jelen jólét kárvallotjai élnek. Az ott
élők számára a felemelkedés hatványozottan nehezebb. A hamis tanok tovább súlyosìtják helyzetüket, de hogyan lehet(ne) szólni azokhoz, akik a
mindennapos létbizonytalanság rettegése közepette
tengetik életüket? A jobb helyzetben lévők példamutatása által. Mindez egy-egy nemzeten belül is
hasonló. Olyan mintákat kell(ene) eljuttatni mindenhova, ami a szolgálat(készséget), az áldozat(vállalást), az elvárásnélküli (oda)adást és a megkülönböztetés-nélküliséget példázza. De mi a helyzet a ’köz’ szabadságával? Látjuk, hogy egyéni szinten a tudatlanság következtében helybenjárás van.
Sajnos ’köz’ szinten is csak rosszul sikerült reprodukcióit látni a múltbamerengéseknek. A találékonyságot, a túlélési harcban megszerzett rafinériát
nem szabad összetéveszteni a nemes szellemiséggel. Még a gondolat szabadságát is a szellemi restség köti gúzsba. Pedig gondolkodni mindenkinek
szabad, nem csak a ’gondolkodó’ meghatározottságú néhányaknak, még jószándékú uralkodók, nyerészkedők, sőt -élvezkedők is vállalkozhat(ná)nak ilyen kalandokra. Tudjuk, hogy mindenkiben
ott van mind a négy meghatározottság. Igaz, hogy
arányuk hasonló, mint a teljes népességen belüli
meghatározottságok aránya („gond.”: 0,000001% „ur.”: 0,000009% - „nyer.”: 0,00009% - „élv.”:
99,9999 %) de -ahogy a kineziológiai igazság/energiaszint, ez is logaritmikus haladványként jut érvényre, azaz- a cseppnyi ’gondolkodó’-i jelleg is képes nagyot változtatni az alacsonyabb minőségeken; ha tudunk róla, ha akarjuk hogy úgy legyen, ha
teszünk érte, akkor enyhül a feszültség, csökken a
ragaszkodás s egyszer majd megszünik a félelem is.
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minden ember énfelém jő ez bíz vitathatatlan - de én akként megyek elé amennyire lemond az
Abszolút értelemben, az „Úr felé tartás” kétváltozós; 1. aki teljesen megtisztul, az bekerül a Legfelsőbb Bizalmas Benső körébe/szférájába 2. aki még
nem tisztult meg testelhagyásakor, az vagy ide születik újra, vagy más megnyilvánulásba, esetleg a lelki
világ olyan szférájába, amit anyagi értelemben nem
tekinthetünk megnyilvánulásnak -hisz nem anyagide nem a Benső kör, ami -leegyszerűsìtve- anynyiban különbözik minden más lelki közegtől, hogy
onnan már nem kerül a lél semmi más lét-térbe,
mivel elérte Isteni állapotát (örök – teljestudású –
boldog). Azt a helyzetet nem tekinthetjük igazi Isten felé törekvésnek, amikor a lél annyira belegabalyodik az anyagi/testi megnyilvánulásba, hogy egészen addig itt marad, amìg e teremtett megnyìlvánulás, megnemnyilvánúlttá nem válik, az Isteni
elrendezés folytán (elpusztul, megsemmisül).
Ilyenkor a lél átmenetileg vagy „alszik” valamely
lelki térben, vagy újra testetölt, de egy más megnyilvánulásban. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a
lelki értékek örökérvényűek, az anyagiak mulandóak, akkor olyan formában is mindenki a MINDEN
felé tart, hogy a sosem veszendő lelki erények csak
gyűlnek, gyűlnek -ha kell évmilliókig- miközben a
jó-rossz anyagi jellegek életről életre többnyire
megsemmisülnek. („többnyire” mert emléknyomok
akár életeket átugorva is visszaköszönhetnek – érdemek szerint!) Így hát a sokasodó lelki érték -ami
kb. annyit tesz, mint anyagi mentesülés(ek)- az
egyént életről-életre magasabb szintű lelki folyamatba-, lelki fejlődés szempontjából kedvezőbb körülmények közé engedi/rendeli. Az „engedi” annyi,
hogy lehetővé teszi az egyén vágya-, szabad választása szerint, mìg a „rendeli” a sorsszerűség, ami
kimondottan -előző életekre visszavezethető- érdemalapú(ság). Jelen szakasz első fordulatát több
iskola -kisebb-nagyobb eltérésekkel- úgy fogalmazza meg, hogy ~ „mindenki az Én utamat járja”. Ez
leegyszerüsìtés is, miközben tényszerüség, hisz senki és semmi nem független a Legfelsőbb elrendezéseitől, azaz mindenki azon az „úton” halad,
melynek kereteit Isten alakìtja, ha áttételesen is. (Az
olyan személy nagyon ritka, akinek gyámolìtását a
MINDEN maga végzi. Ilyenről a MINDEN-tudat
nem ismer hiteles forrást. Ardzsuna Krisna általi
oktatása, vagy Jas Balarámtól kapott tanìtása nem
közvetlen beavatkozás a két jeles személy további
életébe /Dehogynem! – azisnemis/ hisz mindkét
Avatár tanìtványa szabad döntésére bìzza, a hogyan
tovább-ot. A különböző „Isteni sugallatok” „Isten
szólt hozzám” - effektusok honnani-ságát nem tudhatjuk! Legtöbbször illúzió, Maya incselkedése).
Maradva egy pillanatra „az Én utamat” kifejezésnél,
ha a MINDEN végtelen, akkor „útjai” is azok, ìgy

hát van választék. De ez összhangban van a lél-ek
számának végtelenségével és a „Mindenki más”
igazságával. Amìg nincs emberi társulás, addig mindenki szabadon dönthet, hogy mely úton halad. Amint közösségivé válik az élet, az együttlét új szabályokat, kényszereket, kényszerpályákat hoz. Isten
felé haladni lehet egyénileg is és közösségileg is, de
az Úr „akként megy elé” mindenkinek, amennyire
eltökélt az illető valódi lelki életet élni. A szìnleg
vallásosak álságos érdemeket szereznek, csekély
tisztìtó hatással, hisz testestűl-lelkestűl itt vannak.
Még üdvözülési vágyukban is követelményeket támasztanak. Azon testben kìvánnak találkozni a
mennyben szeretteikkel, amiben élnek. Mìly komikus is volna, ha Isten tréfás kedvében az ilyen hìvőt
megajándékozná azzal a lehetőséggel, hogy mondjuk agg korában elhalt testében találkoz(hat)na minden „rokonával” azok más-más életkorában. Kivel
csecsemőként, kivel kamaszként és ìgy tovább,
vagy e mennyei mulatság mindenki halálakori testében történne? Vìgasztalan egy összejövetel lenne.
De ez maradjon az ő gondjuk. A MINDEN-tudat
elfogadja az „akként megyek elé amennyire lemond” fordulatot, ami azt jelenti, hogy mindenkinek olyan formában rendeződik lelki útja, amilyen
mértékben, -módon és -hitelességgel háttérbe helyezi az anyagi- és előtérbe a lelki eszményeket, gondolatokat, -társulásokat, -cselekedeteket. Maradva a mindig visszatérő húsevésnél, aki húsevő,
az meghatározóan a ’szeszély’ kötelékébe tartozó
tanokat követi, olyanokkal találnak egymásra. Közben a többség persze ál-követő és csak formális
vallásossággal éli testtudatú, anyagi(as)/tárgyias(ult)
központú életét. B.T.536. „…tudd Jas hit is háromféle jó szeszélyes és nemjó - olyan a hit kiben melyik erő ami mozgató B.T.539. „…van ki testét sanyargatja túl szabályzó elveken - kapzsi álnok vágyat szìtó szenvedélyben hentereg…” B.T. 543.
„…szeszélyes ami keserű sós savanyú vagy forró száraz csìpős betegìtő nyugtalanságot hozó…” B.T.
546. „…dicsfény hajtott eredményvágy szeszély fűtött áldozás - aki ìgy tesz földhöz ragad nem érinti
tisztulás…” B.T.589. „…szeszélyes ki tisztátalan
jóra rosszra egyként tör - vágya hajtja s tett jutalma
irigy s mindig esendő…” B.T.593. „…szeszélyes
értelmű az ki nem látja mi rossz mi jó - kötelességet
sem érti s hogy mi követni való…” B.T. 596. „…
szeszély minden eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség gazdagságban szerelemre vágyásban…” B.T. 600. „…szeszély amit érzék teremt édesből lesz keserű - érzék ölel érzéktárgyat s
öröm lassan szenderül…” Balarám szólt: B.T.534.
„…vedd e Bizalmas Tanìtást s kövesd kötelességed
- tedd ezt s meglásd Jas barátom segìtenek intelmek”
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földi sikert isten kegyet az ér aki igyekszik - ki ezt teszi sosem tisztul vágya egyre növekszik
A személyes vágy nagyon erős. Nem véletlenül óvnak a bölcsek, hogy „- Csak óvatosan a kìvánságokkal, mert még teljesül !” Az erős vágy szinte „mantra”-ként hat az emberre -jól látható, hogy akár kimondatlanul is működik!- mert mindig csak a-körül
forog a gondolat, mindig oda lyukad ki az igyekvő,
nemegyszer évről-évre, vagy szinte egész életen át,
illetve, amìg nem teljesül. A másik „veszélyforrás”
az „isten-kegy” a Felsőbbségek segìtségének-, közbenjárásának kieszközlése. (Ami nem keverendő a
Legfelsőbb Szent akaratával!) Mindkét eshetőség
lehetővé teszi, hogy a vele élő elérje, amit kìván.
Természetesen nem csak az ilyen „misztikumok”
felelősek az egyén vágyteljesülésében, hanem ha
azok anyagi természetűek, akkor az anyagi tettek és
azok kitartó-, következetes tevőlegessége; az elrendezések utat engednek. A MINDEN sosem kérdőjelezi meg az egyéni akaratot, hisz szabadságot biztosìt(ott). „- Legyen belátásod szerint!” – s amikor
elpufogtatják a közhellyé vált „Mindenki a maga
sorsa kovácsa” szólamot, akkor azt komolyan kell
venni. Persze vannak sorsszerűségek, előző és/vagy
ebbéli életek cselekedeteinek, történéseinek következményei/vissz(a)hatásai, melyek a legkitartóbb igyekezet ellenére is útját áll(hat)ják a vágyteljesülés(ek)nek. Ilyenkor meg kell próbálni erősen magunkba nézni, ami nem könnyű, hisz mindig-,
mindeki hibás, csak mi nem!(?) Ha valamit szeretnénk elérni, akkor nem elég a sültgalamb-várás, de
cselekedni kell, sőt gondolkodással meg kell támogatni az utat, amin haladnánk, vagy eredményt kìvánunk elérni. Manapság legáltalánosabb a „csókosság” állapotának elérése iránti igyekezet, amikor
mások valós-, vagy vélt értékei-, lehetőségei alapján
részesül vágyteljesülésben az amúgy érdemtelen
törtető. Nem elég a szìvbéli epekedés. (no aki kétes
Felsőbbségek imádata révén, vagy mágiával -ellenőriz/het/etlen erők mozgósìtásával- megtámogatja epekedését, az bizony azt is megkaphatja, de az
ilyen „érdemek” a lelki fejlődés szempontjából nem
üdvösek!) Szerencsére a szorgalmas és elkötelezett
tett(ek) eredményessége a lelki területen is igaz.
Akinek lelki vonatkozású vágyai, -tervei, -szándékai
vannak, azokért való alázatos tett meghozza gyümölcsét. Igen ám, de B.T.54. „…tett gyümölcsét
sose vágyjad egyformán élj rosszat jót - ha ìgy teszel nem ér hiba… 55. csak sajnálat illeti azt kinek
földi jó a cél…” - tehát a Legfelsőbb lelki úton az
alázatos ráhagyatkozásra bìztat, mìg sajnálattal, de
tudomásul veszi azt, amikor valaki (a sokság) földi
jó(k)ra tör. Aki azt akarja, annak nem áll az útjába.
Tud róla, nem helyesli, de megengedi. Mint az indián Apa, aki megengedi gyermekének, hogy a tűzbe
nyúljon. Egyszer megteszi ha meggondolatlan, vagy

túl kìváncsi, de többé nem fogja. Az általános ember azonban nem jólnevelt indián-gyermek, hanem
gyarló. Újra és újra enged a vágykésztetéseknek és
nem okul. „- Most ugyan nem, de legközelebb biztos úgy lesz ahogy én akarom!” - gondolja és megint ugyanabba a hibába esik. Még -persze, hogynépszerű iskolák is létesülnek(tek) annak kiművelésére, hogy az emberi akaratot, sőt az elme rejtett
energiáit és/vagy a korrupt Felsőbbségeket miként
lehet mozgósìtani az esendő földi vágyak beteljesìtésében. Kimunkált tanrendje(i) van annak, miként
lehetünk sikeresek. Az ilyen sikeresek vágya pedig
nem csökken. Előbb csak biztosabb anyagiak, majd
bőségesebbek, nagyobb/több autó, nagyobb/több
ház, előbb csak szerényebb vitorlás, majd luxusjacht, helikopter, magánrepülő, magán sziget és sosincs vége. A rafináltabb élősködők mindezt még
misztikus istenkedéssel is tetézik. Már nem csak külön-, saját Istenre formálnak jogot, de maguk és
hittársaik is mind istenekké fognak vállni – hìrdetik
halálos meggyőződéssel, miközben a testi/anyagi
vágykiélésekben fetrengenek, igazán ki sosem elégülve. Igen régről való az az ind bölcs megállapìtás, hogy „Rágjuk a megrágottat” - akár egyazon
életben is sokadjára megtesszük azt, ami valahogy
mégsem a kìvánságnak megfelelően történik, de a
gondolkodás és/vagy vizsgálódás körét sosem terjeszti ki a sikertelen törtető a már számtalanszor
eljátszott koreográfiákon kìvülre, leginkább nem
lelki irányultsággal. Sok könyvtárnyi irodalma van
az emberi történet megéneklésének, számtalan műfajban s ha véletlenül akad is olvasójuk, a hibák
mindig ismétlődnek, egyénileg éppúgy, mint kis-,
vagy nagyközösségileg. Hány -egykor „dicső”- kultúra, vagy ideológiai/politikai kurzus tűnt le, fúllt
önnön mocsarába mégis időről-időre akadnak akik
ezt, vagy azt a kort misztifikálják, nem olvasva végig a történeteket. A MINDEN-tudat nem dédelget
anyagi boldogulást. Tudja a kor sajátosságát, de attól, hogy nem eszményìti a tettek gyümölcsét, ha
érintetlenül hagyatkozik a sorsszerű elrendezésekre
és szeretetteljesen-, alázattal tesz örökkön, mégis
érdeme szerinti anyagi/tárgyi körülmények közé
kerül. Semmiben nem szenved hiányt. Nincs autója, van hogy nincs feje felett fedél? Kevés a pénz?
Kopott a ruha, cipő? Van, hogy kényszerű a böjt? „Mindenki csak azt kapja, amit megérdemel!” csak még nem értjük. Őszinte lelki törekvő nem
csüng sikervágyon, nem fohászkodik-, nem áldoz
kétes Felsőbbségeknek s mégis a Nagy Elrendezés
által gondját viseli az Úr. Isten, mint a Legfőbb
Rendező, arra is kìváncsi mire megy a jámbor e
megátalkodott világban? Önmagán belül megtapasztalja végtelen mindenségét a lél-ek útjai által.
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gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték - élvezkedő szintúgy tőlem jármaimmal lekötvén
Bárkinek bármi a véleménye a kaszt-rendszerről, az
emberek márpedig csoportokba „kasztosìthatóak”
sőt teszik is -kimondva-kimondatlanul- naponta a
magukat valamilyen szempont szerint együvé tartozónak vélők. Gondoljunk csak az emberi történetben sokszor-, sokféle képpen „megénekelt” vagyonmegtartó-, vagy vagyongyarapìtó érdekházasságokra, egyszerűbb rétegektől egészen az uralkodó-házakig. Leginkább munkakör, bizonyos rang,
egzisztenciális szint, stb. szerint, önként vallják magukat emberek oda tartozónak, másokat pedig „kirekesztett”-ként kezelnek. Még átjárások is alig
vannak lenézettebből, a felmagasztaltba. Mindez
már óvodás korban elkezdődik, azután folyik majd
egész életen át (kiscsoport vs. nagycsoport, alsósok
vs. felsősök, szakképzősök vs. gimnazisták, főiskolások vs. egyetemisták, nappalisok vs. levelezősök,
üzemi dolgozók vs. irodisták, árufeltöltők vs. osztályvezető(k), operátorok vs. műszakvezetők, beosztottak vs. vezetők és ìgy tovább). A Legfelsőbb
által megalkotott négy emberi osztály azonban nem
szubjektìv, vagy vélt érdek-, rend/rang alapú, Abszolút és objektìv valóság. Köznapi nyomonkövetése azért körülményes, mert napjainkra -s már
vagy ötezer éve- a teremtett osztályok is összekeveredtek. Nehéz a tisztánlátás és nincs tiszta osztálybasorolható ember. Egy sem! Ezért inkább
meghatározottságról-, mint fő(bb) jellemzőről lehet
beszélni. Mindenkiben ott van mind a négy osztályjelleg, de különböző arányban. Ezek a jellegek olyannyira markánsak, hogy áthágásuk gyakorlatilag
lehetetlen. Egy ’élvezkedő’ meghatározottságú kisember, sosem „nő” fel ’gondolkodó’-vá. Ahogy az
’uralkodó’ meghatározottságú személy is hiába válik ìzig-vérig ’nyerészkedővé (ami manapság nem
ritka) vezetői képessége mindig érvényre jut. Elferdülten, hisz a méltó ’uralkodó’-nak mindig a köz-, a
gyengébbek-, az elesettek segìtése, gyámolìtása, ’jó’
irányba való vezetése a küldetése, azonban e helyett
önnön boldogulásukra fordìtják az Isteni elrendezés során kapott lehetőséget (a degradáció egyik
gyakorlati megnyilvánulása). A B.T.12. szakasz kiegészìtő része felvázolja az egyes emberi osztályok
jellegbeli sajátosságait, ismérveit, emberiség szintű
számarányukra is ad utalást. E mellett mindegyik
osztályhoz rendel egy-egy életkortartományt, ami
akár azt is sugallhatná, hogy életrendről (életkorcsoportról) életrendre, mintha „osztályt” váltana az
egyén. Erről szó sincs! Ahogy minden összefügg
mindennel, úgy a négy emberi osztály-, a négy életrend (korcsoport) és a három kötelék is kölcsönhatásban van egymással, -egymáshoz képest. Különösebb kifejtés nélkül elfogadható, hogy a gyermek
inkább élvezkedő, inkább szeszélyes, vagy nemjó.

A családos inkább nyerészkedő, egzisztencia-teremtő, felhalmozó, jó esetben némi jó-val is megáldva.
A -manapság alig létező, pedig helyén való volna!visszavonult lehetne uralkodó, aki uralja anyagi és
testi késztetéseit és bölcs tanácsadója lehetne az
aktìv korúaknak. Sajátos helyzet a nyugdìj intézménye. Egykor (nem túl rég) a felnőtt gyermekek, természetszerüleg követték az idősek halálig tartó gyámolìtását. Nem pénzzel váltották meg a gondviselést, hanem személyes, szeretetteljes kötelességteljesìtéssel. Amit gyermekként kaptak, azt közvetlenül
hálálták meg szüleiknek, nagyszüleiknek. A több
generációs családok 3-4 korosztályból álltak. (Nem
kellett helyváltoztatás és mivel ahogy elmúltak a
kedves öregek, mindig jöttek az utódok és nem kellett sokféle-, életkorcsoportonként-, családi összetételtől függően eltérő méretű- és kialakìtású ház,
lakás). Volt benne ’élvezkedő’ gyermek, ’nyerészkedő’ „családfő” volt a családfenntartó, de az idős
visszavonuló ’uralkodó’ tanácsaival megerősìtve s
ott volt a vén ’lemondott’, aki derűsen készült a
halálra, hisz egy rendes családban szeme előtt nőtt
bele mindenki szabott rendjébe, nyugodtan elmélkedhetett, meditálhatott, megbékélve hagyta el testét – otthon, szerettei körében. Mára a ’nyerészkedő’ viszonosság-alapú berendezkedések olyan
nyugdìjrendszer(eke)t tartanak fenn, ami több mint
szerencsejáték (amitől a MINDEN-tudat eredendően eltanácsol). Ki tudja, hogy hány dolgos év
után, hány nyugdìjjas évet él meg az ember? Ki többet, ki keveset. Ha ehhez hozzá tesszük az eluralkodott egyélet-hitet, akkor van aki „jól” jár, a sokság pedig pórul, hisz a nyugdìjkasszákat a hozzáférők folyton dézsmálják. Gazdasági racionalitás
alapján -is- fel sem vetődik, hogy az ötven feletti
emberek kezdjenek lassan visszavonulni. Sőt! Egyre
aktìvabb, fittebb, kalandvágyóbb még a hetvenesnyolcvanas korosztály is, ugyan hol volna itt felkészülés a lemondásra? Pedig a ’visszavonult’ generáció hatalmas segìtséget jelenthetne a 20-40 (50)-es
családosoknak visszafogott fogyasztással, ki-ki tehetsége szerinti önzetlen tanácsadással, örömteli
unokázással, példamutató, aktìv lelki gyakorlatokkal
– egyszerűség + magasszintű gondolkodás. Nem
kell bemutatni mi van helyette. A ’lemondott’ életrendre két okból sem kerül sor; 1. alig akad ’gondolkodó’ meghatározottságú ember 2. a férfiak általában 75 év alatt meghalnak (akik nem, azokat
sem a nemes „gondolat” vezérli) Avatár Balarám
úgy fogalmaz „jármaimmal lekötvén” azaz ami kötöttség, meghatározottság együtt jár az egyes emberi osztállyal az is Istentől való, nem egyéni érdem, vagy vìvmány. Elrendezettség. Figyeljük, kutassuk, kövessük alázattal a ’jó’ elrendezéseket.
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gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó
Az előző szakasz kiegészìtése úgy végződött, hogy
„…ami kötöttség, meghatározottság együtt jár az egyes emberi osztállyal az is Istentől való, nem egyéni érdem, vagy vìvmány…” – itt a kötőerőkre kell
gondolni, amik úgyszintén az Isteni elrendezés teremtményei, de ahogy arra sokszor volt már utalás
lehet velük „gazdálkodni”. Lehet gyarapìtani az
egyén emberi osztályához illőt s mérsékelni, csökkenteni a nem oda valót. Természetesen Abszolút
értelemben a ’jó’ mindenkinek lelki javára válik, de
’nyerészkedő’-nek és ’élvezkedő’-nek relatìv/anyagi
értelemben „természet-ellenes”. (’természetes’-t itt
értsd: a hely-idő-körülmény szerinti elrendezettségnek megfelelőként) Azért is bonyolult a MINDENtudat gyakorlása, mert alapkérdésekben nem kertel.
Gondolatiságában nincs tekintettel relatìv testi/anyagi/emberi viszonyokra, érdekekre. Ezért van az,
hogy B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik
nem bìrják hallani…” – hasonlatosan a gyermekneveléshez. A gyermeknek mindig csak a szükséges s elégséges mértékig-, mélységig ajánlott átadni
az ismereteket. Ami meghaladja felfogó képességét,
azt vagy félre érti, vagy hiábavalóan terheljük, nem
tud vele mit kezdeni. Ez a példa kiterjeszthető a
felnőttek világára is, hisz köztük is sokféle szellemi/lelki szinten állnak az egyének. Ugyanaz kinek
kevés, kinek sok. Kinek hasznára válik, mást pedig
összezavar, megriaszt, elzárkózásra-, elutasìtásra-,
agresszióra késztet. Egyén ahol nem tart, az leginkább árt(almas) számára. Az elterjedt lelki folyamatok -szinte- mindegyike igyekszik mindenkihez
szólni. Pl. a kereszténység ezt úgy oldotta meg,
hogy az amúgy magas szintű szellemiséget olyan
mértékben lebutìtotta a századok során, hogy a
széles néptömegek számára is fogyasztható legyen.
(Mind eközben önellentmondásos hajtásokat növeszt. Pl. a TìzParancsolat veretes szólama, a „Ne
paráználkodj!” Olyan általános erkölcsi mérték volt,
hogy Magyarországon, még egy un. „bolsevik” Polgári Törvénykönyv, Házassági fejezete is törvényi
kötelezettségként ìrta elő a házastársi hűséget.
Majd, egy magát keresztény alapon állónak valló
törvényhozás, a Ptk. „korszerüsìtése” során kihagyta eme kötelezettséget (?) Hol maradnak a keresztény erkölcsi alapok? Szabad a hűtlenkedés? A
maga módján „kor”-szerű lett a törvény, hisz a kor
sajátossága a hűtlenkedés. Vannak akik azt a véleményt képviselik, hogy amit nem lehet meggátolni,
azt felesleges szankcionáltan szabályozni. (?) Hova
„fejlődünk? Olyan ál ’uralkodó’-k, értsd: vezetők
kerültek(nek) meghatározó pozìciókba, akik döntően ’nyerészkedő’ és ’élvezkedő’ meghatározottságúak.) A leegyszerüsìtések ellenére majdnem a
legtöbb ága-boga a keresztény alapú-, vagy biblikus

Jézus-követő felekezeteknek van. Leg számosabbak
a hindu tanok, mert eredendően olyan mértékben
toleráns/belátó hitrendszer(ek), hogy el/befogad
minden emberi hozzáállást. Vannak magas tudományosságú ágai, populáris változatai, de egészen a
materializmusig képes (el)hajlani. A BT.629. szakasza ìgy folytatódik: „…ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani…” – aki nem fogadja el a
Legfelsőbbet, sem Krisnaként, sem Balarámként
(Buddha személyét -Avatárságát- és tanìtását most
itt ki lehet hagyni, hisz az általa hìrdetett tételekben
nincs Isten, nincs személyesség, de még lél(ek)
sincs. Mégis a buddhisták becsületére legyen mondva, mindezek ellenére igen magasszintű erkölcsi
mérce szerint élik egyszerű, segìtőkész, alázatos
életüket) aki nem követ semminemű testi/szellemi
szabályozást, azt meg kell hagyni azon hitében,
amit megnevez, mint általa követett folyamat. Elgondolkodtató az a sokak által vallott „állapot”
hogy a „- Magam módján vallásos vagyok!” - de
mivel kifejtésre természetesen nem kerül, ìgy nem
tudhatjuk meg, hogy az illető(k) milyen világnézeti
alapról, milyen erkölcsi norma szerint próbálják
élni életüket, hogyan állìtják fel értékrendjüket. Amit látni, hogy olyan egyforma-formán, hittől-, vallástól-, felekezeti hovatartozástól -nagyjából- függetlenül. Ezen nem csodálkozhatunk, amikor osztály-meghatározottságában szinte mindenki ’élvezkedő’ akik Isteni járma a ’nemjó’. Szellemi és
erkölcsi hanyatlást nem lehet ’jó’-ból épìteni, ahhoz
’nemjó’ és nyerészkedő-, viszonosságalapú-, haszonelvű-, test-tudatú élvhajhászat a megfelelő. Be
kell látni, minden rendben van. Az ’élvezkedő’-kről
és a ’nyerészkedő’-kről nincs mit szólni, velük van
telve s tőlük folyik minden csatornán a minta, amit
az ’élvezkedő’ sokság kiszáradt szivacsként szìv
magába, de sajnos maszatos szivaccsal nem lehet
semmit tisztára törölni. Figyelemre méltóak az
’uralkodó’ meghatárottságúak. Csak nem tudjuk hol
vannak s mit tesznek? Számarányuk becsült értéke
1 millióból kb. 9! Kis hazánkban úgy 80-90 ember,
miközben több ezer vezetői poszt van - betöltve.
Nem gondolhatunk másra, mint hogy a mára kevertté vált osztályok és jellemző kötőerőik is megváltoztak. Ez az alig száz méltó ember olyannyira a
’jó’ jármában él, hogy az a ’szeszély’ ami a harcossághoz szükséges, hiányzik belőlük. A ’szeszély’ a
’nyerészkedő’-kben tetőzik s ìgy el is foglalnak minden meghatározó vezetői helyet. Bár „igaz” ’nyerészkedő’-ből is, jó ha ezer van határainkon belül,
azaz vezetést maguknak kiharcolók többsége a legalacsonyabb emberi osztályból kerül ki. ’Gondolkodó’ mindezzel tisztában van, ezért sorsa szerint
követi az igaz utat, békésen érintetlenségre tör.
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teremtek mint nemcselekvő magamból mi végtelen - kit aszerint mi a sorsa s mely jármoktól fékezett
A teremtés Isten „dolga” de nem maga a MINDEN végzi, hisz Ő „nemcselekvő” – mint olvashatjuk. Ehhez az „aktushoz” „felhatalmaz” egy lél-t
Akinek erős vágya és kiérdemelt sorsa, hogy a
Legfelsőbb ezen kedvtelését megvalósìtsa, mintha
Ő tenné. (Mire ez a sok idézőjel? Néha azért mert
idézet, máskor pedig árnyalni az adott helyen „komolytalan”-nak tűnő megjelölést és azért, hogy az
olvasó kiterjessze mérlegelő- és befogadó képességét, azaz ne ragadjon meg minden szónál, hisz
aki leìrta éppoly ember, mint az olvasó s „Gondolat, elmélet, megannyi képzelet, mit ember embertől elvonni képtelen. Szárnyaló szellem is határon
csak meg áll, korlátolt önmagát sohasem hágja át.
Korlátja önmaga, önmaga képzete, lelki mivoltát
csak ésszel ha éri fel. Megtenni önmaga; mit kéne
képtelen, s mi segìtség bentről jön elfojtja szüntelen. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a MINDEN erői hálózzák testileg. A MINDEN erői mik
mindent áthatva, minden égit és földit magához ragadva, hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak,
szabad szellemnek kiutat nem hagynak.” – „MINDEN” : Hetedik tudnivaló) Újra segìtségül hìvva a
„MINDEN” cìmű alapvetést: „Harmadik tudnivaló: Megosztja Önmagát, teremtve Magában -részben az egész- önös tereket. Alkot szabályokat, súg a
térbe rezgést, levegőt, földet és vizeket. Elenged
Önképű szabad lélt végtelent, s hagyja is vétkezni e
teljes részeket.” - A teremtés Önmagán belül történik, hisz nincs Őrajta kìvül! Az „önös tér” az önmagáért átmenetileg megnyilvánìtott, létező teremtettség, ami része a Nagy Egésznek, de magában is
„önálló” egész. (Itt az idézőjel arra utal, hogy a
„rész” szempontjából mintha független volna, hisz
saját szabályrendszerek, törvények szerint működik,
de a végtelen MINDEN parányaként a rész is hat
és a részre is hatnak a rajta kìvüli energiák, történések, folyamatok. Ami e végtelenben REND-et
fenntartja, az a MINDEN mindent átható Mindátható-kénti személytelen energiája.) A szabályokat a
MINDEN alkotja meg, hol Ő Maga, hol felhatalmazott Felsőbbségei, mint pl. Teremtő-, Fenntartó, Pusztìtó-, stb. aspektusa, kiterjedése, köztük pl.
Maya Istennő a káprázatok-, a látszatok-, az illúzió(k) alkotója. Az Önmagában Teljes Isten kedve
szerint jön létre a változás, aminek fizikai megnyilvánulása a rezgés-, vagy hullám-jelenség(ek) amit Ő
„súg” az „önös térbe”. Amìg Isten nem „szól” addig nincs teremtő hang, nincs az OM, addig semmi
van. Anyagi értelemben végtelen semmi űr. De azután felhangzik a Teremtő Ige - OM - s a tér „benépesül” átjárják a hullámjelenségek s amint lassul,
nehezül léggel, folyékony- és szilárd halmazállapotokkal. A teremtettségbe zúduló (a mi szempon-

tunkból) végtelen számú lél, saját akaratából, sorsa
szerint mindenféle anyagi megnyilvánulási formákat
ölt -teremt- magára. Vannak a megnyilvánulásig örökké korlátozottak, mint az élettelenek, ill. a különböző szabadságfokú élők. A lél-ek „Önképűek”
a MINDEN felől tekintve, de egy sem Isten -sosem volt és soha nem lesz, hisz Ő EGY- hanem
olyanok. Az emberi létforma pedig végképp nem
hasonlìt Istenre. B.T.385. „…mintha milljom Nap
ragyogna Legfelsőbb úgy pompázott - sokezer száj
kar ék illat mégis egyet formázott 386. térdre
rogyott Jas csak ámul MINDEN-t lát és egészben átfogja a végtelent is valóság ez nem képzet 387.
látom Te vagy kezdet és vég vagy a folyamatosság Benned felső alsó világ s minden ami köztük áll …
394. vagyok a végtelen idő mozgató és pusztìtó mind elbuknak kik gonoszok s égi létre buzdìtók…
397. látom teljes pompázatod kegyedet és erődet mint elnyeled úgyan terem újabb világ Belőled…
400. szinte elviselhetetlen mit Magadról mutattál –
kérlek ezért vedd fel inkább négykarú emberformád… 402. ìm ékeim fegyverzetem csakrám és a
buzogány - hanghordozó kagylókürtöm lótuszvirág mìly pompás…” – hát az ember valahogy nem
ilyen. A különböző vallásos ìrásokban megjelenő,
„Isten az embert saját képére teremtette” – gondolat leegyszerüsìtett és elnagyolt, de akit megnyugtat,
azt be is viszi abba az „erdőbe” ahol azt hiszik,
hogy mindenki Isten (van, vagy lesz). És igaz is,
hogy „Önképű” (azisnemis) hisz a lél minőségileg
tökéletes parányi mása a Legfelsőbbnek, de a lél az
embernek „csak” a lényege, Akiről az isteneskedő
emberek nem is tudnak. Isten elengedi a menni
akaró parányokat, mint jó szülő, aki nem köti meg még úgy imádott- gyermekét. Senki nem élheti
szüleinek, vagy másoknak az életét. Nincs két egyforma sors. Mindenki más árnyalatokban gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő és más-más
-időről-időre még változó is- jó-szeszély-nemjó kötöttségű. A jólétinek nevezett, fejlett társadalmakban egyre kevesebb gyermeket vállalnak fel, de a
fejlődő világban tombol a túlnépesedés. Ki gondolná, hogy a „dicső” s dicstelen dinasztia-alapìtók,
a harácsoló-, szélhámos-, önérdekű felmenők mely
sötét zugában senyvednek a földi világnak, ahol
nem értik sanyarú sorsukat. Érdemes megismételni:
„…Korlátja önmaga, önmaga képzete, lelki mivoltát csak ésszel ha éri fel. Megtenni önmaga; mit kéne képtelen, s mi segìtség bentről jön elfojtja szüntelen. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a
MINDEN erői hálózzák testileg. A MINDEN erői
mik mindent áthatva, minden égit és földit magához ragadva, hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak, szabad szellemnek kiutat nem hagynak.”
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tett az engem nem érint meg nincsen vágyam énnekem - ki így ismer nem téved meg látja teljes lényegem
A „MINDEN” cìmű alapvetés Első tudnivalójából:
„…A MINDEN önmagában teljes, nincs ideje, tere
és vágya, nincs kezdete, vége, nincs terve és nincs
neki iránya…” – Aki önmagában Teljes -egyedül a
Legfelsőbb ilyen!- annak nincs szüksége semmire.
Ha-, és amit tesz, kedve szerint, kedvtelésből teszi,
de Rá még Önnön cselekedetei sem gyakorolnak
vissz(a)hatást. Ő mindenek felett áll, ìgy a karma
törvénye felett is. Mindáthatóként mindenhol és
mindenben jelen van, mégis érintetlen. Talán azért
is szimpatikus az istenkedők számára az Istennéválás „mìtosza” hogy kikerülhessenek gondolataik,
vágyaik, tetteik következményei alól. Ez nem lehetséges. Különösen ránk, halandó emberekre minden
akció reakcióval-, minden hatás ellenhatással reagál.
Még a lél sem érintetlen/érinthetetlen. Bár a cselekvő a test (ösztönei és elméje késztetései által), de lényegi lénye nem szabadul börtönéből, mìg „ruhája”
szennyes. A MINDEN-tudat nem véletlenül helyezi a legbecsesebb eszmények közé az ’érintetlenség’-et. Az érintetlenség állapota nem csupán eszmény, messze nem idea, hanem mindennapos
hasznos gyakorlat, ami sok nehézségtől, kellemetlenségtől megóv(na). Több a szenvtelenségnél, más
mint a vágytalanság. A rokon-, vagy ellen szenvtől
való mentesülés már önmagában egy magas lelki
fejlettségi szint, de az érintetlenség több ennél. Röviden nehéz körülìrni és bizonyos, hogy a próbálkozás is hiányos; ’érintetlenség’ kb.: a MINDENtudat gyakorlatának eszményi állapota. Amikor a
lelki törekvő végzi kötelességeit, ott-akkor-úgy,
ahogy a hely-idő-körülmény lehetővé teszi, de semmi nem érinti meg sem elméjét, sem lelki célját. Felülemelkedik a változásokon és már itt boldog ezen
árnyékvilágban. Többször elhangzott már, hogy itt
igaz boldogság nincs, ahogy a régi bölcsek fogalmaznak, a földi boldogság -csupán- a szenvedés hiánya. Amikor semmi nem hat veszélyeztetőleg az
egyénre, amikor egy felhőtlen pillanatban semmitől
nem fél, hozzá még több-kevesebb örömérzetet is
vegyìtve, akkor az ember boldognak érzi/gondolja
magát. Csakhogy ilyen állapot manipulációk által is
elérhető s mégsem tekinti senki a kábult bódulatot,
az önkìvületet boldogságnak. Ha pedig mellé teszszük az egyik fő-törvényt: Minden elmúlik egyszer!
– akkor a boldogság-érzet ahogy jött, el is múlik. Ami pedig nem örök, a változásnak kitett viszonylat,
az inkább illúzió, mint sem igaz boldogság. De a
MINDEN-tudatú lelki törekvő ezzel tisztában van.
B.T.13. „…ki boldog ki boldogtalan van ki örül
van ki sìr - hideg meleg fény és árnyék mind egyre
csak változik 14. ne higgy az ìly változásnak ez csak
látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta
láthatást…16. kit nem zavar boldogság sem - kinek

bú is egyre megy - megérett egy jobb világra nem
kell újra kezdje el…” – és ez az új világ nem csak a
testelhagyáskori üdvös állapotot helyezi kilátásba,
de itt és most kezdődik az új világ annak, akit nem
érintenek meg a mulandóságok. Nem aggódik sem
a van-tól, sem a nincs-től, nem mereng a ráncosságon, botot ragad ha megsántul és mosolyog. A
két és fél évtizednyi tanulóidő nélkülözhetetlen, de
időzzünk egy kicsit a második életrendnél, a második emberi kor-szaknál. A nagyjából 25 és 50 éves
kor közötti időszak talán a leg markánsabb az emberi életben. A tanulás zömén már túl, de annak
próbája- és kamatoztatása során hogyan viszonyuljon az egyén a lelki dolgokhoz, miközben jön munka, párkapcsolat, házasság, gyermekvállalás, fészekrakás, közösségi- és társasági élet s hol marad az
önkiteljesìtés, az önmegvalósìtás meg miegymás.
Nem szabad figyelmen kìvül hagyni az emberi osztálymeghatározottságot. Nem szabad általánosìtani,
ahogy a „- Hurrá; egyenlőség, testvériség, mindenki
egyenlőnek születik…” – tévképzetek sugallják,
hisz a realista azt is tudja, hogy mindig voltak/vannak/lesznek „egyenlőbbek”. Mindig vannak „szerencse-fiai” és hátsóudvarbéliek. Tehát a négy jelleg
meghatározottságának igenis van hatása a felnőtt
létre is. Oktalanság összemosni élvezkedő hajlamút a gondolkodóval, nyerészkedőt az uralkodóval. De erről nem beszél a modern tudomány egyik
ága sem. Mindenki zsebében hordja a marsallbotot?
Aligha, meg akár lehet is (azisnemis). Csakhogy ha
valaki abban válik naggyá, ami nem valódi sorsa/küldetése, akkor nem megfelelő életet él(t). Újrázni kényszerül. B.T. 611. „…érintetlenséget érve
nem vágyva már semmire - ragaszkodás nélkül élve
tökéletest elérhetsz 612. elmondom most röviden
Jas hová jut érintetlen - tökéletes élő lényben lényeg kerül felszìnre 613. isteni lél abban ébred aki
értelemmel él - szilárd elmét megtisztìtva úr már
minden érzékén 614. elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban - szenvtelenül csak Rám gondol elégedett magában 615. mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül - lemond kéjről hiúságról
hatalomról s egyszerű 616. odaadó szeretettel elér
Engem biztosan - nem bánkódik vágy se fűti minden lénynek barátja 617. önfeladó odaadás csak az
mi Hozzám vezet - aki ìgy tesz az megérti s elérheti
fenségem 618. lelki ember eddig érve kötelesség
szerint tesz - folyton munkál de már nem vágy
anyagi eredményre…” – Hát valahogy nem kerülnek egybe a második életrendi kötelességteljesìtések, de akár csak érdeklődések és teendők, valamint
a valódi lelki út. Itt is az érintetlenség segìt(het)
felnőtt ha megtudja mi a való, tartsa magában mìg a
visszavonult életrend kora el nem jő. Addig béke.
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egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság - erő hírnév szépség tudás lemondás és gazdagság
Avatár Balarám által felsorolt Isteni Fennség akkor
felfoghatatlan, amikor együtt-, egyidőben valósul
meg. Ez tényközlés, de érdemes tudni róla, hogy
egyenként is csak akkor tekinthető fenomenálisnak
közülük egy is, ha azt áthatja a másik öt. Az erő elsődlegesen lelki erő, de természetesen fizikai erő is.
Nem véletlen, hogy a nagy fizikai teljesìtményekhez
mindig hozzájárul a kellő ráhangoltság, a megfelelő
lelkierő. Ugyanakkor a lelki erő testi képességek
megnyilvánulásával is együtt jár. Nem biztos, hogy
a lelki erő birtokosa nagy fizikai erőt tud kifejteni,
de a magasszintű-, egyhegyű-, kiművelt lelki-erő olyan szférákat mozgat meg, olyan ter(ület)ekbe hatol amihez az anyagi/testi nem elég. A szépség erejük harmóniájában nyilvánul meg. Nem véletlen,
hogy a legtöbb keleti küzdősportban külön tanulják
és értékelik is a formagyakorlatokat, azok szépségét, egyensúlyát, rendezettségét. A kellően alázatos
erő-művelők, szerénységüktől függetlenül ismertek
is, nemegyszer hìresek, gazdagok. A hírnév önálló
nagyságát alig kell bizonyìtani, akár csak egy szólás
máig élése példáján: „-Ne azt nézd, hogy mit
mond, hanem azt, hogy Ki mondja!” – ez ma sem
múltbéli megközelìtés. Egykor, amikor a tudást
művelő gondolkodók szaván csüngött mindenki még az uralkodók is- akkor hiteles forrásból táplálkozott a „hìr” az „üzenet”. Azután átvették a „hiteles forrás” szerepet a vezetői pozìcióba került uralkodók, de még kellő ’jó’ jelleg birtoklóiként. Ahogy
hanyatlik szellem és erkölcs, úgy hatalmasodott el a
’szeszély’ méltatlan uralkodók sokasága nyomán is.
A ’nyerészkedő’-vérű potentátok szólása már kevésbé követte az igaz bölcsességet, egyre inkább az
én- és pénz-központú, haszonelvű, kizsákmányolás
lett az uralkodó. Mikor már az ’élvezkedő’-k is a
mértékadó hìrességek soraiba kerültek, akkor már
hiába nézzük a „Ki”-t, jobb ügyelni a „Mi”-t
mondra! Mert a hiteles hìrnév mögött nem csak
kellő erő, nem csak harmónikus szépség húzódik
meg, de lemondott, alázatos a reá figyelőkkel
szemben, bármìly anyagi gazdagság birtoklója. A
hìrnév soha nincs önmagától, kell hozzá testi/lelki
erő, külső-belső összerendezettség (az esztétikai
szépség rendkìvül szubjektìv, nincs mit részletezni!)
kell a tudás, sok-sok lemondás és aki jól sáfárkodik
hìrnevével, az gazdagodhat erkölcsileg, lelkileg és
javakban is. A szépség döntően harmóniát jelent.
Ami harmónikus, az együtt rezeg, összhangban van
érintettségi körével, számukra szép. Az emberek
általában viszolyogva fordulnak el egy varangyos
békától, miközben az mennél ragyásabb fajtársai
számára annál szebb. Nem hallottunk még békát,
ember küllemét dìcsérni. A szépség és az erő kapcsolata sokszìnű. Egy szép embernek akár csak kül-

ső kisugárzása erővel hat, sőt ha az még tudással is
párosul, lemondása megnyilvánul szerénységében
és lelkileg is gazdag, alig van aki képes neki ellenállni. Tudás nélkül semmi nem művelhető. Legyen
bármi is, amit ember magas szinten művelni kìván,
az több vonatkozásban lemondással jár, ez vitathatatlan. A gazdagság elsősorban pedig szintén nem
anyagi javakban mérhető igazán, hanem a lelki teljességben, -gazdagságban. A tudásról sokszor esik
szó a MINDEN-tudatban. Ilyenkor az Abszolút
Igazságról szóló tudásé az elsőség. Az általános emberi viszonyokban- és kapcsolatokban sokféle tudás követett, eszményìtett, keresett, vagy népszerű.
A tárgyi tudás sem haszontalan a hétköznapi boldogulásban. Mondják: - A tudás hatalom! - s valóban az, ha súlya-, tartalma-, komolysága erőt sugároz (lásd: meggyőzőerő), szépen összerendezett,
logikus, értelmes, alázatos tárgykörével s közönségével szemben. A tudás nemegyszer hìressé-, sőt
akár gazdaggá is tesz. Azonban szellemi gazdagság
nélkül, kreativitás nélkül inkább csak papagállyá
válik a „tudó” s nem eredetivé. A lemondás ma
bármennyire nem eszményìtett, nyilvánvaló, hogy
kell hozzá kellő erő, elhatározás, tudás alapú tudatosság, ha a dicstelenségektől szabadìt meg még
szebbé is tesz. Aki lemond a sok-sok károsìtó hatásról, -körülményről, -ételről, -szenvedélyekről és
egyebekről azt valóságosan még fizikailag is megszépìti. Nem ok nélkül mondják, hogy „- Az igazi
szépség belülről jön!” – s ez nem a rút gonoszok
jelmondata. Amikor belső szépségről esik szó, ritkán merül fel az a forrás-ok, hogy a nemesìtett
gondolatok és a tisztogatott test, lehetőséget biztosìt az Isteni lél fel-fel villanására, Nála pedig
ugyan ki lehetne vonzóbb lél-társai számára. Igen a
többi lél-nek, mert a nagyon befedett test/ anyag/
ember tudatú személyek nem lelki szemükkel, fülükkel figyelnek, ezért nincs is érzékük belső értékek meglátására, meghallására. Hány lemondott
személy vált hìressé -nemegyszer hìrhedetté- és
bizony javakban is gazdaggá, miután lemondása révén megszerezte azt a vonzerőt, amitől követői
elhalmozták (immáron alaptalanul). A gazdagság
fogalmilag ugyan legtöbbször tárgyiasult javakra, lehetőségekre korlátozódik, de benne van a kapcsolati tőke, az átütő erő, dolgokat és személyeket
bevonzó képesség, sokáig önmegtartóztató igyekezet és megfelelő tudás is, hogy azután hìre-, neve
tovább gyarapìthassa földi gazdagságát. Azért a lelki úton járókat inkább a lelki gazdagság érdekli s
ragadja meg. Ember esetében akárhogy is forgatjuk a hat fennség együtt sosem jelenik meg. Kicsit
úgy van ez mint a „gyors-jó-olcsó” szolgáltatás, amiből egyszerre mindig csak kettő választható.
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kövesd ősök jó példáját kik önzetlen megélték - mi sorsuk volt mi útjuk volt s szent honomat elérték
Az ősök példájának követése, általánosságban kiterjesztve meglehetősen kockázatos, hisz csak alapos
vizsgálódás alapján dönthető el az elődök tetteiről,
hogy azok mit szolgáltak. A puszta „néptúlélés”
alapvetően csekély indok, hisz sem a világ nem állt
meg, sem adott testekben átmenetileg lakozó lél-ek
újabb megtestesülése nem maradt el attól, ha egy
nép kihalt. Értékrend kérdése, hogy ki mit tart
többre; egy méltán dicső, ám kihalt nép példáját,
vagy egy dicstelen, de a túlélésre tökéletesen alkalmas náció fennmaradását e szellemi- és erkölcsi hanyatlásban? (Jelen sorok ìrója szándékosan nem kìván népeket nevesìteni! Csak végeláthatatlan hányás-vetést eredményezne és nem vinne előbbre az
Abszolút Igazság oldaláról való szemlélődés útján.) A „követés” körbe tartozik a hagyomány és
annak ápolása. BBB. „Hagyomány: voltak dolgok
okkal céllal követték mert haszna volt - általános
megszokott lett akkor is ha ok nem volt - szokássá
lett megszokássá tették folyvást oktalan - tették
hiszen úgy volt mindig miért lenne máshogyan nem csak tették kötelezték hìvet úgy mint nemhivőt - fenyìtés is kijár annak kiből nem lesz követő
- értelmetlen dolog lett ìgy régi szentség hisz nem él
- csökevényes oktalanság érthetetlen dőreség - alszik ilyenkor az elme testi késztetés az út - tévutakra hajt a kényszer tudatlanság lesz az úr - emberinek vagy nemesnek ilyen út nem hìvható - állatsorsot valósìt meg jót képzelgő földlakó” - Követni, de tudatosan! Tudatosan és figyelmesen. Lelki értelemben olyan folytatás az üdvös, aminek
alapja Isten felé vivő! Ne feledjük, a kor jelenleg s
még nagyon sokáig inkább istentelenség felé halad.
Amikor az ős-jászok nagyjai elestek, akkor egy dicső kor vége jött el és a régi hagyományok követése
az As városállamban maradókat a szétszóródtatásra, lealacsonyodásra, majd nyomtalan eltűnésre
kárhoztatta. Jas és a MINDEN-tudatot magukévá
tévők nem követték az addigi hagyományt. Elhagyták a letelepült életet és kóborló nomáddá
váltak. A helybenmaradtak nyomát ma már csak a
kövek őrzik, régi szellemiségükről semmit nem
tudni. Később a fennmaradtak elhagyták ősi vallásukat, el nyelvüket, el az addigi hagyományokat. Elmagyarosodtak, pedig a „magyar”-ság megfejtése is
még várat magára. Ma akik a túlélésre játszanak,
azok úgy- és olyan hagyományt követnek, melyek
pillanatnyi érdekeiket szolgálják. Halálukig „túlélők” lesznek, majd dicstelen testben és -helyzetben
folytatják következő életükben. Még ha valami
szerencsés véletlen folytán (ami ugye egyik sincs!)
ugyanabba a nemzetbe születnek is újra, az előző
életben elkövetett oktalanságok következményeként nagyon csak jóvátételi helyzetben, értsd: olyan

testben és körülmények közé, ahol a korábbi hibákat korrigálni lehet, tehát nem azt kell folytatni,
amit egyszer -vagy többször- már elrontott(ak). E
szakasz első fordulatának talán leglényegesebb szava, az „önzetlen”! Ha csak minden ősöknek önzetlenségi példázatát követjük, már közelìtünk a ’szeretet’ elvárásnélküli aspektusához. A szakasz második fordulata a sors elfogadására és a helyes út követésére bìztat. A Kuru mezőre vonult jász elődök
gondolkodó/uralkodó meghatározottságúak voltak,
akikben az ’uralkodó’ jelleg a harcosi természetet, a
vitézi utat rendelte el, mìg a ’gondolkodó’ a körülmények bölcs belátását sugallta. Sugallta, mert hisz
Ők nem tudatosan mentek a halálba, hanem önzetlenségből, baráti segìtségnyújtásból vonultak fel.
Nemzetük hanyatlásba sodortatásáért mégsem kárhozat lett/volt osztályrészük, hanem a felszabadulás, ahogy Avatár Balarám ezt kijelentette. Teljesìtették kötelességüket. Relatìv értelemben a küzdők
sorsszerű tagjaivá váltak, Abszolút értelemben, elindìtották a hagyománykövető ősök elmúlását és a
hagyományt felváltók máig fennmaradását. A nomád pusztai vándorélet, sokadiziglenig tartó asszimilálódási hajlamot és képességet tanìtott. Hasonulni, beolvadni. Egykor a természetbe, az ott
munkáló Isteni elrendezésekbe, ma a népességbe,
annak megnyilvánulásában megtestesülő elrendezésekbe. Mivel az Abszolút Igazság minden részecskéje örök, ìgy az azon alapuló s azt követő szellemiség is az. Hiába az új felszìn, a mélyben szunynyadó lényegi lény tudatos az ősi tudáskincs felől.
Általa valósul meg az ős-emlékezet. Nem külső sugallat, égi megnyilatkozás segìti az igazság útját keresőket, hanem a lél Isteni minősége. E minőségben kezdetnélküli hagyomány az ami a ’jó’ felé segìt
nem a jövő-menő mű hagyományosságok. E teremtettség alap sajátja a változás, tehát minden ami
ennek megfelelően történik az természetes. Ami
természetes az Isteni, ami természetellenes, az emberi. Az ember ugyan természetes része a mindenségnek, de szellemi élete, eszményei, leginkább pedig mindennapos megnyilvánulásai nagyon is emberiek. A konzerváláshoz nagyon erős „szer”-ek
kellenek, hogy meg ne romoljon az, amit tartósìtani
akarnak. E „szer”-ek az emberi vìvmányok, minden
területen. Mára oly erősek, hogy ugyan megmarad
amit velük kezelnek, de egyre többször és egyre
több területen élettelenné, élhetetlenné válnak a következmények. Esett már szó arról, hogy „A követők mások útját járják!” - ami kiterjesztése az egyéniség nélküli életnek, de követni úgy is lehet,
hogy azon ősi hagyományokon alapuló értékeket
tűzzük zászlónkra, ami tartósìtás nélkül él, ha megbújva is, de ős természetességével, mindenkiben.
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nagy bölcsek is megkérdezik mi a tett s mi tétlenség - elmondom most neked jó Jas hogy teljesen megértsél
Avatár Balarám mintha összefüggéstelenül kapcsolna „szakaszt-szakaszba” (?) Előbb Isteni Fennségek (B.T.141.) majd az ősök példájának követése
(B.T.142.) itt pedig tett és tétlenség mibenléte (?) A
hagyományos Keleti bölcselet gondolatisága és
„meséi” szinte végeláthatatlan folyamok s mint a
kanyargó-, áramló-, élő vizek, ide-oda fordulnak, de
a „kitűzött” folyásirányba -mìg lendülete van- el
nem ágazik. Ha valami kemény ellenállásba ütközik,
szigetként meghagyva megkerüli, de újra halad
szabott útján és célja felé. Ha nyugodt, sìk vidékre
ér, ahol alig van ellenállás, van (be)fogadó készség,
ott elterül, terjengős lesz, de közben minden élőnek
éltető, szomjazók felüdìtője. Derűs türelemmel halad, aki követi jó irányt vesz, aki elfordul tőle, vagy
gátat szab neki, az nem élvezheti nyugodt méltóságát. A különböző lelki/szellemi folyamatok különböző mértékű aktivitásra bìztatnak. A MINDENtudat -ha csak a Bizalmas Tanìtás eddigi szakaszait
tekintjük is- örökös tevékenységre sarkall. A
„…megállás halál!” - szól a megállapìtás, ami abból
indul ki, hogy jelen teremtettség alap ismérve a
mozgás, az örök változás. Ami tartósan mozdulatlan, ami véglegesen megáll, az az elhalásé, az
enyészeté, a lassú, de biztos elmúlásé. Pedig az ember és eszményei aktìvak, mozgékonyak, hisz mindenkiben ott munkál a ’szeszély’ a ’jó’ és ’nemjó’
közötti csapongás, ami alig ha pillanatokra hagy
nyugtot. Még a semmit-tevés is tevés, hisz csak a
felszìn mozdulatlan, a belső ilyenkor sem pihen. Elme ficánkol szakadatlan, vágyak szinte sosem hagynak nyugtot - még alvás közben is motiválnak- a
gondolatok, pedig megállìthatatlanok. Még a bamba
kába ember is rábámul a világra és meghatározó
késztetése szerint érez cselekvési kényszert, rendesen meggondolatlanul. A tudatlan tettek a test „önmozgásai” a múlt és jelen befolyásai alatt álló ember rutinszerű, akaratlan megnyilvánulásai. „Ahogy
szoktuk!” - alapon, de végig sem gondolva, hisz a
megszokás visz, sodor magától. Nagy szórással oszlanak meg a vélemények, hogy az egyén mennyit
hoz és mennyi viselkedésében-, reakcióiban-, tetteiben a tanult? Abban egyetértés van „tudósok” és
laikusok között, hogy több a hozott (sokkal több!).
A génekre mutogatnak, mint „hozó”-ra, de a legújabb „tudományos” eredmények tìz százalék alá
teszik a ténylegesen megnyilvánuló, felszìnre jutó,
aktìv „gén-hatást”. Honnan a többi? (A „tudomány” nem bántó-, vagy lekicsinylő szándékkal kerül gyakorta idézőjelek közé, de azokat a megállapìtásokat, melyek időről-időre, kultúrkörről-, tudományos-iskolára változnak, -váltakoznak, tisztességesebb megkülönböztetni az örök értékektől.) Mi
az ami tettre-, vagy tétlenségre készteti az embert?

Meghatározó erővel a kötőerők. Nem „ők” az alapvetőek, de egyszerűbben vizsgálhatóak, mint a nem
általánosìtható egyéni lelki evolúciós fejlettségi
szint, az emberi osztálybéli dominancia, a belső
vágyak, ill. az előző életekből hozottak. A kötőerők
(jó-szeszély-nemjó) nem csak hatások, de az általuk jellemzett körülmények összessége is motivál
aktivitásra, bekapcsolódásra, vagy távolságtartásra,
nem-cselekvésre. Azt már elfogadottnak tekinthetjük, hogy mely erő az erősebb, abba az irányba
fogja vinni, sodorni, taszìtani annak érintettjét. A
másik elfogadott tény, hogy a vágy olyan erővel
rendelkezik amitől azok a történések vonzódnak
be, amit a vágy „behìv”. Itt a ’véletlen’ és a ’szerencse’ dolga sem kérdés. Tehát ami semmi képpen
nem hanyagolható, az a lelki törekvő környezete,
életkörülményei (család, rokonság, munka, társaság,
stb. és az ezekkel járó „körìtés” hol mi a normalitás, mi a követendő minta és ìgy tovább), az őt érő
hatások. Ezeken általában a legkönnyebb -volnaváltoztatni, ha -volna- ilyen irányú szándék és szinte lehetetlen (azisnemis) mert a megszokás, a hagyomány biztonságot sugall, nem kelt félelmet. Ha
nincs ismeret arról hogy máshogy is van és lehet,
akkor nincs olyan irányú szándék, sosem lesz
pozitìv akarat, ami az Isteni elrendezések folytán
mindent képes megmozgatni a tanuló érdekében.
Vannak vallások, amelyek arra tanìtanak, hogy
„Kérni kell!” - és nem teljesen igazság nélküli, de
ha komolyan belegondolunk a mindenütt jelenlévő
nem tudja sokszorta jobban nálunk még rejtett óhajainkat is? A „kérés” kimondása ugyan megerősìt,
mint a teremtő hang, ami mindenre képes, de az
önáltató igények, kìvánságok teljesülésükkel nem
biztos, hogy ’jó’ irányba segìtenek. Csak egy (sánta)
példa. A kérés: „Legyek gazdag!” - s mi történik
mikor bekövetkezik? A sok gyarlóság majdhogynem korláttalanná válik? Igen! A hìrtelen jött vagyon önmagában még senkit nem tett jóvá, de még
jobbá-, vagy boldoggá sem. Sőt… Ha nincs komoly
akarat, ami egybeesìk a valódi eszményekkel, az
egyén mindent magába foglaló küldetésével, akkor
tanácstalanság, szétszórtság jön és az esendő embert mozgató erők kezdenek marionett bábut rángatni. A valódi „küldetés” az életfolyamatok eredője mostanra. Ezt ki-ki önmaga, aligha képes megfejteni. Kell a lecsendesìtett figyelem, nyitottság a
MINDEN-re (még ha az nem is tudatos) tanulás,
megelégedéssel követett út. Sok az út, sokféle az
ember, végtelen a kihìvások sora, de egy biztos 1.
„Az élet nehéz” 2. „Az élethez bátorság kell” 3.
„Bátraké a jövő” – itt is. Egyes vélemények szerint
még Jézus is az egyik legnagyobb hibának-, veszélynek a gyávaságot tartotta. Tétlenül is tenni kell.
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igen nehéz felfogni azt mi tett bűntett s tétlenség - addig kell ezt megtanúlni míg félre nem ismernéd
Tett kétféle van; helyes és helytelen – ami gyakorta
bűnös tett, bár a ’bűn’ a ’bűnös’ kifejezést nem szìvesen használja a MINDEN-tudat, mert a félelem
alapú doktrìnák, szabály(zó) rendszerek „kedvelt”
bűn-tudatot, félelmet keltő eszköze. Mìly paradoxon a félelem szìtásával buzdìt nem félésre(?) A tétlenség, a cselekvéstől való elállás, egyfajta passzivitás, vagy tartózkodás. Nézzük előbb a pozitìv megközelìtést, cselekvés és a helyes cselekvés. E teremtett kettősségben a helyeset is két nézőpontból
lehet vizsgálni, értékelni; Abszolút és relatìv ~ Isteni és emberi vonatkozásban. Az Abszolúttal nagyon nehéz együtt élni, olyan mint a valódi igazság,
ami nemegyszer akár még fizikai fájdalmat is okoz,
legtöbbször elfogadhatatlan. Hasonlatos a ’guru’ kifejezéshez, ami ugyan főnévként: tanìtó, aki elűzi a
tudatlanság sötétségét, tanìtás, spirituális bölcsesség, lelki súly, igeként: felemel, melléknévként viszont: nehéz, súlyos, nehézség. A mindennapi közbeszéd nem is tud mit kezdeni sem Abszolút kategóriákkal, sem valódi igaz-ságokkal, ìgy hát kerüli
azokat. Marad a relatìv okoskodás, amit rendszerint
úgy csűrcsavar alkotója, hogy tessék, befogadható
legyen a sokság számára is. Azután ebből az alapállásból kerül megìtélésre az, hogy mi helyes, mi
helytelen. Egyfelől feloldhatatlan önellentmondás
egyféle képpen szólni mindenkihez, másrészt a nézeteltérések korában adott körben (globalizált világ,
kultúrkör, nemzetek társulása, egy ország, a maga
sok-sok érdekviszonyával) az egyféle szólás az emberi szempontból hatékony s azt az egyféleséget valamilyen ideológiával, tudományos/tan/hit/vallási
rendszerrel, deklarált törvénnyel-, akár mint alkotmány, de leginkább tekintélyelvvel visznek keresztül a sokságon. Mai világban elsősorban a marketinggel (ami nagyon egyszerűen fogalmazva nem
több, mint ’eladni’!) az ’eladó’ érdekeinek megfelelő
eredménnyel megkìvántatni a ’vevőkkel’ amit az
’eladó’ önös megfontolásból adni ad – Ezt akarjátok! És a sokság tényleg azt hiszi, hogy ő azt
akarja, hisz mindenki más is arra vágyik, azt teszi,
úgy viselkedik, azt tekinti értékesnek, stb. A nézetkülönbségek megmaradnak, de a félelem/gyávaság,
sokak tekintélyigénye, egyéni haszonlesés, stb.
olyannak tűnteti fel a helyzetet, mint ha az volna a
helyes, hisz sokan követik. Pedig; „Attól, hogy
valamit sokan állìtanak, attól igazságtartalma nem
lesz több.” Sok történelmi példát lehetne felsorolni
olyan galád eszmék tömeges és harsány kiszolgálására, amit a hangoskodók ott és akkor helyénvalónak hittek, véltek, gondoltak. (sokszor kell több
megfogalmazást sorolni, miközben azok nem is
szinonìmái egymásnak, de a sokféle egyén sokféle
képpen viszonyul ugyanahhoz). Különböző dolgo-

kat mondanak a politikáról, de az is biztos, hogy
többek között a tömegmanipuláció művészete is.
Igen, a művészet negatìv kiterjesztésben is használatos, mint az ölés művészete, a félrevezetés/szemfényvesztés művészete, a lopás/betörés művészete,
a hazugság-, a becsapás művészete és sok más. Ezekhez képest az egyszerű kötelességteljesìtés szürke, szimpla és unalmas, mégis meg kell tenni, mìg
az előzőektől tartózkodni kell. Aki tétlenül elkerüli
a kötelességteljesìtést, majdnem olyan mulasztást
követ el, mint aki teszi, de „bűnösen” önzően, zsarnoki módon, szándékos hibákkal. A tett szükségszerű, a tétlenség vétek. De tett-ben a helyes tett a
helyes, a helytelen az helytelen. Aki tétlen, elvéti a
lehetőséget a jobbra, a más-ra. De nem szabad
bármit, bárkinek, bárhol, bármikor és nem bárhogy
cselekedni. Meg kell(ene) tanulni, hogy a nagy
„minden ember egyenlő” álca mögött vannak meghatározottságukban ’gondolkodók’, ’uralkodók’,
’nyerészkedők’, ’élvezkedők’, ’tanulók’, ’családosok’, visszavonultak’, ’lemondottak’, ’jó’, ’szeszély’ s
’nemjó’ igában lévők. „Amit szabad Jupiternek…”
? Igen, ami egyik ember számára üdvös, az a másiknak bűnös. (pl.: ’nyerészkedőnek’ anyagi haszonra
törni kötelességszerű – ne feledjük az emberiség
kb. 0,00009%-a igaz ’nyerészkedő’ /Magyarországon úgy 900 ember/ a többi, aki ìgy cselekszik felkapaszkodott ’élvezkedő’, vagy lealacsonyodott
’uralkodó’ és ’gondolkodó’ mely utóbbiak számára
vétek! A nemi élet családos ember számára, gyermeknemzés céljából üdvös, más korcsoportok és /
vagy kicsapongó házasok számára bűnös! – ez az
Isteni igazság, az emberi máshogy szól. Vagy ’családos’ korcsoportú ember házasodjon, alapìtson családot, neveljen fel két gyermeket, ’tanuló’ ’visszavonult’ ’lemondott’ ne házasodjon, ne családi kötelezettségeket kövessen. ’Tanuló’ készüljön munkára, családra. ’Visszavonult’ készüljön a 100%-os
lelki életre. ’Lemondott’ gyakorolja a 100%-os lelki
életet.) Ami egyik helyzetben tilos, máskor kötelező. (pl.: ölni tilos, csatában kötelező). A tétlenség
a mindennapokban kb. anyagi következmény nélküli történés. Hisz tétlenség közben is zajlanak a
történések belül, de nem nyilvánulnak meg anyagi
sìkon – miközben a mulasztás is következménnyel
jár (azisnemis) a kellő időben, adott helyen elmaradt tett nem marad okozat nélkül. Olyan okozat,
aminek az oka a tartózkodás volt. Tehát amit meg
kell tenni, azt elmulasztani hiba. Akik nem élik le
emberi osztálybasorolás szerinti meghatározottságukat, nem kellő időben élik azt, amit abban a korban kell(ene) azok sosem fogják megérteni körülményeik alakulásának -számukra- beláthatatlanságait. Ahol a hamisan vezérelt sokság győz, ott baj van.
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nincs visszhatás azok tettén akik látják s megérték - cselekvésben tétlenséget tétlenségben cselekvést
Legegyszerűbb példa, amikor a normalitást követő
ember az azt nem követő személy általános tetektől
való tartózkodását semmittevésnek tekinti. De hasonlóan látja ezt az a néhány normalitáson kìvüli
lelki törekvő is, aki azt gondolja, hogy a magukat
anyagi cselekedetekkel teljesen lefoglalók semmit
nem tesznek a tisztulás, vagy lelki üdvük érdekében. Vissza-vissza tér ezen oldalakon a „normális”
„normalitás” jelzős szerkezet, amit lehet hogy akad
aki sértőnek vél magával szemben, ha nem oda sorolódik. Mivel azonban sokszorosan igazolást nyert
már s nyer naponta nemegyszer, hogy amerre halad
az emberiség az összességében valahogy nem az
eszményi ’ember’-ség útja, ezért a „norma” alaposan átgondolandó. Mert, hogy az ’ember’ nem önmozgó ösztönlény kéne legyen, aki folyton csapong
a világi kihìvások, testi-, lelki ingerek és belső késztetések kavalkádjában, pillanatnyi szeszélye szerint,
opportunistaként (kb. megalkuvó, elvtelen, a pillanatnyi előnyökért a fontosabb célokat eláruló, a
mindenkori helyzethez alkalmazkodó, kiegyezésre
hajló személy), mint állattársai, hanem megfontolt,
akinek hite van, elvei vannak, tudatos életet élő lény
– volna! A kutyának is van „hite”; azt hiszi, hogy
gazdája az Isten. És nem is áll távol az igazságtól
sem kutya megfontolásból, sem az emberlét Istenhez közeli(tő) volta okán. A macskának is van „hite” - Én vagyok az Isten! - és az ő szempontjából
nem téved nagyot, hisz sose hódol be, uralkodik,
még amikor dörgölőzik olyankor is felsőbbségét igyekszik kifejezni az által, hogy gazdája úgyis majd
szeretettel sìmogatja - és nem visszafelé! Hogy jön
mindez a ’normalitás’-hoz? Úgy, hogy a kutya normálisan kutya, a macska macska és az embernek is
’ember’-nek kéne lenni, „normális” ’normális’-an.
De a jelen kor Isteni normalitása itt és most, az Abszolút abnormalitása. A viszonylagosság győzelme
az igaz hit és a valós eszmények felett. Körülvesznek bennünket hamis hitek, ál értékek, embertelen
eszmények és beleférnek a normalitásba. Akik ebben vannak otthon, ebben cselekszenek, azok tétlennek mondják azt, aki nem ìgy tesz. Mìg az a
személy, aki nem ìgy tevőként cselekszik, az tétlenségként tekint az örökké ténykedőkre. Hiábavalóság minden igyekezetük. Mert, hogy aki belemerülve a világi létbe, az bizony ébredéstől elalvásig -majd még álmában is- olyan serény és úgy
lefoglalja minden érzékét hamis önazonosságtudatú
létezésének kiteljesìtésével, hogy egy pillanatra sem
gondol arra; -Ki vagyok én? - Nem gondol a lényegre, mert meggyőződése, hogy az ő testi valója,
az az anyagi összesség, ami a világ közepe. Azt
szolgálja mindenki és ha netán ’szolgálatra’ fanyalodik azt is testi mivolta megerősìtése érdekében ha

teszi. Van egy kìnai mondás, miszerint: „Ne tégy
semmit!” - mondja az a Kìnai, ahol a természettel
való harmónikus együttélés a legtöbb szellemi iskola eszményképe, értsd: az itteni berendezkedés az
elsődleges. Nem foglalkozik életfolytonossággal,
újabb születésekkel, más-világgal, mennyei bolygókkal; ~ Élj itt és élj a mostban/mában erkölcsösen! - Vajon hogy vélekedik az ilyen gondolkodó a
cselekvésről és a tétlenségről? Milyen erkölcsi alapról? Tenni kell, hisz a természet késztet, meg különben is, aki tétlen, az egyszerűen lusta? Vagy nem
szeretne rosszat tenni, ezért inkább nem tesz semmit nehogy hibázzon? A MINDEN-tudat nem
mondja, hogy ne tégy semmit. Azt mondja, hogy
örökön tégy, de tudatosan. Tudva, mi a kötelezettség, mi ’jó’ mi ’nemjó’ és mi az amit csupán a -pillanatnyi- ’szeszély’ motivál. Ezért a MINDEN-tudatú lassú. Nem pörög, nem nyüzsög. Aktìv, de anyagi dolgokban óvatos. Amint megért egy ’nemjó’
helyzetet, tovább lép. Él a normalitásban, tesz és
mindennel annyira azonosul, amennyire az az Abszolút Igazság felé mutat. A relatìv igazságokat
bölcsen belátja, derűsen kezeli. A fő tennivalókat el
sosem hagyja, mint fiatalon a tanulás, házasként a
családot, visszavonultként a léttisztìtást, lemondottként a lelki gyakorlatokat. ’Gondolkodó’-ként a
szellemi dolgokat helyezi előtérbe, segìtve a ’jó’
’uralkodó’-k működését. ’Uralkodó’-ként a köz vezetői szolgálatát, az elesettek védelmét, a gonoszok
megfékezését végzi. ’Nyerészkedő’-ként legfőbb
eszménye a köz számára hasznos tevékenység és a
tisztesség. ’Élvezkedő’-ként belátja helyzetét és
megkisérli az önzetlenséget, a gondos szolgálatot.
MINDEN-tudatú tudja, hogy „…nincs visszhatás
azok tettén akik látják s megérték - cselekvésben
tétlenséget tétlenségben cselekvést…” - Érti a
tettnek is és a tétlenségnek is az okát, helyét. Megérti a normálisokat, az aktuális normák szerint élőket. Nem ìtéli el őket. Nem sajnálja azokat, nem
prédikál nekik. Érti az illuzórikus valóságot, de
nem követi, elkerüli, ha nem lehet érintetlenséget
gyakorol. Érti, hogy a lényegi lény felszabadìtása
érdekében minden olyat kerülni kell, fokozatosan
leépìteni a napi gyakorlatokban, ami növeli a lél befedettségét, ami nem a ’jó’-t szolgálja. Nem csak
látja, de meg is érti a történéseket. Nem téveszti
meg az anyagi aktivitás lelki értéktelensége és az ál
lelkiség helytelen tartózkodása a kötelességteljesìtéstől. B.T.569. „…kötelesség elrendezett azt megszegni bìz nemjó - ezért mindig tedd mi dolgod törekvőnek az való…” B.T.84. „…cselekvéstől tartózkodás visszhatástól meg nem óv - nem tisztul
meg lemondó sem önmagában az se jó 85. földi lény
a tétlenségben pillanatig sem élhet…” Szolgálat.
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bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk ilyen embert bíz elhagy
A vágy amiként képes teremteni, épp olyan ártó-,
sőt pusztìtó is tud lenni. Megmaradva az emberi
létformánál, a vágy négy fő csoportját tekintve
(vágy az érzéki élvezetekre, -anyagi javakra, -hatalomra, -hìrnévre) ha mindegyikben az eredményre
való törekvés a motiváló tényező, akkor az előbb
utóbb cselekvésre vált. Az ilyen tett vágykésztette
viselkedési forma és nem kötelességteljesìtés. Lehet
ugyanazt kötelességszerűen végezni és érzékkielégìtésként is. Külsőleg ugyanaz a cselekvés megnyilvánulása, de mivel ha az kötelességteljesìtésből következik be akkor üdvös, mìg ha érzékkielégìtésből, akkor káros a lelki fejlődésben. Az általános
ember esetében az alapprobléma a hamis énkép,
minden vonatkozásban azonosulás testi mivoltunkkal (név, nem, hovatartozás, képesìtés, foglalkozás
és a többi). Erről a téves alapállásról indulnak a
történések, köztük a vágyak milyenségének alakulása. A négy osztálymeghatározottság, valamint a
négy korcsoport, az egyénen uralkodó kőtőerővel
együtt olyan helyzetek teremt -tudattalanul- ami az
előbbiek eredője. E teremtésben fő szerepet az egó
(téves önazonosságtudat) és az elme játsza. A hibás
azonosuláshoz olyan elmebeli spekulációk társulnak, amelyek azt tovább erősìtik és IllúzióKirálynő
Maya közreműködésével teljesen bevisznek az „erdőbe”. Bármerre néz a gyakornok, csak „fát és fát”
akadályt, nehézségeket, leküzdendő gátakat és tisztánlátást zavaró körülményeket vél látni. Ha ugyanabban a közegben megfigyelünk egy fejlett lelki
törekvőt és egy valakit a sokság közül, azt látjuk,
hogy az előbbinek arcán derű, mìg utóbbi örökké
gondterhelt. Mikor szó esett a jelen kor kezdetén
alászállt két IstenEmber (avatár) által bemutatott
„mintáról” akkor Krisna részéről a küzdelem, a
szenvedélyes tett, a provokáció és konfrontáció
volt látható, mìg Balarám részéről a békés visszavonultság, félrehúzódás közbeni kötelességteljesìtő
jámbor aktivitás. EGY a MINDEN, de akkor és
ott -máighatóan- kétféle életvezetésre inspirált. Ha
megnézzük a két név hordozta névmisztikai tartalmakat, vázlatosan a következő: „Balarám” a névmisztika szerint: „Főpap” A főpap a bölcsesség és
könyörület embere. Bölcs, mert mindig keresi a
rejtőzködő igazságot. Könyörületes, mert segìti a
körülötte élő emberek életét. Általában papi, tanári
vagy törvényhozói állást vállal élete során, de mindig hajlandó tanácsot adni, ha kérik. „Krisna” a
névmisztika szerint: „Művész” A művész lehet az
élet művésze, de lehet művészet az értelme életének is. Komoly eredményeket mondhat magáénak,
sikeres karrier, vagy életút is lehet a része. Ez az
ember barátságos, nagyon közvetlen, és soha nem
mondana le egy kis szórakozásról. „Nomen est o-

men” Magyarul: kb. a név végzet, a név intő-, figyelmeztető jel, „nevedben a sorsod”. Krisna nyugodtan megtehetett bármit, hisz felette áll -többek
között- még a kötőerőknek is. Bármit tett is, az Őt
nem érintette meg. Az ember nem ilyen. Amivel
azonosìtja magát, amivel érintkezik, amivel kapcsolatba kerül az mind hat rá és mind a maga meghatározó kötőerejével. Ráadásul mindezek kiszámìthatatlan kombinációkban. Amilyen a vágy és ami az
előző életekből hozott „csomag” annak megfelelően alakulnak az egyént érő hatások és kihìvások.
A küzdők eredményre törnek. Eredményorientáltak. Nem csak önösek vágyaik, de mindent viszonossági alapon szemlélnek. Leginkább számìtóan.
„Kis befektetés, nagy haszon!” - és hasonló észszerű eszmények alapján. (Az ’ész-szerű’-t értsd: elmebeli spekuláció). Az egyén kitalálja, hogy neki mi
a jó, mi az ő érdeke. (Miközben azt sem tudja, hogy
valójában ki ő?) A komoly döntések Abszolúthoz
közeli biztos alapokat, körültekintő tervezést, megfontolt cselekvést igényel(né)nek, amihez többek
között megfelelő adottság és elég idő kell. A sokság
-nem elég, hogy osztályrésze a ’nemtudás’ ráadásulörökké változó alapokról kiindulva, előrelátás nélkül, ötletszerűen-, vagy erős érzelmi töltettel „lelkesedésből” pillanatnyi fellángolással próbálkozik olyasmivel, amire nem hivatott és most, de azonnal!
Az ilyen életvitelt a ’tudók’ csak megmosolyogják.
(A ’tudó’-t értsd: akinek van fogalma az Abszolút
Igazságról) Gondolkodó ember nem csodálkozik
viszonyaink és körülményeink ilyettén alakulásán.
Azt is belátja, hogy hibákkal terhelt tetteknek nem
lehet hibátlan eredménye. „Ki szelet vet, vihart arat!” - amiből az általános ember a „vihart” tapasztalja, de nem tudja, hogy mi is volt a vetés? B.T.
257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom
belőlem jő - engem mégsem érint egy sem ìgy vagyok a Legfelsőbb 258. ezen változó világban három jelleg vezérlő - mégsem látják mögöttesét
érintetlen Legfelsőt 259. szinte legyőzhetetlenek jó
szeszély nemjó kötők - hű követők mégis tudják
káprázat kerülhető…” Aki tudomást szerez a mindeneket befolyásoló kötőerőkről, ami nem Istentelen-ség (lásd: fent) az tudja, hogy ha valami nem
kedve szerint alakul, akkor ezen okozat okát legelőbb is önmagában, majd a körülmények minőségében, -uralkodó kötőerőjében lehet megtalálni. Az
örökös kutakodás -bűnbakkeresés- helyett bölcsebb
olyan tanìtásokkal barátkozni, amelyek a valóság
talaján, az Abszolút Igazságból táplálkoznak. Ilyen
alapról el lehet engedni az eredményvágyat s ha az
eszmények és tettek mozgatója a helyén kezelt kötelességteljesìtés, akkor Balarám-i derűvel, érintetlenül lehet „átsétálni az életen csak úgy…” (BBB)
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menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit sem
Minden ember biztonságra vágyik. Aki ’embernek’
gondolja magát az testtudata következtében testi/anyagi mivoltáért aggódik, aki még ’emberségén’
sem gondolkodik, az ösztönösen, mint minden állat
amely a négy alapvető élettevékenység közül (anyagcsere, szaporodás, pihenés és) a védekezés természetes elrendeltsége okán viselkedik úgy. Ez a
’négyes’ független minden besorolástól. Minden élő
ìgy él, a legegyszerűbb mikroorganizmustól az emberig. Növényeknél az anyagcsere nem kérdéses. A
szaporodás éppúgy. Pihenni is pihennek, hisz a
szabadban a téli lassúdás, egyfajta hibernáció-szerű
magatartás, akár pihenésként is felfogható. A védekezésnek pedig számtalan módját alakìtotta aki a
növényvilág, hol tüskékkel, tövisekkel, hol maró-,
vagy méreganyagokkal, hol szinte áthatolhatatlan
páncélokkal, vagy olyan bevonatokkal, ami megvédi
Naptól, fagytól, akár élősködőktől. Az állatok egészen hasonlatosan művelik ’négyes’ „működési
mechanizmusukat” mint a legtöbb ember. Táplálékot vesznek fel, azt hasznosìtják, majd a salakot kiürìtik. A nemi késztetés alap oka a fajfenntartást
célzó szaporodás. Hogy a JóIsten azt olyan euforikus köntösbe öltöztette, az leginkább tréfás kedvének köszönhető. Kìváncsi melyik lény hogyan viselkedik fajfenntartási késztetése közepette. Kijelenthető, hogy ez ügyben az emberi faj meglehetősen
szégyenteljes módon szerepel le (ìgy folyamatos jelenidőben!) mióta csak emberi történetet számon
tartanak. Mindez odáig fajúlt, hogy korszakonként
és kultúrkörönként eltérő mértékben, de az aktus
iránti érdeklődés, valamint magával az aktussal járó
kéjérzet a motiváló, messze nem a fajfenntartás.
Még akkor sem, ha az emberi faj szaporodásának
mértéke minden ésszerű határt túllépett már rég.
Ami az általános ember állatokat is felülmúló
szexuális érdeklődésének szégyenteljességét tovább
növeli, hogy mindezt cicomás tudományos, kultúrális, művészeti, nemegyszer vallási körìtésbe ágyazta. Téve mindezt teljes tudatossággal, annak jogosúltsági hitével. Pedig ahogy az anyagcsere elsődlegesen nem élvezetforrás, a fajfenntartás sem az,
sőt még a pihenés sem, a védekezés pedig végképp
nem. Mindet meg kell tenni maga-magáért, mert az
Úr ìgy rendelte. De hol a mérték? Azt is megmondta, kérdés ki hogy értette? A mértéktelenséget minden pillanatban lehet tapasztalni, evésben,
ivásban, szexben, szórakozásban, de tényleg; -Mi a
mérték? Kinek, mi! Újszülöttnek egy csepp alkohol
is veszélyes. Betegnek az étkezés szabályozottsága
fél gyógyulás. A testiség szellemi embereknek elterelő hadművelet. A mértéktelen pihenés inkább lustálkodásnak nevezhető, mint sem regenerálódásnak, ami a rendeltetése. A MINDEN-tudat ebben

is a célhoz és a lelki törekvő meghatározottságaihoz
méri a mi-mennyit. Elsődleges cél a megtisztulás
volna, a lél felszabadìtása, mentesìtve Őt anyagi kötöttségétől. Ebben „gazdájáé” miénk a fő szerep. Ő
magától nem fog mentesülni, ha mi örökké újabb
rétegekbe csomagoljuk. Amìg vakon, meggondolások és megfontolások nélkül követjük az emberiség
főcsapását, addig úgy élünk, mint a zúgó patakban
a falevél a fősodorban. Tehetetlenül visz a vìz.
Megfordulni lehet, de az árral szemben reménytelen. A tisztulás első lépése, a feltétlenül szükséges
teendők elégséges-, szabályozott formában való
gyakorlása, ami tudás és tudatosság nélkül nem végezhető. Tehát amit kell, azt meg kell tenni és olyan
minőségű és mértékű lesz a kötődés okozta kötöttség, amennyire az ember enged testi/anyagi azonosulásából. Ez érzésből, vagy ösztönösen nem fog
menni. Ehhez túl kell lépni a megszokott ’négyes’
rutinjain. Nem az élvezetforrásokat kell keresni, hanem a kötelességteljesìtést lehetővétevő körülmények megteremtését. Itt is a szellemi munkálkodásé
a primátus. Amilyen eredményre vágyik a gyakornok ahhoz közelìt az elrendezések sodra. Legtöbbször nem pont az adatik, amire vágyunk, de ha figyelmesek vagyunk megláthatjuk a lehetőségeket. A
mindig tevékeny ember, ha tudatos -nem a vére
hajtja- akkor olyan természetesnek talál minden kihìvást, ahogy a tüdő a levegővételt. Teszi, mert az a
dolga. Nem vért pumpál, nem méregtelenìt, vagy
salaktalanìt, azt teszi amit tennie kell, mindenféle
érzelmi megfontolás nélkül. Jól néznénk ki ha kedv
kérdése volna a széndioxid oxigénre cserélése! Sorra fulladnának meg, halnának el a virulens sejtek.
Az emberi küldetés telve van virulens tettrekésztetésekkel, de ha az üdvöseket elnyomják az anyagilag/testileg megkötők, akkor a szellemi és erkölcsi
hanyatlás épìtése zajlik – ahogy az (be)látható. Az
üdvös-, tudatosan maguktól értetődő feladatvégrehajtások túl vannak az eredményvágy fűtötte, vagy
az élvezetkereső cselekvéseken. Ki veszi észre a tüdő munkáját, amit még alváskor sem felejt el. Csak
ha elmulasztja dolga végeztét, akkor van a levegő után kapkodás. Az eredményvágy-mentes bölcs ìgy
él, ìgy dolgozik. Nem keres biztonságot. Finoman
engedi magát a fősodor szélére, megfontoltan, észrevétlenül, nem keresi a divatos-, hangzatos áramlatokat. Elégedettségét sem hangoztatja, ne hogy
megzavarja az elégedetlenkedőket. A folyam szélein
csendesek a hullámok, még ringatózni is engednek.
Akadnak csendes, nyugodt öblök is, ahol akár viszszafelé fordul a békés sodor, ahol meg lehet pihenni, feltöltekezni hisz a bölcs azt is tudja, hogy áradáskor az öblöt is kimossa a mocskos hömpölygés
és csak érintetlen lótuszlevélként maradhat tiszta.
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ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől sem szennyeződik bűntelen de nem henyél
A különböző szellemi iskolák, vallási rendszerek és
-folyamatok, mint ha életre szóló ajánlásokat tennének mindenkinek(hez). Pedig más meghatározottságú embernek, más életkorban, -élethelyzetben, hármas kötöttségi egyenetlenségben, hely-időkörülmény szerint sem nem kell, sem nem üdvös
ugyanazt az általános ajánlást követni. Más a dolga
tanulónak és családosnak, más ’gondolkodó’-nak és
’nyerészkedő’-nek, más a lehetősége ’jó’ uraltnak és
’nemjó’ vagy ’szeszély’ terheltjének. Természetesen
vannak fő szabályok mint; ne ölj, mondj igazat, ne
csalj, ne lopj, másét ne kìvánd, stb. Bár főleg ez
utóbbiak nem minden korban és nem mindenkinek
szóltak. Nem szóltak azoknak, aki számára természetes volt, hogy ilyen galádságokat nem követnek
el. S nem a vissz(a)hatástól tartva, vagy bármi fenyegetettségtől-, bűntetéstől félve, hanem azért
mert az úgy való. Aki nem vágyott más vagyonára,
jószágára, más kedvesére és ìgy tovább, az nem is
követett el ilyen erkölcsi vétkeket. Nem is kellett
igaz tanìtásban erről szót ejteni. Ilyenek voltak többek között- a jászok ősei. Mikor kóborló nomádként éltek századokig a Turán Alföld elhagyott,
dús vidékein. Távol a letelepült, összekényszerült
népek, emberhez méltatlan erkölcsi hatásaitól és a
vándor kereskedők hurcolta gyarló vágyakra késztető hìrektől. A letelepült ember, egyhelyt berendezkedve jogot kezd formálni mindenre, amit vágyai és az inkább hamis minták sugallnak. A letelepedésnél a sok hiba, a helytelenségek, negatìv energiák halmozódnak. Már ötezer éve nem a ’jó’ terjed, hanem a ’szeszély’ és a ’nemjó’ szokásokban,
eszményekben, étkezésben, viselkedésben, stb. „A
kisebb ellenállás felé” - főtörvény szellemében. A
testileg könnyebb vonzóbb, mint a nehezebb. Az
anyagilag kìvánatosabb erősebb vágyakat gerjeszt,
mint az áldozat, a lemondás, az önmérséklet. A
pusztai nomádoknál mindenki úgy volt úr, amiként
szolga. Tisztelve Istent uralta önmagát s végezte
mindenki kötelezettségeit maga és családja fenntartására. Nem volt kihasználás. A letelepültek közt
alá- s fölé rendeltségi viszonyok közepette mindig
lesznek kiszolgálók és haszonélvezők. A haszonélvezők mások munkájából élve önfenntartásukban
felszabadult idejüket unatkozással és erkölcstelenségekkel töltik ki (ma is !). Az ős jászoknál életre
szóló társ volt a hit-ves (nőnek hites ura, férfinak
hites neje), személyes minden szükséges és elégséges ruha, tárgy, eszköz. Személyes alapú volt hitrendszerük, egyénhez kötődő minden ami test és lél
egybentartásához elengedhetetlen. Felesleget nem
tartottak. Bìztak az elrendezésekben és viselték a
megpróbáltatásokat is. Tudták, hogy minden tél
után eljő a tavasz. A borút mindig derű követi. Ami

nincs, az valami miatt akkor ott ép nem szükséges.
Ha elrendezetten szükség volna rá akkor volna. A
személyes holmik a személyhez tartoztak. Nem birtoktudat alapon rendelkeztek az emberek a szükséges holmikkal, hanem az elengedhetetlen szükségesség okán. Ami volt az van, ha nincs akkor nem
kell. A ’van’-t is mint a MINDEN-hez tartozót kezelték, nem birtokként, birtokoltként. Vándorlásaik
során nem alakult ki az átmeneti tartózkodási helyekkel kapcsolatban sem birtoktudat, hisz mikor
kellett tovább álltak, a múlt a múlté. Mesékben, ha
fölemlegettek élményeket, érdekességeket, tanulságokat. Senki nem viselt idegen ruhát, nem használt
idegen ìjat, kést, takarót. Mikor valaki meghalt, a
halotti máglyára került minden, ami személyes.
Senki után semmi anyagi nem maradt. (Ezért sem
talál a régészet tárgyi leleteket a jász ősök után!)
Akinek nem volt semmije, annak örököse sem jutott semmi „potyához” mint azokban a társadalmakban, ahol a készbe esnek arra érdemtelenek,
idegen „tollakkal ékeskedve” hiteltelenül. Csak a
szellemi örökségek, a dicső emlékeket és hagyományokat vitték tovább, ki-ki ’jó’ hìrét. Ilyen viszonyok között magas fokon valósìtották meg a vágytalanság eszményét. Nem is szennyeződtek. Kötelességteljesìtő örökös tevékenységük közepette
nem érte őket bűn. De ez régen volt, bár igaz volt,
mégis a ma élethelyzetein érdemes elidőzni, nem
merengeni a dicső múlton. Akik oly sokat magasztalják a régmúlt dicsőségeit, vajon miért nem próbálják átültetni azt szólamaik helyett cselekedeteikbe? Azok a vallási folyamatok, melyek évezredek
óta hìrdetik erkölcsi rendjüket, miért nem annak
megvalósìtottságáról hìresek, miért hìrhedettek az
eltitkolt, de ki-ki derülő gyalázatok okán. A VÁGY.
Vágy az érzéki élvezetekre, nyereségre, javakra, hatalomra, hiú ábrándokkal terhelten bosszúszomjasan minden vélt kudarc miatt. Igen, mindezek szinte mindig vélt képzetek teljesülésének elmaradásai.
Olyan tervek köddé válásai amelyekre az epekedő
nem érett, nem alkalmas, valóban nincs is rá szüksége, csak úgy képzeli. Rossz példákból táplálkozik,
hamis mintákat követ és legelső helyen nincs tisztában önmagával s valódi lénye érdekeivel. Az
„egyszerélünk” hìvei kényszerhelyzetben vannak.
Itt és most kell minden vágyat kiélniük. A vágytalanság számukra elìtélt viselkedési forma, hisz akit
nem motiválnak a testi/anyagi késztetések, azok
„Érzéketlen fatuskók!” Akiben nincs vágy, nincs
„Akarom!” – az nem is képes semmit teremteni,
semmit elérni, semmit birtokolni, -felmutatni.
Miközben akik mindezt megteszik, elérik, azok oly
üres kézzel hagyják el testüket, mint a nincstelenek.
Egyet visznek magukkal; törlesztendő múltjukat.
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ilyen személy nem lesz irigy beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő
Aki nem vágyik semmire, semmivel kapcsolatban
nem formál birtokjogot, nem él benne tulajdonosi
tudat, ugyanakkor akiknek bármijük is van-, bármit
elértek azokkal szemben nem ébred benne irigység,
az természetszerüleg beéri azzal, ami adatik. Érdemes részekre bontva vizsgálni e kijelentéseket.
Nem vágyni? Szinte elérhetetlen. A lél -mint mindenek lényegi lénye- vágya folytán kerül(t) az anyagi
világba. Miután anyagi/testi megnyilvánulásba burkolózott a vágy csak tovább fokozódott, szélesedett, szìnesedett. A burok első rétege a burokkal/testtel való azonosulás. Még nincs test, de az
iránta való vágy már létezik. (Akik az élőlény anyagi
alkotóelemei szerveződésének minőségi átalakulásaként kezelik az értelem, intelligencia, érzelmek,
köztük a vágy(ak) kialakulását, azok járják hitük /
meggyőződésük szerint azt az utat.) A lél köré szerveződik a vágyott-, de ugyanakkor kiérdemelt test.
(Tehát nem a tudatlan anyagi alkotóelemek hoznak
létre lényeget, hanem fordìtva.) Ha a vágy és az érdemek nincsenek összhangban, akkor az érdem a
meghatározó. Így az ilyen helyzetbe került lél vágya
eleve sérül. Mivel az élőlény vonatkozásában a lél a
legmagasabb fok, ìgy az Ő „sértettsége” végigvonul
a burok hozzáállásán. Van az emberi életnek három
választóvonala; 1. a serdülő/pubertás/tinédzser kor
(14-18), 2. az un. krisztusi kor (~33) és 3. a változó
kor (>50). A vágy-fűtötte önzés három állomása. 1.
az énközpontú önzés minőségének irányultsága az
első választóvonalnál dől el (ilyenkor a fiatal ember
jelleme szerint kezd viszonyulni tanuláshoz, tevékenységekhez, társas kapcsolatokhoz, javakhoz). 2.
az önzés kialakulásának lezárulása (innentől a megszilárdult viszony szerint alakulnak a már felnőtt
ember törekvései). 3. az elengedés próbaköve
(mennyire mély a függelem, a kötődés s ìgy a
kötöttség az addig elértekhez? Rend, rang, család,
egzisztencia, javak, stb.) Aki sorsszerűsége folytán
olyan körülmények között éli életét (0-tól úgy 50ig) ami harmóniában van a vágy-érdem egyensúlylyal, az nagy lépést képes tenni ebbéli életében a lelki fejlődésben. (Miért csak 50 éves korig? Ha a harmadik választóvonalon is a szellemi és erkölcsi hanyatlás útján megy tovább emberünk, akkor következő életében tovább fokozódik a lél „sértettsége”
hisz még kedvezőtlenebb helyzetbe fog születni,
mint azt lényegi lénye vágyja, szeretné.) Ez a jelen
kor emberi (vissza)fejlődésének útja. A lél vágyának
kibontakozási lehetősége bekorlátozott, az istenihelyett jönnek az emberi vágyak, amelyek önmagukat is gerjesztik, a körülmények pedig -amiben
élünk- minden tisztességes és erkölcsös határon túl
fokozzák. Úgy mondják a bölcsek, hogy a vágy
olyan, mint a tűz, minél jobban tápláljuk annál job-

ban ég. Tehát ’nem vágyni’ csak nagyon tudatosan,
értelmes eszmény alapján eltökélten, egyhegyűen a
nemes célt -a megtisztulást- szem előtt tartva lehetséges. Lehet, hogy vágy még van s meg is adatik amire vágytunk, de hogyan viszonyuljunk az elért /
kivìvott / kapott / kiérdemelt valamihez? Mert lehet valamit természetszerüleg elérni. Ki lehet harcolni (kierőszakolni). Lehet érthetetlenül kapni. De
tudva-tudatlanul ki is lehet érdemelni. Más és más
lesz a viszonyulás. Mondják, hogy a küzdés a szép
nem a cél, vagy hogy az út maga a cél, nem annak
eredménye. Aki ìgy él, az természetességgel éri meg
a bekövetkeztet és jó esélye van arra, hogy nem
formál birtokjogot az eredményre. Végzi kötelességét és az újabb eredmény után is derűsen dolgozik
tovább, mert a maga útján halad. Nem zavarják a
viszonyok sem. Még a legádázabb háborúk alatt-,
vagy viszontagságok között is volt aki házat épìtett,
vagy alkotók, akik legszebb-, legértékesebb műveiket hozták létre. Azt is mondják: „Ha nincs ott a
szìved, mindig találsz kifogást, ha ott van mindig
lesz megoldás”. De akinek ott van a szìve az azt is
tudja, hogy semmi nem az övé! Legegyszerűbben
családjáé, közösségéé. Áttételesen nemzetéé. Patetikusan, az emberiségé. Azután tényleg fennkölten;
Istené. Végsőfokon minden a MINDEN-é. Így ha
semmi nem az enyém, miként is gondolnám azt tulajdonolni? Ha ami tevékenységem eredménye, de
tudom hogy nem az enyém, hogyan lehetnék irìgy a
máséra, ami eredendően másé? A „sértett” lél azért
van hátrányos helyzetben, mert burka nem érti
megpróbáltatásainak, sikertelenségeinek okát. Olyan képzeteket fogalmaz meg, olyan eszményeket
tűz maga elé, olyanokért küzd, ami nem esik egybe
előző életei érdemeivel. Nem csak azonosságtudata
hamis, de értékrendje, vágyai, törekvései, céljai s
mindezekhez hamis eszmék, hamis társak- és barátok közege ad számára megerősìtést, csak hibásat.
Az aki túllép, legalább az egyéni vágyakon, örömmel és eredményvágytól függetlenül végzi kötelességét (fiatalon tanul, családosként dolgozik és viseli
szeretettel a család gondját, visszavonultként tényleg visszavonul, lemondottként pedig csak derűsen
elfogadja azt ami jő – dicsőség-gyalázat, egészségbetegség, van-nincs, élet, vagy halál) egyensúlyba
kerül, nem kìsérti az irìgység és nem válogat a
körülmények között. Ott-azt-úgy teszi, amit lehet.
Őszinte elégedettséggel fogadja el azt, ami jut. Persze mindez nem érkezik születéskor. Nem adatik
csak úgy. A választóvonalakon nem mindegy, hogy
a sokság útját, vagy a kevesekét választja az utazó.
Azt látjuk, hogy a sokság a vesztébe rohan. Nem,
nem hal ki az emberiség, még sokáig él megpróbáltatásaival, mert hajtja a vágy s nem enged(i).
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bármit tegyen áldozat az szín önzetlen cselekvés - szerves rész ő a MINDEN-ben ez a tiszta bölcsesség
B.T.146. ”bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt… 147. menedéket nem keres ő
elégedett mindennel… 148. ő ki nem vágy semmire
sem s birtoktudat menten él… 149. ilyen személy
nem lesz irigy beéri azzal mi jő…” – s „bármit tegyen áldozat az szìn önzetlen cselekvés…” Mi is az
áldozat, az áldozás? ~ Három csoportra osztható(k) 1. ’nemjó’ (ez az általános!) az elváró,
viszonzást kérő, -váró áldozati cselekedet 2. ’szeszély’-es (gyakori, különösen a misztikus folyamatok követői körében) kijáró, valamilyen érdekhez
fűződő, vagy maga a „szertartás” vonzza az „áldozat” bemutatóját, de eredendően eredményorientált 3. ’jó’ (ez a ritka!) a ’szeretet’ jegyében
bemutatott áldozati cselekvés, aminek legfőbb
eleme az elvárásnélküliség! A ’jó’ áldozat(ok) a kötelezően elvégzendő cselekedetek, nem érzékkielégìtés, vagy számìtó üdvre törekvés. (Pl.: gyermek és
fiatal korban a tanúlás, vagy a családos életrend
be/ki-töltése. A lelki fejlődésben káros a cölibátus,
természetellenes. A családos életrendtől való elzárkózás nem áldozat, tudatlan önzés, kitérés a rendelt
kötelezettség elől. Mindenkinek házasságra kell
lépnie és -nem elváltan- fel kell nevelnie kettő (nem
több!) utódot. A túlnépesedés a szellemi- és erkölcsi hanyatlás fő hajtóereje. Egyik a másik következménye. Mivel előbb volt a hamis tanìtás, hogy „sokasodjatok!” mint a túlnépesedés ezért megállapìtható, hogy a szellemi hanyatlás sugallja(ta) az oktalan túlszaporodást). Tehát; az aki eredményvágytól
mentesen, mindennel elégedetten, birtoktudat nélkül beéri azzal ami jő, az „…bármit tegyen áldozat
az szìn önzetlen cselekvés…” Akik kitérnek a kötelességteljesìtés elől, nem követik emberi osztálymeghatározottságuk rendelt útját, módját, nem
életkoruknak megfelelő életrendben élnek, azok
bármi áldozatnak szánt tettet hajtanak is végre, az
leginkább képmutatás. Az önzetlenség gyakorlásának legjobb szìntere a család. Annak össze- és
eltartása folyamatos áldozatokkal jár, amit ha őszinte alázattal végez az ember nincs szükség elvont rituálékra, misztikus szertartásokra. A valódi ’rìtus’
szintere nem a templom, vagy más gyülekezeti hely,
hanem az otthon. Legfőbb „szertartás-mester” pedig a családfő, aki mindig rendben elvégzi mindazt
ami a családos élettel -részéről- együtt jár. Az ilyen
életet a gyermekek unalmas, szolgai magatartásnak
vélik. Méltatlannak egy erős Atyához. De nem az az
’erő’ ha Apa közécsap a renitenseknek, a kötelességeiket elmulasztóknak, hanem aki hóban - fagyban - kánikulában, ha esik, ha fúj, mindig biztos
(köz)pont a család életében. Sajnos, legtöbbször
még a ház asszonya is az izgalmakra, váratlan meglepetésekre, lázas tüsténkedésre, miegymásra vágyik

A ’rend’ nem tűnik fel senkinek, csak ha valami
nincs (rendben). De az Atya akkor is olyan, mint a
Nap, kiszámìtható, pontos, ad és ad, sugárzik melegsége. A „felhőket” a körülmények idézik elő,
otthon, iskolában, lakókörnyezetben, munkahelyen.
De aki ismeri a Napot, az tudja, hogy Ő a felhők
mögött is ragyog. Azonban tudni kell, hogy a Nap
amiként éltető, akként pusztìtó is. Nem a fizikai
megsemmisìtésre kell gondolni családfő esetén, hanem a család redjének szétdúlójára. Lehetnek a
gyermekek rosszak, szófogadatlanok, lehet az aszszony követelőző, elégedetlen, az Atya önzetlenül,
kiegyensúlyozottan, szeretetteljesen, elvárások nélkül szolgál. Nem ki-szolgál, hanem „csak” rendelt
dolgát teszi. Ami nem az anyagi javakkal való elhalmozás! Nem a minden megvan megteremtése, hanem az, hogy Ő van és mindig van B.T.149. „…jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő
…” – ez áldozat, nem a megúszni a problémákat,
nehézségeket! Így tud a -férfi- egyén szerves része
lenni a MINDEN-nek. Tudjuk, hogy a MINDEN
minden, s Tőle semmi nem független, ìgy része a
galádság is, a kicsapongás, a méltatlanság, de azok a
’nemjó’ vagy a ’szeszély’ kötelékétől vannak s lelki
törekvő a ’jó’ keresője, mikor megtalálja, követője.
Mìg nem tudja mi az addig keresi, de kötelességeit
akkor sem mulasztja el. Úgy tartják, hogy amìg valaminek nem tudunk helytelenségéről, nem esik olyan súllyal a latban (~nem nyom annyit), nem érvényesìti olyan mértékben befolyását, mint a tudott
rend/szabály kerülése, vagy megszegése. (Mikor
egy fedetlen fejű asszony megkérdezte a mellette lévő szerzetesnőtől a templomszobában; „ - Baj ha
nem teszek kendőt a fejemre? - az ifjú hölgy mosolyogva ìgy válaszolt: - Ha tudod, akkor baj.) Az
emberiség legtöbb baja abból származik, hogy
nincs tudomása a „REND”-ről. Hamis képzetek
mentén állìt fel társadalmi berendezkedést, épìt világ”rendet” alkot sajátos etika filozófiá(ka)t. Legtöbbször kihagyja az Abszolút Igazságot. Idézet a
„szabad enciklopédiából”: „…A filozófiai etika
nem ad konkrét szabályokat a társadalmi életre,
nem bizonyos helyzetekre ad tanìtást, hanem általánosságban fogalmazza meg az élet szabályait, amelyek belsőleg is kötelezik az embert. Nem a szokásaink és a hagyományokhoz való alkalmazkodás
lesz a helyes cselekvés elve, hanem az a cél, amelyben megtalálni véljük az emberi létezés értelmét…” – „megtalálni véljük” (?) ki, miként (?) A
MINDEN-tudat tudatos arról (nem véli!), hogy
minden lél, minden létező lényeg(alkotó) lénye a
MINDEN -ugyan parányi, de- szerves része. Mikor
pedig a lél emberi testbe ér, feladata és léte értelme
helyének megtalálása s annak megfelelő szolgálat(a)
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véglegesen felszabadul ki tudatos MINDEN-ről - hisz a MINDEN-ben semmi sem független a MINDEN-től
Aki nem csak a MINDEN létezéséről tud, de ez a
tudás oly mértékben tudatosul is benne, hogy értelmével felfogja mindenségét, az képes úgy élni, hogy
közben nem veszìti érzelmeit, de érzelmi megnyìlvánulásokat is Ővele hoz mindìg összefüggésbe, az
előtt ott a lehetőség a végleges felszabadulásra. Avatár Balarám sokszor- és sokhelyen emlìti a „felszabadulás” különböző fokozatait és esélyeit, azonban tudni kell, hogy a „felszabadulás” sok-értelmű
kifejezés. Áttekintve a Bizalmas Tanìtást, de nem
feledve, hogy az egy párbeszéd (volt) élő személyek
között, élő szóban, tehát még akkor sem vehető
minden fordulata puszta szószerinti-séggel, ha az a
Legfelsőbb ajkáról hangzott el. Amikor az Úr alászáll, teljes mértékben a MINDEN, de ugyanakkor
ember is, amilyen testben Jas tátost tanìtotta. Így
minden „szabadulási” megközelìtés árnyalt. B.T.11.
„…átlépték a léthatárt…” – a Kuru mezei csatában
eltávozottak már nem születtek itt újra, e létezésbe,
de hogy kinek lényegi lénye hol folytatta, az kifürkészhetetlen. 16. „…megérett egy jobb világra nem
kell újra kezdje el…” – aki ilyen állapotba került,
annak újabb születése a Magasabb Bolygók valamelyikén-, a lelki szféra emelkedettebb közegében
folytatódik. A megnyilvánult világok között is vannak magasabb-, alacsonyabb- és egyfajta köztes-,
vagy közép létterek. Ilyen pl. a Földi lét. 32. „…
mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő…” –
amikor a lél testet ölt, a testetöltés létterének sajátossága szerint „látható” (hol milyen érzékelési „tìpusok” vannak elrendezve/elrendelve), de a megnemnyilvánulási időszak(ok)ban a lél-ek nem öltenek testet, hisz nincs „tárgyiasìtható” lét. 42. „…túllépi a léthatárt…” – lásd. fent, B.T. 11.-es részlet. 48. „…ha szót követ üdvözül…” – lásd. fent
kb. a B.T.16.-os részletnél. 54. „…hozzám jutsz el
utadon…” – itt az Úr már Saját benső-, bizalmas
szférájába jutással kecsegtet, de nem szabad elfeledni
a „szabad akarat” főszabályt! Aki nem tud a MINDEN-ről, vagy aki tud, de nem tudatosult benne Ő,
puszta információ számára, vagy aki harmóniában áll
Vele, de nem kìván „megtérni” itt, vagy másutt kìván
még szolgálni, vagy van tenni valója. Sok Nagy Szent
(a szó összes nemes értelmében!) nem azért tevékenykedett/tevékenykedik itt, mert nem szabadulhatott volna fel, hanem azért, mert ezt választotta.
(Ilyen volt pl. Nárada Muni hìres ó-Ind bölcs, aki
szabadon közlekedett a különböző szférák között és
LelkiTanìtóMesterként ispirálta Vjászát a hinduizmus
Szent Könyveinek megìrására, vagy Valmikit a Rámajána leìróját.) 55. „…lépj az útra minek vége mindent világìtó fény…” – a lelki világban örök ragyogás van. A váltakozó megnyilvánulásból az örök
fény világába lehet jutni. 57. „…el nem múló örök

helyre vezet útja…” – az ittenihez képest hosszabb
idejű léttér. 80. „…nem kell többet megszülessen
megtisztult ő…” – olyan fokú tisztaság, ami már
nem ide predesztinál. 98. „…bizonyosan hozzám
jő…” – lásd. az előbbi B.T. 54.-es részletét. 100.
„…Legfelsőbbhöz jut az ìly lél ez utolsó lét mit
él…” – a MINDEN bensőjének közelébe kerül.
133. „…annak nincs több születése neki nincs már
árnyvilág…” – lásd. a korábbi B.T. 16.-os részletét.
134. „…sokan jutottak már hozzám … megtisztulva értek el…” – itt az Úr tényt közöl, nem hiteget.
142. „…szent honomat elérték…” – szintén a
bizalmas benső szférába jutásról szól az Úr. 175.
„…Legfelsőbbhöz ér bìz el…” – lásd. fent B.T.
100.-as részletét. 194. „…eredeti otthonába bizton
jut el…” – az ide jutott lél korábban magasabb
szférában tartózkodott. 197. „…vágy s félelmet
félretevő szabadulást elérhet…” – a „szabadulás”
sok hátráltató körülménytől való mentesülés. 213.
„…felszabadul aki ìgy tesz ha már mindent enged
el…” – az elengedés, a kötődésektől és kötöttségektől való mentesség, a felszabadulás alapfeltétele.
233. „..szorgos hìvem mégis elér ha érintetlen marad…” – az érintetlenség üdvözìtése. 268. „…a
Nekem hódolóknak hajlékom a jutalma…” – mint
B.T.54.-es részlet. 274. „…teljes tudás birtokában
önzetlenül Hozzám jön…” – mint B.T.100.-as
részlet. 280. „…annak helye bizton Nálam nem kell
kezdjen új sorsot…” – ha nincs új sors, akkor vége a
lél vándorlásainak, megtérhetet. 285. „…nem kerülhet másik helyre mint örök hajlékomra…” – ugyan
feltételes a mód, de az Úr ajkáról! 290. „…akik
Hozzám értek töretlen - többé sosem jutnak ide
amit kellett leéltek…” – amit itt kellett megélni, az
megtörtént, a továbbiakra másutt kerül sor. 295.
„…tudd hogy van egy másik lét is ahol sosincs
elmúlás - az a világ akkor is van mikor itt kor éjre
vált…” – e teremtettség megnemnyilvánulásától a
szinte végtelen számú lél nem marad lehetőség nélkül. 296. „…megnyilvánulatlan e tér öröklétű éppenúgy - aki oda eljut egyszer annak már nincs
visszaút…” – megnemnyilvánuláskor az innen elillanó lél-ek ugyanide már nem juthatnak vissza, hisz
mindez csupán már egy emlék lesz. 297. „…csak
szerető önfeladás minek dìja otthonom…” – legmagasztosabb viszonyulás Istenhez a szeretetteljes
önfeladás, minden más áldozati forma más külső
szférákba juttat. 337. „…hajlékomat eléred…” – aki
mindig a MINDEN-re gondol, azzal testelhagyásakor
is előfordulhat, hogy Vele búcsúzik e porhüvelytől s
ha ìgy tesz, végleg felszabadul. B.T. 285. „…ember aki végső percben mindenét Rám hangolja - nem kerülhet másik helyre mint örök hajlékomra…” - A
többit hagyjuk kifejtésre, amikor majd sorra kerülnek.
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van ki mutat áldozatot felsőbb irányítóknak - más pedig a MINDEN-hez szór tűzi áldozatokat
Jelen és a következő szakaszokban az áldozatokról
esik szó. A keresztény „áldozás” kifejezést felesleges ide hozni, mert csak félrevisz. Izgalmasabb viszont egy 1862-es Magyar nyelv szótárból idézni:
„1) Akármily jószág, melyet az istenségnek, illetőleg
pogány isteneknek, hála, vagy tiszteletjeléűl, vagy
engesztelésűl buzgó hìveik nyujtani, neveztesen oltáraikon vagy más szentelt helyen elégetni szoktak.
Hálaáldozat. Örömáldozat. Engesztelő áldozat.
Véráldozat, vagyis élő állat, melyet az Isten tiszteletére megöltek. Szélesb ért. áldozatnak mondatik
minden hitvallási szent gyakorlat, melylyel az Istent
tiszteljük, imádjuk, továbbá minden adományozás,
ajándék, melyet a hivek illető egyházaik fölsegélésére, föltartására nyujtanak. 2) Átv. ért. minden
jószág, becses vagyon, melyet magunktól megvonunk, hogy vele embertársunkon, illetőleg a közjón
segìtsünk. Áldozatot hozni a haza oltárára. Áldozatot nem szóval, hanem tettel kell hozni. Hazafiak
áldozataiból állìtott intézetek. Ez sok pénzáldozatba került. Továbbá, minden szenvedés, melyet másokért kiállunk, vagy öröm, élvezet, melyről érettök
lemondunk. Társaiért ő lett az áldozat. Ez által
nagy áldozatot hoztál nekünk. Ember-szeretetének,
hazájának áldozata lett.” - Első helyen az áldozat
mibenlétét ìrja le: „jószág” ami nem feltétlenül csak
élőlényt jelent(het), bárminemű -akár gazdasági- javakra is értendő. Azután a „megcélzottak” következnek: „istenségről” „pogány istenekről” szól a
szótár (itt természetesen a „pogány” is tévútra
vinne). Majd felsorolja a célzatot: hála, tisztelet,
engesztelés. A „véráldozat” itt állatokról beszél, de
tudjuk, hogy nem egy kultúra gyakorolta hosszú
ideig a gyermek-, vagy általában az ember-áldozatokat és nem csak Közép-, vagy Dél-Amerikában.
Már bìztatóbb a „szélesb” értelem: „hitvallási szent
gyakorlat” ami Isten tiszteletéről, imádatáról beszél,
valamint az ajándékozásról, bár inkább egyházi célzatból. Ha mindezeket a MINDEN-tudat szempontjából nézzük, mindegyik értelmezhetetlen. (Miközben a leìrás nagyon helytálló az emberi történetről!) A MINDEN-tudat tisztában van azzal, hogy
Ki az Úr. Tiszteli, de nem imádja a Felsőbbségeket.
Nekik szóló áldozatokról sem beszél. Tudott, hogy
általános a kijárás intézménye a lelki életben is, de
nem a MINDEN-tudatban. A „hála” is ellentmondásos, hisz „Mindenki -csak- azt kapja, ami jár,
amit (ki)érdemel.” Isten tisztelete helyénvaló, de
ennek első lépése elrendezéseinek és törvényeinek
elfogadása, követése. Ez talán az áldozatok legnagyobbika (?). Egyszerűen fogalmazva: a kötelességteljesìtés. Aki azt gyakorolja, az egyfolytában áldoz,
áldozatot mutat be. Miért is? Amiről az ó szótár
nem tesz emlìtést; elvárásélküli lemondásból. Nincs

viszonossági igény! Mindezt pedig úgy teszi a
kötelességteljesìtő MINDEN-tudatú, hogy senki
észre ne vegye, nem magamutogatásból! A „2)” értelmezés profánná szelidìti az „áldozat”-ot és bejön a
„magunktól megvonunk” mintegy ’lemondó’ magatartás. Burkoltan az önzetlenséget is belegondolhatjuk, de kimondva ugyan nincs, hisz kinek-kinek
jótékonykodási célzatát nem tudhatjuk. Kit milyen
számìtás vezérel(?). De helyesen szól a másokért, a
köz-ért, a hazáért megtett önmérsékletről, aktìv tettről. Mintegy legmagasabb szintre megint „ember-áldozat” kerül, de itt önmagunk feláldozása az amiről
szó van! A Kuru mezei csatába ment ős jászok, vajon
áldozatot mutattak be? Végkifejletében igen, de hadbavonulásukkal „csupán” baráti kötelezettségüket
teljesìtették, méltó harcosokhoz illően. Nem készültek
ők a halálra, nem kìvánták feláldozni magukat, alapvető kötelességüket tették. Harcos kenyere a küzdelem, ahogy gondolkodóké a kérdés. Igaz harcosok
egykor a számosabb ’uralkodó’-i osztályból kerültek ki
s tudjuk, hogy a jász ősök a gondolkodó/uralkodó
emberi osztály meghatározottjai voltak. Úgy áldoztak,
hogy elvárás nélkül adtak, ha kellett vérüket -ami végigkìsérte a jászokat történelmük során!- és olyan
megkülönböztetés nélkül, részrehajlás mentesen, amivel nem önös érdeket szolgáltak, hanem másokat. Így
teljesìtették be az ’áldozat’ szentségét is és egyben a
valódi ’szeretet’ hármasságát is. Visszatérve a B.T.
jelen szakaszához, Avatár Balarám megállapìtásként
közli, hogy vannak, akik a Felsőbb Irányìtókat
célozzák meg áldozataikkal. Sejthető, hogy nem
minden célzatosság nélkül, hisz mindenki tudja, hogy
a közbenső Felsőbbségek egy-egy „terület” „felelősei”
tehát ki milyen célt szeretne elérni, olyan Felsőbbséggel ápol -amúgy nem teljesen önzetlen- kapcsolatot. A formális „egyIstenhitüek” Istenüknek áldoznak, Tőle kérnek egészséget, gyermekáldást, gazdagságot, boldogságot és csak kérnek és kérnek. Az Úr
pedig mosolyog. „- Bármit megadhatnék, de hát ott
vannak elrendezéseim, melyeknek ha megfeleltek,
mindenben részetek lesz, ami sorsotok, amit érdemeltek.” – gondolja. A hìvek pedig csak fohászkodnak, végzik egyházuk rendtartását s mikor valami
nem megelégedésükre történik, bizony még akár
„Isten nevét is a szájukra veszik.” Egykor a tűzáldozatok voltak szinte minden „istenes” szertartás
elengedhetetlen elemei. Végig sem gondolva, hogy
amint tűz alakjában felszabadìtják az éghető anyagokba zárt Nap-energiát, Naprendszerünkben meghatározó erejű NapIsten energiáját bocsájtják vissza forrásához. Nem volt ez egyéb, mint a nemegyszer megìtélt, egyfajta Nap-imádat. A MINDEN részét képező
Nap-nak bemutatott áldozat, tudva/tudatlanul is a
Legfelsőbbhöz ért s az Úr örült az ön-át-adásnak.
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van ki áldozati tűzben föláldozza hallását - más pedig a némaságot fogadja mint ajánlás
Az „áldozati tűz” itt egyfelől szimbólikus, amennyiben lehet az áldozati felajánlás tűzceremónia közepette is, de attól függetlenül is, amikor a fogadalomtétel ugyan közösség előtti, ám tűzszertartás
nélküli. Lehet mindez egyéni, intim tett, ami nem
csupán bizalmas, de meghitt, bensőséges, ahol a
fogadalomtevő és az általa magasztalt Felsőbbség
van csak jelen. Természetesen az áldozat megkezdése nem kell hogy ünnepélyes, vagy liturgikus legyen. Ez alkati kérdés is, ki igényli a külső megnyìlvánulásait egy cselekedetnek, van akit megerősìt
egy közösségi aktus, de sajnos sokszor van hogy
mindez puszta képmutatás. Olyasmi, mint a kötelező templombajárás, amikor a fontos a köz véleménye, nem a szertartás, az odafigyelés, a ráhangolódás; „Csak ki nem lógni a sokságból!” – mert a
megvetés, a kiközösìtés társas beállìtottságú emberek számára kész tragédia, ha nem a vég. Jelen
szakasz első fordulata pont egy olyan áldozati
gyakorlatra utal, amikor a lelki törekvőt nem befolyásolják a hallottak. Nem süket(ül) ő (meg), hanem „akusztikusan” hangi információkkal szemben
lesz érintetlen. Ide cseng az a szófordulat, hogy
„Nem az a fontos mit mondanak…” B.T.205. „…
hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegìt hideg meleg bánat derű gyalázat dics nem hevìt…”
most itt a „gyalázat dics” ellentétpárt emeljük ki.
Aki hallásával áldoz, az a gyalázkodást éppúgy viseli, mint a dìcséretet. Azért a „..hanem az ki mondja” - befejezést nem szabad figyelmen kìvül hagyni
sosem. Mértékadó személy szava, még ha nem is érint meg, arra ügyelni kell. Nem lehet nem ráfigyelni, azt meg kell hallani, igyekezve megérteni s
azonosulni is ajánlatos az ilyen szóval. A sok oktalan beszéd, a rengeteg verbális hiábavalóság nem
érdemel figyelmet. Mai világunk tele van hangi információkkal is. Nem csak értelmetlen zajjal, de értelmetlen szavakkal is. Sokan lenézik, leszólják,
megvetik a mantrázást. Azt a Keleti szellemi/lelki
gyakorlatot, amikor magas tartalmi értékű szavak,
szókapcsolatok, mondatok, idézetek ismétlését végzi valaki. Minél magasabb értékű a szó, a mantra,
annál nagyobb erőt hordoz magában és önmagában
segìt a tisztulásban. Talán elhangzott már az az óInd történet, amikor egy bűnöző nagy hódolója
volt Mará Felsőbbségnek, a Halál Istenének. Örökké az Ő nevét zengte, mormolta: ma-rá, ma-rá,
ma-rá…rá-ma, rá-ma, rá-ma… s lett a Halál Istene
nevéből a Legfelsőbb egyik LegMagasztosabb neve
Rám(a). Lelki, szellemi, majd erkölcsi javára vált a
bűnözőnek, a számára más értelmű, vagy akár értelmetlen „mantra”. Így hatnak az alacsony tartalmi
értékü szavak is. Az alantas, bűnös, erkölcstelen és
negatìv sugárzású szavak bármìly kedves dalszöveg-

ben sorjáznak is, azok újabb és újabb hallása, netán
unos-untalan ismétlése hat és negatìvan! Észrevétlenül. A fül nem válogat, minden hangot érzékel, még a
„nem hallható” rezgéstartományból is. Az érzet s az
értelem képes válogatni. A tompult érzetek, a kimunkálatlan értelem nem tesz különbséget ’jó’ ’nemjó’ és
’szeszély’ közt. Mint a fül, mindent befogadnak, sőt
egyformán kezelnek értéket és értéktelent, valóságot
és álságot, igazságot és hamisságot. Nem oktalanság a
hallás „föláldozása” amikor az értelem kirostálja az
ocsút, meghagyva a tiszta ’jó’-t. A hallgatásnak sokhelyütt találjuk dìcséretét és ez nem a „Ne szólj szám
nem fáj fejem” -„cìmű” viszonosságalapú megközelìtés. Meditációs gyakorlatként is alkalmazott, sőt a
hallgatás, a „nagy csend” számtalan lelki/vallási közösségben követett, hosszabb-rövidebb megtörés nélkül gyakorolt formula. A MINDEN-tudat itt is a
hely-idő-körülmény „szent-háromság”-ra való ügyelést ajánlja. Van amikor a hallgatásnak van az ideje, de
van hogy nem-szólás a nagyobb baj. A „vétkesek közt
cinkos aki néma!” - Babits-i gondolat megint csak nagyon fontos erkölcsi kérdés, hozzá téve ki nem vétkes? B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan
s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le
nem jő…” - mondja Úr Balarám s tudjuk, hogy az
esendőség karöltve jár a kisebb-nagyobb vétkekkel.
Sajnos mára általánossá lett, hogy „Amiről nem beszélünk az nincs!” - s ìgy nagyon sok kedvezőtlen
körülmény kerül elleplezésre, nem csak mások előtt, de nemegyszer önmagunkban, önmagunkkal
szemben is. Ezekről a hallgatás nem ’jó’! Természetesen a MINDEN-tudat nem az oktalan hallgatásra
sarkall, nem a bajok és nehézségek eltitkolása a cél,
de a feleslegességet a józan ember megérzi. Sokszor
érti a ’nemjó’-t, de a gyermeki incselkedés csak
felszìnre enged, akár még oda nem is illő dolgokat.
Ha megfigyeljük a sok bölcs öregről (férfiről és nőről)
szóló megemlékezéseket, azt találjuk, hogy a hallgatás
inkább „arany” (elnézést, de a kisördög csak kikìvánkozik: „Hallgatni Arany – Írni Petőfi” - bugyuta
blaszfémia, vagy ha „Hallgattál volna, bölcs maradtál
volna!” - s még sorolható lenne e komoly sorok közt
is a tréfaság, mert tudjuk, hogy az Úr eredendően derűs. Akik a komor, ráncoshomlokú Istennel barátkoznak, azok nem látját az Ő Teljességét.) B.T.549.
„…beszédnek is van fegyelme igazmondás nem
bántás - kedvesség és legfőbb téma e bizalmas
tanìtás 550. fegyelem a gondolatban kevés beszéd
derűs kedv - kitartás és önuralom békességbe
merülve…” - Tehát sem a céltalan „süketség” sem
pedig az oktalan „némaság” nem a közép-út felé
vezet. Mindkettő egyfajta ragaszkodás és az azokra
tett fogadalom is inkább ’szeszély’ -néha múlómint sem bölcs belátása a világ sokszìnűségének.
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van ki összes érzékeit fegyelmezve áldozik - más pedig léggyakorlattól szabadulást álmodik
Az áldozatvállalás motiváló tényezője a mindennapokban jellemzően valamilyen ellenszolgáltatás-, viszonosság/viszonzás, vagy „jutalom” reménye.
Akik nagyon „tudatosan” végeznek áldozati cselekvéseket, azok rendszerint erős hittel vannak az
irányban, hogy áldozatuk nem lesz hiábavaló, sőt
bizonyosan eredményre vezet. Sok iskola hìrdet /
ajánl olyan módszereket, kurzusokat melyeken
elsajátìtott formulákkal igény szerinti eredmények
érhetőek el. Akik pedig sikertelenek, azokkal lesúlytóan közlik, hogy nem koncentrált megfelelően,
nem volt ott, nem adta igazán át magát, (nem fizeti
rendesen és hittel a tagdìjat) stb. Szóval a folyamat
jó, de a gyakornok nem elég elkötelezett, ezért ne
csodálkozon a kudarcon. Mindig akadnak önjelölt
„Tanìtók” jóga-oktatók, miegymás, akiket az igény
hoz felszìnre. Miként a komoly lelki törekvésben
elhangzik, hogy „Ha kész a tanìtvány, megjelenik a
Mester / vagy a Tanìtás” - úgy az érzékszervek szabályozásától (bár leginkább manipulálásától) vágyteljesülést remélők esetében is felbukkan egy tanfolyam, annak vezetőjével. Haladnak a gyakorlatokkal
s a várt siker halovány. Ezek kb. a modern változatai, az évezredes hagyományokkal rendelkező és
eredményesen működő ön-szabályozási folyamatoknak. Az érzékek, az érzékszervek továbbìtotta
ingerek/információk dekódolói, amihez megfelelően kiművelt intelligencia kell, hogy kapcsolódjon. A
jól működő-, sőt kifinomúlt érzékszervek jobb
minőségben érzékelik a külső hatásokat. A tisztogatott érzékek nagyobb valósághűséggel veszik az
„adást”. A magasan fejlett intelligencia pedig mindezeket képes olyan rendszerben elhelyezni, elrendezni, ami által az egyén a másokat is érő ingerekből kiolvashatja az igazságot. Tekintve, hogy a külső hatások gyakorlatilag mindig anyagi tìpusúak, ìgy
az azok által elért változások is inkább anyagi jellegűek. Mivel a lelki erények/eredmények nem anyagiak, azokat anyagi/testi tìpusú behatásokkal csak
akkor lehet előmozdìtani, ha az áldozat ’jó’ azaz az
anyagi tett ’jó’ lelki minőségű formában van végezve, gyakorolva. Egyszerű példa: ha egy étel testtudatban-, vagy méginkább megszokásból, kellő figyelem/ráhangolódás/odaadás nélkül készül és testi érzékkielégìtési célzattal kerül elfogyasztásra, akkor az egy normális / általános beviteli aktusa az anyagcserefolyamatnak. A testfelépìtés/-fenntartás
funkciónak megfelelő, de nem hordoz lelki értelemben épìtő jelleget. Viszont, amikor egy étel már
a tervezési stádiumában lelki célzatú, Istennek történő felajánlás a motiváció, olyankor a menüválasztás, az alapanyagok beszerzése, előkészìtése, maga a
főzési „ceremónia” tisztán, figyelmesen, odaadással
kerül végrehajtásra, majd elfogyasztás előtt első az

Úr, akkor az Ő maradéka tiszta/tisztìtott lelki étel.
Gúnyoros testtudatúak megjegyzik, hogy az egész
csak önámìtás, hisz Isten nem fogyasztja el az ételt,
a lelki törekvő csak megjátsza az ájtatost, miközben
magának főz és alig várja hogy ehessen. Számukra
legyen úgy, ahogy gondolják, az érzékeit pl. étkezés
kapcsán imìgy szabályozónak nem válik kárára
igyekezete. Ahogy halad ebbéli életvezetésében, úgy
lesz egyre magasabb ìze áldozatának és nem anyagi
értelemben, miközben nem mellesleg a tiszta étel is
egyre ìzletesebb. A fontos a célzat, a felvilágosult
lelki törekvés, az őszinte és alázatos gyakorlás és az
elvárásnélküliség. Hiába fegyelmezi egy kalandvágyó valamennyi érzékét (látás, hallás, szaglás, ìzlelés, tapintás) ha nincs mellette lelki elkötelezettség,
akkor csak anyagi kedvezőséget ér el - bár már az
sem kevés! A légzés alapvető életfunkció. Leegyszerüsìtve; oxigén be, széndioxid ki. Azonban ennél
messze mélyrehatóbb és nagyobb jelentőségű a
„légcsere” ami nem puszta áramoltatása a gázoknak
test és a tér között. Nem csak légáramlás folyik, hanem energiaáramlás. Engedtessék meg egy kis
„vendégelőadó” idehìvása: részlet Deepak Chopra:
„Tökéletes testsúly” - cìmű munkájából. „…Vegyünk példának egy lélegzetvételt. Minden egyes lélegzetvételkor az univerzumból 1022 atomot inhalálunk. Ez az asztronómiai mennyiségű nyersanyag
a környezetünkből a testünkbe kerülve pillanatok alatt a szìvünk, csontozatunk, vesénk, májunk sejtjeivé alakul át. Utána, minden egyes kilégzéskor ugyanannyi atomot bocsátunk ki testünk minden részéből. A szó szoros értelmében, szìvünk és vesénk
darabjait lélegezzük ki. Ha ezt a technikát vesszük,
állandóan megosztjuk szerveinket másokkal, és
nemcsak a kortársainkén osztozunk, hanem mindenkién, aki valaha is élt. A radioaktìv izotópok
matematikai számìtógépes feldolgozásával minden
kétséget kizáróan kimutatható, hogy jelen pillanatban, fizikai testünkben egymillió olyan atom található, amelyek egykoron Jézus, Buddha, Dzsingisz
Kán, Leonardo da Vinci vagy Michelangelo testében voltak. Csak a legutóbbi három hét során egy
kvadrillió (képzeljenek el egy; egyest és tizenöt
nullát! 1.000.000.000.000.000) olyan atom áramlott
át a testünkön, amely már a bolygónk minden egyes
élőlényének testét megjárta…” – egy bizonyos,
hogy a légzőgyakorlatok során olyan folyamatok
zajlanak, amelyek nem csak anyagi/testi következményekkel járnak, ezért érdemes minden ilyen
irányú próbálkozást megelőzően tájékozódni/tudakozódni s ha valaki ilyen áldozati cselekvéssort
választ lelki épülése érdekében, akkor megfelelő
Vezető segìtségével haladni azon az úton. A MINDEN-tudat nem követ légzőgyakorlati szertartást.
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van ki vagyont más önszigort van ki testgyakorlatot - más pedig a szentírások szavain át áldozott
Avatár Balarám különböző áldozati módokat, formákat sorol, melyek a lelkiekben (is) törekvőket
mindig is vonzották. Vannak az általános un. világi
dolgok és mögöttük/mellettük sokan sejtik hogy
kell létezzen mindezeken túli, valami titokzatos,
amit nem adnak ingyen. Áldozatvállalás nélkül alig
érhető bármi is el. Ha nem is azonnali cselekvés az,
de az évek, évtizedek tanulása, gyakorlása, számtalan lemondása mind megelőzi azt a helyzetet, amikor a törekvő szembesül az eredménnyel. Felgyorsult időkben -mint pl. manapság- azonnali sikerre vágynak legtöbben és azért kacérkodnak a
különböző áldozati formákkal/formulákkal. Hajlandóak sokmindent feláldozni. Közismert, hogy
több vallási felekezet, szekta kérve/kéretlenül anyagi javakat-, vagy javak eladásából származó pénzt
kér -még ha csak ráutaló magatartással is, nem direkt utasìtással- a közösség -jellemzően- technikai
tìpusú fejlesztésére. A lelkes hìvek többsége meg is
teszi. Áldozat? Egyéni haszonszerzés? Tudatlanság?
Lelki terror? Ki tudja, mikor-, kinél mi. A MINDEN-tudat is tisztában van vele, hogy közösség
épìtése, működtetése tárgyi eszközök iránti igénynyel, kiadásokkal is jár. Közösségi hely, annak üzemeltetése, fenntartása s ott vannak még a „függetlenìtett” „kiválasztottak” akiket a többiek tartanak
el. Sok kultúrában vannak ennek évezredes hagyományai. Vannak a világi hìvek s a bennfentesek,
akik oly elmélyültek a lelki gyakorlatokban és oly
sok áldozatot hajtanak végre a világiak lelki üdvéért, hogy mások kell hogy létfenntartásukat biztosìtsák. Képmutatás! Senki, senkit nem képes
megváltani. Senki mulasztását nem lehet eltörölni,
mások rituális szenteskedésével mentesìteni. Aki
amit elkövet, annak következményével kell együtt
élnie; jóval, nemjóval egyaránt. A visszhatás törvénye nem kivételez. Olyannyira magától működő,
hogy ha még mindenféle „karma-levételekkel” is
próbálkoznak, a következmény ideje el fog jönni.
Szép dolog a megbánás. Az őszinte különösen.
Mindenki megbocsáthat, de az elrendezések Nagy
Rendje részrehajlás-, megkülönböztetés nélküli.
(valódi ’szeretet’ 3. fordulata) A Legfelsőbb azért
nem gyakorol „megbocsátást” mert Őt nem éri
semmi visszhatása. Mit Neki bárki tévelygése. Az is
a „szìnház” része. Mivel Önmagában Teljes, senki
és semmi nem tudja kikezdeni, megsérteni, megbántani. Ő nem csak a kötőerők, de a karma felett
is áll. Nem Ő a Haragvó-, vagy a Bosszúálló Isten.
A Felsőbb Irányìtók felbosszanthatóak, megsérthetőek, azok kiengesztelhetőek is, még meg is lehet
Őket vesztegetni, de nem mindent Ők mozgatnak.
Az Isteni elrendezéseknek Ők is alávetettjei. Anyagi
javakat feláldozni nem helytelen, de ha létfontos-

ságú dolog kerül feláldozásra (pl. család feje fölül a
fedél) az elgondolkodtató. Hol marad a kötelességteljesìtés? Ha családos ember családja békéjét veszélyezteti, az kötelességszegés. A család bármely
tagjának vallásos elkötelezettsége miként befolyásolhatja a többiek -Istentől kapott- szabad akaratát?
Az erő jogán? Nem az az erő, ha másokat hozunk
nehéz helyzetbe, az ha magunk képzelgéseit áldozzuk fel másokért! Felesleget feláldozni, megint csak
elgondolkodtató, mitől-, kitől van a felesleg? Mi
késztette az áldozathozót annak felhalmozására s
honnan hiányzik az, ami másnak fölösleg? Aki követi életvezetésében azt az alapelvet, hogy mindig
mindenből csak a szükséges és elégséges legyen
meg neki s a rábizottaknak, az nem halmoz fel. S
elérkeztünk az „önszigor”-áldozathoz, ami semmiképpen nem a test sanyargatása. B.T.539. „..van ki
testét sanyargatja túl szabályzó elveken - kapzsi álnok vágyat szìtó szenvedélyben hentereg 540. démonikus gonosz pára egyre gúzsba köti lélt - ám azon túl Engem is bánt mint ki áthatom a lényt…”
Az egészséges ’önszigor’ fegyelem. B.T.550. „… fegyelem a gondolatban kevés beszéd derűs kedv kitartás és önuralom békességbe merülve 551. ki e
három fegyelmezést önzetlenül követő - viszonzásra nem gondolva jó az ilyen törekvő 552. önszigorát mutogató megbecsülést áhìtó - képmutató
merő szeszély jóság ellen lázìtó 553. testét vagy
mást sanyargató s azt vezeklésnek hìvó - merő sötét és tudatlan ilyen személy bìz nemjó…” A testgyakorlatban is mindig meg kell találni a szükséges
és elégséges egyensúlyát. A kötőerők mindenben
jelen vannak. B.T. 541. „…háromféle adomány van
háromféle étel is - éppen úgy az áldozatok mint ki
szabályt követi…” ’jó’ ’nemjó’ ’szeszély’-es az
áldozás is és a szabályok követése is. B.T. 545. „…
áldozatból az jó amit kötelességtudat hajt - követni
az ìrásokat jutalmat se akarva 546. dicsfény hajtott
eredményvágy szeszély fűtött áldozás - aki ìgy tesz
földhöz ragad nem érinti tisztulás 547. nemjó áldozat mi fukar szabályokat kerülő - senkinek sem
ajánl ételt szent szavakat se zengő…” A „Szentìrásokon” keresztüli áldozatbemutatás lehet azok
alázatos és szorgos tanulmányozása, de lehet ajánlásainak követése, magasztos sorainak recitálása is.
Egészséges kritikája sem tilos! Ha tisztelettudó és
kellően komoly, a MINDEN-tudat nem ellenzi a
szabad gondolatot. A fontos, hogy bárminemű áldozat gyakorlása, bemutatása legyen összhangban
az áldozóval. Attól lesz hiteles, képmutatást kerülő
minden cselekvés, ha egyensúly van áldozó és áldozat között. A Legfelsőbb senkitől nem vár erőn felülit, még csak szenvedést sem kìván (lásd fent B.T.
540. második fordulatát) harmónia legyen, az szép.
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van ki légzésén át ügyel életerő áramon - jobb orrt befog balon beszív majd balt zár s fúj a jobbon
Amikor Úr Balarám a különböző áldozati formákat, gyakorlatokat sorolja, akkor azt jelzi, hogy sokféle folyamat keres. Sőt aki keres, az talál is. Kérdés, hogy mit? Az biztos, hogy senki nem érdemtelenül sodródik össze azzal az iskolával, tanìtással
amivel épp találkozik. Ha az a sorsa, akkor jó helyen van (csak ìgy aposztrofok nélküli „jó” hisz
messze nem biztos, hogy az az Abszolút ’jó’!) Úgy
jó, ahogy kiérdemli. Az elrendezések összehozzák
„valamivel” amin a kereső embernek érdemes elgondolkodni. Dolga van vele. Lehet csak annyi,
hogy elutasìtsa. Sokan próbálnak több folyamatot
összemosni, ami nem keverendő az ’ökumenével’
amikor is különböző-, de keresztény alapú felekezetek kisérelnek meg együttműködést. Be kell látni,
még keresztény és keresztény is nehezen érti meg
egymást jelen-, nézeteltérésünk korában. Hogyan
volna képes „összehangolódni” különböző alapú
tan. Személyes alapú, személytelennel. EgyIstenes,
TöbbIstenhitüvel, stb. A nézetek összekavarodása
nem véletlenszerű. Az Isteni elrendezés része. Hasonlatos a Bábeli -nyelvi- zűrzavarhoz. Ha visszaidézzük a rendelt degradációs folyamat -rég előrevetìtett- menetét: „…Ahol nem követik a családi
nemes hagyományokat, ott a vallástalanság és a kötelességszegés lesz úrrá. → Mikor túlsúlyba kerül a
vallástalanság, akkor elfajulnak a női erkölcsök. →
Erkölcstelen nők nem képesek nemes utódokat
szülni a méltatlan kapcsolatokból. → Az elsokasodó dicstelen utódok romlását okozzák úgy a családoknak, mint a rokonvért kiontóknak. → Az ilyen
utódok nem tisztelik az ősatyákat. → Az ősatyák és
azok hagyományainak nem követése, a családok
vesztét okozza. → Elvesztek azok, ahol elhalnak a
nemzetségi hagyományok.” - látható, hogy a „menetrend” beteljesülése pontos. 1. az egykori nemes
hagyományok -köztük a különböző áldozatok- háttérbe szorultak és/vagy feledésbe merültek. Tisztelet hìján nem követik még azok sem, akik tudnak
létezésükről. 2. egyre szélesedik a vallástalanság,
aminek megnyilvánulása a formális vallásosság is! 3.
mindezeket természetszerűleg követi a kötelességteljesìtések elhanyagolása, aminek fontos motiváló
tényezője, hogy ismeretlenné vált a ’kötelesség’ mibenléte. 4. a női erkölcsök elfajulása az emberi kultúra alapvető rákfenéje! Lehet bármilyen akarnok
férfihad/uralom (?) ha az asszonyok jóerkölcsben
fogják össze a családot s nevelik tisztességre az
utódnemzedéket, akkor nincs baj, de nem ìgy van!
5. az erkölcstelen nők méltatlan kapcsolatokba
mennek bele s dicstelen életvezetésükkel megfertőzik a gyermekeket is. 6. az ìgy felnövekvő nemzedékek nem csak a nemes családi hagyományokat kerülik, de elsokasodásuk mindenre és mindenkire ki-

hat. 7. elmarad mindenfajta tisztelet. (mind eközben a szellemi- és erkölcsi hanyatlás is terjed, aminek következtében az ugyan tiszteletre nem méltó
elődöket mozgató körülmények is ismeretlenek maradnak. Terjed a „Ne ìtélj korán!” - figyelmen kìvül
hagyása) 8. a családok minden szempontból gyökértelenné válnak. Mindenki jár-kel, mindenfélével
kapcsolatba kerül s Maya IllúzióIstennő-nél erősebb intéző nincs e Földön. 9. ahol a nemes családi
hagyományok helyett a globalizálódott értékvesztettség uralkodik az a MA s a jövő. Nemzetségek
felszìvódtak, beolvadtak, nemzetekké higultak s a
„kisebb ellenállás felé” főtörvény szerint az értéktelenebb lesz mindenütt a vezérlő; eszményekben,
létfenntartásban, társas együttélésben, lelki gyakorlatokban, áldozásban. Nincs ebben semmi hiba,
hisz az Úr szeme előtt folyik a szìnjáték, a létező
mindenféle műfajban. Talán még kuncog is Magában, amikor szembesül a mesterkélt rituálékkal, az
énközpontú és öncélú szertartásokkal, mert azt
bizony sokan szeretik. A ’szeszély’ és a ’nemjó’ tüzelte kilépés az a kötelességteljesìtésből. A ma embere nem érti, hogy a Nap mindig fölkel. Neki
nincs ünnep -miközben minden pillanata a
MINDEN-imádatról szól!- nincs szünnap, sem
szabadság, Számára mindegy derű, vagy ború. Teszi
dolgát szakadatlan, nem cicomákkal, nem kérkedéssel, csak annak tisztes rendje szerint és „Csak
könnyedén” - ahogy a buddhista mondja. Miként is
lehetne a „csak könnyedén”-t összemosni a feszes
rendtartásokkal? Hogyan értené meg Istenest az
„Istentelen” (aki ugye nem létezik, csak az ilyen
ember valódi tudás hìján van!) Ilyen korban az áldozati szertartások „csupán” lényegüket veszìtették
el. A formák megvannak, de a tartalmak kaotikusak. B.T.95. „…élelemből élőlények esőből az élelem - áldozás termi az esőt az áldásért tenni kell…”
- legfőbb áldozat a kötelességteljesìtés. Ahol mindenki azt teszi, ott idejében s a szükséges és elégséges eső -életadó égi áldás- érkezik. Ahol elégséges
az élelem -testi-, lelki táplálék*- ott az élőlények
gond nélkül élnek. (* lám a mindennapos szájhagyomány is a ’test’-et teszi előre s csak utóbb a lelki dolgokat!? Ki érti, de -ugye- érthető.) Az életerőáramok ott folynak rendben, ahol a lél képes hatni.
Ahol nem a test az úr. ’Tudományosan’ is elfogadott, hogy minden testi rendellenesség lelki eredetű.
Hiábavaló minden áldozás, ha a lél elnyomott. Amikor a lél fel-fel dereng, akkor az egyén tudatára
ébred, hogy Ki valójában. Ki a lél és ki/mi Ő, az
ember. Akkor az értelem mindent képes helyén- s
értékén kezelni. Helyes cselekedeteket folytat, szabályozottan amitől az érzékek fokozatosan tisztulnak. Tiszta érzékekkel az áldozás is tiszta lesz.
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végül mindkét orrlyuk zárva lég be ki se áramol - más áldoz az étkezésén mit szigorún áthangol
Amikor valaki az életerő-áramokat igyekszik sajátos
légzéstechnikákkal befolyásolni, akkor nem ritka a
szándékos önfullasztásos törekvés, amitől az átmenetileg oxigénhiányos agyban felfokozott eufórikus
érzések gerjednek. Amint a célzat valamilyen testi-,
vagy érzetbéli örömszerzés, be kell látni, hogy az
nem a lelki emelkedés útja. „Ki mivel dolgozik,
attól sározódik!” - Aki a testi élményeket keresi s
gyakorolja, abban erősödik a testtudat, aki a testi
eszmények és -késztetések mérséklésére, visszaszorìtására, elhagyására tesz kìsérleteket, abban kezd a
testtel kapcsolatos szemlélet lelki irányokat venni.
A MINDEN-tudat eleve kerül minden manipulatìv
gyakorlatot, hisz a tudatosan élő s cselekvő ember
számára szükségtelen bármìly’ számìtó-, eredményorientált-, különösen viszonosság alapú mentalitás.
Nem könnyű megìtélni, hogy mikor tekinthető egy
tett az előbbieknek? A fontos a célzat minősége. Az
általános-, testtudatú ember testi örömöket, -jót, sikert kìván. Ennek elérése érdekében tervezi s szervezi életét, ebbéli törekvései töltik ki érdeklődési
körét. Alapelemek a négy vágy-tìpus (élvezet, javak,
hatalom, ismertség) azon belül pedig egyik gyarapìtása, fokozása a másikban remélt további elégedettségérzések elérése reményében. Leghatékonyabbnak az anyagi javak tűnnek, ami által sokféle élvezeti forrás finanszìrozható, számos területen érhető
el általa befolyás és közismertség. Nem ritka az
olyan módos ember, aki érzi/tudja hogy amije van
az valahonnan hiányzik, ezért adakozik, jótékony
alapìtványokat hoz létre. Őszintén teszi, de számìtásból, lelki békéje nyugtatgatásából. Ugyanakkor
az anyagi vágyak táplálása, azok fokozódásához vezet - természetszerűleg. Már nem akarat kérdése, az
elrendezések működnek. Az egyén önmaga áldozatává válik. Lelki törekvő nem ilyen babérokra tör.
Számára a célzat a felszabadulás és tudja, hogy annak első lépése a testi késztetésekkel szembeni kritikus életvezetés. Tanulás, tanulmányozás, érdeklődés a ’mi-mivel jár’ tárgykörben. Akinek az áldozatvállalásai, vagy áldozat-bemutatásai világi indìttatásúak, az abban fog eredményeket elérni. Aki szakrálissá teszi áldozásait, az azon a területen fejlődik.
B.T.158. „…mind ki őszintén áldozik bizton tisztuláshoz jut…” - szól Avatár Balarám, nem téve
különbséget a különböző áldozati formák között. A
lényeg a lelki célzat és az őszinteség. Amint formális, képmutató bármilyen áldozati cselekvés, annak
termése hiteltelen. Adhatnak földi cìmet, rangot, ha
mögötte nincs alázat, nincs őszinte lemondás, az
csak hamis látszat. Miként a FeketeMágusok mindent elérnek, amire fejüket adják, majd a végén
mindig elbuknak. Az igazság működik! Sok sikeres
törtetőt kap fel a nagy nyilvánosság, lesznek hìre-

sek, hatalomhoz-, befolyáshoz-, anyagi javakhoz- és
élvezetekhez jutnak, belül mégis üresek. Lényegi
lényük szenved, ìgy testi lényük sem tud harmonikussá válni. A lél nem anyagi természetű, semmilyen anyagi siker, -eredmény Őt nem teszi boldoggá, de amint csökken gazdája kötődése, kötöttsége
egyből felszìnre tör, még ha csak nyomokban is. A
körülmények rendezettebbé válnak, mintha magától történne. Nem lehet elégszer hangsúlyozni az
„Amit eszel, azzá leszel!” - még csak nem is MINDEN-tudatú alaptézist. Aki egy kicsit is értelmes,
belátja mi milyen jellegű, miket hordoz, miként hat,
olyan következményekkel jár. Ehhez természetesen
el kell(ene) fogadni a durva anyagin (föld/szilárd vìz/folyékony - levegő/légnemű - tűz/hullám-jelenségek - éter/tér állapotokon) túli törvényszerűségeket is. Legyen e durva közeg rendezett (hisz
nem is tudna más lenni) ha a hozzá társuló érzetek,
értelem és hamis én(ön)tudat a három kötelék (jó szeszély - nemjó) keverékébe ágyazva működik, akkor annak megfelelő lesz hatása, megnyilvánulásának következménye. Aki úgy áldoz, hogy étkezését
lelkire reformálja, az anyagcseréje beviteli oldalát is
tudatossá teszi. A MINDEN-tudatnak nem lételeme a szigor, tudja hogy semmi nem múlik el következmény nélkül. Akarva - nemakarva ’jó’-nak ’szeszély’-nek ’nemjó’-nak a termése azoknak megfelelő. A szigorúságot annyiban kell érteni, hogy amiről
gyakornok megtudja kedvezőtlenségét, attól eláll.
Örök vita tárgya a mértékletesség. Sok iskola hìrdeti, hogy mértékkel mindent szabad, sőt van tan
mely szinte kötelezővé teszi, hisz Istentől való.
Igaz, hogy a Legfelsőbbtől semmi nem független,
de Teljességében ahogy jelen van a ’jó’ mindig ott
annak ’nemjó’ testvére is. És itt a ’testvér’ nem kìvánt idézőjelet, mert a kettősségek világában, jelen
korunkban minden kevert - azisnemis. Azért a kevertség ellenére nincs egyenlő aránya, sem -hatása a
három köteléknek. Miben mi a meghatározó erejű leegyszerűsìtve- annak-, olyan hatásúnak tekintjük.
Talán nem igényel különösebb fejtegetést a ’jó’
kedvezősége, vagy a ’nemjó’ kedvezőtlensége. A
’szeszély’-ről pedig belátható, hogy hol ilyen – hol
olyan. A Nap -pusztìtó energiái ellenére- egyértelműen ’jó’. A Hold változékonysága szerint ’szeszély’-es. A sötétség ’nemjó’. Ha azt az alapsajátosságot belátjuk, hogy az állatok -természetüknél
fogva- nyughatatlanok, mìg a növények erősen nyugalomra késztetettek, akkor nem kell nagy tudomány ahhoz, hogy béke(ség) eszményét zászlaján
hordozó MINDEN-tudat melyiket részesìti előnyben, miközben a ’nemjó’ kötelék önmagáért beszél.
(lásd B.T.51. szakasz kiegészìtésében szereplő vázlatos „ételosztályozás”-t) Legyünk szabályozottak.
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mind ki őszintén áldozik bizton tisztuláshoz jut - tudják ők ki nem áldozik itt sem boldog nem hogy túl
Az áldozat önmagában ’jó’ - legyen az bár szakrális,
vagy világi. Benne rejlik a lemondás és az adás. Az
Istenes áldozatokat nem lehet elválasztani az áldozó által megcélzott személy(ek)től. Ők mind Felsőbb Irányìtók. Más-más működési területük, más
illetékességük s más a hatáskörük. Miként mindennek van lényege, úgy az elrendezéseket mozgató
Felsőbbségek sem személytelen energiák. Hatásuk
az, de Ők mind egy-egy lél, különböző formát öltve
Magára. Aki Hozzájuk intézi felajánlását, Tőlük
kap(hat) viszonzást. Ebből meg is érthető, hogy az
ilyen áldozati cselekedetek nem ’szeretet’ alapúak,
hisz elváróak, kapni vágyók és elfogultak. Részrehajlók önösségükben, énközpontuságukban és a
megcélzott szerint is. Üdvös a mások javáért tett
áldozás, vagy áldozatvállalás, amikor is a szakralitás
és a világi tett egyé válik. Más-, mások-, vagy a köz
javára bemutatot áldozatok és vállalt lemondások
adó jellegűek, bár ha nem is önös, mégis elváró(k).
Ha a célzattól elvonatkoztatunk, akkor maga az áldozás tisztìtó hatású. Olyan mértékben amennyire a
’szeretet’ hatja át (elvárásnélkül – adni – elfogulatlanul – s e három egy időben). Nem lehet elégszer
hangsúlyozni, hogy a ’szeretet’ bármìly sok helyen
és sokszor kerül fölemlegetésre, tartalmilag ugyancsak kétes értékű. Aki szereti hazáját, az csak ad és
ad, elvárások nélkül s nem tesz különbséget. Ott
szolgál ahova került, ahol tud. Mert hogy ’szolgálat’
a miniszterség, de az orvoslás, a tanìtás, vagy a kukák kiürìtése is. Aki szereti családját, az úgyszintén
csak azon fáradozik, hogy a többieket miként szolgálhatná. Mert szolgálat az Apa megbìzhatósága, akire mindig lehet számìtani, az Anya jóerkölcse, aki
maga a tisztesség, a Gyermekek igyekezete, akik hű
követői a méltó Szülői példának. Apa adja a biztonságot, Anya a melegséget, Gyermekek a derűt. Így
tisztul(na) egyén és család, általuk a közösség. Nem
misztikus rituálék által „csak” ki-ki dolga végeztével s azt hiánytalanul. B.T.608. „…kötelesség tétel
közben aki csak Engem imád - Mindáthatót okok
okát tökéletes nem hibáz 609. hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha
másét végzi tökéletesen 610. ahogy tüzet füst vesz
körül minden hibákkal terhelt - tökéletes cselekvés
nincs tedd a kötelességed…” Aki a tökéletesre törekszik gyakorta esik hibá(k)ba, ám ha egyszerűen örökös Isten-tudatban- végzi azt ami sorsa, küldetése, akkor tökéletes része az elrendezéseknek. Az
Isten-imádat sem elvont fantáziaszülemény. Ahogy
Úr Balarám mondja; imádni a Legfelsőbb Személyt
s Mindátható-kénti energiáit, melyek mindenütt,
mindenben jelen vannak. Ha tudjuk, hogy mely
emberi osztálymeghatározottságban mi a teendő, az
élet folyamán melyik korcsoportban mi a dolgunk,

akkor csak azon kell igyekezni. ’Élvezkedő’-nek
nem az élvezet a „dolga” az létformája sajátossága,
de tudás által felül lehet rajta emelkedni. Tanulóként élvezetet jelenthet az ismeret öröme, a jól
megoldott feladat. Családosként a többi családtag
kedvében járni. Visszavonultként a könnyed elengedés. Lemondottként ha harmónikus a világ.
’Nyerészkedő’-nek nem az érdemtelen haszonszerzés a küldetése, hanem jó gazda módjára a sokság
ügyes megszervezése s nem öncélúan! Ők hivatottak ügyek mozgatására s előbbre, nem hátra. Bonyolìtóságuk tiszte nem az el/túl-bonyolìtás, hanem a lebonyolìtás! ’Uralkodó’ uralási küldetésének
legfőbb szìntere az önmérséklet! Helyén lévő ’uralkodó’-nak semmit nem kell tennie magáért, hisz
„uraltjai” mindenben kiszolgálják, számára a (viszont)szolgálat ami feladat. ’Gondolkodó’ a valódi
tudás mestere s továbbadója és nem hamis okoskodások kótya-vetyéje. Mindez áldozati tett, pedig
csak annak végrehajtása, ami jelen létformában a
„feladat”. Mások területére törve, hiábavaló minden igyekezet, abból ’jó’ nem tud kisülni. Ezt az
egyszerű áldozatot kell(ene) mindenkinek felvállalni
s annak köszönhető tisztulás által már itt megìzlelhető a valódi ’boldogság’. A közbeszéd „boldogság”-a hol van a jól végzett munka öröméhez? Persze aki másét végzi, annak inkább szenvedés. De ki
van ma a helyén? Valódi helyén? Talán senki. Mindenki másra néz, másra mutogat. Vezetők az ostoba vezetettekre, sokság a méltatlan vezetőkre és ìgy
tovább. A béke-tűrés nem a békesség tűrése, de a
békétlenség viselése. A nézeteltérések közepette
végzett kötelességteljesìtés, példamutató, önzetlen
szolgálat. Legyél balek. Nem ügyefogyott, hanem
jószìvű, akár gyermekien naìv, örök optimista.
Hagyd, hogy használjanak. Ne ki-használjanak, de
abban lehess mások szolgálatára, ami a dolgod,
amiben otthon vagy. A helyén való s örömmel végzett szolgálat önmagában elégedetté tesz. A küzdőnek elég a küzdelem maga. Sosem tud megállapodni, célja a küzdés. Így mindig céljánál van, de sosem
ér oda. Békéjét el nem éri. A MINDEN-tudat nem
a küzdők útja, inkább a balekoké, amihez méltóság
kell. Viselni a más-ságot. Nem mutogatni, csak tudni, hogy a norma, ma nem a MINDEN-tudat oldalán áll. Aki ezt tudja s mégis ezt az utat járja, az
derűvel tölti be, rendelt helyét. Nem vágyik feljebb,
nem vágyik másra, csak sorsának alázatos elszenvedője. Örömmel szenvedő (azisnemis) Nem ficánkol, nem kapálózik, tudja nyakán a hurok. A kedvezőtlenségek köteléke, mégis oly méltósággal viseli
Isten nyakörveként, mint szerető kutya gazdája pórázát. Aki tudja, hogy tiszte úgy itt, mint majdan a
Legbensőbb Bizalmas Isteni szférában, a szolgálat.
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a védikus szentírások dicsérik az áldozást - de azért tudd Jas barátom cselekvés az mindahány
A Védák keletkezését i.e. 4.000 és 6.000 közötti
időpontra teszik. (Tekintve, hogy Avatár Balarám
és a jász ősbölcs Jas közötti párbeszéd i.e. 3.102
körül zajlott le -a korszakváltó Kuru mezei csata
után- s mivel ott már hagyományozottan kerülnek
többször fölemlìtésre, inkább a hatezer év, vagy
még régebbi ismertség tételezhető fel.) Mai formájukban négy fő részből állnak. A Rigvéda; himnuszokat, a Jadzsurvéda; áldozóigéket, a Számavéda;
ősi dallamokat, mìg az Atharvavéda; főként varázsigéket foglal magába. Legősibb az 1.028 himnuszból álló Rigvéda. Ősi memorizációs technikákra támaszkodva, a szövegek évszázadokon keresztül
szájhagyomány útján terjedtek. Sőt, mivel rituális
értéke csak az Apáról - Fiúra, Mesterről - Tanìtványra, élőszóban áthagyományozott szövegnek
volt, azért még ìrásos megjelenésük után is, szinte
kizárólag szájról szájra őrződtek meg. A himnuszok és imák az istenekhez szólnak, mert a mindennapok tudásalapú életvitelét, szabályrendszerét a
méltó hagyományok, a nemes erkölcsiség és magasszintű szellemiség vezérelte, amit nem kellett rögzìteni, a védikus berendezkedésű társadalmakban mint pl. a jász ős, AS nép körében- mindenki élte,
rendre-, rangra való tekintet nélkül. REND volt. (A
’véda’ gyökszava; ’vid’ - jelentése; tudás, bölcsesség.
A kettőt gyakorta mossák össze, vagy cserélik fel,
de alap a valódi tudás, majd annak gyakorlása, megvalósìtása, megnyilvánulása a bölcsesség, ami manapság legtöbbször tudat alatti tudás kifejeződése,
azaz a mértékletes-, lecsillapodott-, megfontolt életvezetést mutató ember által sugárzott -rejtett- tudás
a lél kivetülése, akár a bölcsben tudatos megfogalmazódás nélkül is). Amikor a ’védikus’ tudomány, társadalom, -kultúra, -orvoslás, -csillagászat, stb.
kerül emlìtésre, akkor a tudás alapú megközelìtést
kell érteni, ami a hagyománykövetés és szájhagyományozás révén minden újabb s újabb generációban igazolódott, nem kellett velük könyvtárakat
megtölteni. Fontos sajátossága volt a védikus alapú
berendezkedésnek, hogy az egyén nem csak helyzetével volt tisztában, de azzal is hogy ahova születik,
annak oka van és bármi nemtetsző megoldása nem
a helyváltoztatás. Olyan fokú volt ez a szemlélet,
hogy a vonalasabb Tanìtók eleve elveszettnek tekintették azt, aki szülőhelyét -más-, vagy jobb élet
reményében- elhagyta. A jelen kort megelőző időkben, az akkori civilizációk letelepültek voltak. Szellemiségre, lelkiségre, tudományosságra minden közösségben (’civilizáció’ egy szinonìmája ’társadalom’) megvoltak a szükséges és elégséges tudású, képességű személyek. Nem kellett sem társadalmi
sem pedig egyéni tanácsért a „szomszédba menni”!
Élték az elődök életét, attól el nem térve. Nem volt

igény a változtatásra, a ’más’-ra. Még a XIX. szd.-i
magyar vidéken -köztük a Jászságban- is azt várta a
fiatal, mikor nő bele Apja/Anyja ruhájába. Úgy öltöztek, úgy étkeztek, úgy dolgoztak és éltek, mint
eleik. Mindenki büszke volt, ha bekerülhetett az ősi
vérkeringésbe. Nem akart senki eltávolodni a nemzetség-testtől. Nem volt ez semmiféle lemondás,
természetszerű áldozatosság volt, mert úgy volt ’jó’.
Az egyhelybenlakás magával hozta a különféle Isten-imádatokat. Mivel nem merült fel a Földi ’más’
ìgy bármi igény-, vágy-, félelem megjelent, vagy túlnőtt a megszokott „komfort-zónán” fölfelé (bizonyos esetekben lefelé!) fordult egyén és/vagy közösség. A kapcsolat fizikai megnyilvánulása valamilyen-, már bevált ceremónia, áldozati forma. Legyenek az ilyen társas-, vagy egyéni cselekvések bármìly fennköltek, mind eredmény-orientált, viszonosság-alapú, elváró, ’kapó’ s nem ’adó’ jellegű!
(lásd: a valódi ’szeretet’ fogalom; második fordulatát) Hiányzik belőlük a REND elfogadása. Az
egyélethitűek, az anyagi vágyakat dédelgető test-tudatúak, elmebeli elképzeléseik/spekulációik megvalósulásán/megvalósìtásán fáradoz(tak)nak. A tett
gyümölcsére való vágyódás a meghatározó motiváció, nem az elrendezések elfogadása. Azért kerül
sokszor elő az ’elfogadás’ kérdésköre, mert aki tisztában van a MINDEN-el, az Ő Mindáthatóságával, önmaga lényegi lénye; a lél Isteni-ségével, mint
a MINDEN parányi szerves részekénti ’jogállás’ és
belátja, hogy semmi nincs ok nélkül, minden okozat, aminek összes oka -teljességében- kifürkészhetetlen, az beéri azzal, hogy rendelt helyét megtalálva, örömmel végzi kötelességeit és nem fel-,
vagy le tekinget vélt segìtségért. Mondják a kedélyes
bölcsek: „- Óvatosan a kìvánságokkal, mert még
teljesülnek!” - s a (be)teljesülés nemvárt új kihìvásokat hoz, amire a gyanútlan gyakornok nincs felkészülve. Gyakorlott gyakornoknak pedig nem kell
felkészülni, mert nem dédelget személyes testi / anyagi vágyakat, beéri a megadatottal. Lássuk be az
sem kevés. Mikor eljött a jelen kor kezdete és az ősi
AS városállamban is kezdtek terjedni a REND-ellenes képzetek, magatartásformák, akkor jött el ős
jászok számára (is) a válaszút; -Menni, vagy maradni? - a hagyomány a maradást diktálta, de változatlansággal! A változ(tat)ások megjelenése szétzilálta
a társadalmat. A ’más’ ott volt, hisz nem voltak elzárva a világtól s a környező kapcsolatok mindig
döntési helyzetbe hozta őseinket; - Hagyomány?
Változás? - mindezt pedig nem a tudás oldaláról
közelìtették meg, hanem a tettek, a cselekvés felől.
Jas a Bizalmas Tanìtás szellemiségével a pusztábavándorlást mutatta be, az elfogadó, ráhagyatkozó
elrendezésekkel, áldozati ceremóniák nélkül. ’Élni’.
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minden tárgyi áldozatnál többet ér a bölcs tudás - mert hogy az a kútforrása mindennek mi áldozás
Tudás nélkül csak az elemek mozgatnak. Hamis én(ön)tudat, kiműveletlen értelmező képesség/intelligencia, tompa érzékek, megtévedt érzékszervek és
a három kötelék (jó – szeszély – nemjó) kevergésében vergődő elme. Hiába van ott egy parányi ’jó’
hiába a tudatlanság vezette jószándék, az áldozatok
a hanyatlást viszik előbbre. A sokság nem akar
mást, csak egy kis jót. Egészséget, boldogságot,
anyagi biztonságot magának és szeretteinek. Közben pedig mindent megtesz egészsége lerontásáért,
egyénileg és közösségileg egyaránt. A „tudomány”
folyamatosan felállìtja az egészségügyi határértékeket, úgy hogy arról sincs fogalma, hogy milyen
összefüggések vannak a durva- és a finom fizikai
megnyilvánulások kölcsönhatásaiban, magasabb
szintekről már nem is beszélve. Majd e manipulatìv
határértékeket is megszegik. Olyan helyeken és
helyzetekben keres boldogságot a sokság, ahol a
boldogtalanság születik. Múló- és látszat „értékekben” önámìtó próbálkozásokban. Az anyagi javakból mindig, mindenkinek kevés, legyen az milliárdos, vagy hajléktalan. Szeretteik köre pedig napról-napra változik. Ma ’Ő’ az egyetlen, holnap gyűlöletes ellenség. Ma az imádott gyermek/testvér/barát, holnap a kitagadott/megtagadott/megvetett. Eltűnik a hűség, a kitartás, az önmérséklet,
önmegtartóztatás, az együttérzés, a mindennapok
áldozatvállalása, a lemondás és minden kommunikációs szint- és csatorna ezt gerjeszti. Tudatlanság
lett az úr. (BBB. Hagyomány -részlet-) …értelmetlen dolog lett ìgy régi szentség hisz nem él - csökevényes oktalanság érthetetlen dőreség - alszik
ilyenkor az elme testi késztetés az út - tévutakra
hajt a kényszer tudatlanság lesz az úr - emberinek
vagy nemesnek ilyen út nem hìvható - állatsorsot
valósìt meg jót képzelgő földlakó” Mindig új kell,
mindìg más és a másé, az ősök- és hagyományaik
idejemúlt maradiságok – vallja a kor embere. A nézeteltérések korának embere. Pedig amit századok-,
sőt évezredek megpróbáltak s jónak találtak, azokat
gondolkodás nélkül lehetne használni lelki-testi épülésre. „Nincs új a Nap alatt!” – nem kell feltalálni
sem a spanyolviaszt, sem a csövön a lyukat. A tiszta
tudás, a jó erkölcs még senki lelki üdvét nem veszélyeztette. Ja hogy az anyagi/testi viszonyait
nemegyszer? De itt és a MINDEN-tudatban nem
az anyagi boldogulás recepteskönyve van elrejtve,
meg az is. (azisnemis) Hisz aki a komoly lelki tudományok ajánlásait követi, mindig figyelemmel helyidő-körülményre, az amint tisztul, ahogy emelkedik
lelkiekben, egyre rendezettebbnek érzi anyagi viszonyait is. Nem azért mert minden korábbi vágya
teljesült, hanem azért, mert szilárdul megkülönböztető képessége. Világossá válik számára ’kell’ és

’nemkell’. Aki csak -helyét megtalálva- kötelességteljesìtéssel tölti napjait, annak nincs szüksége semmi tárgyi áldozatra. Elég áldozat maga a tisztes lét.
Korunkban jónak lenni is gyanús. A lelki békét kereső ember mégis a tisztes(séges) úton jár. Sok ember keres. (BBB. Vagyunk elébb -részlet-) „…keres
kutat mi lőn sora - fészkit mégsem leli soha - nem
lesz nyugság nem lesz béke - mìg el nem hagy
ember képet - járja járja örök útját - nem merìti
tudás kútját - ostobán él nem lel tudást - csetlik
botlik bután sután - meg meg csalja minden érzék nem hagyja el ember lépték - ott keresi gyökérzetit
- ahol nem volt soha neki - nem tudja hogy örök
léte - nem emberi isten féle - ilyen létnek pedig sora
- nem e földi nem ostoba - itt ha bölcs akkor csak
tanul - remény szerint talán okul” - Amìg az egyén
nem okul, addig életismétlések vannak. Nem ugyanaz folytatódik, hanem az újabb létben viszi továbbgyarapìtásra a lelkieket és tanul újra máshol,
más anyagiakat. Jó esetben az embertestből eltávozott lél ismét emberi testet ölt, azonban az, hogy
ugyanoda szülessen meg, nagyon kivételes. Akiben
oly erős a kötődés utóbbi emberlétéhez és/vagy a
hátramaradtak oly erővel kötődnek hozzá, nem
engedik el, az mindaddig nem jut új lehetőséghez,
amìg e kötődések fel nem oldódnak. A feledés nagy
segìtség. Úr Balarám ìgy szólt a dicstelen létről:
B.T.516. „…kétfélék a teremtmények isteniek s gonoszok - isteniről bőven szóltam halld most azt kik
nem azok 517. démoni kit nemjó ural nem tudja mi
jó s mi nem - tisztátalan tiszteletlen igaztalan az
ilyen 518. aljadékok hitetlenek nincs is isten hirdetik - csak a kéj s az élveteg lét minek hódol mindenik 519. ők is isten teremtményi romlást végzők
hadai - lényegi lényt gúzsba kötik nincs ki innen
szabadìt 520. fogyhatatlan törekszenek mámorosan
élni meg - gőgöt dühöt hiúságot állatias életet 521.
örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók élvetegek kéjre törők minden fölé azt rakók 522.
minden vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek
- miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg
… 525. … majd áldozok ha kiéltem mind amire
vágyódok 526. megkülönböztetés nélkül káprázatba
burkolva - vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét
pokolra 527. kétes biztonságnak dölyfe áláldozat s
hamisság - ez mi útjuk sötétségük számukra vallásosság 528. szabályozott élet nekik lenézendő gyakorlat - csak hatalom birtok élvár istent is
megtagadva 529. mivel ilyen természetük új létük
sem lehet más - démonikus anyaméhbe juttatom el
mindahányt 530. születésről születésre tévelyegnek
egyre ők - létről létre egyre másra kezdhetik a legmélyről…” – Jószándékú lelki törekvő beéri dolga
végzésével s közben a valódi tudás keresésével.
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íly tudásra alázattal az tehet szert ki kérdez - s tiszta bölcsnek szolgálata mivel célba elérhet
Az Úr Balarám által felsorolt „tudás” ismérvei az
’alázat’-tal kezdődnek és a „hű szolgálat” is az elsők
közül való. (B.T.437. „…alázat és a nem ártás hìján levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat
tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások belátása érintetlen
derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak Énhozzám elengedve
már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot
kerülve 441. az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett
látása…) „Alázattal … ki kérdez” - tehát az alázat
melletti másik fontos tudás-kezdemény a kérdés.
Nem buta nézés a világba, hanem -örök, gyermekiérdeklődés, hisz minden a MINDEN része, ìgy
minden -a maga nemében- csoda. A tudakozódás
azonban sosem lehet kérkedő, vagy gáncsoskodó.
Természetesen akiben nem merülnek fel kérdések,
azt nem lehet és nem is szabad kierőszakolni. Aki
„agyhalott”-ként elfogadja- és beéri a médiából reáömlő maszlag- és mocsok áradattal, az nagyjából
menthetetlen. Neki még kell jó pár élet, hogy az
összecsipegetett lelki értékek révén, elindulhasson a
komoly keresés útján. Nem véletlenül mondják,
hogy „Bele lehet hajtani a lovat a patakba, de arra
nem lehet kényszerìteni, hogy igyon” - El lehet
venni valakitől az ostobasághordozókat, de attól
még nem fog megnyìlni az értékek felé. Az éretlen
gyümölcstől nem várható, hogy alkalmas legyen
bármi kiváló alapanyagául. Ha csak egy éretlen kerül a főzéskor a sok érett közé, az eredmény nem
örömteli. A ’kérdés’ a bölcsek kenyere. Mert az igaz
bölcsek hallgatagok. Nem hìrdetnek, csak ha kérdezik őket. A személyes lelki útra lépők értik, hogy
hiába minden leìrt tan, önmagát senki nem képes a
helyes irányban tartani. Kell a Mester. Ki milyen
Tanìtót választ, kit milyen Tanìtó talál meg és
Hozzá miként viszonyul a törekvő tanìtvány, olyan
mértékben valósìthatja meg a tanìtást (tudást). Nehéz kérdés a bölcs szolgálata. A világ szìnes. Sok és
sokféle az út (majd hogy nem végtelen). A szokásos
Tanìtó - Tanìtvány viszony keretében gyakori a tanìtványnak a Tanìtót oly módon szolgálni, hogy az
messze nem a ’kérdés’ de inkább a kérdés-nélküli
vak követés és a gondolkodás nélküli alávetettség
keretében, minden erő-, energia és anyagi javak átadása. Ha a Tanìtó a valóságos lemondott életrend
tagja, azaz elmúlt úgy 75 éves, akkor neki tényleg
semmire nincs szüksége. Test és lél egybentartására
bőségesen elég a „kegyelem-kenyér” is, fedélnek
pedig megteszi az évszaknak megfelelő akármi. Lelki ember számára érthetetlen az a pompa, amiben
vallási vezetők léteznek. Akinek eszmei Mestere
nincstelen senki volt, ugyan hogy fér bele képzetébe

az anyagi fel- és elhalmozás? Mondják, hogy az őszinte Tanìtvány akkor boldog, ha mindenét Mesterének áldozhatja és azt látja, hogy Tanìtóját királyi
ragyogás övezi. A MINDEN-tudat mindkettőt tévúton járónak tartja; a pompába burkolózott mestert
épp úgy, mint az azt elhalmozó tanìtványát. A ’tiszta bölcs’ nem csak megvalósìtottan nagy tudású lelki ember lehet. Tiszta Bölcs az Úr minden elrendezésének megnyilvánìtója. Egy alázatra tanìtó fűszál. Egy béketűrést sugárzó fa. Egy fáradhatatlan
hangya, vagy méh. Az éjszakáit is feláldozó Anya.
A mindig biztonságot adó Apa. Meg sok-sok más.
És milyen szolgálatot „várnak el” az ilyen Bölcsek?
A „tudás” ismérvek második és harmadik fordulatát: ’nem ártás’ és a ’hìján levő büszkeség’. Erőszakmentesség és szerénység. Úgy élni és élni hagyni, hogy saját kötelességünk gyakorlása közben
mindig figyelemmel vagyunk környezetünk minden
élő tagjára. Vannak akik a lelki önmegvalósìtásban a
Legfelsőbb ’tudás’ ismérveit lenézik. Tudásnak a
könyvtárnyi tárgyi tudást fogadják el. Megvalósìtatlan felmondását tanrendszerük szent iratainak. (okkal maradtak el az idézőjelek, az előbbi; mester,
tanìtvány, szent szavak mellől, hisz azokat, azon
folyamatok hìvei hittel vallanak s követnek. Számukra nem kérdés. Nincs helye józan mérlegelésnek.) Bölcs ilyes’ hozzáállást nem képvisel, nem
igényel. Beéri a B.T.437-441. soraival s azzal, ahogy
Avatár Balarám kezdi: B.T.437. „… mit elhagyok
sötétség…” - mert Igaz Bölcs a fényt, a világos(ságo)t keresi. Nem tör hìrnévre, hatalomra, nyereségre, vagy élvezetekre. Ő már túl van a természeti kötöttségeken, érintetlenül sétál át az életen. Nem nyit
iskolát, nem keres- és nem is tart követőket. Nincs
ki- s hogyan szolgálja, azon túl, hogy az Úr elrendezéseivel meghatározott kötelességeit teljesìtve szolgálja a Nagy Rendet, örömet okozva Istennek s
minden Bölcsnek egyaránt. Az Igaz Bölcs egyformán él meg ’jó’ ’szeszély’ s ’nemjó’ viszonyokat.
B.T.206. „…tudást bìró sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár vagy arany mindegy annak
akár kő 207. részrehajlásnélküliként mindenkire
egyként néz - ellen s barát rokon s gyűlölt szent
vagy bűnös egyet ér…” Az eddig eljutott személy
elméje lenyugodott, hite tudás alapon szikla szilárd, értelme pedig kiművelt, örök támasza. B.T.
186. „…mikor minden a MINDEN-ben elme hit
és értelem - szilárd örök menedéket lel az ember
Énbennem 187. aki ìgy vált igaz bölccsé különlátás
nélküli - egy neki tehén elefánt pap kutya s ki azt
eszi…” - méltó hagyományú Keleti vidékeken
szent a tehén, az elefánt s különösen a lelki ember.
Tisztátalan a kutya, de még inkább azok, akik
kutyahúst is esznek. Bölcs mindben a lél-t látja
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teljességet megismerve már soha nem tévedsz meg - belátod mind az Én részem s mindez ott a MINDEN-ben
Tudjuk, hogy végessel végtelen fel nem fogható, de
a szükséges és elégséges mindenkinek rendelkezésére áll. Ki-ki annyit vehet a tudás kosarából amennyit kìván és annyit ért meg abból, amennyire
érett. Hány ember polcain sorakoznak komoly
könyvek lapozatlanul, de azok türelmesen várják
gazdájuk beérését. Van, hogy az első gazda sosem
érik meg, de mìg el nem porlad a könyv, viszi az
üzenetet, ha kell a padlás sötétjében porosodva,
mìg kìváncsi kezek elő nem halásszák „véletlenül”
mert dolguk van vele. Sokan vallják, hogy disznók
közé nem szabad gyöngyöt vetni és ez általánosságban igaz is, hisz ha a magasztosabb üzenet a
sokság kezébe kerül, leginkább csak a bemocskolás
éri. Azonban gondoljunk csak bele, a Legfelsőbb
azon elrendezésébe, hogy a Nap sugarai a legundorìtóbb közegből is képesek tökéletesen tiszta, éltető
vizet párologtatni. A valódi értékekben nem tud
kárt tenni semmilyen közeg. BBB. Gyöngy és gyémánt: „Puszta rétben él a béke, házak között zsong
a nép. Lelki ember ki-ki szökken, tekintete égre
néz. Túl a lápon, künn a végen rég lemondott Mester él, kutató fi környékezi: - Tudását hogy vehetné? - Alázatos ifjú lélek tanìtóját kérdezi: - Disznók
közé -mond Mesterem- gyöngyöt ember vetheti? Vedd csak sorra mi az igaz; gyöngy, fagyöngy, vagy
gyémánt-e? Utóbb járjon elméd azon mit vetsz
disznók elébe. Van gyöngy ami csillog ragyog, sorfonata pompaszép, értéke van szìnleg annak, meszsze vele ne menjél! Van gyöngy amit igaznak vélsz,
úgy is hìvnak mégis ál, hogy is lesz ő gondold végig
kagyló közé szutyok száll. Se le nyelni, se emésztni
szegény kagyló nem képes, ìgy hát fedi lassan szépen, gyöngyöt épìt testében. Kìvülről igaznak hìjják, bévül tudjuk nem való, mégis aki nyakba teszi
páváskodik mint a hó. Fénylik egyre, sokra tartják
szutykot fedő gyöngyházfényt, elég is az annak aki
nem méri föl értékét. Ám a gyémánt merő Napfény, legfőbb tudás szénben él, hegylánc súlya sűrìtette, mindent vágó tömeggé. Most nézzük meg
disznó előtt melyik milyen sorsra jut, akkor tudod
megérteni mi mit takar, mi mit tud. Csecse-becse
fagyöngyfűzért disznók eszik trágya az, igazgyöngyöt széttapossák fényevesztett szutyokmag. Ám a
gyémánt bárhol is van, disznók előtt, föld alatt, taposhatják befödhetik sziklaszilárdnak marad. Ne
aggódj hát disznók felől, kárt csak abban tehetnek,
ami múló, gyönge szutyok, nem bìr örök értékkel.
Gyémántot ha hányják vetik, ütik vágják egyre
megy, egyre ragyog, jobban csillan Nap Urunknak
elméje. Ami égi, ami biztos, lehet fedni is akár, ha
fölbukkan, ha mìveled szerte foszlik félhomály.” - s
mikor felszìnre jut a Valódi Tudás, beragyogja megtalálóját. Úgy megszilárdul, hogy nem érinti semmi

’nemjó’. Teljességgel érvényre jut az igazi megkülönböztető képesség. Már nem is kell mérlegelni.
Az ilyen személyt már semmi nem téveszti meg. A
MINDEN lebeg előtte, bármi is érje. Nem csak
tudja, nem csak látja s érti, de megvalósìtottan éli a
mindenség teljességét. Gondolkodás nélkül ráérez a
’jó’-ra és azt követi. ’Szeszély’-t derűsen elkerüli.
’Nemjó’-val nincs dolga. Találkozhat vele léptennyomon, mégsem érinti meg. Miként a MINDENtudatúak vannak a Felsőségekkel. Tudnak Róluk,
némelyiket ismerik is, de mivel nincs Velük dolguk,
ìgy Azok is „elmennek” mellettük. Persze ehhez jó
adag tisztaságra is szükség van. A tisztaság pedig
nem terem magától, kell hozzá: Tiszta elme - Tiszta
gondolatok - Tiszta szándék - Tiszta vágyak - Tiszta étel - Tiszta test - Tiszta környezet - Tiszta társaság. Mikor a tiszta(szándékú) vándor találkozik a
legvadabb kutyával, nyugodtan támaszkodhat botjára, ügyet sem vetve a jószágra. Az körbeszaglássza, ha ugyan el nem kerüli mint a világi rend részét. Ahogy assziszi Szent Ferenc a vadonban, vagy
Csétanya a dzsungelben, úgy sétáltak át gondtalanul
a vadak közt, hogy azok még csak rájuk sem mordultak. Igaz vándornál nem azért van bot, hogy támadókat elkergessen, hanem ha megfárad, legyen
mire támaszkodni, vagy batyuját vállára vetni általa.
Szìvében béke és együtt él a mindenséggel. Mindentől tanul. (ősi norvég vers) Tanulj: „Tanuld meg
a vìztől követni utadat, tanuld meg a tűztől mindből hamu marad. Tanulj az árnyéktól őrködni éberen, tanulj a sziklától megállni helyeden. Tanuljad a
Nap-tól mely nyugovóra tér, tanuljad meg azt is
hogy másnap újra kél. Tanulj a szellőtől mely lombok közt pihen, hogyan kell életed leélni csendesen.
Tanuld meg tőlük hisz mindenik testvéred, hogy
kell szépen élni és szépen halni meg. Tanuld a féregtől semmi sem fölösleg, tanulj a rózsától tisztán
maradni meg. Tanuld a lángoktól elégetni szenynyed, tanuld a folyótól utadból ne térj meg. Tanulj
az árnyéktól alázatos lenni, tanulj meg a Naptól
szüntelenül menni. Tanuld négy évszaktól ismerni
az időt, tanuld a csillagtól hogy égben az erőd.
Tanulj a tücsöktől ha magad vagy zenélj, tanuld el a
Holdtól hogy semmitől ne félj. Belátást a sastól s
ha vállad súly nyomja, nézd meg mìly terheket cipel
el a hangya. Tanuld a virágtól hogy légy szép és kecses, tanulj kismadártól szabadon repülgess. Tanulj
a báránytól legyél szelìd mint ő, mindentől tanuljál
mert minden veszendő. Úgy figyelj utadon mi célodhoz viszen, tanìtson mi meghal s léted örök legyen.” - A bölcs tudás határtalan. Nincsenek kizárólagos birtoklói. Minden lényben ugyanolyan lényegi lény szunnyad, Aki ha érzi a jó(szándéko)t, az
őszinte alázatot, akkor megsegìti „gazdáját” biztosan.
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legyél bár a legbűnösebb íly megértés átsegít - szenvedések óceánján belátásod általvisz
Itt mindenki esendő. A lényeg burka még bűnös is.
De „bűne” csupán annyi, hogy itt van. Nem az
Atya Bizalmas Legbensőbb Hajlékán. A többi már
mindennek folyamodványa, a nagy REND szerint.
Ez ellen tenni csak valódi tudás megszerzése által
lehet(ne). Uralási / uralkodási törekvés helyett a
szolgálat eszményét kell(ene) mindenkinek maga
elé tűzni. Aki hisz az Isteni Rendben, az elfogadja
szolgai, mindenkor szolgálói helyzetét. Gyermekként a szülők abbéli szolgálatát, hogy örömük teljék
gondoskodói szolgálatukban, amit gyermekük tükröz(ne) vissza. Szülőként a család s a köz szolgálatát aminek szerves része a közösségben való helye
megtalálása és ott olyan munka végzése, amit elhivatottságként képes végezni és leginkább a ’jó’’ által
áthatott, hogy gyermekei büszke örömmel nézhessenek fel rá. Visszavonul(ó/t)-ként mindenki önzetlen segìtése/szolgálata abban, amire képes és
közben nem csak az elvárásnélküli adást gyakorolni, de a részrehajlásnélküliséget is. Lemondottként
már mindent elengedve, csak az emberi szellem
segìtésének örök szolgálata van, ami belépő lehet
egy nemeseb világba. Sajnos ezekben legerősebb
gát a lényegi lénynek, a lél-nek idekerülési oka; az
uralkodási vágy! A lél tudja, hogy Ő olyan mint
Isten és az ide került valamennyi kétségbe vonta,
hogy a MINDEN EGY s nincs több ilyen betöltendő státusz. (B.T. 190. „MINDEN önmagában
teljes lél a MINDEN mása itt…”) Mìg a szemfényvesztés uralja bárkinek elméjét, illúzióban marad. „Legyél bár a legbűnösebb…” ? - ha az Úr ìgy
mondja, miért kételkednénk. De ahhoz hogy ki-ki
megsegìthesse önmagát nem elégedhet meg fél
megoldásokkal. Aki a valódi tudás talaján él s áll, az
-ha lassan is, de- elkezdi megérteni helyzetét. Vagy
ha nem is érti, de megszerezheti azt a belátást,
amivel béketűrővé válhat, békéssé, viselve a még
nem értetteket. Lelki törekvő számára nincs nagyobb segìtség, mint a megbékélt nyugalom. A két
ősi út, a küzdelem és a béke útja mindig keresztezi
egymást, együtt vannak e kettős világban, mint a
fény s annak árnyéka. Mikor bármi a fény útjába
kerül, odavetül a sötétség, ami maga a tudatlanság.
Békében is folyton felüti fejét a késztetés a másra,
eléréséhez a viaskodásra, küzdésre, mi nem csak
költői elragadtatás: „- Küzdj…!” („s bìzva bìzzál”)
de az itteni REND része. A legádázabb harcban
pedig mindig ott a béke lehetősége. Lásd Úr Balarám példáját a Kuru mezei végzetes összecsapás
során. Nem kapcsolódott be a küzdelembe, helyette a szent helyeket járta be és nem fohászkodott,
sem kegyelemért, sem javakért vagy bűnbocsánatért
nem esedezett „csupán” hódolt a Legfelsőbbnek;
Ő, Aki Maga a Legfelsőbb. Nem csodálta Önnön

isteni teljességét, hanem alázatot mutatott be. Akik
ismerték és látták összezavarodtak. Az Úr megalázkodik? A MINDEN előtt senki, még Önmaga sem
tehet mást. Mint szerelmes szerelme előtt, nem lát
mást és semmit nem mérlegel. Dúlhat körülötte bár
igaz-, vagy igaztalan harc, arca derűs, szìve telve s
mindent legyőz. Fegyvere nem csatabárd, nem az
erőszak, de a rabul ejtő odaadás, ami a Legfelsőbb
„ellen” is az egyetlen sikerre vezető út. Legyen az
Úr bármìly Teljes, a Felé igaz szeretettel fordulótól
mégis „elgyengül”. B.T. 421. „…tudd hogy minden
gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás - vagy törekvés
vagy engedés békét hozó lemondás 422. kedvelem
azt ki nem gyűlöl aki jámbor s önzetlen - megbocsátó barátságos részvétérző s kötetlen 423. egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám ügyel
mindörökkön elégedett szolgálóm 424. még jobb
aki nem aggódik ki nem okoz problémát - öröm
harag s félelem ment megőrzi a nyugalmát 425. az
is jó ki szenvtelen él tiszta gondos vágytalan - lemond kezdeményezésről szeretően elfogad 426. ki
nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen nem csügg semmi eredményen bìz Én azt is kedvelem 427. kinek egy az ellen s barát dicséret vagy
gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása 428. hajlék nélkül rendületlen mindent
visel csendesen - magasztalják vagy ha szidják egy ő
s ezért szeretem 429. legkedvesebb mégis az ki
Engem tekint MINDEN-nek - bìrja Bizalmas Tanìtást rendületlen hisz Bennem…” Az odaadás viszont
egy merő lemondás. Lemondás az önös- és főképp
a hamis képzetekről. Lemondás a kivagyiságról. Legyen bármi testi szenvedés, a lényeg sérthetetlen.
B.T.220. „…rendìthetetlen hìvemnek nincs már
semmi akadály - jöhet bármi sorscsapás is nem
feledi önmagát 221. akár testi kìnok sújtják akár
bármi érheti - elméjében megtisztulva semmi el
nem térìti … 223. MINDEN-tudat megsegìti léte
bárhogy hányja is - Rám gondolva megnyugodva
hagyja önös vágyait … 228. aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - azt Én soha
el nem hagyom s ő sem hagy már el Engem 229.
tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak
Egy vagyon..” Mìg az ember nem tudatos valódi
kilétéről, igaz lényéről, addig mindig azokkal a
hamis maskarákkal azonosìtja magát és vágyait, amit tanult, amit számára tanìtottak. Tanìt(ott) a
mindenkori történetìrás, a megélt kultúrkör, a
mindennapok ìrott- s ìratlan szabályai, a hitek és
tanrendszerek, melyek nem ki vezetnek az erdőrengetegből, de egyre szövevényesebb vidékekre
kényszerìtik a gyanútlan gyakornokot. Ami átsegìt a
bajokon, az a ’jó’ megkülönböztető képesség.
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úgy perzseli ez ismeret összes tett visszhatását - tudjad jó Jas miként tűzben égnek a fák hamvakká
Aki a MINDEN-ben lát mindent -még ha előbb
csak „munkahipotézis” gyanánt is- annak új megvilágìtásba kerülnek eddigi nézetei. A MINDENben nincs kint és nincs csak itt, vagy csak belül és
legfőképpen nincs; csak én! A MINDEN minden
és élő! Szerves részei a sok-sok milliárdnyi lényegi
lény mellett az ’azisnemis’ -az egyidejű azonosság
és különbözőség- rendje, a hatás-ellenhatás (karma)
törvényszerűsége, az „- Ez is elmúlik egyszer!” igazsága és más Abszolút kategóriák. Aki ebben a
közegben gondolkodik, ilyen alapokról éli s figyeli a
körülményeket, az nem akad fenn a hagyományozottan hétköznapivá vált megszokásokon. A szellemi restség a szellemi hanyatlás termése, a „járt út
járása” a félelemé és a lustaságé, a „mindig ìgy volt”
az erkölcs fellazulása és a gondolat korlátozása. Az
Úr minden lehetőséget megad(ott) mindenkinek. A
kapott szabadsággal úgy kell élni, hogy nem dugjuk
nyakunkat újabb és újabb járomba. Ahol nincs szabad gondolat, ahol nincs alázatos kutatása az Abszolút igazságnak ott a hanyatlás rendje igazgat. A
test-tudat minden élőlény természetes velejárója.
Amìg fel nem merül a más, a más tudás, a lényeglátás, addig az anyag és általa a test uralkodik. De
mindez az elrendezések része, nem független Istentől, nem róható fel az Ellene képzelt Sátánnak,
vagy Gonosznak. A Legfelsőbbet mégsem szabad
káromolni. Nem Ő a cselekvő, sőt Ő az a nemcselekvő, Aki tétlenül tesz (azisnemis) Aki Mindáthatóként a megfigyelő. BBB „MINDEN” -részlet„Második tudnivaló: A MINDEN … mindennek
része, miközben minden Őbenne van, s mindennek
figyelője, mozgatója, felügyelője és minden elszenvedője…” - mert nincs ’kint’ és nincs ’csak itt’ a
’mindenségnek’ vélt jelen közeg minden változása
az Isteni elrendezések folytán zajlik, ami úgy tökéletes, ahogy VAN. Ő figyel. Energiái révén, a
mozgás forrásoka. A Benne áramló örök változás
folyamodványa az e teremtettségbéli váltakozás.
Korszakok, ciklusok, periódusok, újratörténések,
mert „-Nincs új a Nap alatt!” - amit ’felügyelője”
gondolatenergiája ’Rendez’ s aminek következményeit Ő Maga szenvedi el független szereplői -a lélek- kalandvágya következtében. Hogy mindez közben bennünket is érint? A részek nem mentesül(het)nek az egész történéseitől. B.T.230. „..tökéletes az lehet - aki látja a lényeget búsderűsen egyre
megy…” - derűsen ha bú van s búsan ha derű.
Nem a jó magyar „sìrvavigadás” ’szeszély’ fűtötte
melankóliája, hanem a megtéveszthetetlen, bölcs
belátás. A lényeg a LÉNYEG, a LÉL, mindenek lényege. Aki eddig eljut, az rálépett a valódi lelki útra.
Hiába él úgy miként szokott, már más. Már másként hatnak a visszhatások. Ugyanaz új értelmet

kap, új irányt mutat. Még a látható tettek sem változtak, de belül és hátul, mindenek mögöttesében
új fények kezdenek derengeni. A lél sziporkázik
örömében, hogy gazdája a világosságra esküszik.
Mert a tudás a világosság, ami világlik, az a valóság,
a valódi világ, nem e látszat. Mikor megérkezik a „Ki vagyok én?” - kérdés helyes válasza, akkor a lelki
törekvő képes felülkerekedni bármi anyagi/testi
nehézségen. Nem a ’szìnház’ sem nem a ’darab’
változik, hanem a ’főhős’ Ez minden lét ’premierjének’ ősbemutatója. Hiába ’deja vu’ a valóság az
itt és a most. A benső tisztìtó tűznek most kell égnie, hogy fölemésszen minden tévképzetet, hamis
kivagyiságot. Az azisnemis szellemében megkezdődik a békés küzdelem Maya Istennővel. A harcmodort mindenki maga választja meg, meghatározottsága-, életrendje-, vérmérséklete szerint. Ezeket
is meg kell tanulni. Meg az őszinte önismeret által.
Ki becsapja magát, az magát vezeti tévútra. Az
emberi történet azt mutatja, mennél hevesebb a
fellépés, annál kiszámìthatatlanabb, hogy ki enged;
egyén, vagy az illúzió? A győzelem oly távoli, hogy
jobb az engedés általi előbbrejutásban bìzni. Maya
nem a Legfelsőbb. Nagyhatalmú -itt talán a leghatalmasabb- de női ’lélek’ akit meg lehet vesztegetni.
El lehet csábìtani, el lehet szédìteni. Az erőnek,
erőnek erejével áll ellent. Minél nagyobb az akarás,
annál nagyobb a gát, mi ellene áll. Az ’akarásnak’
elszántságnak, elkötelezettségnek, egyhegyűségnek
kell lennie. Türelmesnek és kitartónak. A csapongó
törekvés a ’szeszély’ kötelékében van. Le/fel kell
váltani ’jó’-ra. ’Jó’ ami Isten felé visz. Ő bármenynyire van is itt, bármennyire minden a MINDEN
része ez a létezés a végtelen lelki világ egy parányi
anyagi piszka, amiből az Isteni lél kikìvánkozik.
Hiába sodorta ide hamis uralkodási vágya, józan
pillanatiban szìvesen szabadulna, amiben csak az
emberlét segìtheti meg. A tudatos emberlét. Az Isten-tudatos emberlét. Az ilyen lelki törekvő sosem
magányos. Mondják: „a lelki út a magányosok útja”
- ám más az emberi magány s más a lelki. A lelki egyedüllét az anyagiaktól való mentesülés, mindattól
ami megköt, ide láncol. A lényeg Isten örök társa,
bármìly hűtlen is volt, Ő pedig Mindáthatóként úgy
mosolyog, hogy hìve derűvel éli azt ami adatik. A
testi ember fél, szenved magányában. Hiányoznak
tükrei, azok a tekintetek amelyek visszaigazolják
anyagi törekvéseit. Igyekezetét az élvezetek-, a
javak-, a hatalom-, a hiúság megélésben. Ha nincs
kinek megmutatni mije van -még ha képzelt is azelkerüli az elégedettség. Ha visszamosolyog rá
cinkos léhaság, garasok csengése, alávetettek
hajbókolása, akkor a hiúság virágzik. A testi ember
egyedül nem kap visszaigazolást. Búskomorrá válik.
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nincs tisztítóbb erő annál mint a teljes igazság - aki önzetlen kutatja önmagában rátalál
Az IGAZSÁG a legnehezebben elviselhető dolgok
egyike. Megtudni azt, hogy igazi lényünk nem ember, még csak nem is valamiféle fejlett állat, hanem
egy lelki lény, Aki nem ide valósi. Ráeszmélni arra,
hogy a Föld nélkülünk gondtalanabb volna. (FöldAnyáért nem kell aggódni; velünk, vagy nélkülünk
Ő Rend-ben van. Más kérdés, hogy nem örül tévelygéseinknek, de mint Jó Szülő elfogadja tudatlanságunkat, el tékozlásainkat és naponta igyekszik
figyelmeztetni a globális viszonyok alakulásával téves törekvéseinkre, döntéseinkre.) Tudomást szerezni arról, hogy az emberiség hanyatlik. Hiába
bármi technikai fejlődés, ha közben akik mindezt
„élvezzük” függővé válunk azoktól, mi több nélkülük tehetetlenekké. Gondoljunk csak a villamosságra. Ha megszűnik az áram -gyakorlatilag- „megáll
az élet” nincs világìtás, fűtés, kommunikáció. Ha
olyan fokú az áramellátási zavar (mondjuk egy extrém Nap-kitöréstől), hogy az nem csak az épületek
villamoshálózatát érinti, hanem járműveink elektromos rendszereit is, tényleg minden leáll. Pedig a
Földi ember története csupán alig kétszáz éve zajlik
villamosság-alkalmazásban. Előtte nem volt élet?
Az összes nagy szellemi hagyaték keletkezése mind
sok száz évvel megelőzte a lámpafényt. Ma pedig
minden bölcseletnél előbbre való az elektromosság
alapú berendezkedés. Ez nem baj, ìgy van rendjén.
Nem üres szólam, hogy az emberi szellemiség nem
századok, de évezredek óta a romlás útján halad.
Ez igazság, mégis -szinte- mindenki -úgy egyénileg,
mint szervezetileg- tagadja. Érdekes szerkezet az
emberi létforma, egyénfüggő hogy milyen hatást
vált ki valós információkkal való találkozás. Ki kétségbe esik, van ki lebénul, mást pánik fog el, legtöbben tagadják még a nyìlvánvalót is, akadnak
nagy számban akik a megszokott sémák mögé bújva tudomást sem vesznek róla és akad(hat) aki
„megvilágosodik”. A lelki fejlődés szempontjából
nyìlvánvalóan ez utóbbi jár legjobban, hisz elindulhat egy olyan úton, ami nem a sárba ragadt emberi
esendőség és gyengeség(ek) béklyójában vergődik,
hanem elkezdheti felégetni a sok elhibázott tettet,
gondolatot, törekvést maga mögött és az ìgy megtisztult rét friss-, üde-, új hajtásokat hoz. És a valódi ’igazság’ tényleg erőt ad annak, aki azt eredetiségében érti meg. Nem az emberi kultúra -vidékenként és/vagy globálisan- megszokott „tudományosságával”. Nem csak „Mindenki más!” de
„Minden más!” - Herakleitosz „csak” úgy kétezer
ötszáz éve nyìlvánìtotta ki, hogy „Nem lehet
kétszer ugyanabba a folyóba lépni!” - mert be kell
látni, hogy az örökös változásban nincsenek ugyanazon pillanatok. Mindig, minden változik; helyidő-körülmény és legfőképpen a szemlélő, vagy ku-

tató emberi elme, az ő emberi kényszerzubbonyában. Ez az „ember-gúnya” tényleg zavarodott, bárki beláthatja, ha józanul értékel, de inkább a megszokott reflexek működnek. „~ Nem piszkìtunk
oda, ahol enni kapunk!” - s hasonló -kellően korrupt- életbölcseletek, a test túlélésért vìvott harcában. Az ’igazság’-szeretők el tudják fogadni, hogy
kellően őszinte és fegyelmezett ember számára nem
skandalum ki-ki mondani az igazságot. (Azonban
csak csendben, hogy a sokságot meg ne zavarja! Az
igazsággal nehéz együtt élni, ha nem épìtjük be
eszményeink közé.) B.T.629. „…tartsd ezt titkon
azok előtt kik nem bìrják hallani…” (mármint a
Bizalmas Tanìtást, mint az Abszolút Igazság egyfajta lenyomatát) majd Úr Balarám ìgy folytatja
B.T.631. „…Számomra nincs kedvesebb mint ki e
tudást megosztja - őszinte lelki törekvőt sötétségtől
megfosztja…” - de csak ! B.T.630. „…azoknak
akik hìveim bizalommal oszthatod…” - ìgy van ez
minden fontos igaz gondolattal, hogy csak óvatosan a megosztással. A nagy REND -most, itt- nem
az igaz pillanatok helye. Ezt sem szabad nyakló nélkül bárki arcába vágni bármilyen alaptétel is! E kiegészìtésekben volt szó arról, hogy mára csak az
„igazság” maradt a négy vallási elvből (1. lemondás
2. tisztaság 3. kegy(esség) 4. igazmondás, igazság).
Mindennek az eluralkodott vallástalanság (közte az
álvallásosság, vagy formális vallásosság) az oka, amihez a Kali juga négy jelének elhatalmasodása vezetett: 1. tiltott kapcsolatok nőkkel (erkölcstelen, tisztességtelen viszonyok) 2. húsevés 3. önmérgezés
(alkohol, kábìtószerek, ajzók és serkentők fogyasztása) 4. szerencsejáték élvezete (benne a sokféle
pénzügyi nyerészkedő manipuláció). Aki kerüli e
négy vallástalansághoz vezető utat, majd az igaz
vallásosság ösvényén haladva gyakorolja a lemondást, a tisztaságot, a kegyességet és az igazmondást,
azt Isteni benső lényege, igaz valója, a lél megsegìti.
Ezért mondja Úr Balarám, hogy „…önmagában rátalál…” Mert a lél birtokosa a teljes tudásnak, közte
a teljes igazságnak, de befedettsége következtében
ezt nem tudja megosztani esendő „gazdájával”.
Ahogy tisztul a lelki törekvő, úgy kerülnek más
megvilágìtásba a ma még érthetetlen, értelmezhetetlen körülmények. Senkitől nem szabad elvárni,
hogy megértési szintje felett teljesìtsen, afölött fogadjon el/be amúgy -alap- igazságokat. Még a nemes ismeretek megosztásával is vigyázni kell. Nem
véletlen a sok hallgatag bölcs! A ’jó’ társulás, a ’jó’
munka és -tevékenységek, a ’jó’ ételek mind segìtenek. A ’nemjó’-k fokozzák a befedettséget, a ’szeszély’ pedig nem enged fejlődni, abban topog követője, amiben van. Mìg el nem engedi, addig az újabb születés sem juttatja jobb körülmények közé.
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önfegyelmes tiszta hitű előtt tárul bölcsesség - azt elérve tudd rátalál tökéletes békesség
A REND alapja a fegyelem, mikor minden és mindenki azt végzi és úgy, ahogy azt az elrendezések
diktálják, beleértve a szabad akarat folytán megnyilvánuló rebellis magatartásokat is, melyek úgy lázadnak fel, hogy azt képzelik „ők” kezdeményezik-, teszik azt ami szembe megy a fegyelemmel. Az Isteni
elrendezés ennél komplexebb. Vegyük egy szakadár
személy viselkedését. Szembe helyezkedik az általános történésekkel, olyan hitben hogy saját függetlenségével azt kezd amit akar. Mind eközben szabadjára engedett vágykésztetéseivel keresi és gyakorolja a testi élvezeteket, javak gyarapìtására törekszik, próbál uralmi helyzetbe kerülni és mindezt
minél nagyobb nyìlvánosság előtt. Mi ebből az
egyén? A köntös. A buta, gyenge, oktalan anyagi
test -benne a spekulatìv elme- ami a kötőerők fogja,
azok közül is elsődlegesen a ’szeszély’ de nem kevésbé a ’nemjó’ áldozata. Anyagi értelemben akár
még sikeres is lehet az ilyen ember, de bölcsnek bizonnyal nem nevezhető. Számára s azoknak, akik
az ìly tiszavirágéletű lovagokat eszményìtik, éppúgy
megvan a helye a REND-ben, mint a fegyelmezetteknek. Ne feledjük, ma nem a nemes eszmények a
REND alapjai és ezt a „REND”-et ne tévesszük
össze a társadalmi renddel! Lelki törekvő nem a jelen- kor normáinak akar megfelelni, hanem azok
fölé emelkedve, méltó célokat tűz maga elé. Belátja,
hogy a szellemi- és erkölcsi hanyatlásnak való megfelelés, nem lehet az az út, amelyen keresztül eljuthat eszményeihez. Így hát megkeresi saját ösvényét,
ahol nagyon hamar belátja, hogy nem az általánosság követése az üdvözìtő. Kritikusnak kell lennie az
aktuális szokásjoggal szemben. Nem a sokság törekvéseit kell példának tekinteni. Az rendben halad
a degradációban, nem is tudva róla. Fejleszteni kell
a megkülönböztető képességet, melynek segìtségével belátható; mi érték, mi nem és az is, hogy miből/miben hol a mérték. Nincs ebben semmi különleges. Ha valaki bármilyen területen komoly célt
tűz maga elé, akkor annak érdekében kell serénykednie és az abban hátráltatókat lassan el kell hagyni. A nagyon kedvezőtleneket azonnal, de hogy ne
küzdjön a test, fokozatosan rá kell vezetni, hogy mi
a cél érdekében követendő és mi nem. Hozzá kell
szoktatni, hogy változások történnek. Önfegyelmet
kell gyakorolni. Azt, hogy ki-mikor-mit fegyelmezzen, azt meg kell tanulni, abban a folyamatban, amely vonzza, de mind eközben ébernek kell maradni! Nem biztos, hogy saját útjára lépett a törekvő, lehet, hogy elméje-, meghatározó kötelékeiés/vagy Maya incselkedik vele. A MINDEN-tudat
mindig első helyre teszi az értelmet. Nem mond le
a szìv szaváról, hisz a kifejletlen értelem éppúgy tévedésbe ejthet, mint a szabályozatlan elme, vagy a

fegyelmezetlen, tisztátalan test. Először felmerül az
elégedetlenség azzal ami(ben) van, majd megkezdődik a keresés és nyiladozni kezd egy parányi hit.
Egy élet során nem ritka több „hit” iránti nyitottság; Isten-tagadótól az Istenesig, szertartásostól a
puritánig, tradicionálistól a New Age-esig, ’vallásostól’ a ’tudományosig’ (stb.) E szakasz első fordulatában szereplő „tiszta” nem a hitet minősìti, hanem a hìvő viszonyát-, szándékát -vélt- hitéhez. A
’tisztaság’ egyfajta elszántság, elkötelezettség, benne
kellő alázat és áldozatvállalási készség, amit nem
szennyez önös-, hátsó szándék! Aki ezt képes megtenni; önfegyelmet és tiszta hitet, az előtt biztos,
hogy megnyìlik -egyfajta- bölcsesség. Nem lehet
tudni ki meddig jut egy ilyen úton, nem ismert az
egyén addigi életeiben megszerzett tisztultság mértéke, de egy biztos; az őszinte fegyelem és az önfegyelem senkinek nem válik kárára. Hasonlóan működik ez mint a „tanulva tanìtani”, vagy „tanìtva
tanulni” amikor együtt halad a már megszerzett
gyakorlása és ugyanakkor annak tanulása is. Téves
képzet, hogy bárki is kész Tanìtó. Sokat tudhat valaki, még magasszintű megvalósìtása is lehet felőle,
de mìg példájával tanìt, aközben folyamatosan önmagát is figyelnie kell s tanulnia minden rezdülésből úgy kìvül, mint belül. Így van ez önfegyelemtisztaság-bölcsesség esetében is. Ha valaki úgy érzi,
hogy elkötelezettje valamely szellemi folyamatnak
(tudása még nem tud róla lenni, hisz kezdő!) akkor
azt komolyan kell tanulmányozni, törekedni a
megértésére, követni ajánlásait, türelemmel megvárni az első visszajelzéseket. Ha gyakornok érti
amiben van, érzi hogy megfelelő helyen van, akkor
lehet haladni tovább, de ezt szinte pillanatról-pillanatra művelni kell, mert ha valami előbbre szalad, mint ellenőrzője, akkor könnyű tévútra jutni,
önálltatásba keveredni. A bölcseket komoly ember
sosem gondolja hordó-szónoknak. Még csak közszereplőnek sem. Lehet, hogy munkálkodása nyìlvános, de bölcsessége nem tárgya „tanìtásának” inkább láthatatlan példamutatás. A bölcs megbékélt
abban amiben van, úgy személyében, sorsában,
mint tanrendszerében. A bölcs már nem keres, beéri azzal amit talált s hittel követ. Nem erőlteti magára a békességet, azt megkapja az Úr elrendezései
folytán. Önfegyelem, tiszta hit, hiteles- és értő követése lelki folyamatának. Sosem tétlen, mindìg tesz
környezetéért, a köz segìtéséért s önmaga fejlesztéséért. Nem éri be annyival ahova eljutott, szorgalmasan tanul, miközben tanìt. Sajnos az ilyen személyek jellemzően -csak- a ’gondolkodó’ meghatározottságúak közül kerülnek ki, de tudjuk, hogy
mindenkiben keveredet a négy osztály és mindenki
előtt ott a lehetőség az önfegyelemre s a tiszta hitre.
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azonban ki kételkedik tudás és hit nélküli - ebben s jövend életében boldogság azt kerüli
(Így, az Úr Balarám és az ős-jász Jas közötti párbeszéd negyedén túl, némi magyarázatra szorul a
„Bizalmas Tanìtás” cìmű összeállìtás-, versbe szedése során követett, szerkesztési módja – ami nem
volt szándékolt/!/ S miért pont a 167. szakasznál?
1+6+7=14 – 1+4=5 /?/ Mìg a Bagavad Gìta
/Krisna és a Pándava Ardzsuna párbeszéde/ szakaszai /slókái/ 2x16 szótagosak, addig jelen mű -a
magyar és a szanszkrìt nyelvek /pl. kifejezésbeli/
különbözősége következtében- rövidebb egységekben adhatóak vissza s ìgy lett 2x15 tagú. - Álljon itt
egy kis számmisztikai háttér /abban a MINDENtudatú fejtegetésben, mely eltanácsol a misztikától/:
2x16 = 32 – 3+2 = 5 – az örök gondolkodó,
szabadságszerető, változékonyság kedvelő, dinamikus és lendületes, életművész, indulatos, heves és
lobbanékony. Kb. mint Krisna. 2x15 = 30 – 3+0 =
3 – a gondolkodó, múltba tekintő, ambiciózus,
rendszerető, büszke és független. Feladata a hìrek
továbbìtása. Lételeme a bölcsesség, a jog és a logika. Kb. mint Balarám. Túl e háttéren, a szakaszok
csak kivételesen tartalmaznak nagy kezdőbetűket
/nevek esetén/ és nincs mondatkezdés, vessző,
vagy más ìrásjel. Pl. jelen szakasz első fordulata kb.
ìgy volna helyes/ebb/ ’ki kételkedik, ki tudás- és ki
hit nélküli’ – de ezt az olvasó figyelmével áthidalja,
valamint más tagolás más gondolatokat inspirál,
máshová helyezi a hangsúlyt. A gondolat szabad!)
Kételkedés abban merül fel, aki nem megfelelően
próbálja szemlélni az összefüggéseket, nem kellően
éles megkülönböztető képessége. Az emberi történet számtalanszor igazolta, hogy „Nincs új a Nap
alatt” - mégis időről-időre „Rágjuk a megrágottat”.
Azért kerül következetesen „emberi történet” s
nem „emberi történelem” emlìtésre, mert a történelmet koronként ìrják, majd máskor újraìrják, a
kor szemléletmódjának, uralkodó „szellemiségének” megfelelően, mìg az emberi történet a valóság. Tehát ha kétej merül fel, akkor ott az ideje a
kutatásnak. E keresés általában kìvül történik. Ki-ki
a számára hitelesnek elfogadott forrásokban néz
utána bizonytalansága megerősìtése-, vagy leküzdése érdekében. De ezek a források is koronként és
kultúrkörönként változ(hat)nak. Mit tehet, aki az
Abszolúthoz közeli válaszokra kìváncsi? Az keresse
a valódi tudást, ami független szubjektìv emberi
megìtélés(ek)től. Mìg az ember kételkedik, addig
lehet akár tudás nélküli is, vagy hit nélküli is, de
biztos, hogy bizonytalan -legtöbbször hamis énközpontú- alapokon áll (ahogy). A kétely azonban
nem az ellenségünk. Ösztönző a figyelemre, a gondolkodásra, ami megmozdìtja a tudatlanság és/vagy
tanácstalanság állóvizét. „..csak soha semmi meg ne
álljon..” – szól az ajánlás és helyesen, mert e világ

rendje az örökös változás „…a megállás halál…”.
Ezért nehéz boldogságra lelni, hisz a valódi boldogság örök, ami ellent mond a változásnak. Ki
rendelkezik örök boldogsággal? A MINDEN és
minden megtisztult lél! De a mi lényegalkotónk
még messze van a megtisztult állapottól, ìgy hát befedő burka próbálkozik változó hitével, szétszórt
tudásával és bizonytalanságával boldogságra lelni. A
lél három Isteni sajátossága (örök+teljestudású+
boldog) olyan mértékben jut felszìnre, ahogy a kereső azt engedi. Ezért a külső keresést ki kell egészìteni a belső kutatással is („Ismerd meg önmagad!” - de pontosìtva, hogy ki az az „ön” azaz, az
igazi ÉN!) Aki tagadja a lél létét, vagy nem is hallott
róla, az nyìlván nem erre felé keres. Aki egy emberi
életben hisz, az hiába tudja, hogy ami megszületik
az meg is hal, mégsem tágìt „emberségétől” s mint
ilyen, örökké vìvódik. Van Isten? Ha van miért engedi mindazt, amivel nem értek egyet? Ha van, miért nem segìt rajtam, hisz én jó vagyok!? És azt
gondolja, ha mennél többször ismétli, hogy „Jó
vagyok! Jó vagyok!” - akkor az úgy is van, vagy úgy
lesz (majd). „- Majd, miután mindent elértem amit
szeretnék!” - és ahelyett, hogy lényegi lénye tisztogatásával foglalatoskodna, folyamatosan tovább
burkolja anyagi/testi vágyakkal és azok megvalósulásáért tett mindenféle elmebeli- és fizikai törekvésekkel, cselekedetekkel. Aki kételkedik a szabályozott életvezetés segìtő hatásában és -az egyébb iránt tudottan- kedvezőtlen szokásokról való lemondásban, az tegyen próbát. B.T.215. „…aki ismer középutat nem fárad meg sohasem - eszik alszik munkál pihen megtartja a mértéket 216. szabályozott életvitel szabályozza elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri 217. mint
a széltől védett lángnak ìly elmének nyugta van - ha
törekvő rendületlen semmi nincs mi útban van 218.
mikor elme lecsillapul felszìnre tör tiszta lél - ki a
MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él 219.
ìzt kap ekkor hidd el jó Jas túlnan boldogságból itt
- átöleli teljes tudás s sziklaszilárd lesz a hit…” Aki
úgy keres, hogy mérsékli a világi normák követését
az segìt a lényegi lény felszìnre jutásában. Mindig
aktìv, de mindent a megismert kötelességteljesìtés
részeként végez. Mondhatják ezt ’lélektelennek’
’szìv nélküli’ cselekvésnek, de a saját feladat végrehajtása, eredménytől függetlenül jobb, mint a tisztátalan szìv szerinti buzgóság. B.T.571.„…az ki eredményvágy nélkül végzi dolgát serényen - kötelességteljesìtőn jó úton jár elérhet 572. jó kötésben él
ki szorgos kellemetlent is végez - kìvántért sem rajong ő már tudja kötelességet 573. lemondani mindenekről testetöltött képtelen - ezért hát az eredményvágy az amit elhagyni kell..” - szólt az Úr.
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ki visszhatás nélkül munkál bölcsességgel űz kételyt - bensőjével tisztában van az nem rabja tettének
B.T.54. „tett gyümölcsét sose vágyjad…” 56. „…elvárásnélküli legyél…” 84. „cselekvéstől tartózkodás
visszhatástól meg nem óv…” 87. „az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga
eredménytől független…” 106. „…bölcs csak nép
javára ha tesz jutalmat ő nem akar…” 111. „…cselekedj csak töretlenül ne keresd mi miként van 112.
vedd e bizalmas tanìtást élj mint szól a jótanács - ha
követed nem fog hatni tettet érő visszhatás…” szól több helyen is Úr Balarám a lelki törekvő számára követendő magatartásról és annak következményeiről. Az életsorozatok -értsd: több élet- objektìv volta mostanra már nem kérdés. Az is egyértelmű, hogy minden történésnek-, cselekvésnek-,
gondolatnak következménye-, vissz(a)hatása van,
annak megfelelő „tükröződéssel”. Tudott, hogy az
Úr akarata következtében van négy emberi osztály
és természeti tény, hogy elkülönìthetőek életkorcsoportok, életrendek. A MINDEN rendelte úgy,
hogy e kettősségekkel jellemzett teremtettségben
három kötelék hatása alatt van, minden létező és
létezés. Tehát a bölcs belátás vissz(a)hatás nélküli
életvitelre-, cselekvésekre ösztönöz, miként a kötelességkövető, szabályozott életvezetés a megszerzett tudás bölcsességgé nemesedésére juttat. Mi
mást kéne tenni figyelmes gyakornoknak, mint
hogy amit megtanult, azt igyekezzen minél következetesebben gyakorolni. Nem kell, hogy kételyek
gyötörjék, hisz az eddig hallottak és a valós -legendáriumoktól és misztikumtól mentes- emberi történet igazolják Avatár Balarám szavainak hitelességét. Még ha valaki kételkedik is Balarám MINDEN
-ségében, be kell lássa tanìtása hibátlanságát. Aki
bizonytalan, az tegyen próbát. (Na ne egyszer-egyszer, annál kicsit kitartóbban, azzal a belátással,
hogy mire megvalósìtásra kerülhetnek gyermekkori
álmok, bizony akár évtizedes tanulmányok és gyakorlatok is szükségesek!) A „Jász mindennapok” ìrás ad némi segìtséget abban, hogy érdeklődő fogalmat alkothasson meg-határozó emberi osztálymikéntjéről. Életkorát mindenki ismeri. Az eddig
elhangzottakból lehet következtetéseket levonni arról; lelki törekvő számára (persze nem csak neki!)
mi ajánlott s mi eltanácsolt az élet különböző területein. Így hát mindezek szellemében követett néhány éves „próba” biztos támpontot ad(hat) a gyakornok számára, hogy milyen úton haladt eddig,
mire vezet a „próba” és sosem szabad elfelejteni,
hogy örök tanúink vannak, Akik becsülik az őszinteséget. A hamisság, az álságos magaviselet mások
kedvence, Akik társaságától a MINDEN-tudat eltanácsol! A MINDEN Mindátható energiája, valamint mindenki lényegi lénye, valódi kiléte, az egyéni, személyes LÉL mindig velünk van. Nem kell

a magányosságtól tartani! Miért merül fel a ’magányosság’ kérdése? Mert amint hatni kezd a „más”(ság) úgy kezdenek eltünedezni a kedvezőtlen társaság tagjai. De ettől sem kell tartani, mert egyikük
távolodása sem veszteséget, de megkönnyebbülést
fog eredményezni. Ahogy kezd hatni a „próba” úgy
nyìlnak új kapuk és utak, új munka, új érdeklődés,
új lehetőségek. Elhangzott már: „Az élethez bátorság kell!” – „Bátraké a jövő!” – Gyáva népnek nem
csak „hazája” nincs, de hovatartozása sincs. Ugyan
mi kockázatot vállal aki megpróbálja a ’jó”-t? Azt,
hogy rendeződnek a sorok, hogy halványulni kezdenek a ragaszkodások s ezáltal a tettek rabigája
könnyűdik? Persze mind eközben folyamatosan tanulni kell, hogy legyen mit bölcsességé szilárdìtani.
És nem összevissza mindenféle ezoizét, csak azt aminek „próba”-útján haladunk. A tudatosság elkerülhetetlen. Amìg nem enyhülnek a kötődések, addig nem lehet abban reménykedni, hogy elég a jószándék. A munkát nem lehet megspórolni. De itt
legalább nincs csalódás. Senki nem ìgér sült galambokat (különösen vegetáriánusoknak!!!) hát el sem
maradhatnak az el nem hangzott hamis kecsegtetések. Aki mégis csalódik, az gazdagabb lesz egy tapasztalással és talán szert tesz annyi önismeretre,
hogy következő „próba”-útja már jobban lesz sajátja. Aki nem csak bebiflázza, hogy lényegi lénye a
lél, annak van esélye arra, hogy bensője alatt nem
hamis képzeteit fogja kergetni, hanem valódi kilétét
kezdi kutatni. Amint halad a megbizonyosodásokban, úgy kezd felszabadulni anyagi/testi rabságából. Már nem lesznek kétségei afelől, hogy a saját
útján halad és nem másén. A „Követők mások útját
járják!” - szól az intelem, Abszolút iránt érdeklődők
számára. A sokság a nyájat-, a nyájszellemet szereti,
a birkaszellemet igényli. Jól bebújni a közepébe,
hogy a széleken ragadtakat vigyék el a farkasok! És
a vezérürü törje az utat, rázva kolompját, csak követni kell vakon, miközben mindig jut némi legelnivaló. Csakhogy mint minden hasonlat ez is sánta,
hisz a nyáj mellett mindig ott vannak a csahos felvigyázók és mindig van Pásztor, ki ha a nyáj tévútra
fordul, hát igazìt az irányon. A magányos gyakornoknak nincs kire figyelni, igaz valójára és Felvigyázójára hagyatkozhat s ha elég bátor, ezt meg is
teszi. Megtalálva kötelezettségét, végzi kötelességeit ragaszkodások nélkül, már nem csak hiszi, de
tudja, hogy „jó”-t „jó” követ, ami a MINDENtudatúak kenyere. Így hát értve teendőit, megbékélve sorsával, halad immár nyìl egyenesen a tisztulás
szűk ösvényén. Derűsen tekint vissza az addigi
kacskaringókra, vargabetűkre, melyek nem vezettek
sehova s ha azon marad, csak egyre jobban
belegabalyodott volna az élet útvesztőibe.
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vesd el minden csüggedésed oszlasd kétségeid el - szent tudásnak pallosával sötétséget kettészelj
Az emberek többsége gyakorta elcsügged. Nehezen
viseli a még e felgyorsúlt világban is a lassú(bb) változásokat. (Mikor növök már föl? - panaszkodik a
gyermek, Mikor találom már meg az igazit? – ìgy a
fiatal, Mikor lesz már egy tisztességes, jól fizető
munkám? – kesereg a fiatal felnőtt, Mikor lesz már
saját lakásunk? – morgolódik az ifjú házas és ìgy
tovább a súlyos beteg öreg panaszáig: Mikor halok
már meg?  ) Így megy ez a be nem teljesült legegyszerűbb napi vágyaktól, a nagy tervekig. De a
csüggedés nem csak türelmetlenség, de szomorúság
is. - Hogy lesz tovább? - vìvódik ki fennhangon, ki
csak magát belűl mardosva. Mikor az ember lelki
elkötelezettségét egy Tanìtó Mester-nek való felajánlkozásával próbálja „egyenesbe” hozni, általában nagyon elszánt, sokan bármi áldozatot vállalnának. De a Jó Mester -miként a MINDEN-tudatrealista. Sosem kér lehetetlent. Jelen sorok ìrója, amikor Lelki Tanìtó Mestere tanìtványáúl elfogadta,
útravalóúl két instrukciót kapott: „Őrìzd meg az
erődet (a lelki erőt) és a derűdet!” – ennyi. Első
hallásra szinte jelentéktelennek tűnő feladat egy új
életvezetéshez, de ha belegondolunk ugyancsak
nem kis dolog. Legyen mindig elég lelkierő jóbanrosszban, örömben-bánatban, sikerben-kudarcban,
stb. s mind eközben legyünk mindìg derűsek. Aki
erre képes, az bizton nem csügged el soha. (szégyenszemre be kell vallani, elhangzott egy külön
kérés/ajánlás is: „A család mindig legyen rendben.”
- csendesen és nem parancsolónn, mégsem sikerült
betartani. Két válás.  Mi a ’rend’ a családban?
Első a béke, majd különösebb rangsor nélkül a
gondoskodás, az egymásra figyelés. Sokan mondják
a ’szeretetet’ de ha meggondoljuk a valódi ’szeretet’
három meghatározó kritériumát: elvárásnélküliség
+ adás + részrehajlás nélkül s mindez egyidőben/együtt, akkor be kell látni, hogy ha több nem,
de a részrehajlás elkerülése elég bajos. Az elvárásnélküliség sem általánosan elfogadott viszonyrendszer, hisz ha nincs pl. elvárás a gyermekekkel
szemben a „nagy életre” való felkészülés során,
akkor a természetszerű ’kisebb ellenállás felé’ törvény jegyében inkább elbitangolnak, de nem különb az asszony sem. És ki a méltó férj/apa? Aki
zsarnok/akarnok, vagy aki mindent megenged? Elhangzott már a vìgjátékbeli életbölcselet: „Ami ’túl’
az nem jó!” – Ám immár közel a hatvanhoz, ugyancsak elérkezett a visszavonulás ideje – olcsó
mentség a két kudarcra(?) A B.T.437-441. szakaszaiban Úr Balarám által sorolt „tudás”-kritériumok ugyan nem fontossági sorrendet állìtanak az
életvezetési ajánlásokban, de nem az utolsók közül
való a ’türelem’. Ha az ember búnak adná a fejét,
legyen egy kicsit türelmes. A próba itt is segìt, ha

megfigyeljük az Ó-Ind bölcseletet: „Ez is elmúlik
egyszer!” - s ugyan mi tart örökké e folyton változó
világban? „A nyomorúság!” - csattan fel a búskomor szkeptikus. De hát mi a nyomor? Kinek, mi.
Az bizonyos, hogy a lél és a test egybentartásához mint Abszolút alapkövetelmény- ugyancsak kevés
elég (volna)! Mikor az ős-jász Jas, Úr Balarámot
felkereste, célja az volt hogy megtudakolja nemzetsége jövőbeni teendőjét, a „Hogyan tovább?”-ot.
Így van ezzel a csüggedő ember is, de nem tudja
hova-, kihez forduljon? Mi a kétségek eloszlatásának az ajánlott módja? E szakasz második fordulata: „szent tudásnak pallosával sötétséget kettészelj” - mert a tudatlanság sötétség. Meg kell világosodni. Ha az Abszolút Igazság felől kezdjük
megközelìteni mindennapjainkat -különösen az első
időkben- sok kudarc, csalódás ér. Világunk a viszonylagosságra épül(t). Legyen valami bármìly valódi igaz, ha nem esik egybe a hely-idő-körülmény
normájával, akkor bizony legkevesebb, irritatìv. A
külső konfliktusokon kìvül, belső „gyulladást” indìt(hat) el ami egyfajta mozgósìtás -különösen
azoknál akik még nem érettek az igazra. Beindul az
ember védekező rendszere. Elkezdi védeni legelőbb is hamis (ön)azonosság-tudatát. „Én ember
vagyok! A lél(ek) badarság!” - majd mindenféle hamis- önigazolást keres, hogy miért jó úgy minden
ahogy van, miközben változni/változtatni akar,
csak nem ìgy, csak ne fájjon! Ahogy ki kell bìrni az
óvoda három évét, hiába „érett” a gyermek, az
alapképzés nyolc-, majd a felsőbb 4 + 5-6 + ki tudja mennyit, mìg beérik a megcélzott anyagi tudás,
úgy viselni kell a változtatni akarás velejáróit is,
legyen az csapásszerű, vagy nagyon lassú. Így jártak
az ős-jászok is. Mikor Jas visszatért As városába,
már dúltak a nézetkülönbségek, -eltérések mégis
mindenki az öreg Tátost kérdezte: - Hogyan tovább! - és a jó öreg letelepedett szokott helyére és
csendesen elismételte a Bizalmas Tanìtást. Szórólszóra pontosan A közelülők ámultak. A hátrébb
kerültek bizonytalanúl csóválgatták fejüket. Akik
már alig hallották a tanìtást; morgolódtak, elégedetlenkedtek, kételkedtek, hitetlenkedtek, aggályoskodtak. Sokan el sem mentek a szellemi gyülekező
helyre. - Ostobák! - hangoskodtak az épp serdülők,
meg a családfők nélkűl maradt asszonyok. As városában egykor -mint egy viruló, erőteljes szervezetben- békés rend honolt. Mindenki örömmel
tette dolgát. Az As nemzetség egész(séges) volt.
Volt(ak) bölcs gondolkodó öreg(ek), szilárd, rátermett vezetők, -családfők, ügyes szervezők, -iparosok, -gazdálkodók és szorgalmas, elégedett köznép, de immár nem jutottak közös nevezőre. Hiába
az Abszolút Igazság, ha a sokság még nem érett rá.
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jó Balarám összezavarsz előbb mondád árt a tett - aztán oktatsz cselekvésre mond az ember mit tegyen
Tenni, vagy nem tenni? – itt ez a kérdés, amire Úr
Balarám már megadta a választ. B.T.103. „…nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek - lásd be jó Jas ez a sorsunk tétlen senki nem
lehet 104. rest ha lennék elhiheted rosszpéldámat
követnék - ezért kellett véridnek is kötelességük
tegyék 105. hogyha én nem cselekednék omlanának
világok…” – nyìlván ha egy ember tétlen, nem következik be olyan kataklizma, mint ha a Legfelsőbb hagyna megállni folyamatokat. Ha újra kitérünk a meghatározóan jellemző emberi osztályokba sorolhatósághoz, akkor látjuk hogy a meghatározó tömeget -több mint az emberiség 99%-átnem a ’gondolkodó’ jelleggel lehet leìrni. Márpedig,
akik élvezetekre, javak gyarapìtására (harácsolásra)
és mások feletti hatalmaskodásra törnek, azok céljaik eléréséért, bizony cselekvésre vannak kényszerülve, de még a hiúságot sem lehet semmittevően gyakorolni. A ’sűlt galamb’ effektus nem működik.
Igaz ’gondolkodó’-nak azért nincs kötelező teendője, mert ha tesz, ha nem számára egyre megy,
hisz már nincsenek itteni vágyai. S lám Ők sem tétlenkednek. Tanìtanak, segìtenek, ahol szükség van
rájuk. A Legfelsőbbnek közvetlen beavatkozására
alig van szükség, korszakonként (több százezer
évente) ha egyszer és akkor is „csak” különleges
kegye, Isteni kedvtelése folytán. Terve tökéletesen
működik. Elsődleges Felsőbbségei is jól végzik
dolgukat. A teremtés hibátlan, a természeti folyamatok rendben nyìlvánulnak meg, Maya -illúzió- Istennő munkálkodása példaértékű. És gondoljunk
bele, az Úr mindezt egy gondolatával, majd egy
OM elzengésével elindìtotta s dehogy kellett neki
megpihenni  A MINDEN végtelenében pillanatról pillanatra történnek teremtések (megnyìlvánulások) és összeomlások/pusztulások (megnemnyilvánulttá válások) Még Teremtő aspektusa
sem fáradt meg, hisz lételeme, éltetője a teremtés.
Mint gyermekben az akarás, elkerülhetetlen. Miként
alkotó ember, ki megfékezhetetlen agymenéseinek
kinyilvánìtásában, tesz mert kikìvánkozik. S igaz alkotó nem kìván dìjat, rangot, hìrnevet, csak teszi,
mi dolga. Az általános emberek képzelnek a még
oly kötelességszerű tettekért is viszonzást. A viszonosság iránti igény, az elvárás általános, még ott
is ahol felmerül a ’szeretet’ elvárásnélkülisége. A
mindennapi szülői- s gyermeki szeretetben is (ìgy
aposztrofok nélkül, profán módon) ott az igény a
jutalomra, a hálára, az elismerésre. A „-Pedig mit
meg nem tettem érted!” – „önzetlenségre”. Tudják,
hogy adni becsesebb mint kapni, az ellenszolgáltatás mégis több mint bevett szokás, sőt az üzletileg
megfontolt ellenszolgáltatás; kis befektetésért, nagy
haszon. Ez ìgy normális. Cinkos malìciával. Tenni

kell. Aki ’jó’ tettet hajt végre, üdvöset, annak egyenes az útja a tisztulásra. Aki tétlenül a legnemesebb
ügyeken meditál, mihaszna. S ez nem a haszontalanság (csìnytevőn kópésága), hanem az alkalmatlanság a valódi emberlétre. „Egy”-ségen elmélkedni
itt a kettősségek világában hiábavalóság. Az ’egy’ a
MINDEN EGY-sége. A kettőből -itt- sosem lesz
egy! Kettő ha egyesül, megszületik a három, a harmadik. (fent - középütt - lent, jó - szeszély - nemjó,
előre - maradni - hátra, teremtés - fenntartás pusztìtás). Két különböző nézet ha találkozik sosem forr eggyé, a kompromisszum jegyében (egyiknek sem lesz igaza) létrejön egy harmadik, ami sem
nem az egyik, sem nem a másik. Mint szülők gyermeke, aki bárhogy is hasonlìt, sem nem az Apa,
sem nem az Anya, miközben mindegyik és mégis
más (azisnemis). A legújabb „tudományos” megfigyelések csökkenő(bb) jelentőséget tulajdonìtanak a
géneknek. Fontosságuk, meghatározóságuk tagadhatatlan, de van valami más, ami kiemel a sokságból. Egyes nézetek szerint a jászok genetikusan
jászok, a sok százados fajtakeveredéseket követően
is (?) A jász-ság, nem genetikus meghatározottságú.
Több annál, a lényeg, a lél hozománya/adománya.
A ’jász’ ősgyöke az ’as’ = EGY. Úgy az egység
hordozója, hogy a felszìnen alig más. A lél sugallta
hovatartozás. Nem néphez, nem földrészhez, de a
MINDEN-hez. Vonzalom éghez, térhez, réthez,
lóhoz és erényhez, vonzalom az ìj s nyìl egyhegyűségéhez, a célirányos céltudatossághoz. Hiába a
földhözragaszkodás képzete, mikor tekintete
mindenkor az égre tör. Ha komoran is, de nem
sandán, nem alulról, egyenesen, mint a népi rigmus:
„Jász egyenes – jász elmehet!” - El szolgaságból, el
csüggeteg kilátástalanságból, mert a szìve a helyén.
A jász pásztor botjára támaszkodva látszólag nem
tett semmit. Homlokát megráncolta, szemöldökét
megeresztette, de szeme sarkában ott szikrázott
mindig a huncut derű. „-Mit nekem bárki s bármi
is!” – és úgy volt jó. Akit ’szeszély’ vezérel s ’nemjó’-kat cselekszik, az árt a lél-nek. Minden ilyen tett
egy újabb réteg a burokrengetegen, amit mìg le
nem hánt az ember, jóvá nem tesz, vagy tőle meg
nem szabadul, addig nincs előre, csak hátra, csak
mélyebbre a sötétségben, lejjebb és lejjebb. Vissza
az állati létbe. Hiába az emberalak, ha a megnyilvánulások puszta ösztöntevékenységek, tudatlan kötőerő-érvényesülések, vágygerjesztések, vágykiélések a négy anyagi/testi ösztönző szerint (kéj-javakhatalom-hiúság). Nem kérdés: Tenni! – s közben
csöndben elmélkedni. Nem világi hìvságokon, nem
jusson, hasznon, nyereségen, Istenen és létezésen.
A lét csodáján, a nemlét változásán, békésen, derűsen; van-ság megelégedettségével, lesz tudatával.
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Jas barátom egyaránt jó tartózkodás éppen úgy - mint önzetlen cselekedet mégis tett a jobbik út
Megkülönböztető képesség! – mindenek alapja.
B.T.143. „…nagy bölcsek is megkérdezik mi a tett
s mi tétlenség… 144. igen nehéz felfogni azt mi tett
bűntett s tétlenség - addig kell ezt megtanulni mìg
félre nem ismernéd 145. nincs visszhatás azok tettén akik látják s megérték - cselekvésben tétlenséget
tétlenségben cselekvést…” (azisnemis) B.T.162.„…
teljességet megismerve már soha nem tévedsz meg
- belátod mind az Én részem s mindez ott a MINDEN-ben … 164. úgy perzseli ez ismeret összes
tett visszhatását … 165. nincs tisztìtóbb erő annál
mint a teljes igazság - aki önzetlen kutatja önmagában rátalál 166. önfegyelmes tiszta hitű előtt tárul
bölcsesség - azt elérve tudd rátalál tökéletes békesség 167. azonban ki kételkedik tudás és hit nélküli ebben s jövend életében boldogság azt kerüli 168.
ki visszhatás nélkül munkál bölcsességgel űz kételyt
- bensőjével tisztában van az nem rabja tettének…”
- ahogy Kisherceg mondja: „A beszéd csak félreértés forrása!” – tudjuk sokan, mégis folynak eszmecserék, diskurzusok, kis- és nagy-csoportos viták.
Nézetek megosztása majd olyan kockázatos, mint a
folytonos cselekvés, vagy épp a tétlenség. Ki lát bele akár egyik, akár másik követőjének motivációiba?
Sok segìtséget képes nyújtani a megfigyelés, amit
fennköltebben szemlélődésnek is szokás emlìteni.
A természetes természet az elrendezések kézenfogható lenyomata. Amibe ember bele nem piszkìtott,
ott a valóságos REND figyelhető meg. De el kell
vonatkoztatni -szubjektìv- emberi- és nem utolsó
sorban berögződött-, (be)tanult (betanìtott) kutúrális sematizmusoktól. A világ gazdagabb annál,
mint amit haszonelvű, (hamis)önérdekű megszokások feltételeznek. Ami „semmire nem jó” - aminek - „semmi értelme” - az a felszìnesek számára, a
testi/anyagi eredményorientáltak számára az. Abban az érintetlen természeti környezetben, amiben
nem történik semmi „csak” a valóság játszódik.
Mozgás, változás(ok), anyagcsere, kölcsönhatások,
a részesek igazi önérdekeinek védelme (atomitól, a
bonyolult élőlényekig) felépülések és lebomlások,
szaporodás és (el)pihenés, mik elgondolkodtatják,
tanìtják a vándort. A szemlélődés egyik alapfeltétele
a lassúdás. Rohanás közben minden felszìnes, futólagos. Autóból, motorról ki veszi észre a parányokban a mindenség képét. („Amint fent, úgy
lent”) Másik fontos elem a tisztánlátás, ami tiszta/tisztitott értelem által, megtisztìtott érzékekkel,
szabálykövető érzékszervekkel segìthető. Megkülönböztetni fontosat és lényegtelent, megtalálni az
épp szükséges és elégségest mindenben. Kerüljön
értékére a mérték. Nem egy „szent” vagy gondolkodó kivonulással (pusztába, erdőbe, hegyekbe,
vagy csak el a sokságtól), csendes-, magányos za-

rándoklattal próbál(t) előbbre jutni kérdéseiben s
helyesen teszik. „…aki önzetlen kutatja önmagában
rátalál…” - szóltak az előbb Úr Balarám szavai,
hozzátéve „…önfegyelmes tiszta hitű…” - megfordìtva; ’hit’ – ’tisztaság’ (hitben is) – önfegyelem
(szabályozottság, szabályozott -tudatos- életvitel,
életvezetés). Ilyen alapokon teljesen mást nyújt,
mást eredményez ugyanaz a hely, -helyzet, - cselekvés. „…mégis tett a jobbik út…” - tenni úgy, hogy
az a ’jó’ kötelékében legyen, Isten felé vigyen, magasabb szellemi sìkra emeljen, ne marasztaljon a
sárban, ’emberré’ tegyen, hagyva el a korábbi életekből (is) hozott- másrészt itt fölszedett állati
„szokásokat” (érzékkielégìtés, bujálkodás, lustaság,
agresszió). Mert ha feledést hoz is a halál s új lehetőségeket az újabb lét, a múltbéli kövületek előjönnek ha nincs szebb, jobb, ’emberibb’ világosabb,
akkor a sötét(ség) fog győzni. (Az ’emberi’ legtöbbször idézőjelekért, de legalább aposztrofokért kiált,
mert annyi mindent fognak rá a „De hisz emberek
vagyunk!” - cìmű lemezre, azt sem tudva miben különbözik ember és állat. Sokszor úgy vagyunk emberek, hogy állatként viselkedünk. Ösztönlényként,
tudás, tudatosság, nemes célok, bölcs belátás nélkül!) E teremtettségben egyik fő törvény a „kisebb
ellenállás felé” mit aki nem tud is él mikor mindennek a -pillanatnyilag- könnyebb felét keresi,
fogja meg. Pedig az „út a szép” bármìly kecsegtető
cél felé is. A „mennybemenetelhez” is itt vezet az
út és nem a remetelakokban, kolostorokban, nem a
mások biztosìtotta menedékekben, nem mások
hátán, mások kárán. Kinek-kinek önmagának kell
felépìtenie saját véderejét, valódi önmaga megismerésében. ’Tartózkodás’ és ’önzetlen cselekvés’ folytonos gyakorlása által együttesen, értelemtől vezérelten. Tudatosan tenni, vagy tudatosan nem tenni.
Különbséget téve ’jó’ s ’nemjó’ felé vivőben -pillanatnyi- ’szeszélyt’ mérsékelve. Örökös gyakorlással
pedig megszilárdìtani, a már felcsipegetett erényeket. A „sorsod a jellemed” - kijelentés mellé mindig oda helyezik a tudatos cselekvést. A „tudományos pszichológia” tagadja az eleve elrendeltetettséget, de -ha áttételesen is- hangsúlyozza a visszahatásokat. Környezet, neveltetés, szokások, viselkedés
és ìgy tovább, de ugyanabban a közegben, azonos
kultúrkörben és szokásrendben is „Mindenki más”
Az egyén jelleme elsősorban emberi osztálybéli
meghatározottságán múlik. Más meghatározottság
ugyanakkor, ugyanott, azonos tettek, vagy tartózkodás mellett eltérő viselkedést vált ki gondolkodó
- uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő túlsúly esetén.
Az önzetlenség majdnem ’szeretet’ hisz nem vár el
miközben ad. Csak a részrehajlásnélküliséget kell(ene) megszerezni minden lél irányába. (B.T.162.)
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tudd hogy kötöttségtől ment lesz ki nem utál s nem kíván - lemondóan tesz ő mindig eredményre már nem vágy
A ’lemondás’ a Bizalmas Tanìtásban két vonatkozásban merül fel; valami(k)ről/valaki(k)ről való lemondás, vagy azokkal szembeni tartózkodás ill. a
lemondott életrend. A tartózkodás inkább egy kezdeti szakasz, ami azután lemondásba megy át. Valaki egy ideig tartózkodik valami(k)től/valaki(k)től,
majd ahogy visszahat a tartózkodás, úgy kerül előtérbe annak következménye s szilárdul lemondássá.
Mindez lehet a lelki fejlődés szempontjából pozitìv,
elő(bb)re vivő is és hátráltató(bb) is, attól függően,
hogy ’nemjó’ „tìpusú” dolgoktól áll el az illető, vagy
’jó’ meghatározottságúaktól. Tartózkodásnak lehet/kell tekinteni természetesen a negatìv, Istentől
el-felé mutató törekvéseket is, mint a materializmus, a vallástalan, „isten”-telen törekvések. A jelen
kor(t) vallástalanságba sodró (napi)gyakorlatai; 1. a
kicsapongó nemi élet, a parázna életmód 2. a húsevés 3. a bódìtó, serkentő, mámorìtó szerek/anyagok fogyasztása 4. az érdemtelen haszonra törekvés, magyarul a szerencsejáték. Ezek mind a ’nemjó’ kötőerejébe tartozó, az által áthatott utak/módok. Ellentettjük; 1. tartózkodás a szabados nemi
élettől 2. vegetáriánus étrend 3. tiszta életvezetés 4.
lemondás az érdemtelenül megszerzett-, szerezhető-, vagy -jövő javaktól. (Tudni kell, hogy a nyerés
mindig a „Könnyen jött, könnyen megy!” és/vagy
az „Ebül szerzett, ebül vész el!” - népi bölcselet
szerinti) A „kisebb ellenállás”-törvény jegyében, a
fejletlen elme/értelem és kifinomulatlan érzékeknek-, tompa érzékszerveknek köszönhetően, a
mindig könnyebb, mindig gyors élvezetet jelentők
kerülnek előtérbe. Ez a Kali juga jellegzetessége s
általa az mélyül tovább; gyengülő szellemi (élet)lét
és hanyatló erkölcs, ami elrendezett trend már évezredek óta. Aki kerüli a ’jó’ társulásokat, ’jó’ szokásokat, -gyakorlatokat, ’jó’ ételeket, azokról -tudva/tudatlanul- lemondva, az halad a degradációval(ban). Mìg aki a ’nemjó’-król mond le, az fityiszt
mutat Maya Dévinek (Istennőnek). Csak óvatosnak
kell lenni, hogy észre ne vegye. Női természetű,
lételeme a ’szeszély’ nem szereti a pimasz szembehelyezkedést. Ráadásúl rosszindulatú és bosszúálló.
Így hát inkább okosan és ’szeszély’ mentesen! Aki a
csapongást, a kiszámìthatatlanságot, rapszódiát választja, az a ’szeszély’-t erősìti, ahhoz vonzódik,
olyan társaságot, olyan tanokat, szokásokat, időtöltéseket, ételeke, stb.-t fog keresni s erősìti azzal
vonzalmát a reménytelenségig. Olyan erővel ragadja magával a ’szeszély’ más szóval szenvedély, amitől azért sem tud szabadulni, mert hittel követi: Ilyen vagyok! - Ilyen a természetem! - azaz még
büszkén vállalja is, sőt; számára ez-, az ilyen célok-,
magatartási formák az eszményiek. Lelke rajta.
Nem a valódi lelki út, testtudat az egészen. Az ilyen

ember jellemzője a kettős viszonyrendszer: szeretet
– gyűlölet és mindez meglehetősen végletesen. Egész életét átszövi a; kìvánom – útálom. Igaz lelki
törekvőknek kerülendő a társaságuk. Velük szemben a tartózkodás, a róluk való lemondás a szerencsésebb. Ahol a ’szenv’ rokon- s ellen- az úr, ott a
szenvedélyesség a meghatározó és minden lemondás a ’jó’-ra terjed ki. Csak ne hogy valami nemes,
erkölcsös történjen! Az egész (egyszeri) életre szóló
folyamatos ’szenv’-gyakorlás úgy beburkolja az egyént, hogy még csak fel sem merül a más, vagy ha
látókörébe kerül azzal szembe, mint irtandóval lép
fel. Harcol a vágyottakért, szenvedélyesen pusztìtja
az útáltakat, legyen az bármi. Eredményvágy és
mindenben: érzékiségben – vagyonban – hatalomban – hiúságban. Nincs megfontolás, nincs értő
gondolat, csak a vágyak vezérelnek (élvezetre –
javakra – uralomra – hamis büszkeségre). És „Zsák
a foltját megtalálja” - Nincs mit tenni velük még
akkor sem ha mindenkinek ártanak. Nem érinti
meg őket a béke(ség) szava. Az ő lemondásuk negatìv. Megkötöttek. Talán ha egy nagy trauma, testi, lelki megrázkódtatás segìt(het), vagy majd egy újabb élet felrázza őket. Amìg nincsenek vonzó pozitìv lemondások, addig visz az ár, a sokság normája. Rendesen az életkor előrehaladtával, a testiés/vagy szellemi lassulás hozhat egy kis reményt,
ezért is teszi a MINDEN-tudat a lemondott életrend gyakorlását, leginkább 75 év fölé. A korábbiakban való ilyesfajta törekvés kétes kimenetelü. A
nem idejében végzett pozitìv lemondás sem jó.
(hely – idő – körülmény! Milyen a „helyi” kultúra,
milyen időket élünk s a próbálkozó gyakornok milyen idős, nem utolsó sorban a környezeti összefüggések jellegzetességei. Mikor az ős jászok As
városállamban éltek, sajátosságaiknak- és a viszonyok összességének köszönhetően réti/szìrti sasként szárnyalhattak. Később- és mára az ökörszem
rejtőzködése a túlélés záloga. Szemfülesen átvészelni a bajos időket, megtartva élet- és lelki erőt, szellemi nemességet, átörökìteni azt az utódokra. Őrizni-, ápolni a TUDÁS-t, mint annak rendelt hordozói.) Fiatal embernek el kell igazodni a világban,
majd amint beleérik, következik a családos rend és
az azzal (is) együtt járó aktìv életszakasz. Több
szellemi iskola üdvösnek gondolja -s hìrdeti- a cölibátust, a szerzetesi/apácai életet, miközben a természet működik, teszi a dolgát. Legfőképp a ’szeszély’ a szenvedély ösztönöz aktivitásra, nemiségre,
ifjonti bolondságokra. Rendezni kell hát az elmét,
’jó’ felé fordìtani az értelmet, megkeresni a pozitìv
lemondás lehetőségeit s elhagyni a negatìv tartózkodást. Kerülni a kötöttségeket és a testi/anyagi
eredményeket. Bìzva tenni, mi sorsa és kötelessége.
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van ki mást lát elemzésben s mást tettben mi önzetlen - pedig egyik hű vándora két eredményt érhet el
E teremtettség, amiben élünk a kettősségek otthona. A lelki világ Bizalmas Benső szférájában, Isten
közvetlen környezetében EGY-ség van. Mivel az
igaz lelkiség eredendődően nem testi/anyagi közeg,
ezért aki -ha itt is- gyakorolja a valódi lelki életet,
akkor ìzt kap az EGY-ségből. Azok a folyamatok,
amelyek különbséget tesznek un. szellem-művelés
és szeretetteljes (elvárásnélküli + adó + részrehajlás
nélküli) cselekvő életvezetés között, azok megrekedtek a kettősségben. Az általános eszmény a hagyományos lelki életben a tárgyi tudás gyarapìtása.
Tanfolyamok, iskolák, különböző felekezeti kurzusok, könyvtárazás és olvasás, magolás-magolás,
ismétlés-ismétlés. Hiába tapasztalható, hogy a lelki
törekvők is kétfélék; van kit a tárgyi tudás vonz,
mást a szertartások, különböző szolgálatok (templomi, karitatìv, stb.) ìgy hát különbséget tesznek a
„tudás” művelői és az aktìv cselekvők között. Még
nemegyszer értéket is vonnak a kettő közé, a „tanulók” javára. Pedig gyakori, hogy a magas tárgyi
tudás birtokosai kevésbé érzékenyek az elesettek
iránt, egyfajta értelmiségi gőggel lenézik azokat,
akik más úton-, módon közelìtenek a maguk Istenéhez, a maguk természetes egyszerűségével. Úr
Balarám amellett áll ki, hogy aki bármelyik mód
elkötelezett, hűséges és alázatos gyakorlója, az az
általa nemjárt ösvény adományaiból is részesedik.
Akár szellemét műveli, akár odaadó szolgálatot végez, az lelki fejlődése javára válik. Sosem szabad
megfeledkezni arról, hogy az igazi lelki tudomány
birtokosa nem az emberi elme! Nem tárgyi tudás,
nem magasszintű agyműködés következménye a ráérzés, a megérzés. A valódi tudás a lél-től ered. Az
Ő szabadságát kell visszaadni s beköszönt a megértés. Itt is összefonódik a sokszor hadban álló értelem és érzelem, de tudjuk, hogy az ’Isteni’ emberben e kettő egyensúlyban van, nem győzedelmeskedik egyik a másik fölött. Az érzelem fűtötte
’érző-lelkek’ ha nem esnek saját dugájukba, nem
kábulnak el álomviláguktól, nem rekednek meg
Maya fogságában, akkor értelmük is finomodik. Ha
értelem központú gyakornokok nem csak felmondják a leckét, de mindennapjaikban azt meg is
valósìtják, akkor érzelmeik is nemesednek, nem
rekednek elefántcsont-toronyban, nem távolodnak
el az egyszerű emberektől, legyenek azok vallásosak, vagy ateisták. Mert ahogy tanulva lehet tudni
és tudva tanulni, úgy a legfejlettebb itteni létforma,
az ember is úgy képes emberi kötődéseitől, -kötöttségeitől mentesülni, ha érintetlenséget gyakorolva,
testileg nem különül el. Együtt él a normálisokkal,
de nem azonosul azok eszményeivel, szokásaival,
hanem bemutat egy másik életlehetőséget. Ahogy
halad a normalitásban, úgy tanul/okul, úgy tanìt. A

lelki ember úgy törekszik elkülönülésre, hogy azt
csak eszményei sìkján gyakorolja. Az igaz gyakornok szerény, segìtőkész, nem fennhéjázó, tudásával
nem kérkedő. Tetteiben-, életvitelében egyszerű és
mindennel elégedett. Mindig derűs és semmitől
nem gyengül el. Útjában kitartó. Nem bìrál, nem
kritikus, de mindig rendelkezésre áll ha kérdés merül fel környezetében. Segìtő válaszok megadására
pedig úgy válik képessé, ha tudja azt is amiben a
kérdező(k) szenved(nek). Velük, de nélkülük. Sosem vár viszonzást, sikert, vagy eredményt. Teszi
dolgát szorgosan s beéri azzal mi adatik. Hiába a
könyvtárnyi „példabeszéd” mivel mindenki más és
hely-idő-körülmény sosem ugyanaz, ìgy az utak
módok is különbözőek. Legkevesebb tiszteletlenség bárkit besorolni valahova, oda ahol azokat tartják számon, akikre azonos rendet, regulát szabnak/mérnek, akiktől az azoknak való megfelelést
várják s elvárják. Akik úgy járnak el, hogy másokat
beskatulyáznak, azok magukat s az általuk követett
módokat fölébe helyezik azoknak, akik nem úgy élnek. Ez a gőg kizárja azt a tanulási lehetőséget,
hogy azoktól is tanulságos életvezetési inspirációkat
szerezhessen be, akiket lenéz. Hány nagy gondolkodó, -alkotó, -szellemi vezető tapasztalta meg,
hogy az „alatta” lévőktől elfigyeltek miként képesek
magasabb szintre emelni gondolkodásukat, látásmódjukat, megkülönböztető képességüket. Így halad(hat) a lelki fejlődésben az, aki tanul, miközben
aktìvan tesz. Folyton cselekszik, de nem felejt el
megfelelő tanulmányokra sem időt szánni. Amit
nem edzünk, az elsatnyul. Mozogni, mozdulni kell
testben és szellemben egyaránt. A megállás; halál.
Aki mindìg mindent készen fogyaszt (lásd: TV), készen kap (kész ideológiák), az sosem tanulja meg a
megkülönböztető képességet. „Nem bìrál, nem kritikus…„ - hangzott az előbb és mégis; ’bìrál és kritikus’ mindig (azisnemis), gondolkodik. Az ember
nem ösztönlény, bármennyi állati emléket hord s
képvisel is előző életeiből. Ösztönlény is, de az
nem az emberi mikéntje! Tettei túlmutatnak, túl
kell mutassanak; anyagcserén/élvezeteken, fajfenntartáson/szaporodáson, védekezésen/uralkodáson,
regenerálódáson/pihenésen. Annyit kell fogyasztani, ami a test és lél egybetartásához szükséges és
elégséges. Annyi utódot kell vállalni és felnevelni
(kettőt!) ami férj s feleség reprodukálását biztosìtja.
A testi épség megóvásának forrása a két előbbin
túl, a kihìvásokkal (veszélyekkel, kalandokkal) való
kacérkodástól való elállás. A pihenés pedig legyen
mindig arányban a szükséges és elégséges tettek következtében előállt használódással. Nem kell sport
(harc és küzdelem), nem extremitás (adrenalin),
hogy veszély s fáradság tanulástól ne vegyen el időt.
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ki a tudás útját járja ki cselekszik vágy nélkül - ki e kettőt egynek látja bölcs az meg már nem szédül
Az emberlétben két nagyon meghatározó elem a
’tudás’ és a ’vágy’ megközelìtése. A ’tudást’ legáltalánosabban -tágyi- ismereteknek tekintik. Valamit/
valamiről tudni, kb. ìgy közelìtik meg. Úr Balarám
itt a tudás útján való járást emlìti, ami nem igazán
tárgyi ismeretek megszerzését jelenti, majd azokkal
való próbálkozást az életben való eligazodásban,
boldogulásra. Nem lehet elégszer ide hìvni a Bizalmas Tanìtás adott részét: 437. „…elsorolom mi a
tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás
hìján levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat
tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások belátása érintetlen
derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak Énhozzám elengedve
már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot
kerülve 441. az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett
látása…” – Ha a „…nemkötődés semmihez…”
vagy az „…elengedve már mindent…” – emlìtést
nézzük, alig különbözik a vágy nélkül való cselekvéstől. Természetesen nem azonos a két viszonyrendszer, de hisz nem is ugyanarról van szó. Azt
azonban be kell látni, hogy a felsorolt ’tudás’-ismérvek gyakorlása, ilyen úton való járásnak szinte semmi köze direkt tárgyi ismeretszerzéshez. Eleve nagy
hibája az emberi történetnek, hogy minden korban
kineveznek ’hitelességeket’ úgy személyekben, mint
tantételekben és azok megismerésére/megszerzésére való törekvést tekintik eszményìtendőnek, eszményìtettnek. Aki ìgy jár el, az a tekintélyt érdemlő
tudós, vagy tudásra törekvő. Ilyen megközelìtésben
egy analfabéta pásztorember, aki évizedeken át -ha
nem egész életében- kötelességteljesìtőn-, vágy nélkül együtt él a természettel, az Isteni elrendezésekkel, az tudatlannak van bélyegezve. Pedig: alázatos, nem árt, szerény, fegyelmezett, hűen végzi
szolgálatát, -a maga módján- tiszta és becsület,
őszinte, egyszerű, önzetlen, türelmes, változásokat
belátja, érintetlen, derűs, -jó esetben tudatos lényegi
lényéről- nem kötődik-, nem ragaszkodik csak Istenhez, elenged már minden hìvságot, házat, -aszszonyt, -fiat, -rokont, társaságot elkerül, az Abszolút Igazságot fürkészi és Istent, a MINDEN-t mindenek felett látja. A nagytudásunak hìrdetett, tanult
személyek ugyan mennyiben felelnek meg a pásztorember ismérveinek? De nem is a méricskélés a
mérték, hanem a tudásgyakorlás és a személyes
vágy nélküli lét egyként-látása. Aki eljut e szintre, az
tisztába kerül azzal, hogy akár egyik, akár másik
módot választja lelki fejlődése szolgálatában, a nem
gyakorolt mód erényeinek is birtokosává válik. Aki
eléri ezt a szintet, az olyan fokú megkülönböztető
képességgel rendelkezik, ami megóvja a téves megì-

télésektől, hibás viszonylatoktól. Ösztönösen látja/érzi a különbségeket ’jó’ – ’szeszély’ – ’nemjó’
közt. Ez az ’ösztönösség’ nem a tudatosság nélküli
állati lét hordozta ösztön, ami az anyagi/testi túlélés segìtője, hanem a lél sugározta belső vezérlő
elv, ami -többek között- a teljes tudás hordozója.
Az ilyen tudásban már benne foglaltatik a nagy öszszefüggések megértésére való hajlam/adottság is,
ami ’gondolkodó’ meghatározottságú lelki ember
esetén akár akadémikus szintű tudás-megnyilvánulásként is felszìnre jut. Pl. a Krisna követő Hindu
vaisnava (Visnu-hìvő) lelki folyamatban előfordult
szinte analfabéta-, felfordìtott csónak alatt lakó
Mester is és olyan több nyelven beszélő-, magas
világi iskolázottsággal/képesìtéssel rendelkező Tanìtó (épp az előbbi tanìtványa!), vagy nagytekintélyű hivatali ember, akiknek nem csak hitelességét,
de tárgyi- és szellemi tudását is vita nélkül fogadták
el minden körben. A lelki érettség nem mérhető
világi mércékkel. Miként az intelligencia sem diploma kérdése! Vegyünk akár csak egy befolyásos
politikai szereplőt (bárhol a világban) hogy viszonyul életvezetésük a B.T. 437.-441. tudás-ismérvekhez. Gyakorlatilag sehogy s mégis ők a társadalmi mozgások legmarkánsabb befolyásolói. Vajon merre? Igen arra, amerre a kor rendelt sajátossága, a szellemi- és erkölcsi hanyatlás kényszerìti.
Ilyen helyzetben azok a személyek, elvek- és eszmények vannak harmóniában a degradációval, amelyek érvényre jutnak. „Zsák a foltját…” – Nem
a nemes célok a népszerűek, nem a sokság elesettjeinek megsegìtése, de pont azoknak akik amúgy
sem szorulnak rá. Az életre valók, az ilyen életre valók virágzanak. Közben pedig keressük a méltó
szellemi vezetőket, akik nem jutnak szóhoz. A fent
emlìtett, csónak alatt lakó Mester vegetáriánus létére, még halcsontokkal körbe is hintette lakhelyét,
hogy rosszéletű, húsevőnek véljék. „…elengedve
már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot
kerülve…” - vezérlője; „…a MINDEN-nek minden felett látása…” - mégis a vaisnava tudományok legtekintélyesebb Tanìtója lett, egyetlen tanìtványa. Maradva azonban a mindennapok MINDEN-tudatának gyakorlatában, Avatár Balarám
intelmei az irányadók: B.T. 173. „…van ki mást lát
elemzésben s mást tettben mi önzetlen - pedig
egyik hű vándora két eredményt érhet el 174. ki a
tudás útját járja ki cselekszik vágy nélkül - ki e kettőt egynek látja bölcs az meg már nem szédül…” –
márpedig a lelki életben napi szinten elengedhetetlen a józan ìtélő képesség. Nem szédülve meg a
minden csatornán áradó tisztességtelenség, hamis
ideákra ösztönzés, legalantasabb ember/állati
késztetések éltetése, felkorbácsolása egyre csak…
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önfegyelem hiányában tisztulás nem kecsegtet - vágy nélküli hű követő Legfelsőbbhöz ér bíz el
A fegyelem nagyon fontos mindenféle folyamat
’rend’ szerinti menetében. Ilyenek a különböző ciklikus jelenségek is, amelyek addig harmonikusak,
amìg a ’rend’ szerint hullámzanak. Amint ’rend’etlenség, ’rend’-ellenesség áll elő, a harmónia felborul. Disszonáns, diszharmónikus lesz a történés,
ami rosszul-, hamisan szól, oda nem illő. Bárki elképzeli, hogy mi történne ha pl. a Föld forgása
megváltozna, kìsérő bolygója megzavarodna, megváltozna ritmikája, csak globális kataklizma jöhetne.
Mi a harmónikus egy degradálódó világgal(ban)?
Természetesen a fegyelem hiányából eredő zavarodottság. Felborulnak a régi ’rend’-ek, egyre csak
újakat teremtenek korlátolt emberi elmével és azon
igyekszenek, hogy az ilyen kitalációkat igazolják,
alátámasszák annak ’ember’ számára kedvező voltát. Nem kisebb kérdés az ön-fegyelem. Aki belehelyezkedik a nagy REND-be és követi ebbéli élete
kis ’rend’-jét, az harmóniában van az elrendezésekkel még akkor is, ha az összességében kedvezőtlen
irányba halad. A teremtettség úgy tökéletes, ahogy
van s ahogy működik. Természetes részei a ’jó’-k, a
’szeszély’-ek és a ’nemjó’-k egyaránt. Hiába terjed a
hamisság, az ál értékek követése, a ’jó’ sosem tűnik
el, legfeljebb „kicsit” mélyebbre kell érte ásni. Nem
nyilvánul meg a felszìnen, a mindennapok külsőségeiben. Az egyes ember is ha csak a látszatok szerint igazgatja életét, nem veszi észre, hogy szépen
betagozódott a szellemi és erkölcsi degradációba.
Nem tud lényegi lényéről, anyagi/testi önazonosságtudatban próbálkozik hasztalan. Mindehhez társul az általános fegyelmezetlenség. Mint a csintalan
gyermek, aki egyre csak próbálgatja környezete tűrőképességét, feszegeti a határokat, hogy meddig
nem lesz kellemetlen vissza-hatás. Amint nemkìvánt eredményre jut -jó esetben- vissza hőköl s ha
nem elég tanulékony még párszor bepróbálkozik.
Egy idő után már észre sem veszi, hogy ugyanazokat a csìnyeket ismétli, csak elégedetlensége fokozódik; „- Még mindig nem úgy van, ahogy szeretném!” - zsörtölődik kimondatlanul is és megint
nekifut az oktalanságnak. Már-már gépiessé válik
helytelenkedése és olyan automatizmussá, amit ha
rákérdeznek sem érti már, hogy mi a baj? Fegyelmezetlen. Megy a megszokott úton/módon, sőt a
nemkìvánatosságok elkerülése érdekében hason
társakkal mindent kipróbál és bevet az akarata szerinti alakulás kiharcolására. Majd mindent megpróbál csak az önvizsgálatot, az önmérsékletet, az önfegyelmet hagyja figyelmen kìvül. Harcosan küzd,
az értelem mellőzésével. Igazi akarnok, mint a próbálkozó makacs kisgyermek. Ős bölcseletekre legyint, történeti visszatekintést mellőz, a letűnt emberi kudarcokat a nem elég harcosságnak tudja be.

Csak ne hogy önmaga tűnjön, maga előtt a hibásnak. Minden és mindenki ellene van! – véli és semmi energiát nem sajnál tudatlan kìsérleteinek, hamis
alapú vágyainak kielégìtésében, megvalósìtására. Pedig a pontos én-tudat, a valódi befele figyelés a tisztulás kapuja. A lél bármilyen parányi segìtséget kap
tisztogatásában, akármilyen kevés fonadék kerül is
le a milljomrét burokból, Ő -az Isteni lél- feldereng.
Mikor pirkad, még messze nem látjuk a Napot, de a
vöröslő égalja már jelzi, hogy fordul a Föld, ’rend’esen. Az éltető- s pusztìtó Nap első sugarai oly
gyengédek, oly sìmogatók, hogy mìg teljes pompájában meg nem nyilvánul szemezni is lehet Vele,
mi több jótékony, gyógyìtó sugarai a szemfenéken
megteszik áldásos hatásukat. (ismert gyógymód) A
lél is ahogy feldereng, megmelegìt elmét, szivet. Átalakìtja a vágyakat. Mások lesznek a fontosak. Az
addigi (’nélkülözhetetlen’) hìvságoknak beköszönt
az alkonyat. A világosság elől a sötétségbe fordulnak, mi jellegük. Ahogy gyakorolja magát a szorgalmas lelki törekvő, úgy kopnak meg addigi törekvések és váltanak ’jó’ irányultságuvá. Még nem ’jó’k de már nem ’nemjó’-k. Még sok a ’szeszély’ de a
tanulás, a figyelmes követése szabályozó elveknek,
már azt is csendesìti. Ha nem teszünk semmit,
„csak” szìvjuk magunkba a sok-sok szellemi iskola,
megannyi tudományát külső/belső változtatások
nélkül, akkor csak tárgyi tudásunk gyarapszik
hasztalan. Hasztalan, mert nem áll ’rend’-é. Mindig
nagy öröm a gyakornoknak, mikor különböző tanok összecsengenek, de a más út más-felé visz. Ne
áltassa magát senki, hogy „mindenki az Én utamat
járja” mert az Úr végtelen, ìgy útjai is azok. Egy
életben ki tudná bejárni a végtelent? Marad hát az
őszinte törekvés lelki értékekben. B.T. 417. „…kóbor elméd szegezd Énrám értelmed Enyém legyen
- ha ezt teszed teljesen élsz tudatosan Énbennem
418. hogyha elméd fékezetlen s nem hagy Rajtam
csüggeni - éljél szabályozott létet csak jótól fogsz
függeni 419. ha nem bìrod a fegyelmet ajánld
minden tettedet - áldozd Nekem s Én segìtlek hogy
lehessél független 420. ha ez se megy akkor mondj
le tetteid jutalmáról - légy önzetlen nem számìtó
engedj tested vágyából 421. tudd hogy minden
gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás - vagy törekvés
vagy engedés békét hozó lemondás…” A megszelidìtett vágyak nem okoznak vágytalanságot, de
mint a jótékony méreg-cseppek gyógyhatása, a ’jó’
vágyak is a tisztulás során, a Legfelsőbb felé segìtenek. Tudás, szabályozottság, önfegyelem, ’jó’követés. Nem marad következmények nélkül. Akik
megrekednek a mindenkori „normalitás” zavarodottságában, azok nem várhatnak mást, mint amiben küzdenek. Harc, békétlenség és nézeteltérések.
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önfegyelem érzéken győz érzék ura lemondott - megkülönböztetés nélkül él tegyen ő akárhogy
A megkülönböztető képesség elengedhetetlen a lelki úton, miközben a pontos különbségtételi képességnek társulnia kell azzal a részrehajlás-nélküliséggel (’szeretet’ 3. fordulata) ami abból ered, hogy az
ilyen ember mindenben és mindenkiben a lényeget,
a lél-t, általa a Mindáthatót, annak s mindenek
forrásokát a MINDEN-t látja. Az ilyen gyakornok
már nagyon fejlett, de mi az ide vezető út? Önfegyelemmel történő életvezetés által legyőzi az érzékek késztetéseit. Aki az érzékek ura, az a valódi
lemondott. Azonban ahhoz, hogy valaki megvalósìtottan legyen ’lemondott’ ahhoz egy életen belül is
sok évtizedre van szükség. Sosem szabad összetéveszteni a fegyelmezett, ezáltal mindenre nem
lobbanó egyént azzal a lelki emberrel, aki már (ön)fegyelmezés nélkül fegyelmezett. Úgy szabályozott,
hogy az természetes lételeme. Nem kell neki arra
figyelni, hogy mi a helyes, mi nem, mert mikor nem
-az addigra kifejlődött- természetes lételeme igazgatja, akkor az elrendezések segìtik meg. Elkerülik a
próbára tevő kihìvások, a kìsértések pedig nem
érintik meg. Különösen nem szabad a fegyelmezettséget pedig összetéveszteni az ember természete ellenére, magára erőltetett kényszerességgel,
(ön)kényszerìtéssel. Hiába értesül valaki üdvözìtő
teendőkről, ha még meg nem érett rá, akkor az azzal való együttlét egy merő manìr csupán. Érdemtelenül felvett jellegzetesség, hiteltelen szerep.
Olyan máz, ami nagyon könnyen kopik, megreped,
lepereg. A valódi Tanìtó(k) az igaz Mester(ek) segìthet(nek) a törekvőnek, hogy önmaga lehessen és
úgy, hogy a ’jó’ irányt tartani képes legyen. Idő kell
az (be)éréshez. Gyermek/tanuló korban a kis ember mindenre nyitott; jóra-szeszélyre-nemjóra. Próbálkozik is egyre csak. Hol elégedett, hol csalódott.
Hol öröm éri, hol kudarc, -bánat. Nehéz a gyermekkor. Rendesen örömteli, de akad bőven szomorúság is. (Még szerencse, hogy legtöbbször;
„Gyermek bánat eb gondolat!” – ami egyfelől mit
sem ér, másrészt hìrtelen jön, de hamar el is múlik)
Az egészséges gyermek inkább kis felnőtt, mintsem
tudatlan tanuló, akinek mindent itt és most kell elsajátìtani, hisz látjuk hogy mi minden válik természetessé, automatizmussá keze alatt, még ha addig
nem is találkozott olyasmivel. Van hozzá érzéke.
Majd mindig jó felé fordul, jók orientációi. Kicsi,
fiatal, de mégis már egyben van. Majdnem olyan,
mint a bölcs, aki többet tud, mint amit tanult.
Mivel azonban a gyermekek s az ifjak szertelenek,
kell melléjük a jó szó s az igazgatás. Nem árt a ’jó’
példa sem! A tanìtók is jobb ha kevésbé nagytudásuak, mint inkább melegszìvű, megértő segìtők.
Szerencsés aki élete első szakaszát ilyen körülmények között töl(the)ti. De tudjuk, hogy a ’szerencse’

nem szerencse dolga, nem véletlen, nem ok nélküli,
meg van annak -ha nem értett, de- az oka. A korábbi életekből hozott érdemek, a hova-születés sorsszerüsége, az egyén jelleme (ami hellyel közzel a
jelen sors alakìtója). Ha azt mondtuk, hogy „nehéz
a gyermekkor” hát mit szóljunk a talajt-vesztett, hagyomány-nélküli fiatal felnőttségre? A nagy szabadságban mindenkinek ki kéne találnia önmagát. Mikor az általános tömegember, megkisérli önmagát
megismerni, hát bizony csak a külsőségeket -az önmaga- s mások által ráaggatott- cìmkéket, a skatulyákat látja s fényezgeti (egy életen át). Nem a
fegyelem, önfegyelem lebeg előtte, hanem a kiteljesülési kényszer(esség). Meg akarja valósìtani önmagát úgy, hogy nincs is tisztában a legfőbb kérdéssel: „Ki vagyok én?” – anyagi/testi mivoltában,
valamennyi érzékszervével összefonódik környezetével, leginkább pedig a minden csatornán rázúduló
idegen ingerekkel. Igen ’idegen’-ek, mert nem ismeri őket. Nem tud róluk semmit azon kìvül, hogy
ma az a trend (a sokság mintái), arra kell akarni,
olyanná kell válni! Az érzékek kielégìtésére való törekvés folyik mindenütt és mindenben. Mindenféle
’tudományok’ képződnek annak alátámasztására,
hogy ez a (degradáció, a szellemi- és erkölcsi hanyatlás) a jó. Mindenki követi és ki előbb, ki talán
teste elhagyásakor sem veszi észre, hogy neki nem
az való. Létezik a harmadik életrend, a ’visszavonult’ ami azt szolgálná, hogy a szükséges- és
kötelességszerű első két életszakasz után legyen kellő idő arra, hogy az ember képes legyen elengedni
mindazt, amiből semmit-, de semmit nem vihet
magával élete végén. Sajnos ez a Legfelsőbb által elrendezett (ám a szabad akarat révén nem kötelező!)
időszak kimarad -szinte- mindenki életéből. Pedig a
test bölcsen figyelmeztet; már nem megy minden,
már nem vagyok olyan gyors, olyan erős, mintha
már felejtenék is és erőltetni kell az agyamat, hogy
hogy is van, sőt van ami már meghaladja a testi-,
szellemi (teljesìtő)képességeket? Mind eközben a
teljesìtmény-/teljesìtés-kényszer az egyénben is ott
matat, nem csak a folyton változó trendben.
Érzékek fékezetlenek, elme csapong, érzékszervek
tompulnak, értelem megtévesztett; kész a zsákutca.
Aki pedig nem tudja hova jutott, miért akarna
megfordulni, mért akarna értékrendet váltani. A
lemondott életrend korát ki meg sem éli/éri, ki róla
tudomással sem bìrva, meg sem kisérli. A részrehajlás pedig nem hogy kopna, de egyre erőteljesebben
vésődik be az akaratba. Én-enyém-birtok(l)om-akarom-hozzám tartozik minden áron. Így a valódi
’szeretet’ még csak álom sem. Hamis kép(zetek)
boldogtalan, megtévedt világ. A lél pedig szomorúan gubbaszt sötét börtönében hasztalan.
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tisztán lát az ilyen személy érzékek mik mozgatnak - lél az soha nem cselekszik test hogyha lát vagy ha hall
A fegyelmezett ember képes felülkerekedni az érzék késztetésein. Aki győz érzékei felett az igaz lemondott. A valódi lemondott személy immár megkülönböztetés nélkül él, tegyen bárhogy is. Nyilatkozza ki mindezt Avatár Balarám, Akinek szavait
ha kétkedve fogadja is bárki, megfontolásra legalább érdemes. B.T.13. „…ki boldog ki boldogtalan
van ki örül van ki sìr - hideg meleg fény és árnyék
mind egyre csak változik 14. ne higgy az ìly változásnak ez csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata
beföd tiszta láthatást 15. testet öltött lélt is éri csak
hogy ő nem változik - mi szenvedés mi torzulás
mind az összes testi kìn…” - vagy - B.T.20. „…mi
elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más örök lélnek mind egyre megy nem fogja a változás…” - majd - B.T.34. „…ki a testeket mozgatja
nem árt annak semmi sem - ne szánd ne bánd
szenvedésit test jut csak a vesztibe…” - később B.T.183. „…lél az bizony nem cselekszik természet
mi sarkalló - nem lél az ki bìztat hanem nemtudás
mi mozgató 184. bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb - testnek összes tévelygése bizton
elkerüli Őt…” - hogy csak néhány ismérve szóba
kerüljön a lél-nek és hiteles forrásból. Az idézett
utolsó előtti fordulat a Legfelsőbbet érintetlennek
ìrja le. Talányos, mégis ìgy van. A MINDEN-ben
zajlik minden, a MINDEN mindenek forrása s oka,
mindenek áthatója és mindennek elszenvedője, miközben nemcselekvő és Önmagában teljes. E dinamikus azisnemis jelenségre egyedül Ő képes, itt -e
megnyilvánulásban- még parányi szerves része a lél
sem tudja az Urat másolni. Mégis hasonlatos a Legfelsőbbhöz -hisz az Ő minőségi mása- lényegi része
minden létezőnek, akik és amik az elrendezések következtében tesznek, a külső/belső késztetéseknek
megfelelően. Szóba került a ’nemtudás’ is. Ez egyfelől a valódi ismeretek hiánya, de ugyanakkor a
’tudás’-ismérvek hiánya is. Azaz (lásd B.T.437-441.)
az alázat-, az erőszakmentesség-, a szerénység-, az
önfegyelem-, a szolgálat-, a tisztaság-, a becsület-,
az őszinteség-, az egyszerűség-, az önzetlenség-, a
türelem-, a változások belátása-, az érintetlenség-, a
derűs kedv-, a valódi éntudat-, a nemkötődés-, az
Istenhez való hűség-, a ragaszkodások elengedése-,
a mentális elvonultság-, az Abszolút Igazság kutatása-, és a MINDEN-nek mindenek felett való látásának mellőzése. A tisztánlátás tanulás és kitartó
gyakorlás következménye. Senki nem születik úgy.
Legyen az ember bármely osztálymeghatározottságban (gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő) tisztánlátásának élesìtése érzékei felügyeletével kezdődik. Előbb a lelki törekvőben a hiányérzet
a kutatás kényszere munkál, majd miután elindul a
remélt jó-úton tanulnia kell. Nem elég erős elszánt-

ság, hisz az érzékszervek óhatatlanul kapcsolatba
kerülnek a változások keltette ingerekkel. Intellektuálisan legerősebb a hallás általi „információ-hasznosìtás” általánosságban mégis a látás-, a látott képek befolyásolnak legerősebben. Mindkettő rezgés/hullám, ami nem csak önmagában hat, de hordozza forrása/keltője minőségét, kötőerő-béli meghatározottságát is. (BBB. Intelem) ”látni szóbúl
képet ezret belső szemmel láthatod - gazdagabb ez
mű világnál tiszta szìvből mondhatom - egy-egy
szóbúl többet ért meg ember fia mintha lát - túltesz
a szó csinált képek sokaságán garmadán - láss csak
szóbúl hangbúl bévűl ne a szemmel árnyakat - hazug képek sokasága nyugtatásra hasztalan - nem véletlen mondják bölcsek képet ne fess istenest - láss
csak szìvbűl az nem csal meg mìg a szìved tiszta
lesz” – Tiszta szìv, tiszta elme, tiszta szándék és
gondolatok, alázatos fegyelmezettség és ’jó’ követés
meghozza a tiszta látást is, amikor már nem téved
meg a gondos kereső. De a többi érzet -mint szag,
ìz, érintés/tapintás- is körülvesz mindenkit, ezért
van az üdvös közegek ajánlása. Kezdő-, de még a
haladó lelki törekvő is jobb ha nem kacérkodik a
mindenféle hatásokkal. Amint értesül valami kedvezőtlenségéről, próbálja meg azt mellőzni, kerülni.
Mìg nem tud róla addig is hat, de a tudomásszerzést követően hatványozottan. Nem véletlenek s
nem oktalanok a szabályozó elvek. Sok-sok generáció, sok százados megfigyelése és tapasztalata érlelte ki az ajánlottakat s az eltanácsoltakat. Békésebb,
bölcsebb időkben, több valódi tudás birtokában
nem volt kényszeres a mindennek ki/megpróbálása. A hagyománykövetés során a régi ’jó’-k úgy öröklődtek, hogy észre sem vették. Legtöbbször
magyarázat sem volt, nem kellett. Az ifjak hittel követték eleiket és nem csalódtak. Mindig, mindenhol
megvolt a méltó- s megfelelő Tanìtó és szavain keresztül a Tanìtás. Mindenki megkapta a számára
szükséges és elégséges részét a bölcseletnek. A tudás-birtokos Keleten nem kellett sem elvándorolni,
sem hìrhozókat várni, megtudni azt hogy; Mi- s
miként van? - Azonban néhány gondolkodó régen
sem talált magyarázatokat kérdéseire. Volt ki olyan
helyre, -családba született, ahol nem kapta meg a
megnyugtató válaszokat. Így volt Jézus is, Aki nem
érte be az ősi tradìcióval, mert érezte, hogy sántìt.
Serdült korában Keletre vándorolt, majd a krisztusi
-korban megtért övéihez a tanìtással (lásd: apokrif
iratok). Nem követte azt a hagyományt, mint ahol
tanult, saját hazájában kezdett prédikálni – hasztalan. Az ős jászoknak nem kellett elvándorolni, életvitelszerű nomádságukban is mindig hordozták az
ős-tudást, mit hiteles forrásból, a Legfelsőbbtől
kaptak Jas révén, a Bizalmas Tanìtás által. Tisztán.
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hiába az érintés is szag íz látvány egyre megy - alvás mozgás légzés beszéd test csak az mi megtéved
A látó-, halló-, tapintó-, szagló- és ìzlelő érzékszervek -szinte- folyamatosan szolgáltatják a test számára az ingereket. Ezekre az érzék(ek) reagál(nak).
Az ’érzék’ alapvetően egy, mégis tagozódik az érzékelhetőséghez igazodó érzékszervek által hordozott
információk befogadásában. Mikor egy érzékszerv
sérül, vagy inaktìv lesz, netán visszafordìthatatlanul
károsodik, akkor annak „felségterületét” próbálják
más érzékszervek, egyfajta túl-érzékenységgel kompenzáli. (pl. Vakoknak javul tapintó, halló érzékelésük. Siketeknek látása, stb.) Az érzékszerv kapcsolatba lép az ingerrel, majd az érzék megfelelő
kiterjedése befogadja s továbbìtja azt az ’értelem’ a
felfogó képesség felé. Kinek-, melyik érzékszerve
és hozzá tartozó érzékelési képessége milyen minőségű, attól függően reagál a fizikai ingerre. A reakció szoros kapcsolatban van az egyén értelmi képességével, -állapotával, hisz ki-, mit hogy ért(elmez) dolgoz fel, az egyénfüggő. Természetesen az
átlagos ingerekre, majd mindenki „átlagosan” reagál
(hideg, meleg, fény, szürkület, érdes, sima, édes,
sós, stb.) de amint figyelmét jobban az adott információra szögezi, koncentrál, annál finomabb,
árnyaltabb, gazdagabb, tartalmasabb lesz számára
az, az „átlagos”-hoz képest. Az általános ember a
kötőerőkhöz hasonlatosan három féle viszonyt alakìt ki az ingerekkel szemben; vonzódik hozzá, viszolyog vagy elutasìtja, illetve semlegesen (tudatilag nem vesz róla tudomást). Semleges esetben is
hatnak az ingerek, tudat alatt. Pl. a legjobban alkalmazkodó emberi érzékszerv az orr, azaz a szaglás,
de hiába szokunk meg egy addig kellemetlen szagot, már nem is vesszük észre, attól azok hatnak.
Épp ilyen a háttér-rádiózás, -TV-zés is, észrevétlenül fejtik ki hatásukat, legtöbbször kedvezőtlenül.
A minden csatornán és -irányból zúduló ingerek
alig kezelhetőek. Természetesen legjobb -volna- az
érintetlenség állapota (MINDEN-tudatúak ezen igyekszenek), amikor minden mindegy, a lelki törekvő mégis egyenesen halad célja felé, bármi éri is.
Tekintve, hogy ez sok-sok élet vìvmánya jobb maradni a valóság realitásánál. Tudatos életvezetéssel
és a szabályozó elvek követésével figyelmesen élni s
reagálni az ingerekre. Első lépés a kedvezőtlen
helyzetek, -körülmények kerülése. Megválogatni
azt, hogy a gyakornok hova megy, hol vállal munkát, hova költözik. Ott is kellő kritikával viszonyul
embertársaihoz. Olyan kedvességgel és elfogadással, hogy abból ne legyen félreértés sem és kedvezőtlen viszony se alakulhasson ki. Ha ez nem
oldható meg, az ilyen társaságot is kerülni javallt.
Annyi felé kéne figyelni az embernek, hogy a lényegre, a testnek és az elmének tisztogatására már
szinte idő sem jut. Így hát a lelki törekvő kénytelen

„magát” megosztani. Együtt él az adottságokkal, de
közben igyekszik fokozatosan kiiktatni a ’nemjó’kat, csendesìteni a ’szeszély’-t és keresni-, gyakorolni a ’jó’-t. Nem véletlen az a Keleti gyakorlat, hogy
amikor lelki törekvő „meditál” (a szó misztikumtól
mentes, természetes értelmében) olyankor mindegyik érzékszervét foglalja le -közel- egyidőbe. A
hallás számára legkedvezőbb a lelki törekvő tanúlási folyamatában és lelki alkatához leginkább illeszkedő, jobbìtóan ható szöveg, dallam, zene. Tekintetét fordìtsa a gyakornok olyan látványra, ami célja
felé segìti. Ez lehet egy békés táj/kép, lehet „bálvány” murti (képviselő). Tapintó érzékek számára
kedvező az olvasó gyöngysor (dzsapa, rózsa-fűzér).
Szagló érzéknek a különböző füstölők, illó olajok
párologtatása, melyek között ugyancsak fontos a
tudatos megválasztás, az egyént segìtő illatok élvezete. Ízlelő érzékszervünk a nyelv, amit tisztìtó
szavakkal, mantrával- és/vagy tiszta ételekkel ajánlott „lefoglalni”. Persze mind eközben eleinte az elme folyton csapong. Gondolatok, érzések kavarognak a kezdő igyekvő fejében, figyelme szétszort. Ez
nem baj. Türelem. Nem lehet mindent egyszerre
kikapcsolni s mivel a MINDEN-tudat tisztába van
azzal, hogy mindent lehetetlen „kikapcsolni” ezért
a ’velük, de nélkülük’ érintetlenséget tekinti eszményinek. Mindezek anyagi viszonyok, testi folyamatok, miként az alvás, a mozgás, a lélegzés, vagy a
beszéd s bár semmi nem múlik el hatás nélkül, magát a lényegi lényt, a lél-t nem érintik. Őt nem, de
átmeneti „gazdáját” az embert mind-mind köti,
vagy mentesìti, attól függően, hogy az egyén hogy
viszonyul mindezekhez, milyen (ön)tudati állapotban van, milyen kifinomult az értelme és hogyan
uralja érzékeit? Minden összefügg mindennel, itt is.
A tudatos lét mindent megválogat. Különösen a lelki gyakorlatok első évtizedeiben. A beérkező szavakat, zenei hangokat, dallamokat, szövegeket. Környezeti látványokat. (élő- és munka-környezet, lakberendezés) Fizikális kontaktusokat. Különösen
kockázatosak az ellenkező nemüek érintkezései, de
az azonos nemüek testi kapcsolatait is a legszükségesebbekre érdemes korlátozni. (kicsit kicsavarva a
népi regulát: Ki mivel érintkezik, attól/azzal sározódik!) A szagok, illatok ugyancsak számtalan hatás
/behatás hordozói, miként az ìzek. Könnyen belátható, hogy az általánosság szintjén mozgó/élő sokság mìly hátrányos helyzetben van, amikor mindennemű megfontolás nélkül, megszokásból, megfelelési kényszerből, félelemből és/vagy kényelemből
azt veszi, eszi, teszi, hallgatja s fogyasztja ami adódik, ami az aktuális trend. Egy merő kockázat. Bizony nem ritka, hogy az „Ép testben ép lélek” helyére az „Ép testben ép hogy élek” kerül rendesen.
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aki vágy nélkül cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben - úgy nem tapad visszhatás rá mint víz lótusz levélre
B.T.170. „…jó Balarám összezavarsz előbb mondád árt a tett - aztán oktatsz cselekvésre mond az
ember mit tegyen…” – hangzott Jas előző kérdése,
amire a Legfelsőbb beszélt a tartózkodó elmélkedésről és az önzetlen cselekvésről. Szólt az eredményvágy nélküli tettről és a kettős viszonyrendszer elhagyásának üdvösségéről (vonzalom vs. ellenszenv). Majd kijelenti, hogy aki elkötelezetten
járja akár az önzetlen tevékenység-, akár a (védikus)
tudás alapú elemzés útját, egyazon eredményre jut.
Aki e két utóbbi utat/módot egynek látja, az már
nem téved el/meg. A tisztulás alapfeltétele az önfegyelem, a vágy nélküli Isten felé törekvés pedig
Hozzá juttat. Úr Balarám utal rá, hogy a ’szeszély’ről és a ’nemjó’-ról való lemondás elkerülhetetlen, a
lemondott életendnek pedig megvan a helye, ideje,
szerepe. (Figyelem! A ’MINDEN’ az ’Úr’ ’Isten’
’Legfelsőbb’ ’Úr Balarám’ ’Avatár Balarám’ ’Balarám’ vagy ’Hari’ egy és ugyanaz, az Ő végtelen sok
neve- és megjelölése közül.) és Felhìvja a figyelmet,
hogy a lényeg, a LÉL és a TEST az KETTŐ! B.T.
464. „…ki meglátja különbséget lényeg és a test
között - közelebb jut Legfelsőbbhöz mert lélt lát anyag mögött…” - Itt a lél anyagi lét-/létezési formához kötött, mégis attól érintetlen, ugyanakkor
nincs anyagi lét/létezés lél nélkül s Annak helyzetére, az Ő sorsa alakulására minden szellemi és
anyagi törekvés/történés/hatás következménnyel
jár. Mindezek tükrében hangzik el jelen szakasz. A
vágy nélküli életvezetés és mindent a MINDEN
komplexitásában szemlélni/látni, a lelki törekvő
szempontjából legjobban a lótuszlevél természetéhez történő hasonlattal érzékeltethető. Hiába gyökerezik a posványos vìzfenéken, hiába halad köteléke a kétes tisztaságú vizen át annak felszìnéig, a lótuszlevél minden időben ezek felett ring s még ha
rá is fröccsen bármi rá- és vissz-hatás, az mind lepereg róla nyomtalanul és mindig érintetlenül tiszta
marad. B.T. 289. „…aki folyvást Énrám gondol
Reám mint a MINDEN-re - harmóniában élhet itt
nem térìti semmi el…” – Miként lehet mindig a
MINDEN-re gondolni? Úgy, hogy el kell sajátìtani
azt az ősi bölcseletet, ami évezredes próbák által is
igazoltan leghűebben ìrja le az Abszolút Igazságot,
melynek alapköve a MINDEN léte, az Ő személyessége, stb. (vázlatosan lásd: BBB „MINDEN”
cìmű ìrásában) Ezen alapokra kell helyezni-, ezen
alapokról-, azokkal összefüggésben kell szemlélni,
értelmezni az emberi gondolatokat. Belátni, hogy
az Úr-tól semmi nem független s Mindátható személytelen energiaként mindent áthatva s magába
foglalva Ő a lényegek lényege. Sok tudós kutató,
gondolkodó, tudomány-gyakorló mindaddig ismeretei nyújtotta magabiztosságban szól a világ- s em-

ber dolgairól mìg a kérdés el nem vezet a lényeg
mibenlétéhez, -mikéntjéhez. Ekkor elbizonytalanodás következik és sehogy nem jutunk biztos alap,
szilárd-, objektìv köz(ép)pont közelébe. Pedig ha
természet- és társadalomtudományt, emberi történelmet a MINDEN-tudat fonalára fűzünk, akkor
szépen megrostálódik ál s való. B.T.251. „…tudd
hogy minden Bennem nyugszik mikor van és
mikor nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel
ezt és ne csak hidd 252. minden ami csak létezik
gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon…” Ha követjük Avatár
Balarám tanìtását, akkor soha semmit nem vonunk
el Tőle. B.T.432. „…ott a tudás ki belátja anyagot s
tért áthatok 433. halld röviden mi e minden hogy
születik s miből áll - hogy változik mint alakul nemlét létbe miként vált 434. a védikus szentìrások
mindezt sokszor leìrják - föld vìz lég hő tér ész
értés és a hamis éntudás 435. érzékszervből öt fogadó öt cselekvő és az agy - összest együtt megtréfálja jó szeszély és nemjó had 436. van még érzékszervek tárgya s mindez együtt kölcsönhat vágy düh öröm bú mi gerjed s hatás ami együtt
van…” – Be kell látni, hogy a MINDEN-tudat,
benne a Bizalmas Tanìtás messze túlmutat hiten s
kételkedésen. Történjen bármi, legyen bárhogyan,
az önmegvalósìtott bölcs tudja s látja a REND-et.
Semmi nem lóg ki, még akkor sem, ha nem értjük.
B.T.225. „…aki mindig Reám gondol sugaraim ölti
fel - bűntelen lesz s érintetlen nem téveszti semmi
meg 226. ilyen hìvem már itt boldog tudja MINDEN legfőbb cél - hiba nélkül örök rendben éli
jámbor életét 227. mindenben látja a MINDEN-t s
tudja mind a MINDEN-ben - mozgó az vagy mozdulatlan Tőle lobog mind egyre 228. aki mindent
Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - azt
Én soha el nem hagyom s ő sem hagy már el Engem 229. tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én
vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon…” Ilyen alapokról történő
cselekvések gyakorlói -áthatva a tudatossággal- serények, derűsek és aktìvak, de az önös vágyaktól,
egyéni ambìcióktól már mentesek. Vágyak nélkül
ők sem tudnak létezni, ezért azokat olyan irányba
kell terelni amivel másokat s a közt segìthetik a
megértésben. Tanìtásuk szìntere nem templom,
nem szószék, még csak nem is a nagy nyilvánosság,
de kisugárzásuk alázatos és őszinte kérdésekre serkentik azokat, akik már túl vannak a hagyományos
eszményeken, filozófiákon. Ilyenkor nem hárìtható
el a válaszadás. Ha ’jó’ a kérdés, akkor a felelő szájából a ’jó’ válasz fog megszületni Akik hévvel, garral törtetnek a szokásos utakon, módokon, azokat
„előre” kell engedni. Vesztük is a rend része. Tudd.
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bölcs a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül tesz - érzékekkel értelemmel elmével és testével
Majd minden ember tevékeny. Igaz, hogy sokszor
ostoba időmúlató s unaloműző feleslegességekkel
foglalatoskodik, de valamit tesz. Ha többet nem,
passzìvan befogad; mindenféle témákban mozgóképeket, zenét, hatásokat, társul hasonszőrüekkel és
nem ritkán elégedettségérzés tölti el. Azt nem mérlegeli, hogy amit tett az által hogyan alakul(t) személyisége, látásmódja, sorsa és ìgy tovább, de ha
azzal sikerült foglalkozni, amihez ragaszkodott, akkor nem fedez fel hiányérzetet. Ehhez képest a
bölcs -többek között- arról ismerszik meg, hogy
gondos figyelője önmagának, változásainak és annak ellenére nem ragaszkodik cselekedeteihez és
azok mikéntalakulásához, hogy gondos és figyelmes, nem léha, sosem könnyelmű. A ragaszkodásnélküliség nem jelent nemtörődömséget, sőt nagyon is tudatos, megfontolt cselekvéssor elejétől a
végéig. Aki nem fegyelmezi testét, szabadon engedi
csapongani elméjét, értelmét megkìméli a munkától, érzékeit pedig a mindenkori örömérzet megszerzésére használja, az még kalandvágyból se kacérkodjon lelki élettel. A Bizalmas Tanìtás hozzáfűzései folyton az általánossal és a normalitással
helyezkednek szembe. (a szerzőben korábban sejtelgett egy munkacìm; „Mindenek tagadása” de
mivel túl radikálisnak érezte, ezért elhagyta s ìm
most egyre csak tagadás, tagadást követ.) Szerencsére akiket e sorok megtalálnak, azok nem veszik
zokon az abnormalitást, a „különcködést”. Nem is
lehet más az, ami eltérő, ami vitat s megkérdőjelez
minden rossz értelemben vett hagyományosságot!
Aki a MINDEN-tudat útjára lép, az különben sem
normális, hisz a sokság az általánosságot követi,
legyen az ateista vagy istenes. Nem szeretik a különbséget, ami itt nem értékesebbre utal, hanem a
különbözőségre. Bármeddig tekintünk is vissza az
emberi történetben, egyre csak azt látni, hogy a
’más’ egészen addig üldöztetett, amìg méltatlanná
nem vált-, ki nem égett a megszokott és/vagy az
idő felül nem ìrta a régit. Számtalan szellemi/lelki
folyamat kezdte a mélységekben, titkos kazamatákban, altemplomokban s néhány század múlva a
leghivalkodóbb pompával lett sok helyen akár állam-vallássá, követői pedig a követendőkké. Kialakult szabályrendszerük és kimondva/kimondatlanul a sokság manipulálása, konstruktìv értelemben vett rendezősége lett célja. A túlnépesedés, az
egyhelyre tömörült letelepedés természeténél fogva
kìvánta a szabályozottságot, különösen azért mert
az ős-tudás eltűnt, az emberi osztályok összekeveredtek, a kötelékek egymást zavarva nem képeztek
tiszta viszonyokat. Érdemtelenek, méltatlanok kerültek uralomra, vezető helyzetbe a rohamosan szaporodó „töltelék”-emberek pedig vágyták az imád-

ható feljebbvalókat. Nemegyszer útálva, mégis csodálva, kìvánva azokat. A természetes folyamatok
mindig a magasabb szándék szerint működnek. A
természetben nincs demokrácia. Sosem a sejtek
döntik el, hogy ki s mit tegyen. Az emberek -az itt
legmagasabban fejlett létformaként- titkon hiszik,
népszerű tanaik pedig hìrdetik, hogy nekik kell uralkodni, csakhogy, mìg a bölcs tudja, hogy érzéket,
értelmet, elmét és testet rendben kell tartani, addig
az általános ember mindezt figyelmen kìvül hagyva,
helyezi magát mindenek fölé. Céljai, tettei önérdeküek s olyan hamis alapról motiváltak, amikor
lényeg(i)nek az anyagi/testi embert tekinti. Alapvetően tudja, hogy „ki mivel dolgozik, attól sározódik” mégis megfontolások nélkül enged előbb
érzékeinek, majd értelmének s ìrja felül elméje
értékes akarását a test elégedettségérzésének elérése
érdekében. Azok pedig, akik mindezen tömegmozgásokat saját előnyükre kìvánják használni, jól
megtanulják a befolyásolást, a tömegpszichózist.
Nagyhatalmúak, nagy befolyásúak, mégsem jobbìtó
-értsd: Isten felé vivő- tevékenységük (még olyankor sem amikor örökkön Őrá hivatkozva manipulálják az adott társadalmat). Az igazi lelki emberek
mindezektől távol tartják magukat. A MINDENtudatúak beérik mindenkori kötelezettségük gyakorlásával és olyan módon, hogy abban lehetőleg a
’jó’ domináljon, a ’szeszély’ és a ’nemjó’ pedig szép
lassan haljon el. Ilyenkor a radikalizmus sem árt, de
csak belül, gyakornoknak önmagával szemben. Lehet csapásszerűen kiìrtani rossz szokásokat, hagyni
el káros szenvedélyeket. Azok nem idéznek elő
„hiány-betegséget” mert már előre betöltetett helyük nemesebb eszmeiséggel, célokkal és tettekkel,
ìgy a gyors-, nagy változtatások sem veszélyesek.
Persze ez az egyén(ek) útja. Ami az egyiknek
problémamentes, az a másiknak megerőltető. Ami
egyiknek természetes, a másiknak természetellenes.
Ezért is veszélyes a falka-szellem, mert ha társas
lény is az ember, mégsem terelni való jószág. Hiába
dugja nyakát önként a járomba, ha a hajtó/pásztor
nem neki való utakra terel. Főleg úgy nem szabad
prédikálni, hogy még ìzét sem érezte a törekvő
másságának, csak hitül vette, hogy az úgy való. Lehet, hogy neki, de mindenki más, ìgy mindenki
máshol tartva, ugynarra, ugyanakkor, másként fog
reagálni, értelmileg, érzelmileg, elmében s testében
egyaránt. Ha netán sokan akadnának, akik belátva a
lél befedettségét, gazda-testének szennyezettségét, s
a tisztulásért őszintén tenni is akarnak, a bölcsek
száma mégis kevés. Nem elég tudni. Még kevésbé
elég -kétes értékkel- érezni, ha a lelki törekvő nem
egész. Hiába az őszinte szándék, kitartó s alázatos
igyekezet, ha azok ragaszkodással terheltek nemjók.
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belső béke megtalálja azt kit nem köt semmi meg - ragaszkodót tette béklyóz nem szabadul sohasem
A békét kereső ember mindaddig nélkülözi azt, mìg
a béke rá nem talál az alkalmas személyre. A valódi
béke lelki, ezért az anyagi/testi rutinokkal sosem
érhető el. Lehet valaki megelégedett azzal amiben
van, azokkal amije van, de az akarás, a ragaszkodás, a kötöttség megkötött anyagi állapotot okoz,
ami kizárja az igaz békét. Mindig ott bújik az aggódás, az aggodalom, szerettekért, egészségért,
javakért, közösségért és ìgy tovább. Realista lelki
törekvő tisztában van azzal, hogy a sokság és az általuk követett eszmények nem értékelik a békességet, a megbékélt állapotot. Számukra az unalmas,
erőtlen, ambìció nélküli. Az általános idea és korunk elrendezett fő iránya a küzdés, a harc az elemekkel, -egymással, -környezettel. Az itt járt „testvér-Avatárok” Krisna és Balarám jól szemléltették
a különbséget küzdés és béke közt. Bárhogy is vélekednek sokan Krisnáról, Róla legalább tudnak, de
Balarámról alig. Nem véletlen, a jámborság feledésbe tűnt. Idézzük csak ide a két személy névmisztikai hátterét: Krisna a névmisztika szerint: a „Művész”. A ’művész’ lehet az élet művésze, de lehet
művészet az értelme életének is. Komoly eredményeket mondhat magáénak, sikeres karrier, vagy
életút is lehet a része. Ez az ember barátságos, nagyon közvetlen és soha nem mondana le egy kis
szórakozásról. Miközben Balarám a „Főpap”. A
’főpap’ a bölcsesség és a könyörület embere. Bölcs,
mert mindig keresi a rejtőzködő igazságot. Könyörületes, mert segìti a körülötte élő emberek életét.
Általában papi, tanári vagy törvényhozói állást vállal élete során, de mindig hajlandó tanácsot adni, ha
kérik. Két személy, két idea, két választási lehetőség. Tagadhatatlan, hogy az előbbi a népszerű(bb).
Követi is a sokság -ha nem is személyét, de az Általa megtestesìtett életformát- s mégis elégedetlenek,
hisz senki nem ér fel a Legfelsőbbhöz - ezt már
nem látják be. Aki akar, még ha meg sem kaparintotta a vágyottat, már a rabja. Hiába a kettősség,
hiába az ’azisnemis’ elrendezése, aki rab az mìg ki
nem tör rabságából sosem lehet szabad. Szabadság
nélkül pedig béke sincs. Szabadságot sosem az anyagi vagy egzisztenciális függetlenség idéz elő, sőt.
Mennél több van, annál több a kötelék. Igazán szabad csak a nincstelen lehet, aki oly „vagyontalan”
hogy nincs mihez ragaszkodjon. Vagy az szabad,
aki érintetlen. Nem kötődik semmihez és senkihez.
Az ilyen ember is kevés, hisz ugyan ki kìvánná,
hogy ne kötődjön személyekhez, eszmékhez, kultikus tárgyakhoz, környezethez, anyagi javakhoz. Sok
nagy prédikátor tanìtja a lemondást, miközben olyan pompában s anyagi gazdagságban élnek mint a
gazdasági szféra vezetői, a pénzvilág élharcosai.
Őszintén vallják, hogy számukra nincs jelentőség a

magánrepülőnek, arany luxusautónak, számolatlan
szobájú palotának és ìgy tovább. Kérdés ha nem
formálnak ezekre igényt, akkor mivégre? Sok vagyonos lelki vezető igen nehezen hagyta el testét.
Szenvedések, súlyos-, hosszantartó betegségek szegélyezték eltávozásuk útját. Lelkes követők egy merő lelki furdalásban fohászkodtak égijeikhez, hogy
az ő általuk elkövetett vétkek kedvezőtlen visszahatásait ugyan már nem vezetőjükre rója ki a sors.
Van ilyen is, de a fő az egyéni ragaszkodás. Amìg
azzal fel nem hagy gyakorlója addig a kötelék ideláncol. Lehet, hogy egyik-másik lelki vezető szinte
már semmihez nem ragaszkodott, kivéve vallásához, egyházához, tanìtásához, általa létrehozott
szervezetéhez és vezetői helyzetéhez. Bárhova jut
az ilyen személy a lélekvándorlás során, itteni helyzeténél csak alávalóbba jut. Olyan nincs hogy emberre csak úgy minden rászakad. Első mindig a
vágy és a köré csoportosulnak majd a körülmények.
Akarás nélkül csak véletlenek vannak (ami ugye
nem létezik!) mikoris a megáldott azt sem tudja mivégre érte a gyarapodás bármiben. A vágyat azután
tett követi. Elmebeli, vagy fizikális tettlegesség.
Szervezkedés amìg úgy nem alakul ahogy azt a
vágyó szeretné. Küzdelem, tett, harc, cselekvés,
nem békés elfogadása s követése az ahogy- s ami
adatik szellemiségnek. Az általános ember -még ha
őszitén vallásos is- nem bìrja a négy késztetés élése,
megélése, kiélése nélkül. Vágy az érzékkielégìtésre,
ami összekapcsolódik az anyagi javakkal, vágy a
testiségre, vágy a hatalomra és a hiúság maga. Majd
mindig ilyen sorrendben kerülnek felemlìtésre,
erősségük, befolyásoló hatásuk mégis fordìtott.
Legnagyobb erővel a hiúság hat, kiterjesztett értelemben a hìrnév-, az elismertség iránti vágy. Már
kisgyermek korban megmutatkozik az igény a dìcséretre, az elismerésre, a jutalomra. A felnőttek
sem lesznek különbek. Erős ragaszkodás a személyes kivagyiság újabb és újabb megerősìtésére. A
hiúság alatti, de közel sem kisebb erejű a hatalomvágy. „-Úgy legyen, ahogy én akarom!” – mert én
tudom jól, vagy csak mert én vagyok a „főnök”!
Meg különben is, igazából én vagyok a legkülönb,
még ha vannak is hibáim! Hiába nagy a javak iránti
vágy, mégis csak a hiúságot és a hatalomvágyat követi. Ezután következik az érzékkielégìtési forgatag,
hiába látszólag az alap vágy-késztetés. Mind egytőlegyig ragaszkodás. A lél és a test egybetartásához alig kell valami, mégis folytonos a falánkság, a torkosság, az iszákosság. A fajfenntartáshoz elégséges
volna néhány aktus, hogy a két utód megszülethessen a házasságban, mégis a kéj(vágy) sző át szinte
mindent. A javak s a befolyás jó ideje egyé vált a
hatalom megnyilvánulásával amin dölyf a korona.
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meg nem kötött derűsen él kilenc kapus testében - nem gondol ő már a tettre s arra senkit nem késztet
Avatár Balarám kilenc kapus testet emlìt, melyek
nem feltétlenül direkt nyìlások, mégis rajtuk keresztül ki-be jut(hat)nak érzetek, benyomások, információk. Két fül (ami rövidke járat, de lényege a hallószervekben való végződés), két szem (szerkezetében nem is nyìlás a szó hagyományos értelmében,
de a fény bejutásának s mozgások érzékelésének elengedhetetlen bemenete), két orrlyuk (valóságos
„kapuzatok” melyeken át a tüdőbe jut az éltető
friss levegő, majd annak rendje szerint ki az elhasznált), száj (táplálék rajta be, verbális kifejeződések
hangjai ki, közrejátszva a lélegzéssel), végbélnyìlás
(az anyagcsere nélkülözhetetlen kimenete) és húgycsőkimenet (a vìzalapú anyagcsere salaktalanìtó /
méregtelenìtő kimenete, miközben a nemzésben a
lél-t /mint lényeget/ hordozó mag kibocsátója).
Aki kötöttségek nélkül és derűsen él, annak általában kiegyensúlyozott az egészségi állapota és valamennyi „kapuzat” hibátlanul végzi feladatát, tölti
be természetszerű rendeltetését. Ahogy a harmónikus lelki állapot jó karbantartója az általános közérzetnek, úgy a karma, a vissz(a)hatások törvénye is
végzi dolgát s fizettet olyasmikért, ami nem került
még rendezésre. Tehát semmi testi-lelki manipuláció nem biztosìték a kifogástalan egészségi állapotra
s a test kapuinak gondtalanságára. Igen, a hölgyeknek a hüvely s annak nyìlása a tizedik kapu, de az
mintha egy független térség volna az egyén alapvető életfunkcióitól. A hüvely -ami egyben a szülőcsatorna- az anyaméhben végződik, ahol a lél testetöltése rendesen lezajlik. Az ivadék kifejlődése hiába történik az anyaméhben, annak bensője -az önálló életciklust „leélő” méhlepénnyel- belülről különül el az anyától. Benne-, részben általa, mégis
külön, mint a mindenség a MINDEN-ben. Sok nő
sosem lesz várandós, soha nem hord ki magzatot,
„funkcióvesztett” kapuja mégsem idéz elő életét
veszélyeztető folyamatokat, mìg a kilenc másik
„kapu” életbevágó az egyén számára. És ez a bizonyos tizedik „kapu” sok bonyodalom forrása, hisz
majd hogy nem a körül forog a világ. A nemiség az
emberlétben messze túlmutat a fajfenntartáson, utódnemzésen, utódok világrasegìtésén. Úr Balarám
alig tesz emlìtést nőkről, annak ellenére, hogy e kettős világban elválaszthatatlan felét képezik a másik
nemnek. Valóságos lelki fejlődés szempontjából
nincs mit beszélni az emberi történetben sokmilliószor megénekelt férfi-nő viszonyról, mikor látni
és tudni, hogy kapcsolatuk elvétve üdvözìtő az egyén tisztulása szempontjából, sőt. Mennél elmélyültebb az együttélés, annál hátráltatóbb a kötődésmentes, kötöttség nélküli állapot elérésében. A
MINDEN-tudat tökéletesen tisztában van férfi- s
női lét miértjével, mikéntjével. Az Úr ìgy rendezte.

A magot adó férfi nélkül s az azt testetöltéshez segìtő nő nélkül nincs emberlét. Emberlét nélkül
pedig nincs miről beszélnünk, nekünk ilyen helyzetbe került létformáknak. Minden szóforgatás mit
ember elkövet, embereknek s emberekről szól -még
az égi plánétákat is emberformájúakkal töltve megolyan megfontolások nélkül, hogy „Mi lesz akkor
amikor az emberiség megszűnik?” A lényegek akkor is járják végtelen útjukat, hol itt, hol ott, hol
ilyen, hol meg olyan létformákban, miközben az
„emberlét” netán felsejlő kósza emlék csak számukra. Akik a hagyományozottan és eszményìtetten kialakult- s ápolt férfi-nő viszonyban gondolkodnak, azok igenis tettekre gondolnak s másokat
is arra ösztökélnek örökkön. Megköti őket alapvető
tévedésük, hogy testi valójukkal azonosulnak. Ettől
alig akad eltérés. Mégis, aki kellő tudás birtokában,
tudatosan vezeti életét, az belátja s érti, hogy a rendet meg kell tartani. Nő férfihez vonzódik (általában) férfi nőhöz (általában) s még az ettől való eltérések mögött is a korábbi életekben meg nem élt
nemi hovatartozás búvik meg. Az azonos neműek
kapcsolata s társulása nem a fajfenntartásról szól.
Azon kìvüli társas viszony pedig csupán önmagáért
való. Pedig minden lél szabadulni szeretne, de ahhoz itt az emberlét, az emberi emberlét, azon belül
is a férfi létforma szükséges. Ez az első lépés. Második az istenes élet. A MINDEN szem elé helyezése és az általa elrendezett természeti törvényeknek megfelelően végezni életrendről-életrendre a
kötelezettségeket. Ezek között nem szerepel kötődések kialakìtása. B.T.437. elsorolom mi a tudás s
mit elhagyok sötétség… 439… áléntudat elhagyása
nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt
fiat rokont társaságot kerülve 441. az Abszolút
Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása 442. de halld most
azt mi az mit érts mi az mit kutatnod kell – születetlen Mindáthatót MINDEN-t mint a lényeget
443. Benne mind mi által ható ok s okozat nélküli ezer kar láb fej és szem száj összes hangot füleli
444. minden érzék lényege Ő mégis érzék nélküli fenntartó ám kìvül álló Őt semmi nem érinti 445.
távoli és mégis benn van legyen az mozgó álló –
tárgyi tudás föl nem éri MINDEN-tudat mi látó
446. mind e hatás szórtnak tűnik mégis egy Ő mint
MINDEN - teremt fenntart pusztìt egyben bár Ő
teljes elhiggyed 447. önfényű Ő sötétségment megnemnyilvánult erő - tudás maga s mit kell tudni
minden szìvben meglevő…” – ìm van mit tanulni,
van mit magunkévá tenni, ami által a tisztulás
töretlen lesz, mìg ember emberi életet él s nem
ösztönlény állatit. Azok egyelőre még ott tartanak.
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lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bíztat hanem nemtudás mi mozgató
Ugyan e teremtettség minden létezésének és minden egész-rész elemének (önmagában egész, önállóan elkülönìthető része valaminek) lényege egyegy lél, most mégis maradjunk meg az ember teljességének lényegiségénél és ne kiséreljük meg megfejteni a mindenség egészét (ez sem kis feladat).
Beszélhetnénk rész-egész(ek)-ről is, mint valami
nagyobb egység ’rész’-ét alkotó- s ìgy ’egész’ létezésről, de az megint messzire vezetne. (Pl.: ha egy
embert ’egész’-nek tekintünk, az megfelel a valóságnak. Ám ha ezt az egyént egy -valamilyen
szempontból összetartozó- közösség/csoport ’része’-ként értékeljük, akkor szükségszerű -volna- bevonni annak a nagyobb egységnek -ami tételezzük
fel, hogy ’egész’- lényegalkotóját is a kutatásba,
mert ha minden önmagában egész valami rendelkezik lényeggel -már pedig rendelkezik, hisz semmi
nem létezhet ’lényeg’ nélkül- akkor a rész-egész,
mint egész-rész magán viseli a nagyobb egység tulajdonságait, sajátosságait is és viszont. (Ilyesmi az
un. analógia-törvény is; „Amint fent úgy lent”
amikor a kisebb/alacsonyabbszintűt próbáljuk a
nagyobb/magasabbszintű mintájára, hasonlatosságukra tekintettel értékelni, ill. megfordìtva) A lél a
lényeg mindenben. Az a lél, Aki megszületetlen,
eredendően örök, teljes tudású, valamint boldog és
semmiben nem anyagi(!) teljesen lelki, azaz nem ide
valósi! Akkor sem ’anyagi’ ha átmenetileg itt tartózkodik. Tehát a lél nem anyagi mégis hat, olyan formán hogy -mint lényegalkotó személy (mert minden lél, miként a MINDEN személy)- személytelen
energiája által létezhetőségét biztosìtja „gazdájának” annak az egységnek, aminek lényege. Minden
itteni létezés alapja egy-egy lél, Aki maga köré von
/ kap / kiérdemel olyan létezési formát, amely által
hatni képes. Ilyen hatni képes létforma az ’ember’ lét- is. Minden létezés -beleértve e teljes teremtettséget is (!)- elrendelt és elrendezett törvények szerint van s mìg létezik mozog. Ez a Legfelsőbb akarata, köznyelvileg a természeti törvények összessége. A lél tudatos lényegiségét illetőleg, de alig akad
létforma -köztük az ember (ide sorolhatóak a Felsőbb Irányìtók is!)- aki tudatos volna arról, hogy
neki ki/mi a lényege. Hamis önazonosságtudatbana nemtudás állapotában él, mert az elrendezések
folytán amikor a lél testet ölt, első burka annak elfeledése, hogy ő lelki lény s lesz meghatározója az a
tévképzet, hogy ő anyag/test. Ember(i) -létformaesetében a „gazda” vágyai kezdik meg tevékenységüket magzati léttől a halálig. A vágyak a személyes mozgatók, a hamis önazonosságtudat-, a tompult értelem- és a megcsalt érzékek pedig a természet rendje szerint a világ erdőregetegébe tévelygésre kényszerìtők. Tévelygünk az illúzió által megcsalt

(tév)képzeteink szerint. Nem hibáztatható a lél
semmi kellemetlenségért, de a lelki érdemekben
nem árt tudni róla, hogy Ő is hat(ó). A „lél … nem
cselekszik” - mondja Úr Balarám, amit a fizikális-,
anyagi- és mentális tettekre kell érteni. A ’nemtudás’ az ami az embert sarkallja. Ha a ’tudás’ a B.T.
437-441.-ben foglaltakkal jellemezhető, akkor a
’nemtudás’ = a hiúság, erőszak, büszkeség, fegyelmezetlenség/önfegyelem hiánya, uralkodási késztetés, tisztátalanság, becstelenség, hazugság/hamisság/igaztalanság/csalás, gőg/kérkedés, önzés, türelmetlenség, tudatlanság a változások természetszerüségéről, kötődések/kötöttségek, szomorúság/búskomorság, ál(hamis)éntudat, vallástalanság/Istentelenség/ateizmus, testi/anyagi ragaszkodás, ragaszkodás feleséghez, -fiú gyermek(ek)hez, rokonokhoz, -társasághoz, az Abszolút Igazságról
és a MINDEN mindenfelettiségéről való tudatlanság. Ezek a mozgatói az általános emberi tevékenységeknek. Az emberi hiúság a legerősebb késztetés. Leginkább olyan formában, amikor -nyìltan,
vagy burkoltan, de- megalapozatlan tulajdonságokra, képességekre apellál. Az erőszak minden formája általános, beleértve a húsevést szolgáló spekulatìv
állattartást, az állatok lemészárlását, feldolgozását és
megideologizált (szükségességét valótlanul igazoló)
népszerüsìtését. A verbális-, vagy fizikális erőszak a
meghatározó a nézeteltérések korára -természetszerüleg- jellemző nézetkülönbségek megoldására
való törekvésekben is. A hiúság édes testvére a
büszkeség és annak eszményìtése. A fegyelem a
(mindenféle) rend része. Ahol nincs fegyelem, ott a
rend felbomlik. Ahol mindent szabad, ott a káosz-,
a fejetlenség van hatalmon. A fegyelmezettség követése különösen kìvánatos önmagunkkal szemben.
Az uralkodási késztetés ideológiai- és vallásbölcseleti alapokra helyeztetett (mindenen és mindenkin,
csak önmagunkon nem). A tisztátalanság kezdődik
a tisztátalan gondolatokkal (melyek nem önmaguktól gerjednek!!!) majd követi a mocskos beszéd, a
trágár, alpári hangnem (még a „művészetekben” is!)
a szellemi- és testi ápolatlanság, az érzelmi alantasság, a gondozatlanság általánossága és a környezetszennyezés minden fajtája. A becsületesség szégyenletessé válása. A hazugság és hamisság, a csalás
természetessége. A gőgös magamutogató kérkedés.
Az önzésbe torkolt énközpontúság. A türelem hiánya. A születés – betegségek – halál természetszerű
változásainak nemértése. Mindennemű kötődések
és azt követő kötöttségek. A derű hiánya. Az ál(hamis)éntudat általánossága. A vallástalanság, az
ateizmus eluralkodása. Az Abszolút Igazság és a
MINDEN tagadása. Mindezek nem a lél sugallatai,
az ember -mint egész- bevett természetes lételemei.
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bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb - testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt
A lelki lények -értsd; a Legfelsőbb és a lél-ek- lelkiségükben- érintetlenek. A „MINDEN -mint Legfelsőbb- mindent áthat” szól az Abszolút Igazság
egyik alaptétele. Annak ellenére, hogy Ő mindenütt
és mindenben, minden lél mellett jelen van -általánosan Önmaga személytelen energiáját képező
Mindáthatóként- személye mindig független és
mindentől érintetlen. Mind eközben minden a
MINDEN része, azaz minden Őbenne van, megnyilvánulás, megnemnyilvánulás, lelki- s anyagi
szféra egyaránt. Sajátos állapot, hisz szintén alaptétel, hogy nincs hatás ellenhatás nélkül, ami mindenre vonatkozik széles e teremtettségben. Mivel
azonban, a Legfelsőbb nem átmeneti teremtmény ellentétben minden Felsőbbséggel(!)- mint mindenek felett álló, mentes minden vissz(a)hatástól. Isten (Aki a MINDEN, a Legfelsőbb) teljes, hiánytalan, változatlan, miközben Benne s Általa mindig
minden változik (azisnemis). Minden teremtett létforma folyton mozgásban, változásban van. E változó környezetben egy dolog állandó, az örökös
változás. Minden létrejön/megszületik – alakul/változik/fejlődik – (közben) rendellenességek/betegségek is előfordulnak – majd megkezdődik a visszafejlődés/leépülés és elkövetkezik a
halál/pusztulás/megsemmisülés. A legegyszerűbb
létformák mint a leptonok, bozonok, kvarkok
(quark egyik jelentése: vacak, semmiség), protonok,
neutronok, elektronok, stb. a teremtéstől a megnemnyilvánulásig azonos formát és tulajdonságokat
mutatnak. A már összetettem atomok képesek „fejlődésre” és részesei is lehetnek átalakulásoknak,
változásoknak. A több atomból álló létformák -különösen az élők- már alanyai a születés-növekedésstagnálás-leépülés természetszerű folyamatának.
Tehát ha meggondoljuk, e változásokkal terhelt világban mindig történik valami, ami kölcsönhatásokban van és kölcsönhatásokat gerjeszt, ám a
Legfelsőbb mégis változatlan. Érthető, hisz ha örök(ké), teljes és érintetlen, akkor sosincs hiánya
sem többlete, szìntere a kavalkádnak, ami mégsem
érinti. Hol megálmodója valaminek, hol teremtő
aspektusa révén létrehozója annak, majd szabályalkotó kormányzóként működtetője, de lél parányai
által benépesült szférájában az események számára
is képeznek izgalmakat, egészen a pusztulásig, amit
másutt, máshogy újabb szìnpad követ, annak szereplőivel. Itt -különösen földi világunkban- az emberi létforma az egyik legizgalmasabb aktor (leginkább számunkra). Sorolhatóak volnának a gomba-,
növény- és állatvilág részesei is, de elégedjünk meg
sorstársaink firtatásával. Az emberi nem önmagában is ketté választható; tudatos ill. tudattalan tettek
elkövetőire. A cselekedetek többsége -még ha azok

elkövetői valódi ’ember’ emberek is- szinte rutin-,
ösztönszerű, maguktól adódó, ’ahogy szoktuk’ ill.
különösebb meggondolás, megfontolás nélküliek.
Ehhez társul még a tudatlanság, ami nem a tudatosság nélküli-, tudattalan eset, hanem a tudás hiánya. A hétköznapi értelemben vett ismerethiány.
Miként a gyermek nem vonható kérdőre/felelősségre oktalan tette miatt -hisz nem tud róla- úgy a
felnőttek is dolgaik nagyobb részét a lényegi-, mögöttes törvények/szabályok/rend ismerete nélkül
végzik. Igen ám, csak amìg a gyermekek úgy 12 éves korukig csak korlátozott vissz(a)hatás-elszenvedői cselekedeteiknek, addig a nagyobbaknak és a
felnőtteknek számolni kell(ene) mindazzal, amit az
akár rutinszerű ügyködések maguk után vonnak.
Mert mi -gyakorlatban- sem lél, sem főleg Isten
nem vagyunk! Lényegalkotónkat és a Legfelsőbbet
bármi érheti, azok következmény nélküliek, de a
még oly -természetszerüleg- esendő ember nem
úszhat meg semmit. Minket nem kerülnek el a következmények. Mikor valami bajunk van, valami sérelmet érzünk, vagy máshogy alakulnak a dolgok
mint szeretnénk, akkor elsőre sose a viszonyokat
firtassuk, de nézzünk magunkba. Persze akinek
nincs „hova” néznie, annyira ismerethiányos létformánkat illetően, annak marad a tudatlanság okozta
helyzet. A lelki útra lépett gyakornokok azonban
érdeklődőek. Nem hibást keresnek, hanem okot az
okozatra, mert tudják, hogy minden „csak” következmény és semmi nincs ok nélkül. A sikertelenség,
a kudarc nagyon kellemetlen, főleg ha újra és újra
beköszönt, de tudatosságra törekvő egyén ilyenkor
is inkább lassú(bb)ra, elmélkedő(bb)re, szemlélődő(bb)re fogja magatartását, mint sem lázadó
anarchistára. A nagy trend; a szellemi- és erkölcsi
hanyatlás, aminek nem szabad deprimálólag hatnia
alázatos gyakornokra. Általánosságban ez a megìtélés. (Aki nem hiszi járjon utána; tárgyilagos múltértékeléssel, múltértelmezéssel, függetlenedési próbálkozással az aktuális- és helyi normáktól, elfogadott ideáktól). Amìg minden megfontolás és értékelés anyag/test központú alapokról indul, addig
helyes választ nem remélhetünk. Ha idealisztikus,
szentimentális „lelki” a látásmód akkor sem kerülünk közelebb a tényleges valósághoz. Így hát nincs
más lehetőség, mint az Abszolút keresése, az Abszolút Igazság kutatása és ott, ahol az fellelhető.
Sajnos a szokásos tudósságok és vallásosságok vagy
megkerülik, vagy -tudva, tudatlanul- elkendőzik, elrejtik az igazságo(ka)t, azok kihámozása majd’ kivihetetlen. Egyre csak álltatások terepére jutunk, ahonnan könnyen belátható tudatlansági állapotba
lehet csak kerülni. A Legfelsőbbet mindez nem érinti -ha együttérző is- nem érdekli. A mi bajunk.
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ám ha tudás felszínre jut Napként ragyog mindenre - eloszlanak tévképzetek test lényege feléled
A Nap (vizsgálódásunk szempontjából) mindig
egyformán ragyog. Mikor beborul, vagy éjszaka
van, az nem a Napnak róható fel. Hasonlatos a lél
és az Ő kisugárzása is. (BBB. Alszik a tudás) „alszik
a tudás szunnyad milljomrét burkú börtönében gazdáját ezer örv fogja vágyak zablája százfele húzza - elvan a tudás el csendesen ìgy - ám sötét burok
hálórengetegén át lehetőség ha feldereng mindjárt
mozdul súgva pisszen ha csepp napfény éri is amint érzi remény fokát tudás szólal hangosan vágy és szándék belül mozgat tett a jóra kìvül bont
amint fogy a burok réte felüvölt a szent tudás feszìt zajong s nincs már vége ha vágy megmarad
tett nem lohad felszìnre jut bìzva lásd” – szól a vers
annak ellenére, hogy korábban elhangzott, hogy a
lél nemcselekvő (B.T.177. „…lél az soha nem cselekszik…” B.T.183. „…lél az bizony nem cselekszik…”) s ìgy igaz. Nem Ő az aki „gazdáját” (az átmeneti -gazda- létformát) inspirálja, de Ő az Aki az
Abszolút Igazság/Tudás birtokosa minden egyénben és ez a tudás segìt lelki törekvőnek, ha kìvül
(tetteiben, viselkedésében) s belül (gondolkodásában, eszményeiben) megérett. A cselekvésnek más
okai vannak. B.T.575. „…öt oka van cselekvésnek
ők az örök késztetők - kik a tudás elemzői egyre
csak ezt hirdetők 576. helyzet és a hamis énkép
érzék ami ösztökél - vágykésztette törekvések sors
ami elrendezés 577. helyeset vagy helytelent tesz
ember oka mindnek ez - legyen az tett csak gondolat vagy akár a beszédje 578. mit sem lát ki magát
hiszi minden változás okán - éretlen ki ìgy cselekszik nem látja mi valóság…” 1. ok; a „helyzet”
~ hely - idő - körülmény 2. ok; „hamis énkép” azaz
a téves önazonosságtudat, minek következtében az
ilyen ember testét- és az abból eredő késztetéseket
szolgálja 3. ok; az „érzék” ami elégtelen értelmező
képesség (értsd: intelligencia) esetén szinte csak
ösztöntevékenységre sarkal 4. ok; „vágy” ami az
egyéni törekvések késztetője 5. ok; a „sors” ami az
előző életekből hozott- és az itt kiváltott/kiérdemelt vissz(a)hatások összessége, a kor keretein belül. Mindaddig, amìg a tettek mozgatói az előbbi öt
’ok’ addig a lél csendben meghúzza magát. Amikor
azonban a lelki törekvő helyre teszi magában, hogy
- Ki a Lényeg! - mi üdvös és mi kerülendő, mindezeket pedig beépìti értelmező/értékelemző rendszerébe, érzékeit szabályozva kezdi azokat megvalósìtani, akkor az Isteni hatóerővel bìró lél segìtőként áll a gyakornok mellé. A szunnyadó lél aktivizálódik, nemcselekvőként tesz személytelen energiája révén (azisnemis). Elkezdenek a dolgok- s körülmények egy irányba hatni. Különösebb vágyak
nélkül rendeződnek a viszonyok. Elmaradoznak a
hátráltató- és sűrűsödnek a tisztulásban segìtő hely-

zetek. A korábbi erőfeszìtések helyébe a „Csak
könnyedén” - szellem lép. Mint a sűrű lombkoronájú erdőből, mikor a magányos kiránduló a tisztásra ér. Ragyog a Nap, hűsìtően susog a szellő, a
csendet csak a természet rendes hangjai fedik, távol
civilizációtól, ember-zajtól, sürgéstől, tolakodástól.
Eloszlanak a tévképzetek; sorscsapásról, elnyomatottságról, hátrányos helyzetről és ìgy tovább. Önkéntelenné válik a mosoly, meghatározóvá a derű.
Mint ha rend volna. Kìvül semmi nem változott, de
a változatlan változások nem érintik meg az embert. B.T.181. „…belső béke megtalálja azt kit nem
köt semmi meg - ragaszkodót tette béklyóz nem
szabadul sohasem…” – a lelki ember már nem csak
tudatos lényegi lényéről a lél-ről, de fokozatosan be
is épül mindennapjaiba ez az állapot. Már nem úgy
ìtél meg mindent, mint ami testi/anyagi, téves önérzeti történés, hanem külön lát ált s valót. Az ál
kérdésekbe, ál problémákba, ál sérelmekbe nem
bonyolódik bele, leginkább hallgat, nem foglal állást. Nem azért mert nincs véleménye, hanem az
újabb nézeteltéréseket igyekszik csökkenteni. Tudja, hogy e Kali juga, a nézeteltérések rendelt időszaka, mely fegyver Maya (Illúzió) Istennő legfőbb
eszköze emberek közti viszonyokban. Majd’ mindenki ellenséget, de legalább is ellenfelet, vetélytársat lát embertársában. Így hát be kell látni, hogy
amìg akár csak két fél kerüljön is kapcsolatba, a teljes nézetazonosság -szinte- kizárt. Gyakori nézetkülönbség-oszlató próbatétel, hogy kérdező természetes közegéből kiindulva, abba illeszkedő visszássággal fordul lelki törekvőhöz. Amúgy értelmes
hétköznapi tisztázandósággal, mégsem lehet számára világos -megoldásközeli- választ adni, mert még
azonos szavak és szókapcsolatok mellett is eltérő
az értelmezés. Akiben feléledt a lél az mindent
másként lát, másként értelmez s ért. Különösen feloldhatatlan az ellentét, ha még a szókészlet is eltérő, pedig egyes iskolák, irányzatok ugyanarra más és
más kifejezés(eke)t használ(hat)nak és máris újabb
vitaalap keletkezik fölöslegesen. Ezért is hangsúlyos a MINDEN-tudat napi gyakorlatában, hogy a
nagyon más nézetüek társaságát kerülni ajánlott.
Nem ritka, hogy azonos/hasonló cél érdekében, de
másként munkálkodók érzik rokon vonásaikat, de
az eltérő megközelìtések, -módszerek és -hozzállás
miatt még ellenségesen is viselkedhetnek. Aki nagyon ragaszkodik valamely (képzelt) azonosság-tudatához (magyar vagyok, jász vagyok, kun vagyok…) anélkül néz ferde szemmel a másikra, hogy
ténylegesen megfejtette volna hovatartozását. Magyarországon általában majd’ mindenki magyarnak
gondolja/vallja/tartja magát még akkor is ha világos nemzetségi gyökere. Ami biztos, az a lényeg.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
186
mikor minden a MINDEN-ben elme hit és értelem - szilárd örök menedéket lel az ember Énbennem
Az ember elmebeli képessége mértékében rendelkezik értelemmel, azaz olyan fokú intelligenciával,
amivel képes különbségeket tenni. Egyfajta mérlegelési/döntési képesség. Jelen szakasz ebbe a körbe
emeli be a ’hit’ kifejezést. Mikor még a hit is a
MINDEN-ben (Istenben) gondolkodik, a MINDEN-re (Istenre) összpontosul. A hit kérdése
rendszerint vallásossággal kapcsolatban merül fel,
bár sok nem teológiai kérdés is hit alapon nyugszik
mindaddig, amìg valami általánosan elfogadott
bizonyìtási/igazolási módon meg nem haladja azt s
válik tudatos-, valószinüsìthetőségi alternatìvákat
meghaladó ismeretté. „Úgy hiszem / Azt hiszem!”
- mondja sokszor az ember, amiben számára is ott
rejlik a bizonytalanság, hogy vagy úgy van, vagy
nem. Még a gondolkodó egyén is ilyen, bizonytalan, kétkedő. Amint túllép valaki a folyamatos
tevékenységi késztetéseken és ha csak egy pillanatra
is megáll/kiszáll a taposómalom mókuskerékből,
adódik a lehetőség a gondolkodásra, mérlegelésének arra, hogy mi miként is van (jelen tudásunk
szerint). A Bizalmas Tanìtás tanulmányozása során
tanulságos- és izgalmas körülmény az, hogy ötezer
éve sem volt(ak) az ember(ek) más(ok), mint manapság, vagy az elmúlt évezredekben. Megtapasztalható hogy hiába változnak kultúrák, civilizációk,
ismeretek és hivatalosnak deklarált tézisek, hiába a
sok-sok technikai/tárgyi változás „fejlődés” (időnként vissza!!!) az emberi létforma nem változott.
Ezért sem alapos az a fölvetés, hogy a régmúlt dolgai ósdiak, elmaradottak, idejüket múltak; NEM - a
Bizalmas Tanìtás minden sora élő aktualitás. Volt
már többször hivatkozás ezen oldalakon a próbára.
Egyfelől, mint a „puding próbája” részesként bekapcsolódni az ajánlott életvezetésbe, szemléletmódba, gondolkodásba, másrészt összevetni az
ismert tapasztalásokat, tudományos tételeket a
B.T.-ben találhatóakkal s megtapasztalható, hogy
úgy van. Ezért is a MINDEN-tudat alapja Úr Balarám tanìtása, mert nem hit kérdése. Hiteles forrásból eredő és számtalanszor (meg)próbált kérdéseket tárgyal, vagy tár fel, amiket a valóság igazol.
Természetesen a mindennemü hit nélküliek, a
szkeptikusok, a vallástalanok, a materialisták még
Avatár Balarám személyének létezését is-, nem
hogy Isteni voltát tagadják, megmosolyogják. Azok
számára, akik alapállása „Nincs Isten” vagy „Isten
halott” felesleges a MINDEN-ről akár csak szót is
ejteni, majd valamely életükben a kétkedők is
komolyan keresni kezdenek. Az anyagi/testi ember
mindent az anyagban keres, annak sajátosságaira
vezet vissza és testi megtapasztalásai által ìtél meg.
Nagyon igaz a „Ki mint él úgy ìtél” – népi regula,
ami még meg is fordìtható, ki milyen értékrend sze-

rint szemléli a világot s önmagát, aszerint él. Ugyanaz a folyamat, mint a meghatározó kötelék (jó
– szeszély – nemjó) hatására folytatott életvitel és
azok vissz(a)hatása a cselekvőre. Egyik a másikat
erősìti. Ki mihez vonzódik olyan a lelki evolúciós
fejlettségi szintje és amivel foglalatoskodik az hat
vissza lényegi lénye befedettségének fokozódására,
vagy mérséklődésére. Jelen korunkban a burok vastagìtása az általános, amiben a tanácstalan kételkedés az egyik fő mozgató. Mindenki menedéket keres. Mivel az általános a testi/anyagi ’tudat’ ezért
leginkább a testi/anyagi biztonságra törekvés a jellemző. (a ’tudat’ azért kìvánt aposztrofokat/fél idézőjeleket mert igazából ’hit’ volna a reálisabb kifejezés, ami valódi tudatosság nélküli, megalapozatlan
hiten nyugvó szemléletmód mégis ìgy használatos.
Nem azt mondjuk hogy valaki „Test-hitü” hanem
„Test-tudatu” – úgy tudja, hogy ő lényegileg test,
ami anyagból van, ennél fogva a legfontosabb az
anyag/i/ ami a testet a kìvántak szerinti helyzetbe
hozza, vagy tartja) Ilyen viszonyok között az általános ember csak olyankor fordul Isten felé (kérdés
ki melyik felé?) amikor számára, megìtélése szerint
valami nincs redben, hiányt érez, vagy valamit kìván. Ez az állapot nem tekinthető Isten-központú
elme-, hit-, értelem együttállásnak. Az elme csapong, a hit bizonytalan, az értelem pedig korlátolt.
Mikor azonban a lelki törekvő mindent Istenben/MINDEN-ben lát, aszerint él és gondolkodik,
akkor Úr Balarám biztosìtja hìvét, hogy szilárd menedékre lelt. (’hìvét’ ìródott, mert megint csak ez az
általánosan használt, elfogadott szófordulat. Hogy
is hangoznék ’tudóját’ - Róla ’tudatossát’ ìgy hát
maradt a sántìtó „hìvő” jelölés, függetlenül attól,
hogy a MINDEN-tudat minden részletében a tudatosságra alapoz, alapozódik. Megengedőleg elfogadható a kezdő MINDEN-tudatúra a „hìvő” megjelölés, hiszen azért még benne is ott a bizonytalanság; „Úgy van, vagy nem?” – majd néhány évtizedet követő tanulás, kötelességteljesìtés és tapasztalatszerzés után a hit tényleges tudatossággá érik majd.) Az elmét művelni kell. Művelni, de mennél
inkább ’jó’ dolgokkal, a hazugságokat, a tévhiteket,
a hitványságokat, ember-idegen-, erkölcstelen-, tisztességtelen formákat kerülve. Ahhoz, hogy a sok
’nemjó’ ’szeszély’ közül ki lehessen válogatni a ’jó’kat, ahhoz az értelem megkülönbözető képessége
elengedhetetlen. Ez nem lehet hit alapú. Miközben
nélkülözhetetlen a hit (azisnemis) mindaddig, amìg
a gyakornok meg nem értette a leckét. A lél tanulni,
tapasztalni került ide. Létformái ösztönlényként tehetetlenek, végzik rendelt élettevékenységüket, de a
kivételezett embert nem a testi-, anyagi vágyak kéne
hogy vezéreljék, hanem a magasabb lelki értékek.
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aki így vált igaz bölccsé különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt pap kutya s ki azt eszi
A lelki életet gyakran lelki folyamat(ok)nak is
mondják, ami jelzi hogy egyes megvalósìtási szintek
folyamodványai az azt megelőző gyakorlatoknak,
érési állapotoknak ill. nem csapásszerűen jön el egy
magasabb fokú lelki megértés előzmények/előélet
nélkül. Ahogy Avatár Balarám is sorolta az előző
szakaszokban; 1. vágy nélküli cselekvés 2. mindennek a MINDEN-ben való látása 3. ragaszkodás
nélküli tettek (érzékekkel, értelemmel, elmével és
testtel egyaránt) 4. kötöttségnélküliség 5. derűs élet
6. saját- és közösségi tervek nélküli lét 7. a lél ártatlanságának/vétlenségének megértése az egyén sorsában 8. a Legfelsőbb érintetlenségének megértése
mindenektől 9. belátása annak, hogy a lél/lét-tisztìtása nélkül a lél Isteni hatása nem képes felszìnre
jutni 10. mikor elme hit és értelem a MINDENben leli csak örömét s ìgy menedékre talál Őbenne
– az a személy válik különlátás nélküli igaz bölccsé.
Már nem csak tud, nem csak érti s érzi, de mindazokat megvalósìtottan éli is. B.T.248. „…ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik - ezer ilyen
közül talán egy ki lényem megérti…” - szólt Úr Balarám, de még e milliomodik egyén sem biztos,
hogy igaz bölcs. Földi értelemben a mintegy hétezerre tehető -a MINDEN lényét megértő- lelki törekvő bármìly ritkaság is, létük bìztatást ad mindazoknak, akik csüggedés nélkül fáradoznak a leg kilátástalanabb körülmények és viszonyok között is.
Tisztogatják elméjüket és testüket, önzetlenül szolgálják (kis)közösségüket s elfogadják ami adatik.
Avatár Balarám és Jas párbeszéde távol, DK-re történt a jászok őshazájától, túl a Hindukuson és a Pamìr hegyláncain, ahol jellemzően letelepedett törzsek éltek. Ez a mai ÉNy-Indiai térség -Kuruksetra
környéke- már akkor nagy tiszteletben tartotta a teheneket, még inkább az elefántokat, de leginkább a
szentéletű papokat. Tisztátalan és kerülendő volt az
ottani kultúrában a kutya és különösen azon emberek csoportja akik kutyahúst is fogyasztottak. Mindezek abban a környezetben természetes ’hasonlatok’ ’szimbólumok’ voltak, függetlenül az ős-jász
szokásrendtől. A nagyállat-tartó népek -miként a jászok is- tisztelték a tehenet, mint az éltető tejet adó
„Anyánk”. Elefánttal azonban nem volt dolguk,
alig ha ismerték, ìgy harcos népként a velük való
hadakozás módszereiben sem voltak jártasak. Erre
hadi alkalmasságukban szükség sem volt, hisz kiváló ìjászként a távolból tették ártalmatlanná elleneiket, mint jellemzően szövetségeseik vezérkarának
védelmezői. (e királyi véderősség még a középkori
Kárpát medencében is tartott) A jász sosem volt
tömegember. Hadban és szellemben mindenkor
megbecsült rangban kezelték, tisztelték őket úgy
ellenségeik, miként a baráti más népek. Mint lovon

járó emberek a kutya szolgálatára sem szorultak rá.
Mi a ’baj’ lelki törekvő ember esetében a kutyához
való vonzalommal, azzal való társulással? A jó kutya hű szolga, de akit szolgál az ura, mìg igaz lelki
törekvőtől még gondolati sìkon is távol áll bárminemű uralás, feljebbvalóság. Kedvtelésen kìvül a
kutyát védelmi, őrzési céllal tartják/tartották ami
annyit jelent, hogy a védendő, őrzendő valamikhez
a kutya gazdája erősen kötődik, ragaszkodik, annak
sérelméért, elvesztéséért aggódik. Vessük ezt össze
a korábbi ’3.’ „ragaszkodás nélküli tettek”, értsd
ragaszkodás-nélküliség, vagy ’4.’ alatt a „kötöttségnélküliség” - kötődésnélküliség ’6.’ „saját- és közösségi tervek nélküli lét”, -nélküliség. Akik nem
esnek át ezen lépcsőin a lelki fejlődési folyamatnak,
igaz bölccsé sosem válnak, hogyan lennének ők különlátás-nélküliek? Lehetnek erényes, tisztes földi
emberek - majd még nemegyszer. Idehìvható a (kutyához való lelki emberi viszony ürügyén) a ’szeretet’ hármas/négyes „követelményrendszere” is. 1.
elvárásnélküliség. Az akár ha kedvtelésből, személyes vonzalomból is kutyatartó ember megköveteli
ebjétől a fegyelmet. Tartsa be-, hajtsa végre a gazda
elvárásait. 2. adás. A jó gazda ugyan -szinte- mindent megad kutyájának, kérdés annak mire van /
volna szüksége. Az évszázadok során -a macskával
szemben- a kutya olyan helyzetbe került, hogy ember nélkül nem képes szaporulata fölnevelésére. A
kölcsönös vonzalom eb és tartója között eltüntette
a kutyák természetes életviteli képességeit. 3. részrehajlásnélküliség. A kutyások elfogultak ebeikkel
szemben/kapcsolatban. (4. az 1.-3. egyidejű megvalósulása) Azaz a valódi szeretetteljes viszony nem
jön létre ember és kutya között, márpedig a ’szeretet’-en túli-, azon kìvül eső viszonyrendszerek földiek, anyagiak, testiek, tévképzetesek. Mégis a megvalósìtott igaz bölcs egynek látja a szent tehenet, a
királyi elefántot, a méltó papot, az eltanácsolt kutyát, de még azokat az alantas emberformájúakat is,
akik kutyahúst fogyasztanak. Miként lehet erre képes? Egyfelől a valódi ’szeretet’ által (egyiktől sem
vár el semmit + mindegyiket tudomásul véve megérti, -támogatja, -lehetősége szerint segìti + mert
nem részrehajló, nem tesz közöttük különbséget)
másrészt megszűnt benne a külön-látás, számára
minden a MINDEN része, Aki úgy teljes, hogy
Benne minden létezőnek -tudva, nemtudva / értve,
nemértve- oka, módja, célja van. Ilyen helyzetbe
való jutásra ember -értelemszerűen- élete első két
életrendjében (tanuló, családos) rendelt kötelezettségei teljesìtése okán/következtében alkalmatlan.
Nem véletlen a mára bár elhalt, ám létező ’viszszavonult’ életszakasz, majd a ’lemondott’ rend,
melyben van lehetőség a bölcs teljes megtisztulására.
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kiegyensúlyozott ember aki mindent egyben lát - önmagában teljes MINDEN örök szerves része már
A lél általános meghatározása, hogy Ő a MINDEN
/Isten /Legfelsőbb parányi szerves része. Több
szellemi iskola fogalmazza meg „lélek-szikra”-ként
(bár nem pontosan ugyanabban a fogalmi körben,
mint a MINDEN-tudat), ami szintén utal arra,
hogy van a Nagy Tűz amiből parányi szikrák pattognak ki, őrizve forrásuk minőségi tulajdonságait,
bár elenyésző mennyiségi mutatókkal -ha csak nem
ér gyúlékony talajra- tovább nem ég, kialszik. Ha
éghető alapzatra(ba) ér, képes azt lángra lobbantani
új tüzet létrehozva, de az már nem a Nagy Tűz!
Nehéz helyzetben van az akár még gondolkodó
ember is, amikor kìsérletet tesz nem anyagi dolgok/viszonyok megfogalmazására, körülìrására, ezért legtöbbször hasonlatokra hagyatkozik (melyekről tudjuk, hogy mindig sánták!) Mindezt nem
csak az egyszerű egyén teszi, de nagy szellemi munkások is, hol szellemi restségből, kényelmi megfontolásból, vagy leginkább azért, hogy legalább egy
kicsit megérthessenek mások is eszmefuttatásaikból. Az általános emberek, a sokság nem is bonyolódik már-már filozófikus mélységekbe/magasságokba (gondolva s mondván: - Minek a’?) Hétköznapi értelemben igazuk is van. „Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul!” - szól a mondás és tudjuk, hogy elenyésző a ’gondolkodó’ meghatározottságúak számaránya a tömegemberekhez képest. A
normális élethez látjuk nem szükséges komoly szellemi igyekezet. Elég figyelni másokat, majomként
leutánozni viselkedésüket, akár reakcióikat és egész
ügyesen át lehet vészelni azt a pár évtizedet. Nem
csak a ’kis’-ember, de példaértékű vezetők is majd
mindig másoláshoz, utánzáshoz folyamodnak. Ismétlik a már sokszor beváltat és a bármìly összetett
ember is egyszerű, mert az egyszerűből ért (ahogy s
amit!) azt szereti, nem pedig a szellemi fáradságot.
Ki-ki meghatározottsága szerint szemléli környezetét. Az ’élvezkedő’ keresi az élvezeteket. ’Nyerészkedő’ az anyagi hasznot. ’Uralkodó’ a vezető pozìciót, mások manipulálási lehetőségét. A millióból
ha egy ’gondolkodó’ pedig jól el van -még magában
is- a szellem sìkján. Rendesen arra sem törekszik,
hogy keresztülvigye agymenéseit másokon. ’Rendesen’ -ìródott- mert fő mozgatója a hiúság nem
engedi, hogy az utókornak dolgozzon, részese kìván lenni dicsőségnek, ami nemegyszer máglyán,
feszületen, vagy kötélen, szerencsés esetben számüzetésben ér véget. Kérdés kihez áll közelebb mártìromság, vagy a névtelenségben megméretésre kerülő tudáskincs gyarapìtása? A bonyodalmak a keveredettség okán jönnek elő. Mikor a ’gondolkodó’
meghatározottságú elméje művelésének terméseit igyekszik aprópénzre váltani. Kufár módon olyan axiómákat kreál, amire vevő a tömeg. „Hivatalosan”

szellemi ember, mégis bemutatja a dőzsölő uralkodót, vegyìtve nem kevés nyerészkedéssel és sok-sok
élvezettel. Környezete máris összezavarodott: Hogy lesz ìgy üdvösség? - kérdik, mert üdvözülni
még a nemhìvők sem átallanak vágyni. („Zuhanó
repülőn nincsenek ateisták”) Ahhoz, hogy a Legfelsőbbről némi képet alkothassunk nem kerülhető el
a szellem- és az elme megtornáztatása. Először is
kérdések özöne rohamozza meg a gondolkodót
melyekre számtalan válasz született az emberi történetben, de mindjárt alapos válogatás szükséges.
Aki innen is, onnan is csipeget számára szimpatikus, elfogadható morzsákat, amikor próbálja összerakni, rendszerint nem illeszkedő kirakósjátékra talál. Persze vannak iskolák melyek váltig állìtják,
hogy az általuk kirakott puzzle minden eleme paszszol (eltitkolva, hogy néhol faragtak egy kicsit, máshol beleeröltették azt ami nem akart beilleni,
másutt kipótolták a réseket számukra megnyugtató
gondolattapaszokkal). Sem az egyén-, sem a MINDEN nem ìgy teljes! A Legfelsőbben mindig, minden pontosan a HELYÉN van, a kiegyensúlyozott
ember pedig a maga helyén. Ugyan mindnyájan mindenekkel együtt- a MINDEN-ben vagyunk, de
ezt éppúgy nem érzékeljük mint a Föld Nap körüli
száguldását, vagy akár saját tengelye körüli forgását.
Legtöbben tudunk róla, de úgy élünk vele együtt,
hogy ez a természetes. Természetes az is, hogy azt
mondjuk „lenyugszik a Nap” holott Ő semmit nem
tesz a Földhöz képest, a Föld fordìt Neki hátat. Mi
is gyakorta fordìtunk hátat a leg nyilvánvalóbb dolgoknak (élet, halál, létezés, lényeg, visszahatás, stb.
stb.) Ki a kiegyensúlyozott? Aki mindent egyben
lát, ’egyben’ értsd: egységben, a Nagy Egységben,
Istenben. Nem emberi mivoltában, nem különböző
vélt hovatartozásában, még csak nem is pillanatnyi
élethelyzetében, életszakaszában, hanem mint a
MINDEN része, miközben B.T.189. „…jóban
rosszban érintetlen derű bánat egyre megy…” Az
ilyen állapot elérése hosszú és fáradságos munka
eredménye, ha sikerül. Maradva csak az általunk
lakott teremtettségnél -ami ha érzékelésünk szerint
végtelennek tűnik, a MINDEN-ben mégis csak egy
parány- az itt uralkodó kettősség(ek) miatt az egyidejű azonosság és különbözőség, az azisnemis
törvényszerüség érvényesül. A látszat valódiként
hat, mìg a valóság illuzórikus. Egyszerű hasonlattal
élve; az ember embernek gondolja magát (ki hiszi,
ki tudja, stb.) Igaz, az ember ember, csakhogy nem
több-, nem más mint egy lét(ezési) forma. Keletkezett/kialakult de mint ilyen átmeneti. Talán már
nem igényel igazolást, hogy aminek kezdete van,
annak vége is van. Elvont értelemben az idő függvényében egy ideig megnyilvánul, majd nem.
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jóban rosszban érintetlen derű bánat egyre megy - hiszen tudja minden MINDEN nincs rajt kívül semmi sem
Aki megérti s ezáltal tudja, hogy minden a MINDEN-ben van, Ő pedig mindent áthat, mint Mindátható, az tisztában van azzal, hogy Istentől semmi
nem független. Nincs olyan, hogy JóIsten, vagy
RosszIsten, Ő úgy jó miként rossz -a mi emberi
értelmezésünk szerint- miközben sem nem jó, sem
nem rossz. Azisnemis. Mindettől függetlenül Ő
nem a semleges középút még akkor sem, amikor
értesülünk arról, hogy ahol Vele kapcsolatos a vágy,
minden tett és gondolat, ott Ő -mint KÖZÉP- jelen van. Neki mindenkor töltése van, (e kettősségek
világában) egyidőben pozitìv is és negatìv is és helyidő-körülmény szerint dominál a Tőle jövő ’jó’
vagy ’nemjó’ s az idő -mint mindenek mozgatójahatókörében a megnemnyilvánulásig a jó s nemjó
közt örökkön csapongó ’szeszély’. Bárki, bármit
képzelne a Legfelsőbbön kìvül, Tőle függetlennek,
vagy tudta-nélkülinek, az az EGY Istent zárná ki a
valóság köréből. Bár minden Őbenne „nyugszik”
Őt mégsem érinti semmi meg. Semmi, miközben
mindenben érintett a mindenség foglalataként. Azisnemis. Ezt az érintetlen állapotot kell MINDENtudatunak elérni. Élni a sorsot, keresni kutatni a
miértet s mikéntet, majd a megtalált saját úton kitartóan haladni egy életen át. Aki szerencsés, az -a
számára lelki értelemben- jó családba születik,
korábbi életek árán kiérdemelt, neki megfelelő közegben. Nincs mindenki számára ideális hely, sem
család. Ami egyik embernek kedvező, az a másiknak nem az. Van aki a múltba merengve keres
most, más a jövőt kutatja, a jelenen kìvül. Legtöbben sémák szerint élnek, sematikusan. Egész
jelen életük csak egy vázlat, ami halálukig sem teljesedik ki / be, sosem lesz befejezett alkotás, csak
abbahagyott torzó, amit már nem tud következő
életében folytatni, befejezni. (ma amikor századok
óta, majd ezredévekig Krisna küzdő szelleme, a
’művész’ uralkodik. Lásd bővebben B.T.181. hozzáfűzésében) Keresés(re)be születnek és hiányérzettel távoznak. Úgy hogy szépen beálltak a sorba.
Adott ország polgáraként, annak normalitásában,
uralkodó vallásosságában, vagy meghatározó államateizmusában (ki hol s miben). Örömökben, bánatokban, sikerekben, kudarcokban. Túléli a három
útelágazást; 1. pubertás kor 2. krisztusi kor 3.
utolsó változtathatóság kora (> 50 év) és egyre a
járt utat járja, a számára járatlan helyett. Elmarad az
ébredés, de még az ősök hagyatékának folytatása-,
netán véghezvitele, bevégzése is várat magára. A félelem igazgat. Az a félelem amit a test-tudat éltet s
félelemhordozó húsevés táplál. A halál-félelem közepette elpusztult (leölt) állatok földi maradványai.
A „NE ÖLJ!” -zsidó-keresztes- tilalom mellett.
Lehet egy hitrendszer koros, lehet tömegek által tá-

mogatott, ha hiányos, viszonosság-központú és anyagi/testi érdekalapú, akkor nem tud segìteni. Tud
segìteni az önáltatásban, az önámìtásban, de a lél
ismét csak rab marad testi börtönében. A feltámadás itt lesz, újabb élet keretében, életismétlőként
(’szerencsés’ esetben emberként, nem hátrányosabb
létformában!) A purgatórium/tisztìtóhely is itt van;
zsarnokoknak az elnyomatottság, dőzsölőknek a
szegénység, gyilkosoknak az áldozattá válás, bővelkedőknek a szűkség, uralomra törőknek az uraltság,
kizsákmányolóknak a kizsákmányoltság és ìgy tovább, hogy az egyensúly létre jöhessen, mert a
MINDEN mindig kiegyensúlyozott. Része a sok és
a kevés, a túl és az alig, melyek körforgása a Legfelsőbb harmóniájának természetes elemei. E szakasz első fordulatában emlìtett „derű bánat” lehetne ’derű-ború’ is, ami túlterjeszti az emberi vidámságot és szomorúságot a Nap tiszta (felhőtlen) ragyogására s a viharfellegek mögött is töretlenül
pompázó/sugárzó Istenére naprendszerünknek. Ő
-a NapIsten (a B.T.-ben Vivaszván)- az Isteni szeretet Abszolút megnyilvánìtója. Mindennemű elvárás nélkül adja éltető s pusztìtó (azisnemis) sugarait
részrehajlás nélkül mindenre és mindenkire e Földön. Hatalmasságában érintetlen és a Föld szempontjából kiegyensúlyozott, miközben kitörései
révén ìzelìtőt ad félelmetes energiáiból, amit
jobbára féken tart és/vagy FöldAnya védő burka
(légkör) megszelidìt. Jól el van rendezve minden.
Mikor méltatlankodunk bármiért is ne a külső változás/változtatás legyen mozgatónk. Ami fölött
korlátlan -lehet- hatalmunk az testi valónk. Meg
kell ismerni a természet rendjét, az isteni elrendezéseket melyek az Abszolút Igazság folyamodványai s ahhoz igazìtva szemléletmódunkat legyünk
tudatos gazdák, ’jó’ gazdák lényegi lényünk számára. Ahogy változunk mi, úgy idomul testünk állapota küldetésünkhöz. Úgy adódnak a lehetőségek ugyanazon keretek közt mint a korábbi gátak tere.
Lehet odébb állni, lehet- s gyakorta kell mást (is)
próbálni. Siker esetén okulásul, kudarcban becsülni
a volt-at. De történjen bárhogy is a derű mindig velünk legyen, még ború esetén is. Van hogy olyan
időkbe születünk és olyan helyre, mikor egy élet
kevés a nagy változ(tat)áshoz környezetünkben, de
magunk, testi valónk jobbìtására akkor is ott a lehetőség. Az alázatos ember már olyan; ha kell esőben is vet és arat, ha háború dúl olyankor is épìtkezik, a békére. Épìti a lél templomát. MINDENtudatú -miként Úr Balarám- kerüli a konfliktusokat,
de sosem tér ki a kihìvások elől, mit sors gyakornok
elé állìt. Egy a jóban, egy a bajban, egy derűben s
egy a jajban. Már túl van hiten, tudja hogy a Legfelsőbb szeretetében él(het) ha egyén úgy akarja.
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MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt - az kit semmi nem érint meg éli boldog álmait
Ha a lél -Aki mindenek külön-külön egyedi lényege- a MINDEN „mása” akkor mindegyik önmagában is teljes? Ha a Legfelsőbb nyilatkozza ezt ki,
akkor mi okunk volna kételkedni benne? Miközben
a szabad akarat folytán olyan nézetet alakìt ki-ki
magának(ban) amilyen lelki érettségi-, lelki evolúciós fejlettségi szintje. A „más”-olat mindenben meg
kell egyezzen eredetével? Alapvetően igen, meg
nem is. (azisnemis) Ami olyan, az nem az! MINDEN egy van, lél végtelen sok, ìgy inkább arra a
nézőpontra érdemes helyezkedni, hogy a lél nagyon
hasonló Istenhez, de egyik sem Ő! Jelen tanìtási
részt Jas azon kérdése váltotta ki, hogy B.T. 170.
„…jó Balarám összezavarsz előbb mondád árt a
tett - aztán oktatsz cselekvésre mond az ember mit
tegyen…” ? - a válasz lényege pedig afféle, hogy ha
az önmagában teljes MINDEN örökkön tesz, akkor sem lél parányai, sem azok átmeneti létformái
nem cselekedhetnek másként, ha elég bölcsek s belátók. Ami pedig mind eközben fontos, a tettek
motivációi. Mi inspirál s milyenek a viszonyok cselekvő és a tett körülményei között. A Legfelsőbb miként a Nap- úgy cselekszik, hogy tetteivel kapcsolatosan vágytalan, végzi mi dolga. Mi a MINDEN dolga? Mindenek létezésének s létezési feltételeinek biztosìtása, elrendezése. Lám még Ő is
szolgál. A Legbensőbb Bizalmas szférájában tartózkodó lél-ek tökéletes boldogságban csak szolgálnak.
Már nincsenek személyükhöz-, különösen pedig
változó „gúnyáikhoz” fűződő, tévképzetes vágyaik,
csak Isten. A ’végtelen’ beiktatása révén az emberi
gondolat megjelölte azt, ami határtalan, megtölthetetlen. Kifogyhatatlannak is mondhatnánk ha onnan volna még kiáradás, de nincs. Azok a nyughatatlan lél-ek, Akik teremtettséget kìvánnak egyéni
vágyaik kiélésére, azok a külsőbb szférák lakói s
maradnak mindaddig azok, mìg el nem érik a teljes
megtisztulást. Ekkor kerülhetnek a Legfelsőbb kegye által (mert az igazi üdvözülés nem csak érdem
dolga) abba a legbensőbb szférába, ahonnan már
nincs leesés. Hogy ez a Legbensőbb Hajlék meddig
képes „befogadni”? Bármeddig. Korláttalan, de ha
földhözragadt képzetünkkel mégis csak erőlködünk
hát az az igazság, hogy növekszik. A Legbensőbb
térrész, a MINDEN Bizalmas Hajléka lassan, de
biztosan egyre nagyobb hányadot foglal el a mindenségben. „Túlcsordulásának” időpontja a végtelen időben mérhető. Ezek a felfoghatatlanságok
leginkább „csak” arra valók, hogy a gondolkodó elme ne ragadjon le az érzékelhető világnál, legkülönösebb képpen pedig annak illuzórikus tüneményeinél. Az emberképzetű ember ragaszkodik anyagi- s
testi hitéhez, azzal hoz mindent összefüggésbe és
az anyagi/testi vágyteljesülések milyenségével méri

vélt boldogságát. Maradva a Föld emberi létformájánál -amiben leginkább járatosak vagyunk- keressük azt az álombéli állapotot, ami örökké hiánytalan. Olyat keresünk, amiről belül tudjuk hogy létezik, hisz teljes tudású lényegi lényünk járt már olyan
térrészében a MINDEN-nek, ahonnan rálátása,
szerencsés esetben betekintése volt abba a Legbensőbb Hajlékba, ahol valóságosan örök a boldogság.
Mivel azonban még nem tisztultak meg teljesen,
maradt bennük olyan uralkodási vágy, hogy Isten
(ek) lehessenek. Ezzel a (tév)képzettel akár naponta
találkozhatunk nemegy szellemi műhelyben, vallási
felekezetben, vagy a hétköznapi emberi késztetésekben; urnak lenni, uralni személyeket, helyzeteket
és a többit. Messze nem tekinthetőek az ilyen viszonylatok érintetlennek. Eltérően azonban a lelki
szférák többségétől, e teremtettség átmeneti megnyilvánulásában csupán álmodni lehet a Földön túli
boldogságról. Amint felébredünk ott az összes testi
késztetés, elmebeli spekuláció, elégedetlenségek
garmada. Ebben a közegben kell(ene) elvárásnélkülinek lenni, bárminemű részrehajlás nélkül örökkön
csak adni, szolgálni. Miként a valódi SZERETET.
Ez (még) nem megy. Egyfolytában munkál a kettősség okozta kìvánás / útálat, akarás / elutasìtás…
Kell az eredmény, majd ami újabb tervekre ösztökél és sosincs vége. „…olyan mint a tűz; mennél
jobban tápláljuk, annál jobban ég!” - érdemtelenek
kerülnek helyzetbe és uralkodnak még arra érdemesek felett is, nem hogy a méltó vezető(k)re vágyó
sokságon. A „világtalanok” csüngenek a harsány
„vakokon” remélve boldogulásukat, közben kìnzó
rémálmoktól szenvedve. Megváltóért imádkoznak,
kit volt hogy maguk teremtettek, áldozatvállaló lemondásra képtelen természetüktől tüzelve, kreált
szentjeikkel rendezve be kőből épìtett templomaikat. Nem tudva különbséget tenni talmi és valós értékek között. Eltompult érzékszerveik megcsalják
érzékeiket s tompa értelmükkel nem képesek felül
kerekedni viszonosság alapú, önös vágyaikon. Ámìtás az öröm, oktalan a bánat, de tisztulási vágy se
gerjed szűkre szabott ismeretek talaján. Alámerült a
tiszta tudás, befödte az; „én csak én!”. Áldozatnak
nyoma sincs már, fondorlattal és pénz által próbál
ember többre jutni. Elhalványultak a tudás megnyilvánulási jegyei (B.T.437-441.) mint értékhordozók s helyükre Maya ál ösztönzőket ültetett. Ha
a lél a MINDEN mása s önmagában teljes is, ugyan
milyen földi hìvság az mi ennél többre visz? Mikor
nemtudás a mérték, még az álom is hamis, céltalan
a célratörés, múló szeszély minden hit. Mert a hit,
mit majd mindenhol legfelülre tesznek, mindig magában hordozza a „vagy úgy van, vagy nem”-et. Ilyen alapon semmi nem tud szilárd lenni, ingatag.
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mindig változó világban minden mindig változik - bölcset véges élvezetek képzete sem mámorít
Az emberi élet lehetősége számtalan anyagi/testi
örömforrás hordozója. Ezt a sokság nem is halasztja el, olyannyira hogy közben a valóban fontos dolgokról megfeledkezik. Igazából ez fel sem róható
olyasmikkel kapcsolatban, amikről fogalmuk sincs.
Amiről nem hallottak, amivel nem találkoztak, az
vélhetően előző életükben is elkerülte őket, ìgy akaratlanul sem vonzanak be olyan helyzeteket, amiben tovább erősìthetnék a korábban megkezdett tanulmányokat. Előkerült már egyszer az az eset, amikor egy asszony fedetlen fejjel ült a hindu templomszobában. Megkérdezte a mellette ülő bekötött
hajú hölgyet, hogy baj-e ha fedetlen fővel van itt? A
válasz: - Ha tudod, akkor baj. - Mindennek megvan
a hatása, vissz(a)hatása, ha tudunk róla, ha nem. Azonban a tudásban -ami jelen esetben egyfajta tárgyi ismeret- ott a veszély, hogy ha tudunk róla s
mégsem vesszük figyelembe, akkor kedvezőtlenebbül hat, mint tudatlanok számára/esetében. Hogy
az emberi történetben hol s mikor, milyen ismereteken alapultak(nak) hitrendszerek, vallási folyamatok, az a többi változással együtt változó. Nagy ritkán még váltakozó is, amikor egy korában feledésbe, elnyomásra, elfedésre került tanrendszer új életre kel. Itt, most elfogadjuk, hogy semmi nincs ok
nélkül. Az egyik legerősebb körülményalakìtó tényező az emberi akarat, az egyéni és/vagy a sokság
vágya. Sajnos a kisebb ellenállás törvénye jegyében
mindig a könnyebb, az emberi ésszel célszerűbb,
praktikusabb, opportunista (pillanatnyi hasznot remélő) módok, módozatok kerülnek elő. Még olyankor sem veszi észre az érintett közösség, amikor sokszor megtörtént korábbi kudarcok technikáit alkalmazzák (hol ösztönszerűen, hol tudatos
szándékoltsággal – mint pl. a Római Birodalmi
módszer; az „Oszd meg és uralkodj!”) Akárhogy is,
tudomásul kell venni, hogy a sok-sok korábbi életbéli együttélés, a legmagasabb itteni fejlettségű létformában, az emberiben is társas törekvésű. A közösködés pedig kellemesebb ha -akár bármilyen
megfontolásból, de- idomulnak egymáshoz egyének és kisebb-nagyobb közösségek is. Pedig minden lél más! Mind egy-egy külön egyéniség. Ők az
EGY Isten végtelen sokszìnű parányai, a MINDEN tökéletes pompázatosságának megnyilvánulásai. A létezési formák azonban közösségalapúak.
Az egyszerű atomi létben az azonos szerkezetüek
szeretnek csoportot alkotni. Hajlandók más féle
atomokkal való kapcsolódásokra is, de akkor már
újabb elemek alakulnak, más jellegek kerülnek elő,
az egyes atomok eredeti sajátosságának megtartása
mellett is. Az ötvöződés hol kedvezőbb, hol nem.
Persze adódik a kérdés, hogy kinek/minek a szempontjából jelentjük ki a kedvezőséget? A MINDEN

tudat nem az itteni berendezkedésre törekszik. Tudomásul veszi ezt az állapotot, de nem az a célja,
hogy végtelen sok Földi és azon belül emberi léten
át vergődjön mindig ugyanabban. Hiába a formai
változások, az emberi létforma alapvetően változatlan ezredévek óta. Változnak külsőségek, tanok, hitek, közösségi berendezkedések, nyelvek, kultúrák,
népek, de az ember ember marad. Olyan, amilyen
közege és azon belül egyénisége. Tisztességes társadalomból a bűnöző lóg ki, erkölcstelen társadalomban a tisztességes a csodabogár, húsevők között a vegetáriánus, keresztények között a más vallású, és ìgy tovább, és ìgy tovább. De történhet bármìly változás az örök-, az Abszolút értékek mindig
megmaradnak, ha befogadja a közösség, ha nem.
Ahol a Földi-, emberi berendezkedés a meghatározó, ott annak megfelelően fognak alakulni a viszonyok. (Ne feledjük, most a nézeteltérések kora van,
amiben a nézetazonosság destruktìv magatartás!) A
lél-ek nem tudnak közös Földi nevezőre jutni, hisz
valódi céljuk; - El innen! Megtisztulni, vissza Istenhez. Akik itt szorgoskodnak boldogulásukon, azok
talán ha szìnleg hisznek, az Isten-tudat pedig megfoghatatlan, megfejthetetlen fantazmagória számukra. Amint több eredeti gondolati iskola vallja,
hìrdeti s tanaiban követi az „Ahogy fent úgy lent”
párhuzamot, úgy nem kerülhető el a szemlélődő életmód adta természeti elrendezések analógiáját bevonni a szellem művelésébe sem. (BBB. Megfigyelések a természetben. A tőhajtás(-ok)ról. -részletekI. „A kivágott fa életképes gyökereiről tőhajtás(-ok)
nő(-nek). A tőhajtás, az eredeti ős tő folytatása. →
Ha egy egyedi, önálló jegyekkel rendelkező csoport,
törzs, nép, keveredések folytán elfajzott és az elfajzott törzset kivágják, akkor -ha életképes- kihajt az
ős tő, feltéve ha eredeti gyökereit föltárják, és az
egykor volt csoport, törzs, nép leszármazottai hitelesen fölelevenìtik, újra (meg)élik az önálló, egyedi
jegyeket.” II. „Van, hogy egy ágba más fajtájú
szemet oltanak, s attól a megfogant oltás az oltóalany tulajdonságai/sajátosságai/jellege szerint hajt,
nő tovább. → Ha egy egyedi sajátosságaitól megfosztott csoport, törzs, nép, új jegyekkel keveredik,
azokkal azonosul, akkor az újnak megfelelően elfajzott csoport, törzs, nép él tovább, de az ős tő megmarad, nem változik.” III. „Ha nagyon megváltozik
egy fa környezete, lehet hogy csak „nemesìtett”
törzs képes élni. Lehet, hogy az ős tő kihajtva sem
tud kivirulni, virágot, termést hozni. (?) → Ha egy
csoport, törzs, nép környezete nagyon megváltozik,
akkor lehet, hogy az ős jegyek ideje lejárt. (?) Nincs
tere az ősi fajtajegyeknek. (?)” - A valódi bölcs minden idők s kihìvások közepette is derűsen él, még
gondolatilag sem azonosulva az általánosságokkal.
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igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait
B.T.195. „…nincs itt mit tanulni annak ki lényegről
tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon és a haragon…" - ìgy toldja meg később Úr Balarám tanìtását hogy Jas számára világossá tegye; az érintetlenségbe tartozik a félelem-nélküliség (akit nem érint
meg semminemű félelem) a vágyak általi érintetlenség (vágy felmerül, de nem befolyásolja az igaz
bölcset) mentesség a haragtól (azaz nem érinti meg
negatìv indulat, ahogy természetesen a pozitìv
hevület sem!) Az ember szinte egész életében az
elégedett-séget, az örömteli biztonságot, a földi
boldogságot keresi. Úgy kutatja, hogy közben nem
tisztázza(ta) magában, mit is keres? Tekinket köröskörül ki, hogy él s az addig nem tisztázott vágyakozások konkretizálódva, a mások által elértek iránti
epekedéssé alakulnak. Természetesen ehhez szükséges a másik fél elégedettségérzésének tapasztalása, hogy hasonlót lehessen képes maga is elérni.
Teszi mindezt olyankor is, amikor számára nem is
az a valóban vonzó, de a más öröme irigylésre méltó. Ebben Maya Dévi (Istennő) legfőbb segìtője a
felgyorsult- és az egész Földet átölelő médiavilág.
Olyan ingerek jutnak el arra korábban még csak
nem is gondolókhoz, amelyek vágyakat gerjesztenek, ha kell, ha nem. Néha részesül a vágyakozó, amikor azután megtapasztalja, hogy „- És akkor
most mi van? Másutt-, másnak más-, különb dolga
van!” - egyre csak fokozódik a telhetetlenség és a
megveszekedett tehetetlenség, hogy nem fér bele
minden egy életbe. Az élet persze mindezt legtöbbször megelőzi azzal, hogy nem részesül az érdemtelen a vágyottakból, örök űrt hagyva. Mit tehet a
gyakornok ilyen körülmények között? B.T.348. „…
akik rendületlen hittel szeretettel követnek - azoknak már itt megadom a Rámérző értelmet 349.
mivel velük együtt érzek szìvük leszen lakásom ettől aztán tudás révén győznek tudatlanságon…” az ilyen pillanatok jelenthetik a makulátlan boldogságot, nem a múló szeszély ösztökélte hol ez, hol
az. A meg nem tévesztett értelem, a valódi tudás ami segìt a tisztánlátásban. Mert lehet tudatosan viselkedni, értelmi alapon érzelmi kérdésekben is. Pedagógiai ajánlás gyermekek számára: „- Játsz azzal
akit nem szeretsz” - s mikor megtörténik, eltűnik az
ellenszenv, el a viszálykodás, egy kicsiny béke támad. Hiába van nézetkülönbség, a közös időmúlatás -ha csak átmenetileg is, de- felodja az ellentétet.
A lél személyében munkálkodó MINDEN segìt az
értelem élesìtésében. Akadnak szellemi emberek, akik egyre vitákat provokálva próbálgatják érveiket,
fenik érvrendszerüket s közben szilárdìtják még be
/ ki nem érlelt nézeteiket. Számtalan „recept” található az életre, a harmónikus életre, a boldog életre
s közben mindenhol szomorúság, csüggedés, elége-

detlenség tapasztalható. A harag (neheztelés) és a
vágy(akozás) ott bujkál minden helyzetben. B.T.
415. „…de akik Rám hagyatkozva mindig Reám
gondolnak - nem szenvednek lemondástól viselőjük sorsuknak…” - az őszintén Istenes lelki törekvők nem csak anyagi/testi vágyaikról, de indulati
ragaszkodásaikról is lemondanak - értelem által, ha
kell önnön magukat-, vérmérsékletüket „megerőszakolva”. Legjobb segìtő ebben az ajánlottak szerinti szabályozott életvezetés. A MINDEN bármennyire Önmagában Teljes, Mindáthatókénti formájában megtapasztalja mindenki igyekezetét. B.T.
422. „..kedvelem azt ki nem gyűlöl aki jámbor s
önzetlen - megbocsátó barátságos részvétérző s kötetlen 423. egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám ügyel mindörökkön elégedett szolgálóm 424. még jobb aki nem aggódik ki nem okoz
problémát - öröm harag s félelem ment megőrzi a
nyugalmát 425. az is jó ki szenvtelen él tiszta gondos vágytalan - lemond kezdeményezésről szeretően elfogad 426. ki nem örvend s nem bánkódik
gyönyörben érintetlen - nem csügg semmi eredményen bìz Én azt is kedvelem 427. kinek egy az ellen
s barát dicséret vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása … 429. legkedvesebb mégis az ki Engem tekint MINDEN-nek –
bìrja Bizalmas Tanìtást rendületlen hisz Bennem
…” B.T.468. „…jó szeszély és nemjó kötés adja
testnek jármait - testi burok ìgy képezi lélnek földi
láncait 469. jó az üdvös szabadìtó visszhatástól
mentesìt - tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevìt 470. szeszély megköt élvre hajszol testtudatot
szilárdìt - kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányìt 471. nemjó sötét tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bìrja álomban él ő a lélhez mostoha
472. jó a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs jót keres azt követi ő a tisztulásban
hisz 473. tudd e három kötőerő lél-el örök hadban
áll - mikor melyik kerül felül az gyakorol ráhatást
474. mikor szorgos hű törekvő jót segìti felülre - lél
felragyog az mi látszik harmónia egésznek 475. ha a
szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt - lángol a
vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő 476. nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat győz
és sötétség még a jónak is testén … 479. jótól béke
s harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól
csak balgaság jő önpusztìtó tunyaság 480. bölcsességet jó szüli meg szeszélytől nő kapzsiság - nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás … 482. ki
kötések fölé kerül látja mind csak késztető - megérti már a lényeget alázatos hìvem ő 483. érintetlen
szintre jutva törekvő megszabadul - földi kìntól
késztetéstől igaz boldogságra jut…” - szólt az Úr,
lelki törekvő pedig rendezi értelmét, mi megsegìti.
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érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből
Leg intenzìvebb emberi érzékszerv a látás. Mindez
odáig fajult, hogy még szólás is fennmaradt; „Hiszem, ha látom!” - azaz mìg vizuálisan meg nem
győződik valamiről az átlagember, addig kételkedik
(néha még az után is - lásd az egyszeri ParasztBácsit az állatkertben, a zsiráf kifutójánál: - Ilyen
állat pedig nincs!) A sokság megìtélése másokkal
kapcsolatban elsődlegesen arra alapoz, hogy a
„vizsgált” egyén milyen megjelenésű, milyen tárgyi
környezete. Az elegáns, drága öltözet, luxus körülmények és -tartozékok, valamint az ilyen kiállású
ember azt a látszatot keltik, hogy az illető -talánboldog, legalább is ahhoz képest aki szemléli. A valódi belső értékek közvetlenül nem láthatóak, a
belül boldog személy kisugárzásából béke árad, elsődlegesen nyugalom, arcán derű, ugyanakkor egyfajta ellenállhatatlan erő. Természetesen azok számára akiknek van arra látó szemük. (Lásd, ismét a
látvány) bár „ez a szem” már messze több egyszerű
optikai rendszernél. (Az érintetlen bölcsek eredendően nem feltétlenül „vigyorgó együgyüek” ábrázatuk, nem „hurráoptimista” de gyakorta kemény, netán mogorva, vagy érthetetlenül -érinthetetlenül?büszke, mìg őszinte érdeklődő kérdéssel nem fordul felé. Úgy tartják, hogy az igaz szellemi ember
kenyere a kérdés. Ilyenkor jönnek elő a derűs béke
arcvonásai.) A szem, mint „eszköz” majd mindenki
esetében ugyanazt a fény-ingert kapja egyazon látnivalóról (most figyelmen kìvül hagyva a nézőpont
azonos időbeli eltérőségét) A látó érzékszerv minősége különböző, de még inkább az érzékelést
továbbìtó érzet s a feldolgozást végző értelmező
képesség (intelligencia) Végső „szűrő” természetesen a látó tudati állapota, hogy milyen alapról kezeli
az egész effektust. Valódi én-tudatban ugyanaz egészen más értelmet kap, mint a hamis-, megtévedt
én-tudat esetén. B.T.50. „…kedves Jas én jó barátom figyelmed csak rám szegezd - ne ragaszkodj
földi képhez tudd csak látszat mind e hely…” - figyelmeztet Úr Balarám s nem ok nélkül. A puszta,
nyers, hanyagul feldolgozott látvány, inkább látszat,
mint sem való(di). Jas nem a sokság közül kikerült
szellemi laikus volt, mégis benne is felmerültek egészen egyszerű kérdések. B.T.60. „…Jas kérdezi Balarámot miről ismerszik a bölcs - hogyan jár kel
miként nyugszik teljes tudást megértő 61. ki elhagyja Jas barátom földi vágyak garmadát - s önmagában biztont talált veszti elme játékát 62. bölcs az
akit nem tántorìt testi kìn vagy főfájás - bántó élők
bosszantása földi vész és égcsapás 63. ő az akit
elkerülnek kéjes vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg 64. teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat
mindegy neki jó vagy rossz…” (lásd még a hivatko-

zott B.T.-szakaszok korábbi hozzáfűzéseit) Természetesen Avatár Balarám nem ìrja le a lényeglátó
külső megjelenését. Ahány, annyi féle. Még „egyenruhájuk” sincs. Nincs olyan viselet, amit magukra
öltve valódi bölcsek lesznek. Persze a felszìnes
szemlélő számára első benyomás a külsőség. Ha
valakit papi ruhában látnak úgy gondolják/mondják
’tisztelendő’ az illető, pedig a valóság nem kényszerìtőképzős (-andó, -endő) tisztelhető, vagy sem
aki olyat visel? Hány, de hány reverendás emberről
nem mondható, hogy „…elkerülnek kéjes vágyak
félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg…” Az érintetlen belül boldog, belül hordja lelki
ékeit, mik a szem számára láthatatlanok. Miközben
kimondva, kimondatlanul szinte a világ minden részén, ma is beszédesek a külsőségek (maradva a ruházkodásnál, testi jeleknél) Egykor- és figyelmes
környezetben ma is fontos szerep jut a viselet milyenségének, a különböző jeleknek. Akik ismerik jelentéstartalmukat és ahhoz tartják magukat, aszerint viselkednek a másikkal. Nincs tapintatlanság,
nincs oktalan sértés. Ha méltó a viselő és értő a
szemlélő. Méltatlanoknál-, ismeretek hiányában
szenvedők esetében megnyilvánulnak a nézeteltérések. Jön indulat, harag, összeütközés. Ez a nép- és
kultúrakeveredések természetes velejárója. Látszat a
külső, látszatokon alapulnak külső/belső megìtélések. MINDEN-tudatúnak nem kell óvatoskodni. A
valódi ’szeretet’ jegyében részrehajlás nélkül (’szeretet’ 3. fordulata) mindenkivel szemben figyelmes,
tisztelettudó, kedves, tapintatos, udvarias, segìtőkész, előzékeny. Olyan úri ember, aki szolga. Nem
a kivagyi embert nézi, hanem annak örök, valódi,
lényegi lényét, az Isteni lél-t. Aki pedig a lél felől
közelìt, azt nem téveszti meg a „gúnya” milyensége,
a létforma megnyilvánulása. Tudja, hogy mindez
csak változó látszat. Aki ìgy él, ìgy viselkedik, az
tudja, hogy a MINDEN-ből soha, senki és semmi
nem kerül ki. A MINDEN mindenről tud(atos) minek hát egyéni tudatlanság szabadjára engedése mikor az Úrnak megfelel. Ha nem felelne meg, akkor
a kérdéses személy-, dolog-, körülmény nem volna,
nem jönne létre, nem alakulna ki. A van, van. A
szemlélő viszonyulása ami minőséget megfelelően
helyre tesz. Kié hova. B.T.87. „…az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga
eredménytől független…” - az eltompult érzékszervek már hamis érzetet továbbìtanak, a sokságban amúgy is gyengélkedő értelemhez. Az anyagi/testtudatú ember felett érzéki vágyai uralkodnak. Még
szolgálatkészsége is elvárásos, viszonosságalapú; „Mit kapok cserébe?” - majd tovább gombolyìtja a
fonalat; „- Megéri nekem?” - adu ász a kisördög; „Ő jár jobban, vagy én?” – valódi értékek nélkül.
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eredeti otthonába bizton jut el mondhatom - aki egy már mindenkivel s kettősséget felhagyott
Még azok is bizonytalanok a lényegi lény, a lél „eredeti otthonát” tekintve, akik egyáltalán elfogadják
az Ő létüket és lényegiségüket. Hogy melyik tan-,
vagy vallási rendszer miként viszonyul ehhez a kérdéshez, az az Ő dolguk, a MINDEN-tudat megmarad(t) saját ismereti világában. Ismereti, mert túlmutat a hiten. Értelem által felfogott, elfogadott,
tudatosan vallott szemléletmód, nem beszélve arról, hogy az általa elfogadott Isteni kinyilatkozás
azon megnyilvánulásán alapszik, ami a Bizalmas
Tanìtás keretében került az emberiség látókörébe.
Ennek a ’látókörnek’ sosem volt népes a közö(n/s)
-sége. Sosem volt követője aki világ-vallásnak, vagy
egyetemlegesnek-, netán kizárólagosnak kìvánta
volna beállìtani. Hiába tudták a MINDEN-tudat
elkötelezettjei, hogy a B.T. az Abszolút Igazság legkonkrétabb közlése és hiteles forrásból, tudták s
tudják azt is, hogy a „mindenki más” alapján mindenki máshol tart lelki fejlődési útján. Felesleges
nem csak győzködni, de egyáltalán felvilágosìtani
azokat, akik még egy kevésbé kiérlelt alapról-, netán
tévképzetesen szemlélik a világot, benne Istent (akik elfogadják létezését), vagy az embert. Úr Balarám -többek között- ìgy szólt a jász ős-bölcs Jashoz; B.T.627. „…értelmedet Reám szegezd légy a
Hìvem szolgálóm - áldozz Nekem megìgérem
Hozzám jutsz el barátom…” - a ’szolgáló’ és az
’áldozó’ jelen esetben -leegyszerüsìtve- olyan viszonyulás a Legfelsőbbhöz, hogy mindenben elfogadni
az Ő elrendezéseit. Úgy élni s az által áldozni. Pl.
egy családfő is úgy képes családját hìven szolgálni,
méltó áldozato(ka)t bemutatni, ha minden rendelt
kötelezettségét, maradéktalanul ellátja. Közben
nem spekulál, nem sző terveket, bìzik a Úr igazságosságában, mert tudja ’jó’-ért ’jó’ a ’nemjó’-ért
’nemjó’ a ’szeszély’-ért pedig az örök bizonytalanság, tépelődés jár (természetszerüleg). Mindez nem
személyreszóló egyéni „packázása” Istennek, hanem általános -mondhatni- Abszolút Igazság(osság)a elrendezéseinek, köztük a természeti törvényeknek. Majd Avatár Balarám ìgy folytatja; B.T.
628. „…kerüld minden vallás útját egyedül Enyém
legyél - néped s téged mind megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj…” - amiben több fontos információ is ott rejlik; 1. ugyan sok(féle) vallás van, mégis
a Legfelsőbbhöz törekvő számára a MINDEN-tudat (szerű) megközelìtés az üdvös. (Akik más/ok/
hoz-, más felé törnek azok járják azt az utat, lelkük
/sorsa/ rajta). 2. a Legfelsőbb biztosìtotta Jast,
hogy a Jász Népet mindig megóvja! Persze nem a
megpróbáltatásoktól, nem kijárt(érdemelt) nehézségektől, nem a konok el-, vagy szembefordulások
következményeitől, nem a helytelen eszmények-,
szokások-, cselekvések- és törekvések-, hamis azo-

nosulások vissz(a)hatásaitól. Az egyének szabad akaratuk révén -akár- Istennel is szembe fordulhatnak nem hogy az Ő alárendelt Felsőbbségeivel. Követhetik Ábrahám, Mózes, Zoroaszter, Buddha,
Jézus, Mani, vagy a ’jézusos’ Pál tanìtását, azok várható következményeivel. Egyik sem a lél un. ’eredeti otthonába’ vezet, hanem a tanrendszer által meg(vagy nem) jelölt helyre/ helyzetbe. 3. Legfontosabb; a félelemnélküliség! Aki nem fél, az tudatos
Istenről! (Sosem szabad keverni a ’szeszély’-ből
táplálkozó vakmerőséget, a nemtörődöm -’nemjó’tudatlanság szülte ’fejjel a falnak’ magatartást a
bölcs belátással, az alázatos-, őszinte elfogadással.)
A maguk- s tévelygéseik útján járókkal szemben Úr
Balarám ezt tanácsolja; B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bìrják hallani - ha Rám irigy
s nem fegyelmes hitében kell tartani…” - Aki hite
Felsőbbségét a MINDEN fölé helyezi, annak elviselhetetlen, hogy nem imádott ’Istene’ áll mindenek
felett, ezért nem szabad megbántani. Tiszteletlenség. Ha az ilyen ember kétkedő/féltékeny szemlélettel nyilvánul meg a MINDEN-el szemben, akkor
is hagyni kell. Felesleges tetézni az amúgy is elrendelt nézeteltéréseket. Harmadsorban akik nem követik a tiszta vallásosság természetes részét képező
szabályozó elveket, azoktól nem várható értő figyelem. (húsevés, parázna lét, szabados nemi élet,
anyagi/testi élvezetek mindenek elé helyezése, nyerészkedés, bárminemű szerencsejáték, bódìtó-, mámorìtó-, tudatmódosìtó szerek használata) Aki gondolati sìkon „egy már mindenkivel” az megvalósìtotta a MINDEN megértését. Ekkor már megszabadul(t) a kettősségekben való szemlélettől. (jórossz, kìvánt-utált, kedves-ellenszenves, stb.) Az
ilyen személynek teste elhagyását követően adott a
lehetőség a Lelki Világ kitüntetett helyei helyett immár közelebb kerülni a Bizalmas Benső Otthonhoz, ami felette áll minden lelki szférának. B.T.
621. „…hogyha elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz - néped bizony mind elveszik nyom se marad utánnok…” - lám Jas és a jász ősök megfogadták a Legfelsőbb tanácsát, ellenálltak ’nemtudásnak’
ìgy nem is oldódtak fel nyomtalanul a népek olvasztó kelyhében. Mondhatja magát magyarnak, igaz jász az jász marad. B.T.622. „…jó Jas te mint
gondolkodó ne aggódj mi hogyan lesz - nemzetséged minden tagja természete szerint tesz 623. ott
vagyok Mindáthatóként minden szìvben tudhatod kápráztató energiám élőt bábként mozgató 624.
hódolj meg a MINDEN előtt Nála keress oltalmat
- ha ìgy teszel békére lelsz elérsz legfőbb hajlékra…” - A MINDEN-nek -Aki mindenek foglalatavégtelen sok tere közt csak múló parányok a megnyilvánulások. Bensője Örök, VégCél, nem kiáradó.
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nincs itt mit tanulni annak ki lényegről tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon és a haragon
Majd’ mindenkiben felmerül -előbb, vagy utóbbhogy miért vagyunk itt? Ez ìgy egy nyitott kérdés,
mert ha úgy merül fel, hogy „itt” akkor előáll a
„más”-hol lehetősége, ami szintúgy nem kis fejtörés hordozója. Legáltalánosabban azt kérdezik; - Mi
az értelme az emberi életnek? - amire sokféle válasz-próba született, de egyezség nincs. Tekintve,
hogy a MINDEN-tudat nem mindentudó, nem
összehasonlìtó vallásbölcseleti kìsérlet, ezért nem
taglalja, nem bìrálja a különböző alternatìvákat, de
leginkább a munka-hipotéziseket. Azért ez utóbbi
tűnik jobb megfogalmazásnak, mert ahol ’punktum’ ki van mondva a „tuti” ott nincs vita, ahol viszont gondolkodó személyek firtatják az előbbi
kérdéseket, ott szinte minden megközelìtés újabb
és újabb (alap)hipotézist kìván. Maradva még némi
fogalmi helyretételnél, felfuvalkodott emberi hozzáállás, csak az emberi élet miértjét kutatni, kiragadva az ’élet’ összességéből. Mert ha nem feledkeznénk meg az élet komplexitásáról, akkor belátnánk,
hogy az ’emberi’ egy a sok közül és ha a sokféle miértjéhez közelebb kerülünk, akkor az emberi is
kezd derengeni. A MINDEN-tudat vallja és úgy
tudja, hogy mindenek lényege egy-egy lél. (Mindennek a lényege pedig a MINDEN Maga!) A lél
nem anyagi természetű, hanem 100%-ban lelki. A
lelki- s ìgy a lelki világ sem anyagi. Miközben az is
(azisnemis) hisz a nagy-nagy lelki világ egy-egy parányi része átmenetileg az anyagi világ, amikor megnyilvánul. Amikor megnemnyilvánult, olyankor
nincs, de az adott lelki szféra -anyagi értelembenváltozatlan. Ezek a nem ’anyagi’ lél-ek eredeti lelki
közegükben hiányt, hiányosságot éreztek, leginkább
az uralkodási lehetőség hiányát. Ott ahol megvannak a „felkent” Felsőbbségek, ott egy „mezei lél”
mit sem tehet az Ő törekvéseikkel szemben. Azonban a szabad akarat ott feszül minden lél-ben, amit
eredendően a Legfelsőbb Úr-tól „kaptak”. Igen, a
’kaptak’ idézőjeles, mert mivel minden lél örök,
megszületetlen, ezért nem volt olyan kezdeti állapotuk, amihez képest kellene szabadnak lenniük. A
mindent magába foglaló MINDEN olyannyira teljes, hogy az önellentmondások, Ő-Maga ellentmondásai is Rajta belül nyilvánulnak meg. Nincs
Rajta kìvül. Visszakanyarodva az ’itt’ felvetéshez, az
akkor értelmes kérdés, ha van „nem itt” is. Márpedig nyilván sem egy-egy ember nem a végső lehetőség, még csak az emberi létforma sem, sem nem
a Föld, de még Tejútrendszerünk sem, hisz csak a
ma már látott térrészben milliárd számra tudott további galaxisok megléte. Tehát a kiinduló kérdés bár jogos és ésszerű, de- azért hibás, mert az emberből indul ki. Miért? Mert még a legtöbb szellemi
iskola is befejezi az egyén körülìrásával, vagy akár a

’tudományos’ pszichológia is beéri annyival, hogy
az ember van és mint anyagi lény -nem mellesleg!lelki jelenségek hordozója is. A MINDEN-tudat
úgy tartja, hogy a lél uralkodási vágyát kielégìtendő
került ezen megnyilvánulásba, értsd teremtettségbe.
Mivel a MINDEN végtelen, Benne végtelen sok
megnyilvánulás van egyidőben, ahol más formában,
másképpen kapnak lehetőségeket az ott is lényegalkotó, oda került lél-ek. Itt, ahol mi élünk s
gondolkodunk az emberi létforma a legmagasabb
rendű. ’Rendű’ mert a Felsőbbségek (Angyalok,
Démonok, Félistenek, Istenek, stb.) magasabb szintűek, de az Ő lényegüket alkotó lél-ek számára is a
továbblépési lehetőség a lelki evolúciós fejlődésben
és a megnyilvánulásostól mentes tisztulásban csak
az emberkénti. (Más megnyilvánult szférákban- és
ezen közeg más BolygóRendszerein más létforma a
legmagasabb.) Tehát itt a lél tanul(hat). Isten, mint
egy ’iskola’ teremttette e megnyilvánulást, benne a
Földet, annak sajátosságaival. Az egyszerű elemi
résztől, az atomin, molekulárison keresztül az emberiig, elrendezett a fejlődés útja módja. Minden
létezésnek és létformának megvan az oka, adott
mozgástere és szabadságfoka, amit kitöltve/megélve léphet tovább egy magasabb anyagi fejlettségi
szintre. Miként a ’gombai’ létet követi a ’növényi’
azt az ’állati’ benne foglaltatva az ’emberi’-t is. A
létezési formák az un. élettelenek, mìg a lények az
un. élők. Azért van itt a lél, hogy megtapasztalhassa
uralkodási törekvésének mozgásterét. Kezdetben
egyszerűbb, majd egyre nagyobb szabadságfokú lények lényegalkotójaként tanul(hat). Nem kötelező!
A Legfelsőbb a lehetőséget biztosìtja, a szabad lél
pedig úgy hányódik életről életre, újabb és újabb
testben, ahogy azon „gazda”-testek életvezetésüket
gyakorolták, végezték. Ha eljut a lél az emberi testig
akkor a kérdés, hogy állat-emberként, vagy emberemberként éli meg azt. Ösztönei vezérlik, mint az
állatokat (akiknek főcsoportjába tartozik - nincs külön „kaszt” számára az itteni élővilágban!) ami kiés fölé emeli az ’állatinak’ az a tudatosság. Az emberi létforma szintúgy „csak” lehetőség, hisz látjuk,
hogy emberek milliárdjai éltek s élnek embertelen
életet, gyakorta még nem is környezeti kényszerüségből, hanem szabadon választott ösztönkésztetéseik nyomására. Félnek, vágyakat hajszolnak,
vagy -dédelgetnek és indulatosak, sértettek és sértődöttek, elégedetlenek. Lényegalkotójukról nem tudnak, ìgy tudatosak sem tudnak lenni a lél felől. Anyagi/testi azonosulásuk következtében a test
„kényszer-zubbonyában” próbálnak ember-emberek lenni, mi több akár isten-emberek, miközben
téves azonosságtudatuk következményeként kényszerpályák tömegén át vergődnek életről életre.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
196
gondolaton uralkodni kizárással is lehet - légszabályzás koncentrálás törekvőnek segíthet
Minden létező, kapcsolatban- és kölcsönhatásos viszonyban van környezetével. Az érzékszervek fogják azt az „adást” (is) amire az egyén fogékony, ám
a tudat alatt érkező ingerek is hatnak, ha akarjuk ha
nem. Ezért fontos kezdő lelki ember számára a
minél kedvezőbb helyzet kialakìtása és az értelmes
viszonyulás, a hely-idő-körülmény hármasra való
folyamatos figyelem, a kitartó tudatos szellemi tevékenység. Ne az -állatias- ösztönök, a pillanatnyi
szeszélyek legyenek a mozgatók! Tudatosan mérsékelhetők a kìsértések-, a visszahúzó-, tisztulásban
visszatartó-, vagy épp tovább szennyező viszonyok
fennállása. Tréfás, de ugyancsak figyelemre érdemes a „- Mi a jó erkölcs?” - kérdés tanulságos válasza; „- Az alkalom hiánya!” - Élni a vágyakkal, azok alanyaival és tárgyaival folyamatos kihìvás. Ebben a közegben lelki gyakorlatokat végezni ugyancsak embertpróbáló. Akikben nincs lelki keresésreés törekvésre késztetés és/vagy akarás, azokkal
nincs mit kezdeni -nem is kell!- ők éljék csak a kor
meghatározta szellemi- és erkölcsi degradációt. Ők
a kor emberei. Sokan vannak, sokszorta többen,
mint az Abszolút Igazságra kìváncsiak. Itt -a relatìv
valóságban- keresik a boldogságot, boldogulásukat.
B.T. 55. „…csak sajnálat illeti azt kinek földi jó a
cél - lépj az útra minek vége mindent világìtó fény
56. összes földi tettnek éke kettős látást hagyni el elvárásnélküli legyél ez a lét művészete…” A MINDEN-tudat azt tanácsolja, hogy lelki törekvő tekintse követendő eszménynek az érintetlenséget és
próbáljon meg azon az úton haladni, amiben az értelem és a valódi tudás a meghatározó. Ne feledkezzen bele sosem a hagyományosan megszokott-,
természetessé vált módokba. Legyen mindig éber.
Lássa be hátrányos helyzetünket, a sokság nyomását, a tévtanok megcsontosodását és az érintetlenség tanulásában kezdje a kedvezőtlenségek kizárásával. A csapongó elme ébresztette gondolatok
szinte fékezhetetlenek. B.T.224. „…nyughatatlan
elme táltos parázson él úgy lobog - ezért hűtsed örökké le irányt csak úgy tarthatod…” Bármìly’ meleg is a szìv, a fej mindig maradjon hideg. Eredetileg a táltos ló egy gebe ló volt, amit mindenki kinevet, kigúnyol. A táltos meglátja a ló rejtett értékeit és hatalmát. A népmesék szerint a lónak égő
parazsat kell ennie, ezzel megtelik erővel, „aranyszőrű táltos paripa lesz belőle”. Csak a táltos tudja
a lovát úgy meglovagolni, hogy „repüljön, mint a
gondolat” – csakhogy a gondolatokat, miként a jó
lovat féken kell tartani. B.T.204. „…ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége 205. hogyha elmédet uralod
lényeg lényed megsegìt - hideg meleg bánat derű
gyalázat dics nem hevìt…” A kedvezőtlenségek ki-

zárása nagy lépés a lelki fejlődésben. Ahogy a táltosok (nem keverendő a tudós ’tátos’-okkal, még
ha szóalaki hasonulás van is és tartalmilag sem idegenek egymástól!), sámánok összekapcsolódásra törekedtek a Felső(bb)ségekkel, úgy a lelki törekvőnek is kisérletet kell tenni tiszta gondolatok bevonzására, megteremtésére. A sajátos mentális állapotok eléréséhez különböző iskolák a légzés irányìtását is alkalmazzák. Ezáltal a gyakorló nyugodt
(abb), koncentrált(abb) lesz(lehet) melynek során az
agy intuitìv (’érzelmi’) jobb agyféltekéje esélyt kap
arra, hogy a bal, racionális (’értelmi’) félteke által
elemzett helyzetet más szempontból is értékelje.
(közelìtés az Isteni-ember állapothoz, amennyiben
értelem és érzelem együtt áll) A bal és jobb agyfélteke együttműködése nyomán a világról, a problémákról, teljesebb, objektìvebb kép alakul ki. Ilyen
állapotban az élet kérdéseire a megoldások hirtelen
felvillanásokként megjelenek (megérzések/ráérzések). Az egyenletes, koncentrált légzés egyfajta meditáció, mely összekapcsolja az agy két féltekéjét.
Pozitìv (szeretetteljes – valódi ’szeretet’ fűtötte)
meditatìv állapotban azokra a kérdésekre is megoldási esély lehet, melyekre racionális logikával hoszszú ideig nem sikerül(t) választ találni. Az agy meditatìv állapotba hozatalának legegyszerűbb és legrövidebb útja, módja a légzés tudatos szabályozása.
Ez már önmagában is elegendő lehet általános közérzetjavìtásra (lenyugvásra), stressz és depresszió
csökkentésére anélkül, hogy mélyebb / magasabb
szintig kellene eljutni. Pl. kìsérleti alanyokkal 20
percig tartó folyamatosan koncentrált légzést-, hasi
légzést végeztettek. A résztvevők arról számoltak
be, hogy kevesebb negatìv érzelem zavarja őket. A
mérések arra utaltak, hogy vérükben jelentősen
megemelkedett a szerotonin koncentrációja, amely
a jó hangulatért felelős ingerületátvivő anyag. A
homloklebeny oxigéntartalma megnőtt, amelynek
hatására javult a koncentráló képesség. A gyakorlatot végzők kevésbé rágódtak problémákon, feladatmegoldások előtt kevésbé voltak feszültek és
sokkal kevesebb depressziós tünet jelentkezett náluk, mint a gyakorlatot nem végzőknél. E mai ’tudományos’ megfigyelések megerősìtik az évezredes
Keleti tapasztalatokat. A mozgásszegénnyé vált mai
élethez képest a kóborló nomádok -mint a jászok
ősei is- kimért, mégis folyamatos aktivitásukkal,
tiszta természeti környezetben, állandóan biztosìtották testük- s ìgy agyuk friss oxigénnel való ellátását, miközben a figyelmes be és kilégzés által méregtelenìtés is történik. A tudatos légzés szellemi
sìkon is folyik; ’jó’ gondolatok be, ’szeszély’ és
’nemjó’ fűtötte gondolatok ki! A fontos a cél, az
összekapcsolódási motiváció lehetőleg ’jó’ legyen.
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uralója érzékeknek értelemnek elmének - vágy s félelmet félretevő szabadulást elérhet
„…A szó veszélyes fegyver és van aki fegyvertelen!...” - mondja a dalszöveg. Nem tudjuk, hogy Úr
Balarám és a jász ősbölcs Jas milyen nyelven „beszélt” -ha a valóságban kontaktusuk egyáltalán verbális volt(?)- Az ősi jász (s elődje az as) nyelv rég
feledésbe merült. Az is lehet (szinte biztos), hogy
messze szegényesebb(?)* volt árnyaltságban, nyelvi
fordulatban, szinonima-bőségben, mint a mai magyar. (* ami látszólag szegényes, mondanivalójában-, lényegi értelmében nemegyszer gazdagabb,
mint a cizellált -oly sokszor- édelgő, szépelgő szaporìtása szavaknak!) Gondoljunk a szutra műfajra.
A szutra mint vezérfonal, műfaji sajátságai révén
rövid tőmondatokban fogalmaz, összekötő szöveg
nélkül. A korai Ind tudományos értekező próza ezt
a nyelvet használta. A mű főszövege próza, a fejezetek végén kétsoros versikékkel, Baktay Ervin
megfogalmazása szerint „szentenciákkal”, azaz költői nyelv töménységét segìtségül hìvó sommás bölcsességekkel. A szutrában csak mélyértelmű szavak
sorakoznak, legtöbbször megmagyarázhatatlan gyökökként, beavatatlannak megfejthetetlen tartalommal. A B.T. jelen szakasza az ’uralás’ kifejezést
használja (fordìtások és versbeszedés eredményeként) miközben az uralkodási késztetés elvetése a
MINDEN-tudat egyik elemi ajánlása / eszménye.
Ám létezik ’azisnemis’ törvény (egyidejű azonosság
és különbözőség), amibe belefoglaltaik, hogy a kettőségek világában ugyanakkor szinte minden ’az’ is,
meg ’nem’ is az. Uralkodás másokon, viszonyokon,
helyzeteken egészen más következményekkel jár,
mint uralkodni önmagunkon, közte az érzékeken,
az értelmen és az örökkön csapongó elmén. Tehát
miközben az uralkodási vágya miatt ide került sok
milliárdnyi lél itteni létformáinak uralkodási késztetéseitől kéne megszabadulni, aközben ennek egyik eszköze/módja az uralkodás, a kedvezőtlenségeken, a lél tisztulását gátló viszonyokon. A szabályozó (életvezetési) elvek követésével az érzékek eredményesen befolyásolhatóak. Aki nem fogyaszt
húst, az nem épìti be testébe-, annak finom fizikai
közegébe (érzet + értelem + valódi éntudat) az
állati információkat és különösen nem az állatok életének kioltásakor keletkező-, majd a testi maradványokban rögzülő halálfélelmet. Aki nem folytat
kicsapongó-, elferdült nemi életet, az mentesül az
oktalan-, állati ösztönkésztetésektől. Aki nem befolyásolja érzetét, értelmét, elmebeli képességeit ajzó,
serkentő, tudatmódosìtó anyagokkal, -élvezeti cikkekkel, -szerekkel, annak szelleme tiszta marad.
Megőrzi fogékonyságát a ’jó’-ra, mérsékli a ’szeszély’ s fokozatosan elveszti a ’nemjó’ visszahatásokat. Aki nem tör semminemű nyereségre, nem
spekulál haszonra, -előnyre, az képes lesz az önzet-

lenségre, viszonosságot nem váró szolgálatra. (Mert
bìz’ haszon nem terem fán, de más vérén s verejtékén) Aki mindezek által uralója az érzékeknek, az
nem csak elméjét tisztìtja, nem csak értelmét fejleszti, de sikeresen kerülheti el az embertelen-, emberi-emberhez méltatlan vágyakat, az örök aggodalmat, félelmet. Amint mérséklődnek a lelki fejlődésben e hátráltató tényezők, úgy nő az egyén esélye lényegi lénye felszabadìtására. Mert a megváltó-, felszabadìtó minden ember számára csak
önmaga lehet. A messianisztikus rontás-levétel, karma-oldás illetéktelen beavatkozás. Az ilyen „hősök” biztos hogy vesznek magukra kedvezőtlenségeket, de „megmentettjeik” sorsa nem az ő kezükben van. „Mindenki a maga sorsa kovácsa!” Amìg az előbb soroltak közt él az egyén (húsevés,
paráznaság, mindennemű élvezetek, nyerészkedés)
addig az ilyen „törekvő” beáll az önámìtók végtelen
sorába. Ha pl. egy csapágyat folyton sárban hajtatunk, hiába bármìly kemény nemes acél, hatékony
kenőanyag, a kopás- és tönkremenetel mielőbb garantált - feltételes mód nélkül. Eközben jelen szakasz utolsó intelme; „elérhet” ugyancsak feltételes
módot használ! Lehet tökélyre fejleszteni az érzékek működését, kimagasló szintüre az értelmet,
kordában tartható az elme, befolyásolható a vágy,
még a félelem is elcsendesìthető, de mindez jelen
igyekezetünk eredménye s nem tudjuk mik a hozott
törleszteni valók - a Legfelsőbb kifürkészhetetlenségéről már nem is beszélve. Az életsorozatok során sok-sok réteget magára öltött lél ahogy tovább
burkolózhat, egyre sározódhat, úgy szabadulhat is
egy-egy sötét rétegtől. Van tennivalónk és nem is
kevés. A (szegényes?) szűkszavú ősnyelvtől indultunk s vagyunk ma bőbeszédüek, feledve a „Sok
beszédnek sok a (z)a(j/l)ja!” - bölcsességét. Mert
nem csak a zacc-, az alja a sok mai világunkban, de
az összes célzott- és háttér zaj is. Nem csak a lényegüktől megfosztott üledékek húznak lefelé, de a
ránktelepedő végtelen kényszerességek is egyre
nyomnak alá. Alig-alig jutunk (tiszta) levegőhöz.
Tudatlanok (ön)kifejezési kényszereinek sokszìnű
virágai ömlenek minden csatornán. Az a pár mélyértelmű -szutrai- ’szó’ -fogalmi kép- mi az őstudásból megmaradt nem üledék, de kiérlelt, magvas tartalom. Sosem veszìtette el ìzét. Csak hát az ìzleléshez is megfelelő ìzlelőszerv, kifogástalan ìz-érzet,
hibátlan (meg)értés és a lényeg felszìnreengedése
kell. A ’szó’ mint a jó kés (mi enni, vadba nemeset
oltani, hályogot levenni -a tisztánlátáshoz-) gyilkolni is éppúgy képes. „…A szó veszélyes fegyver…”
Uralni jól is lehet, ha az nem a másra, vagy a másságra irányul. Fölül kell emelkedni minden olyan
hátráltató körülményen mi gát a felszabadulásban.
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értsd meg jó Jas hogy én vagyok áldozatok gyűjtője - világ Ura s fő barátja ki érti ezt békét lel
Megtalálni a békét, talán az egyik legnagyobb földi
kincs. A megbékélt állapot egyfajta örök „jóga” állandó összekapcsolódás a Legfelsőbbel - a lelki törekvő részéről. Ám a ’béke’ nem keres senkit, azt
úgy kell meglelni, hogy kitartóan tesz érte a gyakornok. Nem hever az út szélén, ahol csak egyszerűen
meg lehet találni, a ’béke’ nem talmi elveszett dolog és nem átmeneti múló szeszély. Hasonlóan a
’megváltáshoz’ a ’béke’ is egyéni érdem, saját
„munka” eredménye. A ’béke’ nem olyan, mint ha
az volna, nem együgyű nemtörődömség, sem nem
bárgyú bambulás. Ha béke van, akkor a lelki törekvő helyén van. Megtalálta azt az utat/módot amivel
harmóniában van. Tekintve, hogy mindenki más,
mindenki máshol tart lelki evolóciós fejlődésében,
kinek-kinek más tud valódi megnyugvást nyújtani.
Akinek a pénz-, a vagyon-, az anyagi javak nyújtanak biztonságérzetet, az ott tart, aki csak birtokán
belül érez nyugalmat, az ott… Avatár Balarám itt a
Belőle áradó békére gondol, ami felette áll bármìly
Felsőbb Irányìtó kegyénél. Aki nem a Legfelsőbb
felé törekszik, annak az általa imádott Felsőbbség
nyújtotta lehetőség a jutalom. Azonban aki megérti
Úr Balarám szavait „…én vagyok áldozatok gyűjtője…” az belátja, hogy a semmitől nem független Isten az egyedüli, Akihez a bármilyen irányultságú áldozat-, lelki igyekezet érkezik. Közvetìtőinél, mint
’bizományosoknál’ tett áldozatok végső élvezője
és/vagy elszenvedője is a MINDEN. A MINDEN
nem csak a mindenség Ura, de értelem szerűen ismert világunknak is, függetlenül attól, hogy Ő hogy
viszonyul ahhoz. Épp ìgy az egyéni összekapcsolódás is az Úr kénye/kedve szerint alakul. Ural (mint
Legfőbb Uralkodó) vagy Barát, a szó legnemesebb
(nagybetűs) formájában. Barátságot -miként tiszteletet- nem lehet kivìvni, csak kiérdemelni lehet. Az
a gyermeki akarás, hogy „Legyél a barátom!” vagy
az az akarnokság, hogy „Tisztelj engem!” - lelki területen (sem) nem működik! Vannak tiszta és nemes dolgok bármìly szennyes világunkban, mint a
valódi ’szeretet’ a ’béke’ a ’barátság’ és a többi,
mind a maga szeplőtelenségében. Mindegyik mentes az anyagi szennyeződésektől, emberi számìtástól, személyes érdektől. Ritka drágakő mind, ami
bármìly kemény-, vagy szilárd alázatos önzetlenséggel tovább csiszolható, nemesìthető. Természetesen legmagasabb szint a Legfelsőbb barátságának
kiérdemlése, amiben csak kevesek részesülnek(tek).
Ilyen volt Krisna és Ardzsúna barátsága, de ilyen
lett Balarám és Jas viszonya is, mikor a jász ősbölcs,
őszinte alázattal és teljes ráhagyatkozással fordult
Tanìtó Mesteréhez. Jas nem kért barátságot s megkapta (B.T.50. 230. 465. „…kedves Jas én jó barátom…” 61. 75. 159. 171. 238. 298. „…Jas barátom.

..” 302. „…öreg Jas én jó barátom…”). Kétszer is
nyomatékot ad Úr Balarám az ’értés’-nek. Értelem
által jutni el a nagy összefüggések meg/belátásához.
Lehet az Úrhoz szìvbéli szeretettel viszonyulni (ha
az elvárásnélküli + adó + megkülönböztetés nélküli), a józan ész azonban nem mellőzhető. Miként az
igazi harcos, aki rendelt küzdelme során is hideg
fejjel* végzi kötelezettségét, úgy a lelki törekvő is
minden helyzetben megőrzi higgadtságát, józanságát, nyugodt békéjét. Nincs elragadtatva. Nem rajong, nem kesereg. Nem lelkesül, nem csügged. (* a
hidegfejű harcos sem veszìti el érző-, meleg szìvét.
Tudja hogy sorsa a harc, amikor annak van az ideje.
A valódi harcosok az ’uralkodó’ emberi osztályból
kerülnek/tek/ ki -manapság ilyen elvétve található!akik sosem ok nélkül, vagy kedvtelésből öltek. Mert
ők nem hadakoztak, senkit nem kìnoztak, nem sanyargattak, rabságba nem vetettek, szenvedést nem
okoztak. Mikor egy összecsapás Isten által elrendezett -amiben a küzdők „csak” a Legfelsőbb szándékának végrehajtói- akkor a méltó harcos rezzenéstelenül, félretéve minden személyes érzelmét, indulatmentesen öl. Rá(juk) nem vonatkozik s olyan
csatában nincs ölési tilalom. Aki háborút szìt, ki
másra támad, annak egyetlen tisztulási lehetősége a
gyors halál, mit érdemes harcos kimér rá. A ’gondolkodó-uralkodó’ meghatározottságú jász ősök
küzdelmeiről azért nem szólnak a krónikák, mert
mikor hadi erényeikkel felléptek, annak hìrmondója
nem maradt. Kóborló, nomád életükben kerülték a
bajt, az összeütközéseket. Nem viharzottak ordìtó
csatazajjal, kardcsörtetve, lándzsát törve. Soha,
semmit nem ostromoltak. Csak magukat, családjukat, nemzetségüket védték, ha kellett, vagy barát segìtségére, azok védelmezőiként páratlan nyilazó tudásukkal a távolhalált gyakorolták. Egy lövés egy
találat, egy találat egy halál. Indulat, zaj, felfordulás
nélkül. Akik -az elrendezések következtében- a jász
harcosok által beteljesìtett visszahatás „áldozatai”
voltak, legtöbbször az előtt estek el, mielőtt „IstenNyila” sorscsapásukról bizonyosságot szereztek
volna. Mikor ellen elesett, a békés harcosok csendesen -diadal nélkül- folytatták örök vándorlásukat
a végtelen Turán sìkságban.) A MINDEN-tudat az
azisnemis törvény szellemében viszonyul értelem és
érzelem kérdéséhez. Bár majd mindig az értelemre
apellál, a rációhoz folyamodik, egyenragú helyet
biztosìt az érzelemnek is. Nem hogy bármelyik kizárólagosságát határozná meg, de egyik hiánya, hiányossága esetén az isteni-ember állapot beállását elképzelhetetlennek tudja. Jelen korunkban jó ha emberi-emberrel sodorja össze a sors a lelki törekvőt,
már az is nagy megkülönböztetett figyelem a Legfelsőbbtől, megtiszteltetés, mi béke nélkül nincs.
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kötelességeit végző eredményvágyelhagyó - ő az igaz hívem Nekem nem a tettről lemondó
Gyakran felmerül a kérdés: Mi az élet értelme? (természetesen nem az élet mikéntjére utalnak, hanem
az emberi életre, az ember életére. Szükséges három megközelìtés, mert az élet fogalom 1. - az emberi élet 2. - mìg az ember, mint egyén élete 3.) A
MINDEN-tudat szilárdan azt az álláspontot képviseli, hogy mindenek lényege egy-egy lél. A lél lelki,
nem anyagi. Uralkodási vágya miatt kerül az anyagi
világba, ahol különböző létezések (élettelenek) és
létformák-, mint lények (élők) lényegalkotójaként
burkolózik adott anyagi testbe. Az egész anyagi
megnyilvánulást a MINDEN felhatalmazottjaként
az Ő Teremtő aspektusa (mint Teremtő Isten) alkotja meg, itt ilyenre, másutt más megnyilvánulásokban másmilyenre. Itt a különböző létformák
megszületnek, felnőnek, majd elpusztulnak, de lényegük változatlan, anyagi értelemben érintetlen.
Bár nem érinti meg őket az anyagi változások sokasága, mégis arra vannak kényszerìtve (a Legfelsőbb
elrendezése folytán) hogy újabb és újabb létformát
öltsenek magukra, alacsonyabb fejlettségütől (kisebb szabadságfokútól) a magasabb fejlettség (magasabb szabadságfokú) felé. Az itteni létformák legmagasabbika az emberi, ami egyedül alkalmas arra,
hogy lényegalkotója, egyéni lél-je megszabadulhasson az ismétlődő születések és halál körforgásától.
Ahogy minden létezési formának (elemitől, az emberiig) megvan a természet adta (Isteni elrendezés
szerinti) mozgástere és cselekvési lehetősége, úgy
megvannak azok a „kötelező” teendői, melyek elmulasztása esetén halálukkor hiánnyal távoznak.
Következő életükben azt pótolni kell, hogy teljesüljön a REND. Nincsenek kivételek. Mindennek
és mindenkinek a létformájára megszabottakat el
kell végezni, máskülönben a nagy elrendezés nem
lesz egyensúlyban. (Talán már többször is ide lett idézve az a Murphy-i törvény, hogy „Az emberi intelligencia állandó, miközben napról napra szaporodunk” – ami annyit tesz, hogy e teremtettségben
adott az a globális intelligenciamennyiség ami az
emberiség rendelkezésére áll. Az egyensúly úgy képes fennmaradni ha a szaporodással párhuzamosan
egyénenként kevesebb jut az összesből.) Az emberi
kötelezettség -vázlatosan- annyi, hogy megszületést
(az egyéni lél testetöltését) követően meg kell tanulni a test és a lél egybentartásához szükséges teendők- és módok mibenlétét, majd felnőtté válva
házasságra* kell lépni egy ellentétes nemü személylyel. (* a házasság a társadalmi rend része, erkölcsi
kötelezettség. Nem tilos pl. az élettársi kapcsolat hisz lehetséges- de az ìgy élők nem vállalják fel társadalmi kötelezettségüket, a magasabb egység szolgálatában való életet. Ragaszkodnak „egyéni” függetlenségükhöz, amit ugyan megosztanak párjukkal,

de a nyagyobb egységhez való elkötelezettségükről
nem tesznek tanubizonyságot. Nem vállalnak ebbéli szolgálatot. Pedig az egyénnek párja van, párban két utóddal család, a kisközösség család/ok/ra
épül, kisközösségekből épül fel a nagyobb, mint
nemzetség, keveredések folytán nemzet, ami a történeti változások következtében /nemritkán/ változó országhatárok között országot, abban társadalmat alkot). A felnőtté válás első állomása a tanulás (valamilyen szintű) befejezését követő munkavégzés, betagozódás a társadalmi együttélés működési rendszerébe. Ez a két markáns fordulat (munka és család) lezárja a tanulói életrendet és megkezdődik a családos életciklus. Rendesen ez kb. (20) 25
és 50 (60) év között zajlik. Ebbe a mintegy 25-40
évben kell a társadalmi egyész részeként, rész-egész
„sejtként” teljesìteni EMBERI módon az anyagcsere, önreprodukció, védelem és pihenés minden élőre kirót teendőit. Ha elmarad az anyagcsere = testelhagyás. Ha nincs utódnemzés és felnevelés =
nem teljesül a fajfenntartási kötelezettség (a túlnépesedés gyilkos ostobaság!) Ha hiányos a védekezés
= betegségek, kötelezettségteljesìtés előtti halál. Ha
nincs megfelelő pihenés = a folyamatos „sejtcsere”
fáradt, sérült lesz. Tehát a tennivalók „egyszerűek”
csak … a majd’ korlátlan szabadságot biztosìtó szabad akarat, az ember számára oly gazdag választási
lehetőséget biztosìt, amiben a nem tudatos cselekvő eltéved(t), megtéved(t), tévedések garmadába
keveredik. Ebben a zürzavarban (ami a káosz kistestvére) megfelelő iránymutatás hiányában kész a
káosz. Rend ≠ káosz? Igaz, de itt és most (ezen teremtettség, jelen időszakában – Kali juga) az azisnemis törvény szerint, az ember földi világában a
káosz a rend. Sokan vagyunk, túlontúl sokan -az egyébiránt nem csekély emberi intelligenciára és- általánosak lettek a helytelen tettek, ugyanakkor a helyestől való tartózkodás gyakorlatat. A szabadság
nem egyenlő a rendkövetés elvetésével. Próbáljon
csak meg valaki „szabadon” nemlélegezni, ugyancsak hamar meglátja, hogy létfontosságú „kényszert” hanyagolt. A lényegi lénytől indultunk, Aki
az örök + teljes tudású + boldog lél, de nem anyagi! Burka/köntöse viszont anyagi test, ami az itteni
viszonyokhoz idomult. Ösztönlényként, állati-emberként sodródik a káoszban, betöltve az Isten által
rendelt szellemi- és erkölcsi degradáció végrehajtói
szerepét. A lél-nek szabadulni kéne, a testnek itt keresni boldogulását. A test és a lél egybentartásához
szükséges erkölcsös földi teendő a méltó kötelességteljesìtés, ami nélkül a testi ember minél jobban
igyekszik földi boldogulásában, annál vaskosabb
burkot képez a lelki lél köré. Emberi-ember dolga a
’jó’ tett, az eredményt meghagyva a Legfelsőbbnek.
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tudd hogy csak az jó törekvő ki eredményvágytól ment - elhagyása minden vágynak csak az ami kimenthet
Vágy hìrnévre, -hatalomra, -nyereségre, -élvezetre, egészségre, -utódokra, -vagyonra, -biztonságra, hosszú életre … vágy vágyat követ és sosincs vége.
Azért, hogy teljesen bele ne keveredjünk a sokszìnű
’vágy’-ba -úgy mint fogalom s úgy mint motivációmindjárt külön kell választani a ’vágy’ és az ’eredményvágy’ megjelöléseket. A vágy a lél-nek is sajátja, hisz azért van itt; uralkodás(i lehetőség) iránti
vágya révén. Hogy volna hát attól mentes az ember? De mélyen szántó értekezés helyett tekintsük
át a Bizalmas Tanìtás vággyal kapcsolatos egyes részeit. B.T.70. „…ragaszkodás vággyá duzzad…” - a
földi vágy elsődleges kiváltója a ragaszkodás. A kötődés/(meg)kötöttség. Mìg a vágy elsődlegesen
mint belső motiváló, orientáló mozgat valami felé,
valami/valaki irányába, addig fel is támad, gerjed is
és fokozódik (ha táplálják!) újabb és újabb változatokra vált és/vagy bővül. B.T.77. „…élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - mìg a bölcs csak
szenvtelen áll vágyzuhatag medrében…” - azaz a
bölcs is ki van téve a vágyaknak, de ő szenvtelen,
nem befolyásolják azok - érintetlen. Sem rokon-,
sem ellen- szenvet nem érez, mert legyőzte azt.
B.T.118. „…önös vágy az ami mozgat abból gerjed
indulat…” - ragaszkodásból lesz vágy, abból pedig
indulatos viszony/viselkedés, aféle ’józanész’-elhagyás. B.T.121. „…lélt borìtó anyagtestben vágy mi
mindent megcsaló…” - attól hogy az itt tartózkodó lél sem mentes a vágytól, aminek mindennapos
hatásait tapasztaljuk, azok a test generálta viszonyulások. Ahogy él-, amilyen életvezetést követ a ’test’
(természetesen mint az egész-rész ember – önmagában ’egész’ de környezete ’része’) olyan hatásokat
vonz be s azokra aszerint reagál. B.T.124. „…ha
megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg
…” - tehát a vágy van, de lehet vele úgy együtt élni,
hogy ne a lelki törekvő ellensége legyen. B.T.136.
„…földi sikert isten kegyet az ér aki igyekszik - ki
ezt teszi sosem tisztul vágya egyre növekszik…” ’igyekezet’ és ’törekvés’ egyfajta szinonìmaként merülnek fel, de mindkettőben a motiváció, az irány,
az egyén irányultsága az ami perdöntő. B.T.146.
„…bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk ilyen
embert bìz elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől sem
szennyeződik bűntelen de nem henyél…” No comment. B.T.174. „…ki a tudás útját járja ki cselekszik
vágy nélkül … bölcs az meg már nem szédül…” első a valódi tudás, annak megismerése és követése.
B.T.195. „…nincs itt mit tanulni annak ki lényegről

tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon és a haragon…”
- lám túl lehet jutni a vágyon, ha Úr Balarám ìgy
nyilatkozik! B.T.197. „…uralója érzékeknek értelemnek elmének - vágy s félelmet félretevő szabadulást
elérhet…” - nem csak túljutni lehet a vágyon, de félre
is lehet tenni, sőt a ’nemjó’ és ’szeszély’-es vágyak
félretehetőek, mìg a ’jó’ vágyak előtérbe helyezhetőek a tudatos és valódi tudáson alapuló szemlélet
által. B.T.208. „…önfeladó hittel élő érintetlen magányban - birtoktudatát elhagyja s fegyelmezi a vágyat…” - aki téves éntudata helyére valódi kilétét-,
lelki lényegét állìtja az képes a vágy fegyelmezésére.
B.T.273. „…de ki egységre jut belül jámboran él
rosszat jót - abban felsugárzik lényeg csak azt vágyja
szolgáljon…” - a vágy nem csak negatìv a lelki életben, de pozitìv is, lelki ’jó’ ! B.T.323. „…akik Védák követői s bájitaltól révülnek - jutnak mennyi
létezésbe felsőbb térben örülnek 324. de hogy
érdemik fölélték újra lentre zuhannak - hiába a tankövetés vágyra vágyók maradnak…” - úgy a klaszszikus Védák (szó szerinti) követői, mint a révülésre törekvők ha áldozataik révén mennyi körülmények közé kerülnek is, az ide vonzó vágytól nem
szabadulnak. B.T.478 „… szeszély győzte újra itt
lesz vágytüzelő emberként…” - aki a szeszély kötelékében hagyja el testét, az -jó esetben- újra emberként folytatja, földi vágyai szerint (ha csak alantas
szenvedélye nem sűlyeszti mélyebbre). B.T.495.
„…mikor nincs már kéj s vágy gőg félsz nincs kötődés semmihez - rossz társulás szintúgy múlté itt a
végcél Énbennem..” - lám azért a rossz vágyon kìvül akad még mitől mentesülni lelki törekvőnek. Akad persze a Bizalmas Tanìtásban is „jövendölés”
(s nem akárki szájából!) az elérhető következő
állomás(ok)ról is. B.T.517. „…démoni kit nemjó ural nem tudja mi jó s mi nem - tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen 518. aljadékok hitetlenek
nincs is isten hirdetik - csak a kéj s az élveteg lét
minek hódol mindenik 519. ők is isten teremtményi
romlást végzők hadai - lényegi lényt gúzsba kötik
nincs ki innen szabadìt 520. fogyhatatlan törekszenek mámorosan élni meg - gőgöt dühöt hiúságot állatias életet 521. örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók - élvetegek kéjre törők minden fölé azt rakók… 522. minden vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az
isten bárhogy is szerezni meg… 524. … hatalmas és
tökéletes szerencsés úr ìgy hiszi 525. nemes ősök sarja
vagyok hozzám nincs ki fogható - majd áldozok ha
kiéltem mind amire vágyódok 526. megkülönböztetés
nélkül káprázatba burkolva - vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét pokolra…” 596. „…szeszély minden
eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség
gazdagságban szerelemre vágyásban…” - OM
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összekapcsolódást kezdő gyümölcsözőn cselekszik - ám ki fejlett lelki útján az tenni sem igyekszik
Az ’összekapcsolódás’ jelen esetben a jóga gyakorlására utal. Ennek sokszìnűségének érzékeltetésére
idézzünk ide pár gondolatot az elektronikus közforrásokból. ~ A jóga a keleti bölcselet egy formája, ami Indiában fejlődött ki a hinduizmus és a
buddhizmus kulturális közegében. Az elnevezés jelentése: összekapcsolni, egyesülni. A jóga kiterjesztett célja egyesülni, összekapcsolódni Istennel. A
jóga -„köznyelvileg”- az egyén lelke (átman) és az
univerzális lélek (paramátman) egyesìtésére utal, de
vonatkoztatható a test, a tudat és a lélek egyesìtésére történő utalásként is. A jóga praktikus célja a testi és a szellemi erők felébresztése. Eszerint kétféle
jóga különböztethető meg: testi és szellemi jóga. A
jógának több változata ismert, amelyeket a különböző személyiségtìpusokhoz fejlesztettek ki. A modern jóga gyakran tartalmaz a hinduizmusból származó tradicionális elemeket, mint például az erkölcsi és etikai alapelveket, a test megerősìtésére és
jó állapotának megőrzésére szolgáló pózokat, tartásokat, spirituális filozófiát, a TanìtóMester (guru)
által történő útmutatást, a mantrák (szent szótagok)
ismételgetését, a légzés szabályozását és az elme
meditációval történő elcsendesìtését. A jóga mindennapos gyakorlása -művelői szerint- önmagában
is hasznos, javìtja az egészséget, jó közérzetet teremt, mentális megtisztulást hoz és az életminőség
javulását eredményezi. Értsd; eredményvágyó, az
elvégzett gyakorlatok gyümölcsére vágyó törekvés.
A jóga általános céljait a különböző tradìciók értelmében többféleképpen magyarázzák. Az istenes/
teista hinduizmusban a jóga az az eszköz, amellyel
az ember közelebb kerülhet Istenhez és amely hozzásegìtheti őt az Istennel való egyesüléshez. A
buddhizmus -amely nem követi az Istenben való
hitet- a jógában látja az utat a bölcsesség, a könyörületesség és a megértés felé. A nyugati kultúrák,
amelyek nagyobb hangsúlyt fektetnek az individualizmusra, az egyéni boldogulásra a jógát az önismeret fejlesztésére és a különböző életszemléletek
egyesìtésére is használják. A hindu jógában az önfelismerést és a megvilágosodást hasonlóan értelmezik, úgy tartják, a jóga gyakorlása által feltárul az
én isteni természete. Ami kb. a MINDEN-tudatban a lél felszìnre juttatása. A jóga végső célja a
megszabadulás vagy magasabb szinten a megvilágosodás (moksa) elérése, amely által a lélek kikerül
a születés és a halál körforgásából (szamszára). A
jóga által uralható a test, az elme, továbbá az érzelmek és a vágyak. Fokozatosan vezet el a lét igazi
természetének megismeréséhez. A jógi akkor éri el
a megvilágosodást, amikor tudata megszűnik és
megtapasztalja az egyesülés örömét. Az egyesülés a
védanta filozófia szerint történhet az egyéni lélek-

kel (átmannal) vagy a mindenható istennel (Brahmannal), a teista hinduizmusban pedig valamely Istennel vagy Istennővel. (MINDEN-tudatban értsd:
összekapcsolódás a lél-el, a Legfelsőbb személytelen Mindátható aspektusával, vagy különböző Felsőbbségekkel). A buddhizmusban a tökéletes buddhával való egyesülés a teljes megvilágosodást jelenti, amely túlmutat isteneken és ördögökön, és minden más kettősségen. A megvilágosodás a korlátozott egón (hamis önazonosságtudaton) való túllépéshez és az univerzum egységes természetének
felismeréséhez vezet. A jóga gyakorlói szerint, habár az átlagember távol áll a megvilágosodástól, a
jóga képes elvezetni a spirituális tudatossághoz, illetve a könyörületesség és a bölcsesség megértéséhez. A jóga ugyan erősen kötődik a hinduizmushoz, és miközben tartalmaz olyan gyakorlatokat,
amelyek a vallásos emberek számára hasznosak,
alkalmazható azok számára is, akik nem vallásosak.
A jóga legtöbb változatának része a koncentráció és
a meditáció gyakorlása. Patandzsali szerint a koncentráció "a tudat egyetlen pontra való rögzìtése".
(MINDEN-tudatban a megvalósìtott egyhegyűség).
Az összpontosìtás bármely érzékszervre vonatkozhat (pl. hogyan áramlik át a levegő az orrlyukakon a
légzés során). A koncentráció fenntartásával a jóga
gyakorlója eljuthat a meditáció állapotáig, ahol legbelső lénye feltárul. (A MINDEN-tudat szerinti lél
felszìnre jut). A meditálás gyakran jár a béke, a boldogság és az egység érzetével. A meditáció tárgya
iskolánként eltérhet. Történhet a csakrákra, a szìv
középpontjára, a harmadik szemre, valamely Istenségre, vagy egy érzésre, mint például a béke. A meditáció tárgya lehet egy alak, -tulajdonságok nélküli
Istenség. A buddhisták ehhez hasonlóan az ürességen meditálnak. A Bagavad Gìta egyes fejezetei
végén a Jóga szent könyveként hivatkozik önmagára. A jóga összes változatát ismerteti a különböző
tìpusú emberek számára, betekintést nyújtva az
egyes irányzatok filozófiai hátterébe is. Leegyszerűsìtve, Krisna az alábbi irányzatokat tárgyalja benne:
1. Karma jóga, a világban való cselekvés jógája 2.
Gjána jóga, a tudás és intellektuális megismerés jógája. 3. Bakti jóga, az Isten iránti szeretetteljes odaadás jógája. A Bizalmas Tanìtás ugyanazt a tanìtást
adja át mint a Gìta, de nem tematizálja az összekapcsolódási módokat, folyamatokat. A MINDEN-tudat lelki törekvő számára alapként, első cselekvési
területnek a kötelességteljesìtést tekinti, függetlenül
annak az egyén szubjektìv (megtévedt önazonosságtudata által befolyásolt) meglátásától. Vallja,
hogy aki saját dolgát végzi s megfelelően, az helyén
van, nem kell testi viszonyain meditálnia, a Legfelsőbbön kìvül nem kell más(ok)ra koncentrálnia.
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aki útja csúcsára ért az kívánságnélküli - tesz de annak eredménye nem vonzza s nem érdekli
Ahogy az anyagi életben is elérkezik mindenki arra
a szintre, ahonnan már nem fejlődik (anyagi- s persze szellemi- és biológiai értelemben) tovább, úgy a
lelki emelkedésnek is megvannak a -reális- határai
az egyén számára, adott életében. Honnan a korlátok, amitől nincs tovább? Nem tudni, hogy az ebbéli élet, vagy a korábbiak koloncai korlátoznak, de
mindkettő valós nehezék. Az Abszolút „csúcs” a lél
számára nyilván a felszabadulás volna és nem is akármilyen fokon, de úgy hogy ne kerüljön már több
születés-halál körfolyamatba sem itt, sem más megnyilvánulásban. Ember számára, embertestben a
„csúcs” az anyagi/testi feletti tudatban való lét. Amìg ember-tudatban vagyunk -ami nem tévedés!addig azt kell(ene) folytatni, ami ezt a valós tévedést (azisnemis) legalább szellemi sìkon korrigálja.
Nem kell elfeledkezni embervoltunkról, hisz soksok életen át sokat dolgoztunk már azért, hogy legalább idáig eljuthassunk, azonban az értelem művelésével rá kell jönni, hogy igazából a lényegünk nem
ember, nem anyagi. Az információ, hogy ez ìgy van
majd’ mindenkihez eljut(ott) s van aki meghallotta,
van ki nem, ki próbálta értelmezni, ki pedig
elutasìtotta. B.T.10. „…ami mozgat az a szent lél
gyermekben és aggban is - ahogy eljő éppúgy elszáll
s rója egyre útjait…” 32. „…előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő 33. van ki csodálja a létét van
ki megtagadja őt - van ki látja hallott róla más csak
csendben merengő…” - Azt mindenki átél(het)te,
hogy hiába telik az idő, gyarapszanak évek, ha magunkban, vagy kedves régi társaságban vagyunk
kortalanok lehetünk. Ugyan mi változott 10-20-40
… év alatt? Testünk. Persze gondolkodásunk és anyagi viszonyaink, -körülményeik is, de valódi bensőnk nem. Van aki mindent elfelejtett amikről gyermekként, ifjúként álmodott és jól megtanulta hogy
kell élni. Olyannyira belejött, hogy ha visszatekint
sem veszi észre, hogy valami más lett, ő is valaki
más lett. B.T.14. „…ne higgy az ìly változásnak ez
csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd
tiszta láthatást 15. testet öltött lélt is éri csak hogy ő
nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind az
összes testi kìn…” - az azisnemis szellemiség jegyében a változások a lél-t is érik, de Ő érintetlen, változatlan. Neki „csak” levetnie kellene csalfa gúnyáit. Tisztes lelki törekvő teszi is ezt, de amit mostanság magára öltött, ha le is veti, még mindig sok
„alsó-ruha” marad(t) korábbról. B.T.23. „…nincs a
lél-nek születése halála sincs éppen úgy - ha már
megvolt nincsen vége számára nincs véges út 24.
megölhetik mozgó testét de ki mozgat sértve nincs
- ősi az ő léte miként örök valósága is…” – Sok lél
már rég megbánta uralkodás iránti kìvánságát, ura-

lásra törő vágyát, de mivel leesett korábbi lelki szférájából, itt pedig ugyancsak belehengergőzött a
kötelékekbe, hát dolgozni kell. Az embertudatú
emberek még nem bánják uralkodási vágyaikat,
nem engedik el anyagi/testi kìvánságaikat. Már sok
évezrede tart ez a reménytelenség, de ahelyett, hogy
alázatot venne magára az ember, az önzetlen szolgálatot keresné, még kellő ideológiákat is fabrikált nemegyszer istenes vallási köntösbe bujtatva- földi
előjogainak deklarálására. "Legyetek termékenyek,
szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog." "Nézzétek, nektek adok minden növényt az
egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s
mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok." - azután az ilyen
hitü ember még a szentìrását is uralma alá vonta és
túllépett a növényi táplálkozáson. „-Hisz én vagyok
az úr, azt csinálok amit akarok! Uralom a halakat, a
madarakat s minden állatot!” – A jelen szakaszban
emlìtett „csúcs” úgy állapìtható meg, hogy elfogulatlan önvizsgálat keretében a lelki törekvő megvizsgálja -magában- vannak-e még kìvánságai. Az
őszinte válasz csak igen lehet. Igen -még- vannak
kìvánságok s nem csak lelkiek, de anyagiak is. A kìvánság, akár a vágy kistestvéreként is kezelhető, a
lényeg hogy az egyén még terveket sző, elérendő
célokat dédelget. Lehetnek ezek napi kis célok,
mint egy eredményes munka, örömteli program,
egy jó étkezés, vagy bármilyen elégedettség kielégülésével kecsegtető tett. Anyagi- és lelki cél között a
fontos különbség, hogy az anyagi cél mulandó, mìg
a lelki eredmény maradandó. Bármi anyagit/testit
elér az ember, ahogy gerjed, ahogy jön s elkezdődik, lezajlik, majd beteljesül, úgy el is múlik. Jó (?)
esetben beköltözik a szép emlékek tárházába, de
rendszerint a feledés áldozata lesz. A gyermek egy
csodálatos autóról álmodott, amit felnőve elért.
Közben az eltelt idő alatt az autógyártás és minden
technika -nem beszélve divatról- változott. Megvan
az álomautó, de valahogy nem olyan az ìz mint amire hősünk vágyott egykoron. Módosabbak autómúzeumot (is) tartanak, ahol összes álomautójuk
megvan és másik, aktuálisan kedvessel, vagy praktikussal közlekednek. Minden álmot/kìvánságot szerezzünk meg s zárjunk álommúzeumba? Nem tűnik
bölcs dolognak, különösen akkor amikor reális ember tudja, hogy egyiket sem viheti magával végelszámoláskor, sőt még a félsz sem indokolatlan,
hogy az utódok a régiségeket kohóba dobják és a
kìvánság már „csak” elemi részecskéiben ha a régi.
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tudás révén elme segít tudatlanság visszahúz - tudd hogy mi áll elme előtt jó vagy nemjó kettős út
Az elme eredendően semleges, egyfajta lehetőség
hogy az ember képes döntéseket hozni. Az hogy
miként fog ’jó’ vagy ’nemjó’ értékrend szerint rendszerezni, rendezni, reagálni, vagy mi módon csapong a ’szeszély’-ben, az „gazdája” meghatározottságától függ. A meghatározottság döntően elrendezett, hozott -korábbi életekből és az ott szerzett
tapasztalatok eredménye- részben pedig tanulható,
alakìtható. Aki valamiről nem szerez tudomást és
korábbi életekből sincs „emlékképe” az arra nem
fog csak úgy rájönni, hiába spekulál. Még a fantáziálás sem szabad tere a gondolatnak, hanem valami
korábbi-, vagy ebbéli életben szerzett -akár tudatos,
akár tudattalan- hatás, ráhatás, ismeret által befolyásolt „kényszerpálya”. BBB. „MINDEN” (részlet) „Hetedik tudnivaló: Gondolat, elmélet,
megannyi képzelet, mit ember embertől elvonni
képtelen. Szárnyaló szellem is határon csak meg áll,
korlátolt önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, önmaga képzete, lelki mivoltát csak ésszel ha
éri fel. Megtenni önmaga; mit kéne képtelen, s mi
segìtség bentről jön elfojtja szüntelen. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a MINDEN erői hálózzák testileg. A MINDEN erői mik mindent áthatva, minden égit és földit magához ragadva, hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak, szabad
szellemnek kiutat nem hagynak.” - Egy érdemes vaisnava Lelki TanìtóMester azt ajánlotta tanìtványainak: „A magyaroknak beszéljetek csak a reinkarnációról, a karma törvényéről és legyetek vegetáriánusok”. Leegyszerüsìtve, elég a lélekvándorlásról(nem egyszer élünk, hanem sok-sok életünk van),
valamint a vissz(a)hatás rendjéről beszélni (semmi
nem múlik el következmény nélkül és semmi nem
történik ok nélkül), személyes példamutatásként
pedig hìven követni a vegetáriánus életmódot, ami
automatikusan az erőszakmentesség felé visz. Természetesen ez vonatkozik a magukat magyarnak
valló jászokra, vagy más nemzetség egyéneire is. A
’jász’ maga azonban sem be nem érheti ennyivel,
sem nem ennyi a hozománya. A ’jász’ a valódi tudás örzője, hordozója, továbbvivője, ami e három
fontos alapvetésen túl is terjed. (Most kerüljük a
többször ide idézett B.T.437-441. ’tudás’-jegyeket,
melyek nagyobb része tanulható, formálható) Csak
ha azt tudnák és magukévá tennék az emberek,
hogy a halál testi vonatkozású, az örök/megszületetlen lél halhatatlan, már könnyűdhetne életük.
Hozzá téve még a vissz(a)hatás rendjének komolyan vételét, egész jó irányba fordulhatna a szellemi
és erkölcsi degradáció. Istenkedő Ember, miért
nem tréfálod meg az Urat s Vele szembeszállva,
nem engedsz a tudatlan testi késztetéseknek? Bizonyosan nem kerülné el a Legfelsőbb figyelmét, ha

lél parányai elkezdenének egyre vékonyodó anyagi
burokban táncolni, a mostani vaskosodás helyett.
Maradjon azonban ez csak a csapongó fantázia szüleménye (ami azért lehetséges, mert a végtelen időben ilyen is volt már s lesz is, még ha elérhetetlen
megnyilvánulásokban is – ha nem igy lett volna,
nem létezne végtelen idő és embernek elméje sem
találná ki magától) bár ki nem zárható alternatìva,
azért lássuk be; a teremtettség tökéletes. A realitáshoz közelebb áll a következő vicc. „Egyszer egy
ember felkerül a mennyországba. Telnek a napok,
de minden reggel, délben, este csak kenyér és vìz.
Letekint a pokolba, ahol egyfolytában áll a bál, lakomáznak egyre csak. Harmadik nap emberünk
már csak megkérdezi a Mennyek Urát: - Uram,
hogyhogy itt csak kenyér meg vìz van örökkön? - a
válasz: - Miért főznék kettőnkre.” - Ha maradunk a
bevett, kettősségeken alapuló gondolkodásmódnál,
akkor megfelelő párhuzam a mennyországot ’jó’
mìg a poklot ’nemjó’ közegnek feltételezni nem
többnek, nem a MINDEN lakhelyeként és ellenlábasa a Sátán otthonaként. Ha a kettős szemléletmódot követnénk, akkor igaza lehetne azoknak akik a mindenségről, mint egy Nagy Semmiről beszélnek, amiben mellesleg van két hely, egyik a
jóknak és isteneseknek, a másik pedig a rosszaknak
és az istenteleneknek. Ám köztük harmadikként
(talán ’szeszély’-esként) a földi világ, ahol istenesek
és istentelenek, jók és rossza egyaránt vannak. Az
ilyesféle „tudás”-okkal a MINDEN-tudatnak még
annyi dolga sincs, hogy megmosolyogja (nem illő
másokat megsérteni!) A tudatlanság is az elme gyámolìtója, csak hát ’nemjó’ irányba. Ha visszatérünk
a három ajánláshoz (lélekvándorlás – vissz/a/hatás
rendszere – vegetáriánus életmód) be kell látni,
hogy közelebb áll(hat) a valósághoz, mint a tisztán
hit alapú- (~vagy úgy van, vagy nem) tekintélyelvű-,
szellemileg rest szokásrend. „Attól hogy valamit sokan mondanak (vallanak), attól igazságtartalma nem
nő (nem lesz több)” - gondolat jegyében megkockáztatható, hogy -akár csak munkahipotézisként
fölvéve- foglalkoztatni úgy az elmét, hogy ne csak
berögzött sémák alapján, hanem kiterjesztett módon vegye figyelembe a több élet- és az örökös kölcsönhatások lehetőségét. Természetesen ehhez is,
mint a lelki életben mindenhez türelem, kitartás,
idő és lassúdás szükséges. Futtában csak a „mindenben otthon lévő” „bármihez értő” -magukatmenedzsernek tartók értékelnek és úgy hogy a sikertelenségre, kudarcra is kész válaszokat adnak.
Az ilyen emberek előtt nincs kettős út, csak egy: „Én járjak jól!” - ami azután majd -legkésőbb- a következő életben visszahat, de elméjük egysìkúsága
már most is messze térìti őket a valódi ’jó’-tól.
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ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége
Az elme csapongó természete közismert. Ezen ingadozás érthető, hisz a kettős anyagi világ terméke,
ìgy a ’jó’ s ’nemjó’ közötti örökös dilemma elkerülhetetlen. Az elme eredendően olyasmi mint az ugar. Műveletlen, de termőképes. Mìg nincs művelve
rendszerint gyomot terem, majd művelést követően
a kìvánt kultúrnövény ágya, de attól a gyomok még
nőnek s ha szeretnénk a kìvánt termést/eredményt
akkor bizony folyamatosan gyomlálgatni, gyomtalanìtani kell. Az elme köznyelvileg kb.: 1. gondolkodási központ, gondolatok, érzékelések, emlékek tára 2. a test vezérlőközpontja 3. a megszerzett ismerettömeg, összegyüjtött megfigyelések, adatok, öszszefüggések, következtetések, vélemények, döntések összessége. A buddhizmusban az elme ≈ a tudattal is azonosìtott, egyúttal egy hatalmas erő. Látható, hogy részben tárgyiasul a fogalom, de ugyanakkor az anyagin túli megfoghatatlanság is a jellemzője. Tudatlannak lenni az elme természetéről
ugyanolyan, mint amikor valaki nem tud valamilyen
tárgy létezéséről, nem ismeri, sosem látta, nem tudja milyen, és nem is tud róla semmit. Ez az alapvető nemtudás. Amikor valaki nem ismeri fel az
elme nyitottságra-, világosságra- és akadálytalanságra való hajlamának természetét, akkor a zavaros elmében megszületik a késztetés a testi tisztátalanságra (külső-belső szennyeződés), a tisztátalan gondolatokra, -beszédre és ilyen viselkedésre. Beszélnek az elme mérgeiről is: mint az ellenszenv, a ragaszkodás és a nemtudás zavaros érzelmei. Az alapvető nemtudás következménye az, hogy nem vagyunk tudatában elmúlt és jövő életeinknek, nem
emlékszünk azokra az életekre, amelyeket már leéltünk és semmit sem tudunk arról, hogy jövő életeink milyenek lesznek. Az alapvető nemtudás
megmutatkozik abban, hogy képtelenek vagyunk
észlelni, tudatosìtani magunkban eddigi életeinket,
beleértve azt is, amelyben most élünk. Hogyan is
emlékezhetnénk előző életeinkre, amikor arra sem
igen emlékszünk, mit ettünk tegnap vagy tegnap előtt. Ahogy az emlékezés, úgy a feledés/felejtés is
Isteni adomány, Általa elrendelt természeti „törvény”. Jó esetben csak a szépre emlékezünk (miközben a kellemetlenségek is fontos tanìtók!), ill.
minden nemjót elfelejtünk (kivéve azokat amihez
valamifajta ragaszkodásunk, kötődésünk van!) Ha
mindarra emlékeznénk, ami az elmúlt számtalan életben ért bennünket, az biztos hogy megzavarodnánk! A legnagyobb teljesìtményű számìtógépnek is
ha gyors egymásutánban csak adjuk és adjuk -a néha ellentmondásos- utasìtásokat, vagy összezavarodik, vagy lefagy. Így hát elménknek is a tudatos, de
kìméletes foglalkoztatása az ajánlott. Ugyancsak az
alapvető nemtudás következménye az is, hogy nem

tudjuk; jelenlegi zavaros tudatállapotunkból fel lehet ébredni. Ha eszményeink és törekvéseink a tisztulás útján Isten felé visznek, akkor az elme abba az
irányba rendeződik. Ha világi, anyagi/testi érdeklődésünk akkor arra. Az „ugart” lehet hagyni, de meg
is lehet művelni, be is lehet vetni sokféle maggal,
akár még pótolható a hiányos táperő is. Amire a viszonyok alkalmasak (hely-idő-körülmény) olyanok
képesek kifejlődni, gyökeret verni, megerősödni,
majd termést hozva akár szaporodni. Ritkán lehet
tudni/sejteni mit hoztunk előző életünkből, életeinkből. Hiába születünk „tudatlan” csecsemőként,
elménk nem üres! Hamar megfigyelhetők a különböző újszülöttek közötti reakciókülönbségek, a korán megnyilvánuló jellembeli eltérések, sajátosságok. Még az egy helyen-, azonos körülmények között erősödő kisdedek is más és más módon jeleznek, máshogy esznek, -alszanak, különböző hangulatban ébrednek, kezdenek kontaktálni a világgal.
Kezdünk a hozottakkal és épìtkezünk a kapottakkal(ból). Legtöbb komoly gondolkodó arra a megállapìtásra jutott, hogy az emberekben több a hozott, mint a tanult mód, ahogy gondolkodik, viselkedik, regál, keres- és teremt kapcsolatokat, végzi
dolgait és ahogy orientálódik. A ’gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő’ jelleg arányai már eredendőden érvényre jutnak, majd formálódnak az
egyén törekvései szerint. Így van ez ki-ki elméjével
is. Aki hagyja parlagon, az inkább állati-ember féle,
ösztönlény. Aki műveli, az inkább emberi-ember
féle, bár kérdés mely osztály-jelleg irányába törekszik? Ha a négy osztályt vesszük alapul tisztán lelki
a ’gondolkodó’ (persze hordozva a másik három
jegy nyomait is!). Az ’uralkodó’ még lelki érdeklődésű is, de meghatározóan és praktikusan, inkább
már anyagi eszmények szerint él (benne nyerészkedő és élvezkedő hajlamokkal!). A ’nyerészkedő’
meghatározóan anyagi beállìtottságú, hisz érdeklődése mindig a javak-, a gazdaság-, a gazdálkodás-,
az anyagi eredmény körül forog (miközben parányi
lelki még képes nyomot hagyni viselkedésén!). Az
’élvezkedő’ a Kali juga -a jelen kor- igazi embere.
Tömegében állati-ember tìpus, de emberi-emberek
is előfordulnak az ilyen meghatározottságuak között. Lelki érdeklődésük inkább a véletlen műve,
mint sem bárminemű törekvés. Számukra sem kizárt a lelki irány felvétele, de inkább fegyelmi alapon, maga-magára erőltetett rend-követés képes segìteni. Ha mű is vallásossága, nyilván a ’jó’ cselekedetek nem maradnak eredmény nélkül. Minden lelki érték -akár tudatos, akár tudattalan az- a korábbiakhoz adódik és amint erősödik a lelki szint, úgy
mérséklődik az anyagi/testi igyekezet. Ebben a fegyelmezett elme segìt, a szeszélyes tovább degradál.
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hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegít - hideg meleg bánat derű gyalázat dics nem hevít
A lél tud olyan terekről -jelen s más teremtettségeken, megnyilvánulásokon túli/kìvüli világokról- ahol EGY-ség van. Arról is tudatos, hogy e földi közegben a kettősség a természetes. Így van elrendezve a Legfelsőbb akaratának és Teremtő aspektusának köszönhetően. Ez az EGY-ség-tudat fel-fel
villan a gondolkodó ember(ek)ben is, mégis hagyja,
sőt gyakorta óhajtja, hogy váltakozás legyen. Hidegben, vagy hideg után kìvánatos a meleg, bánatban,
vagy bánat után a derű, gyalázatban, vagy gyalázat
után a dicsőség, stb. Durva leegyszerüsìtéssel az is
mondható, hogy a csak ’jó’-ban és a csak ’nemjó’ban való állapot, egyfajta stagnálás, lelki értelemben
stabil kedvező(ség) vagy kedvezőtlen(ség), mint ha
nem volna mozgás, pedig e teremtettségen is túli az
örökös változás megléte. Itt pl. a ’jó’ és ’nemjó’
közti „ingadozás” generálja azt a feszültséget, amit
az elektromosságban a kép pólus/polaritás közötti
harmónikus hullámzás. Feszültség van és a feszültség érzete általában kellemes. Sőt az ilyen feszültség
képes tettre, alkotásra késztetni, nem csak a hiányérzet, a másìtási szándék, vagy az egyéni akarás. Tudat alatt várja az ember a megoldást, de a rezgés, a
hullám csak halad, halad az -majd’- idők végezetéig.
Sőt, nem csak hogy halad, de ingadozásának szìnessége adja a mindenféle ìzeket. Az ilyen rezgések képesek kiváltani a kettősségek szerinti érzeteket.
Rezgés a fény, a hang, az illat, az ìz s ember emberrel kapcsolatos rezgése is. Az együtt rezgés erősìtő
hatású, mìg a diszharmónikus rezgések találkozása
vagy kioltja (felfalja) egymást, vagy kiszámìthatatlanul változtatja meg a befolyásolt rezonanciát.
Mindezek kezelésében nélkülözhetetlen az emberi
elme. Az érzékszervek veszik a rezgéseket, az érzet
-kiműveltségének megfelelően- továbbìtja s ki-ki
értelme, intelligenciája, megkülönböztető értelmező
képessége szerint dönt az ingerre adandó reakcióról. Legtöbb dolgot elengedjük a fülünk mellett, kìvül esnek látókörünkön, nem érdekelnek, nem érintenek meg, vagy nem vagyunk képesek még érzékelni sem (és úgy hatnak), de a számunkra valamiért figyelemfelkeltőek, figyelemre érdemesek, léttevékenységünkhöz szükségesek válaszra találnak.
Amikor az egyén elkezd lelki jellegű dolgokkal -tudatosan- foglalkozni, addig ismeretlen rezgések
születnek. Viszonyváltozások jönnek létre már ismert körülményekhez is, de viszony alakul ki az újak iránt, azokkal szemben is. (Értelmes körben) tudott, hogy minden a MINDEN-ben van. Az is,
hogy a MINDEN mindent áthat s ilyen Mindáthatósága révén Tőle semmi nem független. (E körben) az is közismert, hogy a végtelenül sok parányi
lél, mind a MINDEN / Legfelsőbb / Isten része,
mint szikra/sziporka, az Ő végtelenül kicsi másai.

E parányok képesek hatást gyakorolni, függetlenül
attól, hogy nem Ők a cselekvők. B.T. 18. „…mi látható átmeneti mi valódi el nem múl - lényeg látó
bölcsek előtt tudást fedő köd lehull 19. meglátják
ők minden dolgok ágát bogát lényegét - tudják mi
az ami mozgat elpusztìthatatlan lél…” - Mìg testet
nem ölt, addig a lél anyagi értelemben érzékelhetetlen. Kìvül áll az ember által érzékelhető anyagi sajátosságokon. B.T.32. „…előbb megnyilvánulatlan
aztán a lél testet ölt - mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő…” - Teremtéskor a teremtettségbe
áramlanak, pontosabban a lelki világból történő alázuhanásuk maga a teremtés menete. (Itt) anyagi/fizikai megnyilvánulásokat öltenek magukra, olyanokat vizionáltatnak az emberrel. Ott húzódnak meg
mindenben/minden mögött, mint a Legfelsőbb
képviselői. Mikor a megnyilvánulás megnemnyìlvánulásba vált -világnak pusztulása- akkor ismét
mentesek lesznek az anyagi/fizikai köntösöktől. Aki fegyelmezi elméjét, az olyan módon használja
azt, ami a tisztulási folyamatban-, az anyagi lét általi
érintettségtől való mentesülési folyamatban segìti.
Ezt a lél érzékeli, hisz érzi burka változását, de még
annak változásra irányuló hajlamát is. Ahol „vetkőzési” szándék merül fel, ott a lél búskomorsága
mosolyra derül és reményt érezve a szabadulásra
árnyalja a döntéseket, az egyén haladási irányát.
B.T.61. „…ki elhagyja Jas barátom földi vágyak
garmadát - s önmagában biztont talált veszti elme
játékát…” - A lél-ről való tudatosulás biztonságérzetet ad. E szellemiség követője megérti, hogy lényegi lényéről történt felejtés/megfeledkezés elrendezett dolog. Az Úr szándéka szerint van és az ilyen lelki törekvő azt is tudja -már- hogy a JóIsten
akarata érvényesül, nem a képzelgett Gonoszé. Sem
’Sátán’, sem ’Gonosz’ -a szó megszokott értelmében- nem létezik. Azokat magunk generáljuk elménkben a ’nemjó’ túlburjánoztatása által. Akik örökkön ’nemjó’ kötésű gondolatokkal, vágyakkal,
eszményekkel, célokkal, kapcsolatokkal, anyagcserefolyamatokkal, stb. foglalják le elméjüket, azok
Isten gondoskodásában a ’nemjó’ uraltságot érzékelik, a szerint élik életüket. BT.62. „…bölcs az akit
nem tántorìt testi kìn vagy főfájás - bántó élők
bosszantása földi vész és égcsapás 63. ő az akit elkerülnek kéjes vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg 64. teljes tudás birtokosa
az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz … 66. de tudd marad abban is
vágy aki önfegyelmezett - egész addig mìg Legfelsőbb tisztult szìvét nem érte 67. még az oly bölcs
férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket megmozgató erőimnek rohamja 68. aki szìvét reám tárja
külön lát ált és valót - sziklaszilárdságban marad…”
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tudást bíró sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár vagy arany mindegy annak akár kő
Aki rendelkezik a valódi tudásról szóló ismeretekkel, az képes érzékein urrá lenni. (Lám van itt is lehetőség uralásra, csak nem másokon és környezeten kell/ene/ hanem önmagunkon, magunk gyarlóságain, tévelygésein!) Ugyan maradnak a vonzalmak, meg a kìvánás, de a tudatosságot gyakorló lelki törekvő „megbeszéli” magával, hogy amire vágyik az anyagi, vagy lelki és hogy az testi, vagy szellemi/lelki óhaj? Ehhez természetesen egyfelől lassìtott életvitel (nem kapcsolódni a pörgésbe!*), szemlélődő (nyitott) magatartás kell, valamint pallérozott elmével való gondolkodás. A „pallérozás” különböző lehet, attól függően, hogy ki milyen eszményeket „kerget”. Akinek anyagi törekvései vannak, az olyan jellegű elmeművelést végez (akár tudattalanul), aki Felsőbbségekkel kìván kokettálni, az
olyan folyamatnak megfelelő utakat, módokat követ s annak megfelelően gondolkodik és ìgy tovább. (* realitása azért is a ’visszavonult’ életrendben/életszakaszban van az elmélyültebb, megvalósìtottan gyakorolható lelki életnek, mert akkor már
háttérbe szorìthatóak a világi ambìciók és kötelezettségek. A tanuló még fiatal, buzog benne a megismerési-, kipróbálási vágy, a házas embernek pedig
bőségesen van dolga/gondja a munkával, megélhetéssel, családdal, házastárssal, gyermekekkel, stb.
Természetesen ’tanuló’ vagy ’családos’ rendű ember számára sem ártalmas a valódi tudáson alapuló
lelki élet, lelki gyakorlatok folytatása, de azt nagyon
összhangba kell rendezni az objektìv körülményekkel. Ezért is ajánlott a tudatos létre-, figyelmes életvezetésre való törekvés az árral való sodródás helyett. Szìvből érezheti bárki, hogy nemjó úton halad -de sok is a rossz közérzetű ember!- de csak értelme által képes irányt módosìtani.) A MINDENtudat elsők közé sorolja azt a szemléletmódot, hogy
ne csapongó elménk és ne a zabolátlan érzékek vezéreljenek. Amint ráhagyatkozunk az érzékek diktálta lehetőségekre -a ’kisebb ellenállás’ törvény
szellemében, mindennemű megfontolás nélkül- az
ember arra fordul, ahonnan kecsegtetőbb lehetőségek kìnálkoznak hamis önazonosságtudatának ápolására. Mìg az ember anyagi/testi lénynek tudja/gondolja/hiszi magát, addig a vágy négy fő irányultsága igazgat. Első helyen a hiúság, a kivagyiság, hamis büszkeség, az ismertség, hìresség, akár
hìrhedettség (meghatározottság és vérmérséklet
kérdése) Ha megnézünk egy óvodai homokozót az
ott tevékenykedő gyermekekkel, jól elkülönìthetőek a különböző viselkedési formák, -módok. Vannak a „vakon” lapátolók, hánnyák másokra és magukra is a homokot ész nélkül, a körültekintően-,
megfelelni akaróan ügyködők óvatosak, az „üzletemberek” különböző csere-akciókba bocsátkoznak,

a „parancsnokoskodók” különböző hangnemben
és hangerővel próbálják uralni kis hadszinterüket,
megint mások egyfolytában megerősìtéseket kérnek
és várnak tevékenységük dìcsértetésével. Persze
mind eközben folyik a verseny, a rivalizálás, csak
hogy béke ne legyen. De majd’ minden óvodában
akadnak olyanok, akik vagy a homokozó szélén ülve szemlélődnek, már jó korán felmérve az erőviszonyokat, lehetőségeket, kereteket és mozgásteret, vagy elkerülik az egész haddelhadot. Attól,
hogy példánk alanyai kisgyermekek az nem azt jelenti, hogy hülyék (!) csak még kicsik. Majd a kis
zsarnokokból lesznek a nagy zsarnokok, a kis sértettekből a nagy frusztráltak és ìgy tovább. Miközben az óvónénik -úgy általában- jól elvannak, csak
baj ne legyen. A dudva jobban nő, mint a kultúrnövény, főleg gondozás nélkül. Egy széles látókörü
Lelki Vezető mondta egy beszélgetés alkalmával:
„Ha egy lelki eszmények szerint nevelt gyermek és
egy világi gyermek szomszédságba kerül, biztos
hogy a lelki neveltetésű fog világiasodni”. Tanulatlan*-, kicsi korban az érzékek még ellenőrizetlenek.
Működik az ösztönös önvédelem, de azért még
gyakoriak a testi-, lelki balesetek. (* a ’tanulatlan’ság itt a még kevés tapasztalatra utal, nem az iskolázatlanságra!). Családos korba érve a korábban jelzett sok megfelelési kényszer elveszi az időt és lehetőséget az érzékek kontrollálásától, sőt a lelki értelemben kedvezőtlen példák és az azokkal való
társulás, azonosulás ragadós. A sziklaszilárdan elkötelezett lelki törekvő tudatosan- és megfelelő ismeretek birtokában bánik érzékszerveivel, érzékeivel,
majd megfelelően kiművelt megkülönböztető képessége, -intelligenciája által olyan döntéseket hoz,
ami mérsékli hamis önazonosságtudati állapotát. Az
út azonban eredendően fordìtott: 1. valódi éntudat
2. kiművelt értelem 3. szabályozott érzékek 4. fegyelmezett érzékszervek, miközben a kölcsönhatások szerint a vissz(a)hatások ellenkező irányba is
működnek. A berögzö(dö)tt-, kultúrálisan besulykolt emberi szemléletmód, anyagi/testi beállìtottsága alapján erős megkülönböztetéseket tesz pl. sár –
arany – kő stb. között. Ez érthető és hagyományosan gyakorlati szempontból hasznos. Azonban a
lelki értékeket preferáló ember számára a -mások
által sokféleképpen eszményìtett és interpretált’szeretet’ fogalomkör nem hagyomány(os) alapú. A
valódi ’szeretet’ elvárásnélküli, örökkön adó két első fordulata a részrehajlásnélküliséggel együtt teljes.
Egyfajta speciális megkülönböztetés-nélküliség, ami
látja, tudja a különbségeket, de a lelki törekvései
szempontjából lényegtelen körülményeket egyként
kezeli. Értékrendbeli különbséget a dolgok lelki
értéke szempontjából tesz, ìgy társul, vagy kerül el.
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részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös egyet ér
„A valódi ’szeretet’ elvárásnélküli, örökkön adó két
első fordulata a részrehajlásnélküliséggel együtt teljes. Egyfajta speciális megkülönböztetés-nélküliség,
ami látja, tudja a különbségeket, de a lelki törekvései szempontjából lényegtelen körülményeket egyként kezeli. Értékrendbeli különbséget a dolgok lelki értéke szempontjából tesz, ìgy társul, vagy kerül
el.” – zárult a B.T.206.-hoz tett hozzáfűzés és Avatár Balarám instrukciója (ami nem parancs, nem utasìtás, de tanìtás, ajánlás, javaslat… - amit a lelki
törekvő vagy megfogad, vagy nem, vagy követ,
vagy nem - belátása szerint) látszólag egyszerű és
egyértelmű. Ne a különbözőségeket nézzük, hanem
mindenben keressük meg az azonosságot. Ne a
kettősség szerint vizsgálódjunk, hanem keressük az
egy-séget. Tudva, hogy ez ahol élünk a kettősségek
világa, mìg az üdvözìtőnek tekintett lelki szféra -zöme- egy-ség alapú. (Sokan sokféle lelki bölcseltet figyelemreméltónak tekintenek, azonban nem követik azt, mint ha az elfogadható ajánlást nem volna
szerencsés/ebb/ -megélve- követni is /?/) Jelen
szakasz első fordulata -ha némiképp filozófikus ismég akár könnyen el is fogadható (volna). Aki részrehajlásnélküli, az mindenkire egyként, (~ azonosan) tekint. Ez normális értelemben paradoxon,
hisz aki kb. részrehajlás-/megkülönböztetés-nélküli
az rendelkezik megfelelő megkülönböztető képességgel. Különbséget tud tenni eltérések között. Viszont az ilyen lelki fejlettségű személy azzal is tisztában van, hogy amit érzékelünk, az még ha valóság(szerű) is mégis illuzórikus. Pont olyan mint ha
az-, vagy olyan volna, ami legtöbbször önmaga ellentétét is hordozza (azisnemis = egyidejű azonosság és különbözőség) Ám a második rész bizony
legkevesebb értetlenségre talál(hat). A hozzáfűzések során az könnyìti meg a kommentelő (értelmező, kiegészìtő, kifejtő, megvilágosìtó, magyarázó…)
helyzetét, hogy a Legfelsőbb szavait alap-ként kezeli -bármìly sokszoros fordìtás, értelmezés folyamodványa legyen is az- tehát nem összehasonlìtásokat kell tenni (pl. a „keresztényi szeretettel” - ami
megvalósìtásának hiátusai ellenére közszájon is
forgó szóhasználat) hanem megkisérelni úgy viszonyulni minden szakaszhoz, mint ha az az egyedüli
alternatìva volna. (az azisnemis törvény szellemében van választási lehetőség, de mint ha csak egy
volna /?/ -amiből ugyan csak két módon lehet választani; elfogadom, vagy elutasìtom- holott ha
mindenki más, akkor értelemszerüen a/z/ /meg/
értés is más és más módon s szinten zajlik mindenkinél és a viszony, valamint az alkalmazás is eltérő.)
Mellőzve hát az összehasonlìtásokat más tantételek
bölcseleteivel, kiséreljük meg értelmezni a második
szakasz ellentmondásait a MINDEN-tudat alapján.

Ha az aki részrehajlás-/megkülönböztetés-nélküli
(azaz birtokolja a ’szeretet’ harmadik fodulatát) egyként néz mindenkire, akkor nem lehet vitatott az
ellentétpárok együtt-, egyként kezelése. „Ellen s
barát”? Úgy bánni az ellenséggel, mint a baráttal?
Az ellentmondás két módon is feloldható: 1. ha
nincs senki ellenség, akkor nincs ellentmondás 2.
ha mindenki barát, akkor nincs ellenség. De ugorjunk a következő párosra; „rokon s gyűlölt” - más
szóval rokonszenves és ellenszenves közti különbségtétel. (Ide hìvható a „rokoni” viszony*-lat is, de
az sok szempontból nagyon messzire visz és olyan
irányokba terjeszti ki az értelmezhetőséget, ami újabb kettősségek tömkelegét idézi elő. Mit értünk adott rokoni viszony alatt? Kit tekintünk- s milyen
rokonnak? stb.) Ugyanaz a helyzet, mint az előbb:
1. akinek mindenki rokonszenves -mert nem tesz
különbséget, mindenkit egyformán fogad el- annak
senki nem ellenszenves 2. aki nem érez-, nem ápol
ellenszenvet senkivel és semmivel szemben, annak
mindenki rokonszenves, mert erényeit keresi, azt
kutatja mit tanulhat az azzal való -szükségszerűkapcsolatból, ami segìti lényegi lénye, a lél itteni okulási-, tapasztalatszerzési próbálkozásait. (Mert
hisz a lél tanulni van itt, azért került ide!) A „szent
vagy bűnös” - párhuzam eleve szubjektìv. Mert bizony lehet (s van is ilyen) ’szent’ a tömeggyilkos ami ugyebár mégiscsak bűn- de ha e bűnt oly nemes célból követik el, ami „istenes” (?) akkor nem
is bűn, azaz bűnösségtől mentesen lehet -akárszentté válni. Azért még -az általánosan vett- normáliséknál is tisztességesebb olyan személyeket
’szent ’ kategóriába sorolni, akik kezéhez -legalábbvér nem tapad (beleértve ebbe úgy az állati-, mint
az emberi vért!!! - most nagyon vonatkoztassunk el
a zsidó-keresztény-, europer kultúrkörtől!) A sokat
citált ’szeretet’ valódi hármassága (négyessége) elvárásnélküliség + adás + megkülönböztetésnélküliség
(s e három együtt, egy helyen, egy időben megvalósìtva!) magában hordozza azt a megnyilvánulási
módot, amit ezen Isteni szólam nyilatkozik ki a magas fejlettségű lelki emberrel kapcsolatban. Kinyilatkozás, ami nem parancs, nem utasìtás, de tanìtás,
ajánlás, javaslat… - amit a lelki törekvő vagy megfogad, vagy nem, vagy követ, vagy nem - belátása
szerint. Természetesen azok számára, akiknek ezen
idealisztikus szemléletmód ellenszenves, nem fogadható el, azokból hiányzik a mindenséggel szembeni rokonszenv, számukra az elvárásnélküli elfogadás (’szeretet’ első fordulat!) is még tanulandó,
gyakorlandó. (* a rokonokhoz való -üdvös- viszony
oly bonyolult, hogy messze túlterjed jelen hozzáfűzéseken s bármilyen megvilágìtási próbálkozás oly
sok ellenvéleményt váltana ki, hogy hagyjuk másra.)
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önfeladó hittel élő érintetlen magányban - birtoktudatát elhagyja s fegyelmezi a vágyat
Itt is egymásra ható-, egymásból (is) következő viszonylatok-, helyzetek alakulnak ki. Aki „önfeladó
hittel él” az abban a hitben van, arra a hitbéli állapotra jutott (ami vagy úgy van, vagy nem!) hogy elengedte téves önazonosságtudatát. Mint tudjuk, lényegi lényünk-, igaz valónk nem anyag(i), nem testi
vonatkozású. A lél teljesen lelki. Mi emberek azonban ezt ésszel ha -esetleg- képesek vagyunk érteni,
de hogy milyen szintű erről való megvalósìtottságunk, azt nem lehet tudni. Az bizonyos, hogy aki
kezd szabadulni emberközpontú szemléletmódjától
és emberközpontú önmeghatározásától, az lassan,
de biztosan magányossá válik. Már nem tud azonosulni a téves képzetekkel, az uralkodó megközelìtésekkel és vele sem tudnak már miről- s hogyan társalogni a normális (mindenkori hely-idő-körülmény
szerint általánosan elfogadott szemléletmódú) emberek. De a magány nem csak elvonult egyedüllét
lehet, hanem olyan -külsődlegesen- a normalitásoknak megfelelő viselkedés is, amikor az ìgy serénykedő lelki törekvő úgy tesz, mint ha ’normális’ volna,
miközben a normalitások nem érintik meg. Ez a
praktikusan követhető ~ „érintetlen magány”. Itt
érünk el a jelen szakasz két fordulatának kölcsönhatásához, amikor is az „önfeladó hittel élő érintetlen magány(á)ban” - kezdi a birtoktudat-, az anyagi/testi birtoklási késztetés-, a tulajdonosi viszonyulás elhagyását, vagy képessé- és alkalmassá válik
azok elhagyására. Ezzel párhuzamosan pedig „fegyelmezi a vágyat” - ami ismét hol megelőzi a birtoktudathoz való viszonyt, az önfeladó hitet s még
az érintetlenséget is. A legtöbb lelki gyakorlat ajánl
fegyelmezési módokat, melyek tulajdonképpen a
vágy orientálását célozzák, ill. a különböző -természetszerű- vágyak dominálásának minőségét igyekszenek kedvező lelki irányultságuvá alakìtani. Egyéne válogatja, hogy mi a „sorrend” amihez a gyakornok meghatározottsága, jelleme, valamint az uralkodó körülmények is hozzájárulnak. A vágy(ak)
fegyelmezése senkinek nem árt, aki lelki fejlődést
tűzött ki célul. (Természetesen azoknak is a javára
válik, akik anyagi célokat dédelgetnek, hisz ahogy
erősìtik anyagi vágyukat, ahogy azt fegyelmezik,
koncentrálják a vágyott anyagi/testi eredményre,
úgy segìtik a kölcsönhatás törvényének természetes
hatásai – miközben egyre távolodik a lelki fejlődés
esélyétől, lehetőségétől. Elméjét anyagi tìpusú eszmények töltik ki, nincs helye „lelki”-zésnek!) A
nem lelki törekvőkkel a MINDEN-tudatnak nincs
dolga, miként az ilyen beállìtottságú embereknek
sincs a Bizalmas Tanìtással, vagy az azon nyugvó
MINDEN-tudattal. Hasonlóan van ez a különböző
lelki tanokkal, -folyamatokkal, -gyakorlatokkal. Akik „nem egy templomba járnak” - azok hagyják

egymást békén. Oly „békén” amit Avatár Balarám
mutatott be tanìtásával s életével. Sajnos* a küzdelmes Kali juga van most soron (még jó 400 ezer évig!) a békés Arany korral szemben (* lehet reklamálni a Legfelsőbbnél) (Arany kor = Szatyja juga, a
legtisztább, ideális korszak, amelyre a belső jóság a
jellemző. Az egység és a harmónia uralkodik, egy az
Isten, azaz minden ember ugyanazt az Istent imádja, egy a véda -tudás-, azaz mindenki azonos szertartási rendet használ. Az emberek hosszú életűek,
bölcsek, elégedettek, nem szenvednek hiányt, nem
vágynak többre, hiszen mindenük megvan, amit kìvánhatnak s kìvánnak is. Az emberi- és a különböző társadalmi osztályok, ellenségeskedés és irigység nélkül élnek egymás mellett.) A jelen korban az
általános ember-, a sokság téves önazonosságtudatban él. Azt sem tudja, hogy ezt jó volna feladni, leváltani valódi tudással. Az emberek ugyancsak érintettek mindennel és mindenkivel amivel- és akivel
csak kapcsolatba kerülnek. Nem csak túlnépesedett
az emberiség, de a technika „vìvmányai” által még szinte- bárki, bárkit, bármilyen információval el is
érhet, kriktika nélkül. Nem csak hogy nem keresik-,
de nem is bìrják a magányt. („Az ember társas
lény!” - szól a szlogen, de vegyük figyelembe jelen
hozzáfűzések első felében fölemlìtett: „…lényegi
lényünk-, igaz valónk nem anyag(i), nem testi vonatkozású…” - gondolatot. Ennek figyelmen kìvül
hagyása az „ember”-séget más-, az általánosan
használt értelműnek tekinti, az emberi történet pedig ìgy is kezeli. A következményeket lehet látni,
annak akinek van rá ’szeme’ akinek nincs, azét nem
lehet felnyitni! Majd újabb életek segìthetnek, ha egyén is úgy akarja. Akinek megfelel a jelenleg uralkodó szemléletmód, az miért áll értetlenül a sok nézeteltérés, visszásság és embertelenség előtt?) „Mindenféle „lelki” gyakorlatokban is a csoportosak a legnépszerűbbek, mondván hogy egymást segìtik, miközben a kevésbé haladó(k) kisugárzása nagyobb hatással van, mint a haladó(k)é. Nem beszélve a megalapozatlan, hiteltelen, botcsinálta „vezetők”-ről. Az
erkölcsi- és szellemi degradációban a hanyatlásé az
elsőbbség. A birtoklás iránti vágy-, a birtok-tudat ősi kolonc az emberiség nyakán úgy egyénileg, mint
közösségi szinten. Pedig még egyszerűbben gondolkodók is tudják, hogy az ember halálával, teste
számára minden anyagi elérhetetlen, amit addig
gyűjtött, harácsolt, másoktól elorzott. Mìly teátrális
is lehet(ne) egy-egy olyan újabb élet, amikor a korábbi létben összehordott sokminden „ura” új testében mindannak szolgálója, alávetettje, amit előző
életében birtokolt - ha az Isten adta feledés nem
törölne majd minden anyagi ismeretet, benyomást,
képzetet, testi meggyőződést. Szerencsére.
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csendes elme úgy érhető ha törekvő elvonul - őzbőr trónra posztó kerül s réti sás van legalul
Az elme lecsendesìtése fontos a lelki fejlődésben.
Ugyanakkor, amikor a ’szeszély’ és ’nemjó’ kötöttségű vonzalmaktól, fegyelmezettség által óvakodunk, a ’jó’ jellegekhez igyekezni kell(ene) kapcsolódni. Tehát ha jógáról, azaz összekapcsolódási
folyamatról beszélünk, meg kell vizsgálni, hogy
mivel is kìvánunk kapcsolatot, összekapcsolt állapotot elérni? Nagy célú jógik büszkén jelentik ki,
hogy Istennel vannak összekapcsolva transz-szerű
állapotukban. A kérdés csupány annyi; - Melyikkel?
- a Legfelsőbbel bajos, hisz minden Őbenne nyugszik, Tőle semmi nem független, ezáltal mindenestül Benne vagyunk. Ezen túl Ő, mint Mindátható, mindenben benne van, mindent áthat, azaz
egyfelől Benne vagyunk, másrészt Ő bennünk van,
tehát hogyan történjen ilyen állapotban bárminemű
összekapcsolódás? Talán oly módon, hogy gyakornok minderről nem rendelkezik ismeretekkel s úgy
próbál Isten társaságába kerülni, hogy Azt mindeneken kìvülállóként képzeli, Amit be kell vonzani.
Ilyesmivel a MINDEN-tudat nem foglalkozik. Mivel azonban a Bizalmas Tanìtásban elhangzott kinyilatkozások nem csak a MINDEN-tudat alapjai,
hanem a MINDEN-tudatúakon kìvüli lelki törekvőknek is igyekszik segìtséget nyújtani, ìgy olyan
körülmények is szóba kerülnek, melyeknek részben
ötezer éve pl. a Nyugat-Indiai vidékeken hagyománya volt, másrészt napjainkban is vannak olyanok
akik ilyettén lelki gyakorlatokhoz vonzódnak. B.T.
52. „…a mágikus tanìtások bölcset nem szédìtenek
- hogyha tudod kár a mély kút réti láp bő vizében…” - ha tudjuk, hogy a Legfelsőbb/MINDEN/Isten, mint éltető, bő vìz ölel körül bennünket, miért kéne különböző kutat-ás(ni)? B.T.62.
„…bölcs az akit nem tántorìt testi kìn vagy főfájás bántó élők bosszantása földi vész és égcsapás…” a különböző környezeti hatások befolyással vannak
az általános ember közérzetére, kiterjesztve lelki
állapotára, szellemi teljesìtőképességére. Ettől nem
mentesek a lelki gyakornokok sem. Ha olyan beállìtottságú a lelki törekvő, aki vonzódik a természeti környezetben gyakorolni befelé fordulását,
számolnia kell azzal, hogy a test fenntartásához nélkülözhetetlen a vìz, ahol pedig virul az élet, ott
számtalan „bántó élő” is van. E szakaszban szóba
kerülő elvonulási aktus része a megfelelő hely
(értsd: elvonultság a sokság nyüzsgésétől és a normális életvitel megannyi velejárójától - mások, gépek, zajok, média, stb.) s e helyen alkalmas ülő alkalmatosság. Alul sás „széna” közte olyan vìzi növények melyek illata távol tartja a legtöbb élősködőt. Azon őzbőr, melynek cserző anyagai további
„zavartalanságot” nyújtanak, a posztó pedig elválasztja a jógit az állati bőrtől. Ez egy jó praktikum.

A MINDEN-tudat általánosságban nem gyakorol
efféle „meditációkat” (mint eredményorientált, gyümölcsöző törekvés) de el sem tanácsol tőlük, ha a
gyakornok testi beállìtottsága azt igényli. B.T.86.
„…aki eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére - képmutató hisz elméje tenné mi kedvtelése 87. az méltó a
tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami
dolga eredménytől független…” - az elvonult magányban való elme-lecsendesìtési próbálkozás nem
veszélytelen. Mikor lelki törekvő felett csak -még
kezdő- önmaga a kontroll, akkor tudat alatt is előfordul olyan elnéző megnyilvánulás, ami a jellemből
eredő elme-játékokat megengedi. Amìg pedig az
elme le nem csendesedett, addig táltosként vágtat
emlékről-emlékre, ötletről-ötletre, vágyról-vágyra,
stb. B.T.114. „…mit ér az ki természetét köti gúzsba csüggeteg - bölcs is teszi azt mit diktál ha még
oly gyarló szìve 115. aki tett gyümölcsét várja viszolyog vagy vágyódik - ne engedj a késztetésnek bìzzál legyen bárhogy is…” - A magányos jóga meditációk további kockázata, hogy megfelelő vezetés
nélkül ellenőrizetlen és kiszámìthatatlan kapcsolatok jöhetnek létre. A ’jó’ kötelékébe tartozó társulások mentesek a kétes elemektől, márpedig a fegyelmezetlen elme olyan világot fest a gyakornok
elé, ami lehet, hogy „felfalja”. B.T.204. „…ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt
megengedi annak az ellensége 205. hogyha elmédet
uralod lényeg lényed megsegìt - hideg meleg bánat
derű gyalázat dics nem hevìt…” - ami biztos „társaság” az mindenki lényegi lénye, az Isteni lél. A
Vele való kapcsolat viszont nem kìvülről, különböző gyakorlatok által jön létre, hanem megfelelő tisztaság esetén képes Ő felszìnre jutni. Ilyen tisztulás
eredményorientált jógagyakorlatok által nem érhető
el, különösen ha közben az elszánt jógi kerüli a
szabályozott életvezetést, csak elszántan az elvonult
összekapcsolódási próbálkozásokra koncentrál,
mint mindent felül ìró „kúra”. B.T.216. „…szabályozott életvitel szabályozza elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri 217.
mint a széltől védett lángnak ìly elmének nyugta
van - ha törekvő rendületlen semmi nincs mi útban
van 218. mikor elme lecsillapul felszìnre tör tiszta
lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él…” - az elme nyugta aktìv-, ám tudatos és
szabályozott életvezetéssel elérhető, minden misztikus gyakorlat nélkül. Úr Balarám többször is megerősìti azon kijelentését, hogy az önzetlen, alázatos
és ’jó’ jellegű tettek a sokság számára kedvezőbbek,
mint az arra nem alkalmasak által, vezető nélkül
végzett-, kötelességteljesìtési szempontból passzìv
gyakorlatok. Első a kötelesség. Az Isteni kötelezettségek elmulasztása semmivel nem ellensúlyozható.
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összerendezett elmével elhagy gondot érzetet - emelt fővel bizton ülve gyakorol révületet
A fizikálisan is elvonult meditáció/elmeszabályozás
gyakorlását egykor az un. SzentHelyeken javasolták
végezni. Ez egyfelől a Hely tisztasága-, de a mindennapos közegből történő -átmeneti- kikerülés révén is jótékony tud(ott) lenni elkötelezett (nem magamutogató) „zarándokok” számára. Ilyen zarándok-helyek jelen korunkig is maradtak, csak a népességnövekedés, valamint a helyváltoztatási kényszer-érzet következtében ugyancsak túlzsúfoltak lévén, aligha nevezhetők „elvont helynek”. Mikor a
Bizalmas Tanìtás elhangzott, akkor úgy 5 millióra
becsülik (jelen ismeretek szerint) a Föld népességét.
Ez időszámìtásunk kezdetére 250-270 millióra nőtt,
majd isz. 1000-1500-ra már meghaladta az 500 milliót. (A rohamos népességnövekedés a XX. szd.ban következett be s tart napjainkig egyre fokozódó mértékben. 1999-ben a népességszám mintegy 6
milliárd, ami napjainkra meghaladja a 7 milliárdot.
A „gyorsuló idő” jól érzékelhető a népességszám
megduplázódási ütemében. A Kali juga kezdetétől úgy ötezer éve- 3-4 ezer év kellett a duplázódáshoz.
Az időszámìtás kezdetén úgy 1000 év, 1650 és 1850
között 200 év, 1850-1950-ig 100 év, 1950-1985-ig
35 év!) Úr Balarám jó szándékkal beszélhetett az elvonulásról, de ez napjainkra -gyakorlatilag- szinte
lehetetlen. Másik nehézség, hogy a felgyorsulás
nem csak az emberfők számában mérhető, de az
információtömeg zuhatagával és a kommunikációs
lehetőségek kiszélesedésével is. (Napjaink különböző tudósai úgy vélik közösen, hogy ötezer éve egy
embert nagyjából annyi stressz ért egész életében,
mint egy mai nagyvárosi embert egy nap alatt!) Ebben az alapjaiban megváltozott helyzetben más értelmet kapnak az évezredes ajánlások. Hiába az
elvonulási próbálkozás, -az alkalmas „talapzat”, -a
megfelelő ülőpozìciók és légzőgyakorlatok, ha az
elme zsizsegése olyan fokú, amit csendesìteni ugyancsak bajos. Nem Avatár Balarám kinyilatkozása hibás, hanem a hely-idő-körülmény változott
meg olyan mértékben, ami más módokat igényel elmetisztìtásra, -lecsendesedésre. Pl. a MINDENtudat a „HariRám” mantra ismétlését ajánlja (Hari
Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari – lehetőleg
napjában 64 x 108-szor.) A SzentNevek ismétlése
önmagában tisztìtó hatású, természetesen „hatékonysága” összefüggésben van a gyakornok eszme, eszmény- és életvezetési rendszerével. A mantra is
kölcsönhatásban áll más lelki késztetések végzésével, egyik erősìti a másikat. A vallástalan szemléletmód és az állati-ember életmód azonban semlegesìtőleg hat. Lehet keresni elhagyatott helyet -még ha
nem is „szent”- kialakìtható a meditációs „trónus”
a lelkes gyakornok azonban nem képes mentesülni
természetszerű gondjaitól, az érzékszervek által vett

ingerektől, információktól, elméje működésétől.
B.T.220. „…rendìthetetlen hìvemnek nincs már
semmi akadály - jöhet bármi sorscsapás is nem
feledi önmagát 221. akár testi kìnok sújtják akár
bármi érheti - elméjében megtisztulva semmi el
nem térìti 222. ezért mondom jó barátom törekvőnek erő kell - őrizze meg elszántságát hogy végcélját elérje 223. MINDEN-tudat megsegìti léte
bárhogy hányja is - Rám gondolva megnyugodva
hagyja önös vágyait 224. nyughatatlan elme táltos
parázson él úgy lobog - ezért hűtsed örökké le
irányt csak úgy tarthatod…” - a MINDEN-tudat
minden olyan utat, módot támogat, ami az elme
megfelelő irányba történő terelését szolgálja. Mi a
megfelelő? Mindenkinek lelki evolúciós fejlettségi
szintjével harmóniában álló folyamat. Akik anyagi/
testi ambìcióikat ápolják, azok úgy alakìtják elméjük
nyitottságát, érdeklődési körét, állapotát, ami abban
segìti őket, hogy anyagi/testi „fejlődésben” lehessen részük. Ez a ’fejlődés’ természetesen anyagi/testi s nem lelki, ami azzal jár, hogy az ilyen személy lényegi lényét, valódi kilétét, a lél-t újabb búrkokba kényszerìti annak „vetkőztetése” könnyìtése
helyett. Ők a kor alakulásának mozgatói, a szellemi
és erkölcsi hanyatlásnak aktìv harcosai, akik büszkék is -az ugyan általuk fel nem fogott- degradáció
előrehaladtára (lásd: túlnépesedés, klìma- és környezetváltozás, -szennyeződés, stb.). Nem ritka az
ilyen személyek között aki aktìv vallásgyakorló (ha
formálisan is!) -ugyan inkább kivagyiságból és/vagy
magamutogatásból- valódi SzentHelyekre „zarándokolnak” (mint szervezett utazás) beszereznek mint kuriózum- (olvasatlanul maradó) szent-szerű
könyveket, tárgyakat, néha még Gurut is választanak, örömmel mesélnek élményeikről, majd mikor
vége a kalandnak, vissza teljes erővel a küzdőtérre,
hogy gyarapodjanak és/vagy addigi -vélt- birtokukat veszteség ne érje. Akik kevésbé megszállottjai anyagi/testi hitüknek, azok különböző vallási folyamatokban gyakorolják magukat. Ennek modernkori változatai a különféle „agymosó” kurzusok, álegyházak melyek inkább anyagi/testi eredményekre
törnek, mint sem hogy szellemi emelkedésre, lelki
tisztulásra. A valódi lelki törekvők, miként nem keresik a mágikus rituálékat, akként anyagi/testi igyekezetükben is -életkoruknak/életrendjüknek megfelelően(!-) olyan mértékben és mélységben „ártják”
bele magukat a normalitás világi életébe, ami kötelességteljesìtésükben elengedhetetlen ill. ami testük
és lényegi lényük egybetartásához szükséges. Mind
eközben törekvésük elsődlegesen nem énközpontú,
de a családi-, a kis- és nagyközösségi jobbìtást kell
hogy szolgálja. Ma az elvonulás is elmebeli teendő,
azonosulás ’jó’-val, nem azonosulás ’nemjó’-val.
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figyelmezzen úgy szemével mint ki nem lát semmit sem - orrhegyére összevontan ne csapongjon tekintet
Az egyhegyűség majd minden területen nélkülözhetetlen komoly eredmény eléréséhez. Amint az anyagi boldogulásban sokszor szükséges a koncentráció
a lelki területen még inkább az. Mivel az ember által érzékelt behatások túlnyomó többsége anyagi/testi természetü, ìgy az amúgy nagyobb -igazából többségben lévő- lelki hatás mégis kevesebb figyelmet kap, mert nem arra összpontosìtunk. Be
kell látni, hogy első dolog az érdeklődés miben léte.
Aki anyagi/testi dolgok iránt érdeklődik, az értelemszerüen olyan hatásokra lesz figyelmes, olyan
helyzeteket, viszonylatokat keres -s ìgy talál is- ami
abban erősìti. Akinek -ha- lelki érdeklődése is van,
annak azon a területen kell keresni, miközben tudni
kell, hogy semmi nem nélkülözi a lelki tartalmakat,
még akkor sem ha azt nem is gondolnánk. Nem ok
nélkül állìtják egyesek, hogy minden betegség, de
még akár a baleset is lelki eredetű. Az egyén lelki állapota vonzza be, vagy engedi megnyilvánulni az
egész-ségtől eltérő következményű megnyilvánulást. Sok járványos betegség idején nem mindenki
betegszik meg. Vagy sokakat érő kedvezőtlen környezeti hatás, szennyezettség, veszélyes anyagokkal
való érintkezés egyeseknél nem idéz elő rendellenességet, mìg többen akár bele is hal(hat)nak. Egészen meglepő volt, hogy anno a hirosimai és nagaszaki atombombarobbanás idején, az epicentrumhoz egészen közel tartózkodó néhány (igaz
tényleg csak 4-5) ember érthetetlenül és a tudomány által kimutathatatlanul semminemű egészségkárosodást nem szenvedett. Akadt még olyan nő is
köztük, aki ezt követően egészséges gyermeket
szült és az sem örökìtett át kóros (el)változásokat.
(igaz csak egy volt ilyen) Első helyen természetesen a ’sors’ nevezetű elrendezés szerepel, de egyfelől van az egyéni érdeklődés, vagy érintettség,
másrészt az adott környezet összes -személyi s tárgyi- feltételével. Sok lelki gyakorlat ajánlja az elvonulást. Ki a világi nyüzsgésből. Lehet ez környezeti
„magány” de a sok zavaró anyagi/testi hatás kerülése is. Azonban hiába az általános fizikai kikapcsol(ód)ás, ha közben az elme változatlanul-, vagy
épp egyfajta kisebb lefoglaltsága okán még nagyobb
iramban száguld, csapong. Került már emlìtésre,
hogy legaktìvabb és legerősebb hatást gyakorló érzékelés a látás. Hiába a hang nagyobb lelki energiája, ha a figyelmetlen szemlélő mindig csak a szemének hisz. „Hiszem, ha látom!” De nem elbonyolìtva a kérdést, talán mindenki tapasztalta már, hogy
egyfelé, vagy előre néz s közben a periférikus látás
révén érzékeli a látószögén kìvül eső mozgásokat,
eltéréseket is. Nagy mesterei ennek a hölgyek. Mìg
egy általános férfi, ha valamire figyel, akkor látómezeje néhány fokos, jól koncentrált, addig egy női

látómező, akár 180 fokot (vagy többet is) képes felölelni. Más dolog, hogy a két látómezőben érzékelt
inger, melyik esetben milyen koncentráltságú? Úgy
tartják, hogy az ősi férfiszerepben fontos(abb) volt
úgy vadászatban, mint harcban a koncentráció, a
céllal kapcsolatos egyhegyüség. Az otthont vigyázó
nőknek viszont majd a teljes látóhatárt ügyelniük
kellett, ha látszólag felszìnesen is, de szükségszerűen. Így tud lenni a kevesebb több, vagy a több
nemegyszer kevesebb, kisebb hatékonyságu. De
más (volt) a szerep, más a feladat a két nemi meghatározottság esetében. Mindegyik nem abban volt
(van) jobb, erősebb ami kötelességteljesìtését jobban (ki)szolgálja. Napjaink mű egyenlősdije jól példázza azt az esetet, amikor az egyik nem olyasmikkel foglalkozik ami igazán nem az ő dolga/szerepe
volna s fordìtva. Mert hogy; B.T.116. „… önnön
kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint
hogy másét akár végzed tökéletesen…” 609. „…
hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz bűn nem éri mintha másét végzi tökéletesen…” mely intelmeken legalább elgondolkodni szerencsés, mielőtt ember méltatlankodni kezd sorsa alakulásán. De ez az „elkülönült” adottság, -kötelesség
nem csak a nemek-, de emberi osztályok (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő meghatározottság), vagy életrendek (tanuló-családos-visszavonult-lemondott összekeverése) között is fennáll. A
különböző jóga gyakorlatok is -még ha eredendően
jótékonyak is lehetnek- aki arra-, vagy adott folyamatra lelkileg nem érett, annak nem tanácsolt. A
koncentrálásra törekvő meditáció is hiábavaló, ha
közben akár csak a tekintet -még periférikusan isszétszórt. A fent emlìtett „figyelmezés” tulajdonképpen koncentrálás egy pontra s úgy hogy igazából azt sem látja a gyakornok, azaz nem lát semmit
sem. Érdekes, hogy nem azt tanácsolja, hogy csukjuk be szemünket, hanem hagyjuk nyitva, de egyhegyűen mozdulatlan orrunk hegyét figyeljük (amit ugye nem látunk). A fontos; a nem csapongás, sem
gondolatokban, sem érzetek rendezésében. Korábbi szakaszban szó volt az elmélkedő „trónus” felépìtéséről. A sás széna nem csak kellően puha/rugalmas és kellő magaslatot is adó, de alulról szigetel
, közte a sajátos vìzi növények-, az őzbőr cserzőanyagának kipárolgásával/sugárzásával együtt kiváló
rovarriasztó. Az sem véletlen, hogy pl. indiai jógik
testüket hamuval kenik be, amivel bögöly, szúnyog
távol tartható (Több nagyállattartó nép egykor és
ma is ugyanezt alkalmazza a szarvasmarhák esetében is). A fontos a csend, a béke, a zavartalanság
biztosìtása, hogy azután elkötelezett lelki törekvő
képes lehessen elméjét kedvező irányba fordìtva
lecsendesìteni, amitől a lél felszìnre juthat, ha… (?)
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fegyelmezett elméjével gondolata MINDEN-ben - félelemnélküli szívvel tisztán nyugszik Énbennem
Az elme legyen fegyelmezett, a szìv pedig félelemnélküli és tiszta. Általánosságban úgy tűnik, mint ha
az „eszünkkel” félnénk, miközben a szìvünk szorul
el, vagy kezd hevesebben dobogni, amikor valamitől megrettenünk, vagy félelemkeltő dologra gondolunk. S itt mindjárt nyomon is érhető, hogy nem
kell egy körülménynek, a maga anyagi megnyilvánulásában félelemkeltőnek lennie, elég a -teremtőgondolat. Ez a fajta teremtés Maya Dévi (Illúzió Istennő) fennhatósága alá tartozó, hisz nem valós,
mégis elrettentő-, hátborzongató-, negatìv értelemben felizgató tud lenni. Elménk teremti meg a bizonytalanságot, hogy „-Jaj! Baj lesz!” - súgja, vagy
ordìtja bensőnk, miközben a valóság talaján minden rendben. De mit is féltünk félelem esetén? Testi épségünket, anyagi/testi- s szellemi ragaszkodásainkat, javainkat, vélt helyzetünket, képzelt hatalmunkat, -pozìciónkat és -téves- énképzetünket. Vadászkutyák képzésbe fogása során figyelik, hogy
miként reagál az eb az erős hanghatásra, fegyverdörrenésre. A „félős” jószágot nem tartják szerencsésnek, holott „csak” annyi a különbség „félős” és
„nemfélős” kutya között, hogy az előbbi intelligensebb, rendelkezik bizonyos megkülönböztető képességgel. Számára az erős hang nem természetes.
Van képzete a veszélyről, mìg a másiknak kevésbé.
Így hát a nemfélőst kedvelik jobban hisz -„csak”szolgálatra kell a vadásznak, nem a kutya személyiségének kiteljesìtésére. Kicsit hasonlóan viselkednek a vakmerő emberek is. Úgy ugranak bele -bizonytalan kimenetelü- dolgokba, hogy nem mérlegelnek, pl. kockázatot vállalnak. Ilyen a szerencsejáték valamennyi válfaja, beleértve a nyugdìj-, vagy
baleset-, élet-, stb.-biztosìtást is. Mind lutri, amikor
is a vállalkozó nyereségben bìzik, a reálisabb veszteséget nem mérlegeli. Nem vállalja fel annak kockázatát, hogy úgy legyen, ahogy megérdemli. Hiába
mondja magát az ilyen személy -akár- vallásosnak,
ha valójában sem Istenben, sem az Ő elrendezéseiben nem hisz, nem bìzik. Fogalma sincs arról, hogy
Tőle semmi nem független. A formálisan hìvők,
még hitetlenségüket is igyekeznek eltitkolni a Legfelsőbb előtt, mint ha Ő nem lenne minden ismeret
birtokában. Bár mindenki mögött sok-sok születés
van, de minden korábbi tapasztalatról az Isteni feledés gondoskodik, minden test-csere alkalmával.
Mint, ha minden újabb életben mindig, mindent újra- meg kéne tanulni. Ami ìgy is van, meg nem is,
hisz ott vannak az un. ’ösztönös’ dolgok, melyek
magyarázatát nem tudjuk, mégis befolyással vannak
döntéseinkre, vagy épp tudattalan/ösztönös reakcióinkra. Aki hagyja elméje csapongását -ami hol valós alapu-, hol illuzórikus képzeteket sugall- az nem
tekinthető valódi tudatos embernek. Ha nincs fe-

gyelmezve az elme, sőt ha úgy van trenìrozva, hogy
mindenek felett a hamis én (téves önazonosságtudat) álljon, akkor ismételten megérkeztünk korunk emberéhez, aki nem a MINDEN-ben tudja
magát. Itt nyugodtan lehet tudatosságról beszélni,
hisz nem csak, hogy nem hiszi, de bizton tudja,
hogy ha netán van is Isten, az csak és kizárólagosan
rajtunk-, sőt világunkon kìvül van. Ezzel a „kìvülálló” Istennel igyekszenek összekapcsolódni azok,
akiknek értelme/figyelme egyben lát ált s valóst.
Mivel hiányos megkülönböztető képességük, ezért
illuzórikusra is úgy reagálnak, mint valóságra. Az elmefegyelmezés első állomása a valódi tudásról való
ismeretek megszerzése, majd azok értelem általi elfogadása (ezáltal is művelve-, fejlesztve azt) s ìly
módon tartani kordában az érzékeket, amitől az érzékszervek képesek lesznek ’jó’-hoz vonzódni, ’szeszély’-estől óvakodni, ’nemjó’-tól tartózkodni. Amint halad lelki törekvő ezen az úton, úgy kezd
egyre világosabbá válni számára, hogy MINDENnélkül nincs semmi. MINDEN nélkül minden értelmetlen. Mikor azután a MINDEN-hez való viszonya megszilárdul, annak minősége ’jó’ felé tart,
akkor tisztulni kezd a szìv (értsd: érzelmek) s vele
együtt az anyagi/test-központú életszemlélet/életvitel is kezd valóban Istenes lenni, a gyakornok pedig kezd félelemnélkülivé válni. Így eljut(hat) az egyén arra a szintre, hogy világos lesz számára a
MINDEN mindensége, az Ő személyessége, mindenek Öbenne való léte(zése). Minden a segìtségére
lesz. A Legfelsőbb elrendezései, lényegi lényének-,
valódi kilétének-, a lél-nek teljessége. Mérséklődnek
kettős vágyai; szeretet – gyűlölet, vonzalom – ellenszenv, stb. Kezd mindenki- és minden valódi helyére kerülni. Nehézségek nélkül-, békés természetességgel-, magától értetődően képes követni a szabályozó elveket. Megérett rá. Nem csak vágyai
jámborodnak, de az őt érő személyi-, tárgyi hatások-, kihìvások, megìtélések minősége sem befolyásolja elszántságát. Derűsen visel mindent. „-Ha
nem most, majd később biztosan megértem.” gondolja. Az ilyen gyakornokkal szemben Illúzió
Istennő is tehetetlen, mert nem áll ellent, nem dacoskodik, nem provokál, nem kacérkodik, de óvatos kitéréssel mindig kicsúszik csábìtó karmai közül. Nem csábul el. Kezd érintetlenné válni. Nem
képesek hatást gyakorolni rá azok a kedvezőtlenségek, melyekben az általános sokság örökkön hengergőzik. Ha valaki nem hemperedik sárba, kitér a
rohanó világ fröcsögései elől, nem lesz szutykos,
tiszta maradhat. Ragaszkodása egyre inkább csak Isten felé mutat. Aki semmihez nem ragaszkodik, attól nincs mit elvenni -Istent amúgy is képtelenségs annak nincs mit-, vagy mitől féltenie. Békés lesz.
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felszabadul aki így tesz ha már mindent enged el - megtisztultan lélt nem fedi öngondolat leple sem
A B.T. 199. - 212. szakaszai a kötelességteljesìtésre
hìvnak fel, a kettősségekkel-, kettős érzésekkel kapcsolatos kiegyensúlyozottságot-, egyfajta semlegességet ajánlanak, az elme fegyelmezésére bìztatnak
és bizonyos meditációs próbálkozásról adnak tanácsot. Az itt emlìtett ’felszabadulás’ még nem a
végső tisztult állapot szintje, de már nagy lépés a téves önazonosságtudat meghaladásában való törekvésekben. Az emberi élet értelmére vonatkozó
külső-, belső kérdést sokszor- és sokan teszik fel,
legyenek azok vallásos, vagy akár ateista kutatók, lélekbúvárok is. Tegyük fel; az emberi élet értelme
annyi, hogy az egyén minél hosszabb ideig és minél
nagyobb biztonságban, kényelemben, -vélt- boldogságban élhesse-, élje le adott életét. Sajnos itt
bejön egy sarkallatos kérdés; emberünk egy életben
képzeli sorsát, vagy több életben (netán nem csak
emberi, de alacsonyabb- és/vagy magasabb szintű
létben is)? Így e kettévált embercsoport már eltérően viszonyul ugyanazon eszményekhez. Hosszú
élet? Ha az tényleg boldogságban, egészségben, kiegyensúlyozottságban, netán kalandokban gazdagon, gondtalanul, örömtelien telik, akkor bizonyos
az ilyen vágy. Ám ha sanyarú, beteges, hányatott,
nyomasztó, gondterhelt és unalmas, akkor még a
halál sürgetése is előfordulhat, gondoljunk a sok elesett öngyilkosra (akiknek száma nem akar csökkenni). Biztonság? Itt már nem csak az egy-, vagy
több életbéli hit/meggyőződés a választóvonal, de
egyáltalán a valamilyen vallásos hit és a vallástalanság közti különbözőség is. Hìvő emberek számára
nagy támasz „Istenük” ám vallástalanok is képesek
s voltak is azok, hogy teremtenek maguknak olyan
„istent” ami életre szólóan inspirál. Ilyen pl. a pénz,
a vélt anyagi biztonság. Más kérdés, hogy anyagilag
nélkülözők nehezen fogják fel, hogy bizonyos vagyon felett nem csak a biztonságérzet, de az örökös
rettegés is ott munkál az ilyen emberekben. Javak
elvesztése, félelem üzleti/befektetési veszteségtől,
kirablástól, netán gyilkosságtól, stb. Kényelem?
Szellemi/lelki beállìtottságtól függetlenül, szinte egyénenként változó, hogy ki, milyen helyzetben, körülmények között érzi magát kényelemben. Ehhez azonban fontos volna azt is hozzátenni, hogy
az ember-lény javára nem a minden határok közötti-, vagy azon túli kényelem a boldogság, az egészség, vagy a hosszú élet titka. Napjainkban már hìrértékű, ha valaki 100 évnél magasabb kort ér meg.
S érdekes, hogy amikor 100-110 éves embereket
megkérdeznek a hosszú élet titkáról, szinte mindig
olyan dolgok kerülnek fölemlìtésre, mint egészséges étkezés, mértékletesség, egyszerű-, természetközeli életmód, rendszeres mozgás, stressz-mentesség, stb. Tehát nem inkubátor-szerű közegben, ste-

ril viszonyok mellett, anyagi biztonságban, garantáltan „tiszta” szintetikus bevitelek az anyagcserében,
stb. Boldogság? Ugyancsak megosztó kritérium.
Majd hogy nem; kinek, mi! Lehet valaki számára
szerfölötti boldogság egy focimeccs nyujtotta élmény, mìg másnak már a közeg is kibìrhatatlan.
Valakinek egy zenei produkció boldogságot jelent,
amit más ki nem állhat. Van akit egyik étel/ital boldoggá tesz, más undorodik tőle. Kit a nagy család,
széles rokoni-, baráti kör boldogìt, más jobban szereti az elvonultságot. Ki egyik pártban/közzösségben érzi magát boldognak, mìg másnak az az ellenséges tábor. Akkor mi boldogìt? Kit, mi? Védikus tudás- alapú bölcselkedők úgy tartják, hogy a földi
boldogság -csupán- a szenvedés hiánya. Amikor
emberünk nem érez semmi zavaró körülményt. Mikor mindent rendben-, helyén levőnek gondol, egyéni szempontjai szerint. Itt a ’felszabadulás’ mindenek elengedése. Nem ragaszkodni, nem kötődni
semmihez és senkihez, amibe testi valónk is bele
tartozik. Ezt az un. normális emberek, a sokság elképzelhetetlennek tartja. Anyagi/testi alapú lét az ilyen szemléletmódot, az ilyen eszményt gyakorlatilag kizárja. Embertelennek-, életidegennek tartja. S
igazuk van. Ember számára embertől elvonatkoztatni s fölébe egy -idegen- lelki lényt helyezni a
többségnek elfogadhatatlan. Velük nincs is mit kezdenie- s nem is kell a MINDEN-tudatnak, vagy azzal rokonìtható szellemiségnek. Ők teremtség meg
a maguk élete értelmét s találják meg abban boldogságukat. Nem tudnak róla, de a test elhagyásakor, a halál közelében már egészen másként kezde(né)nek vélekedni ilyen eltökéltek is, de akkor
már nincs mit tenni. B.T. 280. „…bárki aki képes
arra hogy végpercén Rám gondol - annak helye
bizton Nálam nem kell kezdjen új sorsot 281. testelhagyás pillanatán kinek ki jár eszében - Őhozzá
jut abban újul az vezérlő eszménye 282. ezért mondom Reám gondolj kötelesség tevőként - bármit
tegyél Nekem áldozd önzetlen légy örökké 283.
csak ìgy lehetsz sorskovácsod ha rendìthetetlen
vagy - kitartóan szabályozott életvitel felém hajt
284. gondolj úgy Rám mint EGY MINDEN aki
azisnemis lény - mindentudó ősi lelki Nap formájú
mindenség 285. ember aki végső percben mindenét
Rám hangolja - nem kerülhet másik helyre mint
örök hajlékomra…” – a sokság ne féljen attól, hogy
a MINDEN/Isten/a Legfelsőbb hajlékára kerül.
Nem tud róla, ìgy eszményei között sincs, tehát olyasmikre fog gondolni, amihez kötődik, ragaszkodik. Ám hiába személyekhez, helyhez, nációhoz,
elért anyagi/testi eredményekhez való erős kapcsolat, ha a nagy elszámoláskor meg kell fizetni
azok árát is, ami helytelenkedés történt az életben.
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se koplalás vagy virrasztás kevés se sok semmiből - túl sok evés túl sok alvás éppúgy elvon mindentől
Az arany középutat szinte mindenhol és majdnem
mindenben javasolják, függetlenül anyagi-, vagy lelki törekvésektől. Természetesen az akarnok harciasok mindenben megveszekedett erőfesztéseket tartanak célravezetőnek, de hát nekik céljaik vannak s
nem oly kicsik ami normál, békés tempóban elérhetők. -Majd ha elértük kipihenjük! - mondják és komoly erőfeszìtések közepette veszik oly mértékben
igénybe szellemi s testi képességeiket, amit hosszú
távon kipihenni sem lehet. A regenerálódás bizonyos határokon belül képes helyre tenni azt ami elfáradt, de ami elkopott, az alig javìtható. Vannak tanìtások, ahol még Istenüket is olyan erőfeszìtéseknek tették ki, hogy hat napi fáradozás után kénytelen volt a hetedik napon pihenni. Ez, olyan emberforma isten, holott nézeteik szerint nem az ember
teremtette saját képére Istenét, hanem Istenük teremtette saját képére őket. (?) Ilyen okoskodással
nincs mit kezdeni, akiknek ez megfelelő istenkép,
azok itt tartanak, számukra ennyi elég. Egy bekorlátozott Isten. A MINDEN-tudat nem veszi a bátorságot, hogy a MINDEN számára-, Ő elé bárminemű korlátot állìtson. Ő bármit megtehet .. s lám,
ott van Avatár Balarám példája, Aki Maga a Legfelsőbb s mégsem tesz meg bármit. Mértéktartó. Önmegtartóztató. Akik az egy élet fogságában élnek,
azoknak nagyon nehéz a mértékletesség is. Azt hiszik, hogy valamiről lemaradnak, valamiből kimaradnak. Kellő ideológiai hátteret is képeznek az által, hogy ha adatik a lehetőség, ugyan miért ne éljünk vele? Istenesek, azzal egészìtik ki, hogy Isten
nem azért teremtette a dolgokat, hogy azok csak
sátáni kìsértések legyenek, hanem hogy -mértékkelvegyük ki belőle részünket. Mikor vegetáriánustól
megkérdezik, hogy ugyan már miért nem eszik meg
egy szelet hús? Ő csak visszakérdez: - Te dohányzol? - a válasz; Nem. - hát akkor miért nem szìvsz
el egy szál cigarettát. - Hát mert nem dohányzom! Ám a hústalan életmód felfoghatatlan a vegyes-táplálkozásúaknak. Mikor jelen szakaszban Úr Balarám
a mértékletességet ajánlja, nem azt mondja, hogy
csak mindenből egy kicsit. Életével azt példázta,
hogy a tartózkodás-, különösen a ’nemjó’ s a ’szeszély’ által meghatározottaktól való távolságtartás
üdvös. Hitványnak vélt kabarétréfában hangzott el
az a mélyen szántó gondolat, hogy „Ami túl, az
nem jó!” - s lám ha egy komolytalannak vélt műfajban is mértéket tart az ember, megtalálhatja azokat
az értékeket, ami mellett nem érdemes elmenni.
Miközben a mértéktelen marháskodás nem segìt a
komoly szellemi előmenetelben. A buddhisták azt
mondják: Csak könnyedén! – hisz a Nap sem fáradozik pályáján, a fű-, fa-, virág sem nő erőlködve…
Amikor mértékről esik szó, elkerülhetetlen megem-

lìteni azt a döntő különbséget, ami nomád és letelepül életforma között feszül. Egy állattartó, kóborló nomád nép életritmusának meghatározója a jószág. A nép eltartásában létkérdést jelentő állatok
nap mint nap ugyanazt a napirendet tartják – ha lehet. Azok számára nincsenek kitüntetett napok, amikor nem esznek, nem isznak. Az ő dolguk testük
fenntartása, amiben nincsenek böjtnapok, ha csak a
kényszer azt valami következtében nem idézi elő.
Állattartóik éppen ìgy január elsejétől, december
harmincegyedikéig minden nap ellátják jószágaikat.
A letelepült népek FöldAnyát-, egymást- és önmagukat kizsákmányolva, arra törekszenek, hogy minél kevesebb igyekezettel, minél több javat legyenek képesek felhalmozni, hogy ne legyenek szűk
napok. Ilyen igyekezetben aki sokat serénykedik az
jobban elfárad, miközben a rafinált „munkamegosztásban” nem biztos hogy annak kell több pihenés, aki többen részesül. Sőt. A szellemi-, testi erőviszonyok szerinti tagozódás következtében a másokért fáradozóknak szükséges pihenést is biztosìtani, hisz a végtelenségig senkit és semmit nem lehet kizsákmányolni. Még ugaroltatásra is szükség
van, amit a legeltető pásztornép úgy old meg, hogy
mielőtt még visszafordìthatatlan változást idézne
elő jószágai élőhelyén, az előtt tovább vándorol.
Majd visszatér, ha az idő úgy hozza. A letelepült
népek számára nincs lehetőség odébb állni. Ott kell
boldogulni, ahol hont foglaltak. Hogy a hat naponként megpihenő Isten volt előbb s Őt követték hìvei, vagy az egyre csak fáradozók munkaerejének
visszapótlása biztosìtására teremtetett a hatnaponként elfáradó Isten, azt ki-ki döntse el maga. Az idő
folyik zavartalanul, embertől függetlenül, de hogy
azt miként osztja fel azt érdekei diktálják. Akiknek
anyagi boldogulási ambicióik-, vagy ilyen követett
tantételeik vannak, azok számára a gazdaságos-,
nyereséges-, optimalizált-, ésszerű-, stb. időbeosztás fontos. Akik viszont elfogadják a Legfelsőbb elrendezéseit, el ami adatik, munkában, élelemben és
ìgy tovább, azok képesek úgy élni, hogy sose fáradjanak el, sose kelljen kényszerű pihenő(napo)t tartani. Avatár Balarám határozottan eltanácsol a „túl”
-tól. Önmérsékletre bìztat, fegyelmet ajánl, szabályozott életvezetést tanácsol s mind eközben a mindenkori kötelességteljesìtésre int, de aszkézis-, vagy
dőzsölés szóba nem kerül. Maga az emberi test sem
igényel természetes szükségleten felüli ételbevitelt,
ivást, alvást, de akkor kiegyensúlyozott, ha mindig,
minden idejében, -rendben van. A „túl” azt jelenti,
hogy vagy sok, vagy kevés. Egy harmónikus rendszerben a szükséges és elégséges a jó. A természettel- és testével harmóniában élő szellemi ember
tudja mi szükséges és érzi mi elégséges, ha tudatos.
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aki ismer középutat nem fárad meg sohasem - eszik alszik munkál pihen megtartja a mértéket
Az örökkön tevékenykedő lelki törekvő mindig
aktìv, de sosem esik túlzásokba. Ennek köszönhetően sem lelkileg, sem testileg nem fárad el(meg).
Sosem ég ki lelki érdeklődésében- és igyekezetében,
abban is mértéktartó. Az aktivitás lelki- és anyagi/testi kötelességteljesìtések vonatkozásában egyaránt értendő. A külsőleg-, látszólag tétlen gyakornok, ha elme szinten végzi a tisztìtó feladatokat, az
fejlődése szempontjából épp olyan fontos, mint a
gyakorlati ’jó’-tétemények. Persze közismert, hogy
az efféle „tétlenséget’ a lelki életre nem figyelők
lustálkodásnak, céltalan ájtatoskodásnak tartják, de
az legyen az ő problémájuk. Lelki ember nem anyagi/testi eszményüeknek kell megfeleljen. Itt is érvényes a „Ne azt nézd mit mondanak, hanem hogy ki
mondja!” - BT. 84. „…cselekvéstől tartózkodás
visszhatástól meg nem óv - nem tisztul meg lemondó sem önmagában az se jó 85. földi lény a tétlenségben pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy
mozgat mint késztetés szeszélyben 86. aki eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére - képmutató hisz elméje
tenné mi kedvtelése 87. az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független…” - A ’tiszteletre’ való méltósággal mindenkinek óvatosan kell bánni. Esett már
arról szó, hogy az ’élvezkedő’ hajtóereje az élvezetvágy, ’nyerészkedő’-é a haszon, a javak gyarapodása, ’uralkodó’-é hatalmi pozìció és hatalomgyakorlási lehetőség, mìg a ’gondolkodó’ a hìrnév iránti vágy foglya s közte a hiúság. Lehet lelki törekvő
kifelé alázatos, béketűrő, bántásra sem sértődő, azonban belül bennük is munkál osztálybéli meghatározottságuk sajátossága. Mai kevert világunkban a
másik három osztály meghatározottja sem mentes a
hiúságtól, sőt igen csak erősen munkál mindenkiben. A lelki fejlődésben előbbre tartó, ha szìvével
nem is, de értelmével képes esendőségét kordában
tartani és nem csak fegyelmi szinten, hanem valóban. B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan
s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le
nem jő…” - értsd: földi világunk nem az esendőségtől mentesek hona. Anyagi/testi vágykésztetések
vonatkozásában nem csak a lelki élettel nem foglalkozók érintettek, de a lelki úton haladók is. Hiába a
nagyon elszánt igyekezet, hátat fordìtás minden újabb és újabb anyagi/testi „besározódásnak” ha a
mértékletesség a kötelezettségek terén való mulasztásokat is magába foglal, úgy előáll a hiány, amit valamikor pótolni kell. Csak ismételni lehet, hogy
nem kell minden létezőt kipróbálni és akár csak
mértékkel követni, gyakorolni. Tudjuk, hogy a
’nemjó’ az mértékkel is megkötő, ’szeszély’ kis mértékű érintkezés esetén is visszatart a tisztulásban, a
felszabadulás lehetőségében, csak a ’jó’ az amiben

mértéktelenek lehetünk, ha nem megy a kötelességteljesìtés rovására. Látható, hogy őszinte lelki törekvő is eszik, alszik, munkál, pihen, de ügyelve annak
nem csak mértékére hanem minőségére is. Megválogatja -a szabályozó elvek szellemében- mit fogyaszt, mivel társul, mit- s hogy végez. A húsevés-,
a nemi kicsapongás-, az italozás-, vagy a drogozás,
de a totó-lottózás sem válik senki lelki javára még
mértékletességgel gyakorolva sem! A ’nemjó’-ból a
kevés is sok, mìg a ’jó’-ból a sok sem ártalmas, ha
az nem ’túl’! Ki hol tart lelki evolúciós fejlődésében, -fejlettségében olyan mértékű a ’túl’ határa. A
középút megmutatja maga magát; se nem jobb-ra*,
se nem balra*, (* gyakorta kerül privát- és köz-életi
beszélgetésekben is elő a ’jobbos’-, vagy ’balos’
eszme- és/vagy párt-preferencia. Alapul vehető az
emberi agyféltekék meghatározottsága: a jobb félteke, inkább érzelmi-, mìg a bal inkább értelmi központú/irányultságú) de mi történik amikor hegyorom elé-, tengerhez-, erdőrengeteghez érünk? Ha
lehet kikerüljük, tudva hogy a jobbra** forgatás,
jobbra fordulás (ahogy nevében is benne van
’jobb’) pozitìv hatású, mìg a balra** forgatás negatìv erejű. (** nincs ellentmondás a fenti értelmi-érzelmi szerinti megkülönböztetéssel, hisz ami jobbra
forgat az balról indul -értelmi alapról- jobb felé,
mìg ami balra forgat a jobbról -érzelmi alapról- a
bal irányba) „Akadály” lehet a tanulási kötelezettség, mert nem csak a lelki tanokat kell(ene) ifjúnak
magáévá tenni, de azokat a hasznos rutinokat is, amivel már tanulóként, de leginkább majd családosként képes lesz átjutni azon „akadályon”. Lehet kihìvásokat megúszni, egyszer, kétszer, de örökké,
sok-sok életen át nem lehet kikerülni mindazt ami
az egyén lényegi lényének tanulási- és tisztulási folyamatában elkerülhetetlen. Mára már tudott; a lél
ittlétének oka a tanulás, tapasztalatok megszerzése
afelől, hogy Ő nem ide valósi s eközben a MINDEN elrendezéseinek is olyan időszaka érkezett el
-már ötezer éve- amiben kedvezőtlenebbek a viszonyok. B.T.5. „… olyan idők jöttek soron ami már
nem dicsőìt - ezt is meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre nem ez az ő
otthona - ezért kellett nemes időt követni a botornak…” - tehát, a hely-idő-körülmény(ek) szerint
kell- és lehet élni a mértékletességgel is. Tanuló
nem mondhatja, hogy visszavonul, családos nem
hogy lemondott lesz -miközben (azisnemis) pl. a
’tanuló’ igen is visszavonulhat korosztálya hìvságaitól, szeszélyes túlkapásaitól és családos is bizony
sok-sok -akár kedvére levő, netán még lelki épülésére is szolgáló- dologról kényszerül lemondani.
MINDEN-tudatú számára a MINDEN a közép,
Aki mindig- és mindenhol az örök KÖZÉP(-pont).
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szabályozott életvitel szabályozza elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri
A hatás és ellenhatás törvénye, a közismert tudományokban is elfogadott, de a vissz-hatásé (az un.
karma törvény) már kevésbé. A természeti törvények (komplexitásukban az Isteni elrendezések) ugyancsak úgy működnek, amint a jogi rendelkezés;
~ ’a Törvény nem ismerete, nem mentesìt a következmények alól’. Elsőre azt gondolhatnánk, ha
mindenki megtanulná a jogi törvényeket, akkor
nem volna bűnözés. Mégsem ìgy működik az ember, hisz hány alapos jogi ismeretekkel rendelkező,
-akár hivatásszerűen jogalkalmazó- kerül(t) összetűzésbe a törvényekkel. Azonban mégis azzal kéne
kezdeni, hogy az összekényszerült emberek békés
egymás-mellett éléséhez a közösen (?) megalkotott,
majd elfogadott (?) szabályokat minden érintettel
ismertetni. (egy mindig fegyelmezetlen kisgyermek
mondta: Azért vagyok rossz, mert nem tudom a
szabályokat!) A lelki életben is első az ismeretszerzés. Az azisnemis törvény (egyidejű azonosság
és különbözőség) szellemében egyszerűbb is a helyzet, meg nem is. Egyszerűbb, mert a valóságos lelki
fejlődés csak egyénileg/egyéni szinten érhető el
(senki senkit nem tud mentesìteni tettei következményétől) és mégsem egyszerű(bb) mert a lelki élet
maga sincs világosan meghatározva az emberiség
számára. Van(nak) aki(k)nek annyi a lelki élet, hogy
-tudta és beleegyezése nélkül- megkeresztelik, rendesen eljár a templomba s közben él világi emberként a farkastörvények szerint. Más közegben nem
feltétlen kritérium a makulátlanság, de megteremtették annak -„adminisztratìv”- módját, hogy miként lehet „jóvá” „semmissé” tenni a vétkeket
(gyónás). Bizonyára már rég elsiklottunk afölött a
védikus -tudás- alapú meghatározáson, hogy mára a Kali jugára, a nézeteltérések vaskorára- már csak
az igazságosság/igazmondás maradt fenn a vallásos
elvek közül, mint Isteni fennség. (a négy Isteni
fennség: 1. lemondás 2. tisztaság 3. kegyesség 4.
igazmondás) Mára oda a lemondás, helyén a mértéktelenség, tisztaság helyett tisztátalanság uralkodik mindenütt, különösen az erkölcsben és kegyesség helyett minden elvárásközpontú és merő viszonosságalapú lett. Gyakran hangoztatják -különösen
elkeseredett emberek- Nincs igazság! - pedig „csak”
annyi történt, mint ha egy tövises mezőn végiggurìtott vizes balont fölvéve, megpróbálnánk kiderìteni, hogy melyik lyukat mely tövis okozta, hogy
egyre csak csorog ki a vìz. A szabályozott életet és
az un. szabályozó elveket általában nem ismerik, ìgy
nem is tudják követni azokat. Nem ismertek az emberi osztályok (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedőélvezkedő) nem az életrendek (tanuló-családosvisszavonult-lemondott) s mindezek keveredettsége. Nem hogy nem tudottak, de tagadottak a szabá-

lyozó elvek (főbb vonalakban; tartózkodás a húsevéstől, -alkoholtól, -dohányzástól, -szabados-, -kicsapongó nemi élettől, -serkentő- (köztük a koffeines italoktól), mámorìtó szerektől, -szerencsejátéktól és bármi tisztességtelen haszontól, stb.) Márpedig aki a szabályozó elvek szerinti tartózkodás
helyett azonosul az eltanácsoltakkal, azok befolyása-, hatása alá kerülve még csak nem is gondol(hat)
tisztulásra, hisz számára nincs mitől. (lemondás-,
tisztaság nincs, kegyesség -ami legáltalánosabban
’Isten-tisztelet’-ként ’Isten-félelem’-ként van meghatározva- nincs, hisz pl. ateisták számára Isten
nem is létezik. Az igazság pedig az, hogy mindenki
azt kapja amit meg(ki)érdemel és annak befolyása/hatása/következménye alá kerül amit gyakorolt.
Nincs hatás ellenhatás nélkül, nincs tett következmény nélkül. Az pedig Abszolút Igazság, hogy a lelki fejlődésben üdvöst ’jó’ követ, szenvedélyt ’szeszély’, az eltanácsolt pedig ’nemjó’-val jár.) Az általános emberek elméjében zavarodott a megkülönböztető képesség (ha lelki irányultságú egyáltalán
van?) Kiváló megkülönböztető képességük haszonelvű-, anyagi/testi eszményeik véghezvitelében.
Még az ismert jogi törvények és erkölcsi szabályok
is hiábavalóak, ha azokat az egyéni elképzelések
felülìrják (lásd pl.: ne ölj! ne lopj! ne paráználkodj!
stb.). Az emlìtett emberiosztály-keveredettségek okán elvétve vannak igaz ’gondolkodó’-k, hiányoznak a méltó ’uralkodó’-k majd minden meghatározó területet ’élvezkedő’-k töltenek be ’nyerészkedő’-kkel karöltve, vagy magukban is olyan beütésekkel. Szabályozatlan életvitel nem tud szabályozott elmét eredményezni. Zavarodott elme még az
indulatnál/haragnál s hiú büszkeségnél is rosszabb
tanácsadó, hisz az ilyen személy nincs józan ìtélőképesség birtokában. A szabályozott, nem csapongó elme azonban segìti az őszinte lelki törekvőt,
szellemi gondolkodót. B.T.204. „…ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi
annak az ellensége 205. hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegìt…” - a lél nem csak segìti az
alázatos lelki embert, de amiként feltárja Önmagát,
úgy értheti meg egyre jobban a gyakornok a MINDEN-t Magát. A lél minőségileg tökéletes mása a
MINDEN-nek, csak parányisága folytán mennyiségileg nem mérhető Hozzá. Ahogy a szabályozó
elvek kitartó követése szabályozza a testet, azon
keresztül a gondolkodást és gyakorlója viselkedését
„illemtanórák” nélkül, úgy a nem csapongó
gondolatok is egyhegyűségük felé segìtenek. Ha az
egyén előtt nincs más értékrend, nincs más eszmény, cél mint amit a MINDEN-től, Avatár Balarám révén hallhatott a Bizalmas Tanìtásban, akkor
képes elméjét töretlenül a Legfelsőbbre irányìtani.
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mint a széltől védett lángnak íly elmének nyugta van - ha törekvő rendületlen semmi nincs mi útban van
Az elme eredendően csapongó, ilyen a természete.
B.T. 232. „…mert az elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló - nyughatatlan dacos álnok mindig
másra sarkaló…” - Ám … 65. „…ki érzékszervei
ura lenyugtatja elméjét…” - még ha elég bölcs akkor is, mert … 67. „…még az oly bölcs férfinak is
az elméjét megcsalja - érzékeket megmozgató erőimnek rohamja…” 69. „…ha az ember érzékeit
szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét
átöleli 70. ragaszkodás vággyá duzzad vágy-ból nő
ki indulat - indulatból elmezavar tiszta látás
elmarad…” - Mikor az elme összezavarodott, nem
várható jobbìtó törekvés. 71. „…de a fegyelmezett
elme vágykeltések között is - mély békéjét mind
megőrzi ha örökkön bennem hisz…” - Ha eredményes a szabályozott élet, - a kötelességkövetés és az
elme fegyelmezése, akkor lelki értelemben szilárd
alapokra helyeződött a gyakornok helyzete. 72. „…
szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő 73.
szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke nincs béke nélkül nincs boldogság elveszik a tiszta hit…”
- A belső béke eléréséhez nem elég a nyugodt elme,
kell hozzá az Isteni kegy, az Isten-tisztelet, vagy
’népiesen’ „Isten-félelem” tudva, hogy egy érintetlen MINDEN-tudatú félelemnélküli! 75. „…lásd
be tehát Jas barátom csak az egyensúlyozott - ki
elméjét féken tartja érzékire nem lobog…” - Aki
tudatos életvezetéssel, értelmi alapon közelìt ’érzéki’ kihìvásokhoz, az nem ’lobog’ mi által fékeződik elméje csapongása s ìgy tovább csendesül a
’szeszély’ fűtötte temperamentum. 78. „…bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje…” - Fejlett, igaz bölcsre hiába áradnak anyagi/testi kihìvások, már nem érintik meg. 86. „…aki eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére - képmutató hisz elméje
tenné mi kedvtelése…” - Azonban ha az elme Istenes dolgokkal van lefoglalva, az cselekedeteit is ilyen irányba, ilyen irányultsággal lesz képes végezni.
180. „…bölcs a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül tesz - érzékekkel értelemmel elmével és testével…” 186. „…mikor minden a MINDEN-ben
elme hit és értelem - szilárd örök menedéket lel az
ember Énbennem…” 197. „…uralója érzékeknek
értelemnek elmének - vágy s félelmet félretevő szabadulást elérhet…” - azaz nem csak az elmét kell
nyugtatni, fegyelem alatt tartani, de vele együtt az
érzékeket is a ’jó’ kötelékébe tartozóan kell lefoglalni. Az ’elme’ egyfajta „szinonìmája” az ’értelem’
is. Amikor működik az emberi gondolkodás s az
ráadásul nem eshetőleges, de tudatos. 203. „…
tudás révén elme segìt tudatlanság visszahúz - tudd
hogy mi áll elme előtt jó vagy nemjó kettős út…”

204. „…ki elméjén uralkodik annak barát elméje ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége 205.
hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegìt hideg meleg bánat derű gyalázat dics nem hevìt…”
- Az elme tudatos művelése (ami nem tárgyi ismeretekkel való teletömködése!) segìt a kettősségek
közötti megkülönböztetésben, amihez még a fel-fel
csillanó tökéletes lél is hozzájárul. 209. „…csendes
elme úgy érhető ha törekvő elvonul … 210. összerendezett elmével elhagy gondot érzetet - emelt fővel bizton ülve gyakorol révületet…” - Kinek a természete olyan, annak a klasszikus jóga/meditációs
gyakorlatok sem ártalmasak, csak ne abban merüljön ki minden igyekezete! Várva a „sült galambolt”
212. „… fegyelmezett elméjével gondolata MINDEN-ben - félelemnélküli szìvvel tisztán nyugszik
Énbennem…” 216. „…szabályozott életvitel szabályozza elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs
a MINDEN-t feléri…” 218. ”… mikor elme lecsillapul felszìnre tör tiszta lél - ki a MINDEN apró
része s bölcs az őstudásban él…” 221. „…akár testi
kìnok sújtják akár bármi érheti - elméjében megtisztulva semmi el nem térìti…” - a fizikális nehézségek nem térìtik el az elkötelezett, már tudatos lelki embert. 224. „…nyughatatlan elme táltos parázson él úgy lobog - ezért hűtsed örökké le irányt
csak úgy tarthatod…” - a mesebelien fogalmazó Úr
Balarám, a vágynak a tűzhöz való hasonlatosságára
utal; Minél jobban tápláljuk, annál jobban ég! 234.
„…ki elméjét nem uralja annak kìn a törekvés – fegyelmezett jó úton jár ez a legfőbb vélemény 235.
Jas kérdezi mondjad Uram mit ér ki jó útra lép majd világi akarások mégis győznek elméjén…” az elme nagyon „sérülékeny”! 246. „…figyelj Jas
most elbeszélem miként ismersz Engem meg - törekvéssel lemondással Rám szegezett elméddel…”
272. „…tudod Jas hogy lél testet ölt kettőséggel
fedem be - irtózat és vágynak harca örök lánc lesz
elmére…” - A tiszta elmén alapuló érintetlenség
mentesìt a kettősségektől. 287. „…szìvbéli vágya
Rólam szól elméje nincs szerte szét - elkülönülés az
útja hátráltatást kerülvén…” 357. „…tudd hogy Én
vagyok… 359. …érzékek között az elme s érzés
mindenben mi él…” 417. „…kóbor elméd szegezd
Énrám értelmed Enyém legyen - ha ezt teszed teljesen élsz tudatosan Énbennem 418. hogyha elméd
fékezetlen s nem hagy Rajtam csüggeni - éljél szabályozott létet csak jótól fogsz függeni…” 476. „…
nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat
győz és sötétség még a jónak is testén…” 595. „…
jó az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz egyhegyűen elmét fékez ural minden érzéket…”
613. „…isteni lél abban ébred aki értelemmel él szilárd elmét megtisztìtva úr már minden érzékén.”
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mikor elme lecsillapul felszínre tör tiszta lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él
Az Isteni lél valódi énünk. Ahány ember annyi lél.
Nincs két egyforma. Így a Bizalmas Tanìtás immár
egyharmadán túl, talán nem szorul újabb emlìtésre
a lél „emberbőrbe” bújásakor felöltött „alsóruhája”
ami feledteti a lényegi lényünket. Ez a felejtés nem
úgy zajlik, hogy van a valamilyen korú ember(ke) s
egyszercsak megszállja a lél(ek) hanem a lél burkolózik előbb hìmivarsejtbe, majd a petesejtbe és
munkál, mint az isteni „program” mozgatója. A
„program” adott fajok/fajták és egyének szerint is.
A csoportos sajátosságok adott csoport minden
tagjára hatással vannak, mìg az egyéniek egyénenként fejtik ki „problémamegoldó” képességeiket.
Így van ez minden más létezési- és létfománál is
(létezés = élettelen, létforma = élő). Azután hogy
emberünk kezd gondolkodni, beindul elméje zizegése, nyugtalansága. Néz szerteszét, fülel, mindent
megkóstol, matat, kiszagol, szinte semmi nem kerüli el figyelmét, ami ezáltal meglehetősen szétszórt.
A figyelmen kìvül eső ingerek is hatnak, mert hisz
nincs hatás ellen(vissza)hatás nélkül. Az eredmény?
Amìg csekély a tudatosság, addig részben állatias,
ösztön-szerű, majd az értelem cseperedésével néha
már az egyén számára előre látható viszonyok is kialakulhatnak. Az elme csak szìvja magába a sok-sok
hatást s izgatottsága, mint a vágy, tűzhöz hasonlatosan; „Minél jobban táplálják, annál jobban ég!” –
Egykor a védikus -valódi tudás alapú (ami érthető;
’valóditudás alapú’-nak is és ’valódi tudásalapú’-nak
is’)- világban azt tanácsolták-, amit a legtöbben követtek is, hogy ki hova születik oda rendelte a sors,
nem szerte bolyongásra, mindenek kipróbálására.
Ehhez azonban kell a több életről való ismeret, afelől való tudatosság. Hiánya annak a kényszerképzetnek, hogy mindent most kell! Azok az egykori „primitìv” egyhelyben lakók beérték kötelességteljesìtésükkel s ha bármi kérdésük volt, mindenki számára ott -helyben- volt a számára szükséges és elégséges választ megadó személy. Voltak
a kóborló nomádok is, amint pl. a jász ősök. Ők ugyan örökkön bolyongtak, napi megpróbáltatások
közepette, ám nem voltak képesek felhalmozni, kisajátìtani, birtokolni, (el)bitorolni, tehát mehettek
nyugodtan, nem ártottak senkinek és semminek.
Minden helyen, helyzetben, nap-nap után meg
kellett találni a túlélés lehetőségét. Mindezt pedig
tették úgy, hogy jó erkölcsöt el sosem hanyagoltak.
BBB. Fehérló – részlet: „…újabb év is eljő csendben senkivel sem verekedve - csendben szépen
egészségben telik az év békességben - szeretetben
egyezségben álmodással nevetéssel…” - „…Temetkezésük hamvasztással történt, a hamvakat szélnek
engedték. Tudatosak voltak a test, lél által áthatott,
alsóbbrendű, halandó helyzetéről. Annyi javuk volt,

amire szükségük volt s azt magukkal is vitték új lakhelyükre. Nyomtalanul továbbálltak…” „…mezőn
lápon ligetréten ~ tágas réteken, ingoványosokon,
pusztai ligeterdőkön keresztül…” „…farkas medvét elejtették ~ támadó, útba kerülő ragadozókat
elkergették, ha kellett lenyilazták, vagy levágták. Ha
az útról sok bőrt, szőrmét vittek, abból tudni lehetett, hogy gazdag a bejárt vidék. Gazdag, de veszélyes. Ha kevés volt a préda, biztonságosabb vidék várta a telepeseket, de kevésbé dús…” „…továbbállt a család népe ~ a visszatért ló-vigyázók,
beszámoltak a vezérnek és a tátosnak (tátós – aki
nyitott, kerek egész, aki befogad és hanggal is közvetìti a tudást) útjukról, a fehérló szabadon töltött
útközbeni viselkedéséről, amiből a vezér és a tátos
következtetni tudott a terület sajátosságaira. Hol
jobb, hol több a vìz, a fű, hol időzött szìvesebben
fehérló, hol volt veszély, mely vidéket kerülte,
mind-mind adalék volt a jövőbeni megtelepedés
mérlegeléséhez…” „…bìztak újabb gazdag rétet ~
a beszámolókból és a vezető(-k) bölcsességéből
erőt merìtettek, bizalommal fordultak az új irány
felé. Hatalmi helyzetben a vezér volt, aki vezérelte
népét, de mindig a tudós tátos tanácsai alapján.
Nem mindig tartotta be a tátos tanácsát a vezér, de
ennek mindig kedvezőtlen következménye lett. A
vezér bölcsességével, erejével, leleményességével
tűnt ki a család többi tagja közül. Eltávozása előtt a
tátos jóváhagyásával kijelölte utódját. Nem hivalkodó, finom viseleti jegyek, de leginkább belső kisugárzása fejezte ki rangját…” „…égnek térnek és
reménynek ~ égieknek, a végtelennek és az örök
vágynak, hogy aki kiérdemesült, az megtérhet ős
otthonába…” „…újabb év is eljő csendben ~ időről-időre megismétlődnek az események. Békében,
mìg túl nem lépi a közösség, életteréhez igazodó
létszámát. Mìg nem ront belterjesség, és nem szaggat széthúzás…” „…senkivel sem verekedve ~ ritka és kevés volt a külső kapcsolat, az is óvatos távolságtartással. Tisztelve a mást, a más szokást, a
más helyet, a más helyét. Nem volt hazugság, nem
volt csalás, kìvánása és elvétele más párjának, jószágának, „vagyonának” hisz csak a személyes
szükséglet volt. Kevés volt a cicoma, kevés a haszontalan…” „…csendben szépen egészségben ~ a
csend a béke. Béke kìvül s béke belül. Csak az elrendezések harmóniája. A betegség, ha volt leginkább végzetes volt. A betegség a hiba jele, a belső
rend felbomlása, orvoslása az ember belső ügye. A
külső segìtség csak iránymutatás és a pozitìv gondolatminták megosztása. Ha nem rendeződött le a
hiba belül, sok segìtség nem volt kìvül, jött az elrendezés, természetes gyógyulás, vagy a természetes halál…” - ott az egyéni lél alig volt befedve.
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ízt kap ekkor hidd el jó Jas túlnan boldogságból itt - átöleli teljes tudás s sziklaszilárd lesz a hit
Anyagi értelmű szavakkal nem ìrhatóak le lelki minőségek. Ezért támogatja a MINDEN-tudat szìv és
ész együttállását. Amit nem érthetünk meg szavakból, mi észel fel nem fogható, arra képes ráérezni a
tiszta szìv. A ’tisztaságot’ mindig fontos hangsúlyozni, mert a tisztátalan szìv, amit anyagi/testi ragaszkodások, kötődések és kötöttségek szennyeznek be, illuzórikus képeket fest, szentimentális gondolatokat sugall. Az ilyen szìv komoly lelki előrehaladásban használhatatlan. Hiába hull a könny, hiába
szorul a szìv, ilyenkor nem a lél énekel, csak a hamis testi kép. Az ilyen szìv akarnok. Érzésből akar
mindent. Jót, rosszat egyaránt. És ez az érzés nem
ráérzés, de elejétől a végéig Maya, az elme és a kötelékek játéka. ’Nemjó’ ’szeszély’ s közte egy kis
’jó’. Így amikor ’ìzről’ beszélünk, az földi benyomáshoz nem hasonlìtható s az azisnemis szellemében természetesen igen; ez a kifogyhatatlan nyugalom, a végtelen csend, a derű, a béke, az EGY-ség
érzés. Egység minden lénnyel, harmónia az egészszel, együtt rezgés mindenek lényegével. A lél
ráérez lél-ekre, kik viszont sugároznak. A teljesség
terében -mi lelki és anyagi egyszerre (az ötödik
elem) ahol minden hullámzás akadálytalanul jut át,
csupán a végtelen idő kényszerében. A lél sugároz,
elme és test feltöltődik. Mint mikor hosszú idő
után összeölelkezik két régi barát, akiket „csak” az
összetartozás érzése vezérel, semmi megfontolás.
Nincs elvárás, mindkét fél csupán adni akar és oly
részrehajlásnélküliként, hogy az mindent egyben
szeret. Barátot s a napot, benne a pillanatot, az őszinteséget mi körülér. Mint ha boldog volna. Olyan boldogság, mint amilyen túlnan van. Ott ahol
minden lépés egy tánc-mozdulat, minden hang egy
dallam, minden kép önmagában remek, az illat
felemelő, az ìz pedig tökéletes. Nem az a ’tökély’
mint ami itt honos, mert hisz itt az Isteni elrendezés folytán tökéletes a káosz, a harc és a nélkülözés,
a nyomor, a viszontagság, minden bánat és minden
halál, mert mindnek, de mindnek meg van az oka s
kit ér az megszolgálta azt. B.T.316. „…tudd Jas
hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem - örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem
317. életük már harmónikus folyton Rólam zengenek - kötelességteljesìtőn élnek önfegyelmesen…” szól a Legfelsőbb, mert ki Istenben horgonyzik
annak az Ő játéka minden. Hisz tudjuk, minden
teremtésben, az ott jelmezekbe bújt szereplő lél-ek
szórakoztatják az Urat. Mi nagyobb boldogság lehet, mint a MINDEN mosolyát csalni ki? Lehet ez
a mosoly elégedett. „Jól van gyermekem!” - lehet
tűnődő „Óh hát ilyennek teremtettelek?” - lehet
rácsodálkozó „Mìly szìnes is vagyok!” - s a lél -mint
a tragikomédia- főhőse keresi Legfőbb csodálója

figyelmét. Mint gyermek, szerető szülei meleg tekintetét. De mìg a szülő Apára s Anyára osztott
mely kettősség nehezen egyesìthető, addig az Úr
EGY, mindenben s mindennel együttáll. Nincs
Rajta kìvül, nincs Tőle független, mert - B.T.357.
„…tudd hogy Én vagyok a lényeg minden létnek
lényege - kezdet élet végpusztulás Tőlem van de
Énbennem … 359. … érzékek között az elme s
érzés mindenben mi él … 360. … tűz és villamosság Ura orom mi az égbe tör 361. … vìzgyűjtőknek óceánja s minden ami vìzhez köt 362. Bölcsek
Bölcse is Én vagyok szóban OM mi teremtő imákban a csendben hangzó … 366. … vétkezők
Legfőbb Bìrája s büntetés kiadója 367. … pusztìtók
közt az idő … 368. elemekből tisztìtó szél … 369.
minden létben kezdet lét s vég … 370. … örök Idő
is Én vagyok s mindenfelé figyelés 371. pusztìtó
halál is vagyok s jövőhöz a kútforrás … 375. titokban hallgatás vagyok bölcsekben a bölcsesség
… 376. létezés teremtő magja vagyok lényeg
lényege - Nálam nélkül Rajtam kìvül álló s mozgó
nem lehet … 377. fenségemnek nincs határa önmagában végtelen - ezért párat felsoroltam hogy
segìtsem értened 378. bármit látsz is csekély fénye
mindannak mi Én vagyok - szépség jóság erő
dicsfény tudás netán hatalom…” - mikor hìvő
ráébred, hogy Kivel is áll szemben, nem kìván már
mást csak a szolgálat lehetőségét. Szolgálni a Legfelsőbbet úgy, hogy semmit nem mulaszt el rendelt
kötelezettségei közül. Nem keresi, de kerüli a sokság pillanatnyilag uralkodó szeszélyét, nem hajlik a
népszerű felé, mi olyan „mint a nép, olyszerű!” s ahogy tartják; „Akinek megfelelő a jelleme az alkalmas lenne politikusnak, de épp jelleme gátolja meg
abban, hogy annak álljon!” Tanulóként megtanulja
a ’jó’-t, dolgozó családosként példás, semmiben
nem gyarló, figyelmes és szabályozott, visszavonult
életrendben lelkit tanul anyagit felejt, lemondottként lelkiekben segìt mindenkinek. Hite szilárd, tudása kiteljesedik. (Lásd: B.T.437.-441.) Megìzlelheti
az ősemlékezetet. Felviláglanak a rég betemetett
szentségek, az egykor volt szebb idők. Mint a
bölcs ki többet tud, mint mit megtanult. Mindez
pedig nem utópia. Ha szìv és ész együttáll, egyik
segìti másikát. Az elragadtatást fékezi a bölcsesség,
mìg a hideg fejet meleg szìv teszi egésszé. Erről
voltak hìresek egykoron jász ősök, olyannyira, hogy
mìg As véreknek nevezték őket, kontinensnyi volt
hìrnevük. ’Gondolkodó’ egyetlen „gyengéje” a
hìrnév iránti vonzalom. Ahogy gallokról volt hìres
gall-ia, germánról germán-ia, hispánról hispán-ia,
indről ind-ia, alánról alán-ia, oszétról oszét-ia, úgy
maradt fönn napjainkig As-ia (Ázsia) a nagytekintélyű As nemzetség hìre nyomán. Őrizzük hitüket.
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rendíthetetlen hívemnek nincs már semmi akadály - jöhet bármi sorscsapás is nem feledi önmagát
Aki komolyan veszi, hogy lényegi lénye, igazi valója
nem testi megnyilvánulása, az másként tekint mindenre. Ez ìgy rendkìvül egyszerűnek tűnik, ám de ki
ne azonosìtaná magát testi valójával? Talán mindenki úgy tekint magára mint ember, adott rasszban, férfi-, vagy női testben, nációja-, nyelvi azonossága szerint, a megtanìtott és megtanult kultúraés keretek szerint (vallás, iskolázottság, szakma,
munka/kör/, stb.) Nemegyszer akár egész népcsoport kerül erővel olyan kényszerpályára, amiből az
abban élőknek egy életre nincs menekvés. Pl. még
senki nem kérdezte meg azt a csecsemőt, kicsiny
gyermeket, akit keresztvìz alá tesznek; „Akarod-e
gyermekem, hogy egy életre meghatározott legyen
szemléletmódod?” – gyakorta nem az az egyén személyes útja amibe a hagyomány belepréselte, csakhogy minél később kezd eszmélni az „áldozat” annál nagyobb gátak állnak lelki fejlődése útjában.
Nem ritka, hogy valaki gyermeki fordulópontján
(pubertás korban – amit nem csak a nemi éréssel,
de a szellemi megnyìlás választóvonalával is kell
azonosìtani!) ráeszmél saját útjára. „Lázadó!” – harsogják rá és mindent megtesznek, hogy lebeszéljék
„eltévelyedettségéről”. „Maradj a normális úton!” –
ajánlják, nem csak tudatlanságból, de őszinte jó
szándékkal. Tanácsadói aggódnak érte. „Ebből csak
bajod lesz!” – óvják az ifjonti keresőt. Azonban ezek „csak” a külső „bajok” eddigre emberkénk már
sokat tanult, sokminden csontosodott reflexeiben,
ami örök belső küszködést idéz elő. Még nagyobb
gát mindez amikor „csak” a krisztusi-korban (33 év
körül) éri a kereső embert a más gondolat. Tetszik
a számára új, tudjuk nem véletlen, hogy egymásra
találtak -véletlenek pedig nincsenek! – ám a korábban magáévá tett -akár- szokások (valódi azonosulás nélkül) mindig közbe szólnak. Azért talált az újra, mert a régiben hiányt érzett. Ám ahogy halad(na) újra, meg újra előjönnek a tanultak, a szokottak és gáncsoskodnak. Legtöbbször az addigi győz.
A kisebb ellenállás törvénye szellemében ezen nem
kell csodálkozni, embertudatú ember nem akar önmaga (hamis önazonosságtudata) ellensége lenni.
Nem szeretne kellemetlenségeket sem, meg az örökös viták is fáradságosak. Ha valahol valami feszül,
arra fog kitérni amerre kisebb az ellenállás. Tekinthetjük ezt akár egyszerű fizikának is, de sokkal szélesebb körben uralkodik. Az előző szakasz hozzáfűzésének végén szó esett az ’Ázsia’ név eredetéről.
Az As nép, a jász- és alán ősök as-nak hìvták magukat. (a magyart is jószerivel csak mi magyarok
mondjuk annak, mindenki másnak hungari, ungarn,
ongri…) Ez az ős jász nép, mely sosem volt harcias
annak ellenére, hogy páratlan nyilazó hadrafoghatóságuk volt ismert, mégis az As szellemnek köszön-

hette fennmaradt hìrét. Fennen szárnyaltak mint a
szìrti- és rétisas (előbbi a Hindukus felett, utóbbiak
a Turán alföldön) mondhatnánk költőien (nem
minden valóságtartalom nélkül!) de az idők- s viszonyok megváltoztak. Mint a MINDEN rendìthetetlen hìvei nem ismertek akadályt. Jöhetett bármi
sorscsapás, valódi lelki kilétüket sosem feledték. Az
elsokasodott ázsiai, majd európai közeg -ahol vándoroltak- rosszul viselte a másságot. (Így van ez ma
is és nem csak e két földrészen – a baromfiudvarban a fekete kiscsirkét elveri a sok sárga. Leszóljuk
a buta csirkét, ám amint kibúvik a tojásból -ha ragadozó-, vagy betegség el nem viszi- az első pillanattól képes az önellátásra, önfenntartásra. Hol van
ehhez az embergyerek, néha még felnőttként is gyámolìtásra, gondozásra szorul! – ennyit a ’butaság’ról). Mikor jász eleink már örökkön másokba botlottak, főleg mikor a rátartibb sokság elkezdett sáncokat, határokat húzni mások ellen, onnantól változtatni kellett. A büszke sas szemfüles ökörszemmé vált. (Hogy szól a „Szárnyasok királyválasztása”
cìmű mese? – „A szárnyasok összegyűltek, hogy királyt válasszanak. A sas elgondolta, hogy majd ő
lesz a király, de a többiek azt mondták, hogy az legyen a király, aki a legmagasabbra felszáll. Az ökörszem a sas szárnya alá bújt. Mikor aztán a nagy madarak felszálltak annyira, hogy már nem bìrtak feljebb szállni, akkor az ökörszem kiszállt a sas szárnya alól és fölszállt a legmagasabbra, ő lett a király.
Mikor megtudták a madarak, hogyan nyert az ökörszem, elkezdték zavarni, hogy majd agyonütik a
hamisságáért: szégyellték, hogy a legkisebb állat a
király. Addig kergették, amìg az ökörszem talált egy
rózsabokrot. Amilyen kicsi volt, be tudott bújni a
tövisek közé. Oda a többiek nem bìrták követni.”
Hamisság? Eszesség? Szemfülesség? Alkalmazkodás a körülményekhez? Ki-ki döntse el, egy biztos
ahogy a jászok fennmaradtak annyi viszály között,
az ökörszem is mindig megtalálja a módját bármìly
viszontagságok közepette. Európa legkisebb madara. Tán a jász is a legkisebb nemzetségek egyike. A
hazai ökörszem faj nem vonuló. Már a jász sem az.
Helybenmaradásra kényszerìtette a sokság, mert
mint nem harcias vér nem a küzdést követi. Lehet(ne) korunk bajaitól úgy is mentesülni, hogy valódi
Isten-hitben az egyszerű élet és magasszintű gondolkodást követjük. Test és lél egybentartásához ugyan kevés kell, annak aki tud a lél-ről! Aki a testről
tud, annak teste késztet egyre -beleértve csapongó
elméjét is- soha semmi nem elég. Aki ha egyszerűen él, nem formál birtoktudatot, visszavonult életrendjétől teste elhagyásáig ugyan ki s mitől tudná
megfosztani. Miközben az egyszerűségre az irìgyek
sem kacsintgatnak, nem zavarják és ő sem zavar.
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akár testi kínok sújtják akár bármi érheti - elméjében megtisztulva semmi el nem téríti
Aki elkötelezett, azt semmi nem térìti el. Különösen nem ha az elkötelezettség értelem alapú, valódi
tudáson nyugszik, tudatos hozzáállás. Szinte mindig
a hitet emelik legmagasabb „elkötelezettségi” szintre, holott azt tudni kell, hogy a ’hit’ jelentése józan
egyszerűséggel; valamit-, vagy valamiben úgy hinni,
ahogy azt a hìvő gondolja, elképzeli, ám az egyáltalán nem biztos hogy úgy van, vagy volt (netán lesz)!
Lehetne sorolni történeti példákat a Föld laposságától, a Föld-központú világképen át sokáig, mára
legtöbben mégis belátják, hogy azok az elképzelések olyan hiten alapultak aminek alapja hamis-, valótlan „tudás” volt. Mi van ha valaki eltér(ül) korábbi nézeteitől? Abban bizonyára változás történt,
ami lehet ’jó’ is (a tisztulás útján Isten felé vivő),
lehet ’nemjó’ (az anyagi/testi befedettség fokozódása révén Istentől el-felé vivő) de akár lehet
egyszerű ’szeszély’ azaz csapongás ’jó’ s ’nemjó’ között. Vegyünk egy erős hitű egyént, akit a sors megpróbál s nem állja ki a próbát, eltérül. Lekicsinylően
úgy szokták fogalmazni az ilyen jámbor személy
helyzetét, hogy gyenge volt-, nem volt elég erős a
hite! Lehet ìgy is, de lehet úgy is, hogy addigi hite
nem volt megalapozott. Olyan valamit követett,
ami gyenge lábakon állt, értsd; nem biztos hogy a
hìvő volt labilis, hanem lehetett a tan bizonytalan,
amit egy komolyabb próbatétel képes megingatni,
vele együtt persze követőjét is. A MINDEN-tudat
történetéből azért nehéz ilyen eseteket felvillantani
mert nem tudunk róluk. Nem azért mert a feledés
homálya befödte, hanem azért mert szilárd alapokon nyugszik. Érkezik természetesen a kritika, hogy
könnyű úgy szemlélni világot, embert -netán Isteneket-, történéseket, hogy figyelembe vesszük az
azisnemis törvényt, az egyidejű azonosság és különbözőség doktrìnáját. Természetes, hogy figyelembe
kell venni, mert a nagy lelki térben paránykodó milliárd évekig tartó, mégis átmeneti- anyagi megnyilvánulás kisebb részben ’anyagi’ nagyobb részben ’lelki’ ahol mindkettő hat. (Mondhatnánk ’lelkinek’ az energiát -mint amúgy forrás-okkal bìró
valami, Valakinek a kisugárzását- ’anyaginak’ a
megnyilvánulást. Majd amikor elkezdi a tudomány
feszegetni az anyagi megnyilvánulást, egyre mélyebbre hatolva -a befelé végtelenbe- egyszercsak
kicsúszik a keze közül, már nem képes kimutatni
semmit, csak energiát érzékel műszereivel.) A ’lelki’
-itt- anyagi is, meg nem is, mìg az ’anyagi’ lelki is,
meg nem is, a szemlélő, vagy szellemi vonatkozásban is értékelő-, mérlegelő egyén hozzáállása
szerint. Az ösztönlényként tengődő állatiemberek
sosem találkoznak ilyen kérdésekkel, hisz B.T.49.
„…lefoglalja minden percét jólét dicsfény léhaság…” - értsd: javak, hìrnév (hiúság), élvezetek.

Tárgyiasult hamis értékek, erkölcstelen magatartás,
rossz társulások. Hibás „tanìtásokkal” való azonosulás, degradáló-, lehúzó személyekkel való barátkozás, (érdek)szövetkezés. Ez is elkötelezettség!
Keresztény szóhasználattal a gonosszal, a sátánnal
való kokettálás -ìgy aposztrofok nélkül- mert hisz
ìgy használják, ìgy hiszik, miközben nem ìgy van. A
’sátán’ a ’gonosz’ = a ’nemjó’. Egyik változat sem
főnév, hanem jelző. Gonosz ember, sátáni Félisten,
stb. Minden a MINDEN-ben nyugszik, Ő maga a
megtestesült azisnemis. Nincs Őrajta kìvül senki és
semmi. És Ő mindenütt jelen van. Mikor milyen
képében, formájában, hatásában. Testi kìn? - a test
jelez, elme feszeng. Valami nem jó, helytelen. Fájdalmas betegség? Vissz(a)hatása sokminden helytelenkedésnek és nem csak ezen életbélinek, de korábbiaknak is! Testi sanyargatottság? Rossz társulás.
A ma sanyargatottjai, egykoron mások sanyargatói
voltak. A ma nélkülözői a korább dőzsölői. Ez nem
az „öregkatona vs. kopasz” szindróma, amikor a
mindenkori kopaszt az öreggé vált volt kopasz kìnozza. Az egy buta emberi gyarlóság; engem megszégyenìtettek, megaláztak, most én szégyenìtek
meg, én alázok mást. Nem azt akitől elszenvedte a
testi/lelki fájdalmakat, azt aki ártatlan. Ez a buta
emberi bakalogika. Az az oktalanság, mint ma
pusztìtani az életfeltételeket, sanyargatni FöldAnyát
ne hogy az utánunk jövőknek jobb legyen. Hová
fajzott carpe diem? A hedonista torzìtású „Élj a
mának” - bölcsessége, ami Horatiustól eredeztethető és eredetileg annyit jelent, hogy "Ragadd meg
a napot", vagy kicsit magyarosabban "Használd fel
a napot" - még egyszerűbben; „Élj a mában!” Itt és
most tedd meg, hogy jobb-, hogy ’jó’ lehess. 100
emberből 99 az élj a mának jelentést ismeri, de ez
csak annyit jelent, hogy bulizz, hajszold a materiális élvezeteket. Ezzel szemben a ragadd meg a napot jelentés sokkal inkább az, hogy minden napnak
legyen meg az értelme, ragadjunk meg minden
lehetőséget. Isten és az Ő elrendezései igazságosak!
Mikor testi kìn sújt, bármi ér, olyankor nem szabad
belefeledkezni az érzetek sugallta visszásságba. Mikor csecsemő megszületik, ember meg nem mondhatja ki szenved jobban, a szülő Anya, vagy a kipaszìrozódó jövevény? Mindkettő. Ám ha nem ìgy
volna, hogy folytatódna az élet, hogy lehetne anyai
s gyermeki viszontszeretet? És ez nem a fájdalom-,
vagy a szenvedés dìcsérete, de legyen az elrendezések elfogadása. Ha már sìrva és szenvedve érkeztünk, hát derűvel s könnyedén elengedve lépjünk
tovább mikor ott van annak az ideje, hogy kijavìthassuk mindazon hibáinkat melyekre ezen életünkben nem szántunk-, nem jutott idő. Tisztìtott elmével éljünk minden napot, az Úrnak elkötelezetten.
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ezért mondom jó barátom törekvőnek erő kell - őrizze meg elszántságát hogy végcélját elérje
Az egyélet hitűek végcélja -érthetően- az, hogy ebbe az egy életükbe lehetőleg minél többet bele szuszakoljanak elképzeléseikből, azok megvalósìtásából, ill. hogy utódaikat az általuk gondolt minél
kedvezőbb körülmények közé hozzák, -hagyják. Ez
még jelen szakaszban foglaltakkal is egybevág, miszerint erő és kitartás kell ahhoz, hogy komoly eltökéltséggel elérhesse valaki végső-, vagy legfőbb célját. Ez a kör alapvetően a már jól ismert négy emberi motiváló körülmény, elmebeli- és/vagy testi
késztetés. Élvezetek, javak, hatalom, hìrnév. Az élvezeteket felesleges taglalni, kinek mi. A javak is
sokfélék lehetnek. Lehet az saját vagyon, saját célok
elérésének finanszìrozása céljából, de lehet olyan
„önzetlen” gyarapìtás is, hogy szeretteket, dinasztikus-, vagy csupán egyénileg ambicionált utódot olyan helyzetbe lehessen hozni, amivel nagyobb az
esélye az álom megvalósulásának. Nem kis erőfeszìtés az ilyen élet, miközben ilyenkor is nyomon
követhető az élvezetvágy, a hatalomvágy és különösen a hiúság mint mozgató. Mert hogy anyagi/testi
élvezeti értéke van a birtoklásnak, a birtoktudatnak,
nem kevésbé a javak nagyságával együtt járó befolyási erőnek s mindez sosem zajlik titokban, elvonult senkiként. Ha nem szaporodtunk volna túl, ha
megmaradtak volna néhány száz-, pár ezer fős emberi közösségek, majd’ egymástól függetlenül, -jó
távol, akkor ezekben a törzsekben, ha tisztábbak
volnának az emberi osztálybéli meghatározottságok
(gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő)
akkor még ki is alakulhatna valamifajta emberi értelemben igazságos(abb) helyzet. Minden osztály tagja végezhetné dolgait s kedvteléseit bölcs gondolattal segìtett méltó uralkodóval és alkalmas koordinálók szervezésében. De ez a gondolat már úgy kezdődött, hogy „ha” azaz feltételezés, realitása pedig
a volna-lenne-volna kategóriában érvényesülne. Sokan lettünk, összekényszerülve, miközben elhárìthatatlan a helyváltoztatási késztetés. Ez utóbbi sosem vethető a kóborló nomádok szemére, hisz ők
nem szaporodtak túl, mindenütt csupán addig maradtak, mìg a környezet gond nélkül ki tudta heverni ottlétüket és örökös vándorló életmódjukból fakadóan nem voltak képesek sem felhalmozni, sem
kisajátìtani, sem birtokolni azon túl mint ami nem
gátolta őket szabad mozgásukban. A jelen korra (ne
feledjük már ötezer éve tart!) kialakult földi viszonyok jól mutatják, hogy a még úgy utódokban gondolkodó, azokról gondoskodó elődök sem veszik
észre, hogy bármi anyagi javat halmoznak is fel az
őket követőknek, ha elfogy a tiszta vìz, a tiszta levegő, a tiszta talaj, nem lesz minként élvezni anyagiakat. Nem csak a környezetkárosìtás a rákfene,
egymás- és különösen FöldAnya kizsákmányolása,

de az elosztási igazságtalanságok is. Nyitott gondolkodású gazdasági szakemberek mondják, ahhoz
hogy valaki kétszer annyi fizikai/szellemi teljesìtményre legyen képes négyszer annyi energiát kell
mozgósìtania, ha háromszoros a teljesìtési elképzelés, ahhoz kilencszer annyi ráfordìtás kell. Ha ez ìgy
igaz, akkor fordìtsuk meg a képletet. Aki négyszer,
kilencszer annyiban részesedik, mint a mezei egy(én), az kétszer, háromszor annyit teljesìt? Legyünk
megengedők, hátha van ilyen, de aki ezerszer, milliószor annyiban részesedik anyagi javakból, mint az
egy(én) az ugyan mennyivel tesz többet az emberiség, a civilizáció, a jelen s jövő asztalára? Ehhez kell
a hatalom, ezért a javak, hogy az egyéni s csoportos
önzés képes legyen elvenni onnan, ahonnan az hiányzik. Mikor azt tapasztaljuk, hogy valahol, valakinél nagy a gazdagság, tudnunk kell, hogy az valahonnan, sokaktól hiányzik. Szerencsére a lelki területeken nem ilyen erők mozgatnak. Természetesen
-különösen az ál- lelki törekvők között is vannak
élvezkedők, nyerészkedők, uralkodni vágyók s hiúságban sincs hiány, de hát alapvetően emberek vagyunk s mennél emberibbek, annál kevésbé lelkiek. Az isteni-emberit pedig már meg se emlìtsük.
Maradva a MINDEN-tudat eszmeisége körében,
amikor a lelki törekvőnek lecsillapul elméje, mikor
fel-fel csillan tiszta lél, ébredezik ősemlékezet, akkor már tisztába kerül valódi kilétével, igaz önmagával, tisztul szelleme és teste, akkor végcélja nem e
földi lesz. Minden és mindenki segìtségére lesz. A
mérséklődő elmebeli- és testi szennyezettség lehetővé teszi, hogy magasabbra emelje tekintetét. Az
ilyen egyén már nem görnyed Maya (illúzió) igájában, szálfa egyenes -mint a büszke jász- s ha kérdezik; -Ugyan már, mire oly büszke? - Derűsen csak
annyit mond: Istenre. Nem csak elkötelezett, de eltökélt útja folytatásában bármi zivatarok közepette.
Ami erőre szüksége van, az a lelkierő. Naponta
megemészteni a visszásságokat nemes eszmények
és csalfa megnyilvánulások között, illuzórikus igazságok és pöffeszkedő hazugságok között. De már
helyén van. Nem tér(ül) el. Nem térül-fordul körbe
tekintgetve, mint ki - BBB. „Úgy teszek” - részlet
„…tettetett mosollyal járom utam egyre - hittel s
hitetlenül meg meg törve benne - égre tárt képzettel se földre se égre egyre körbe nézve körbe tekintgetve időt fecsérelve.” - Szerencsére ki-ki a maga ideje ura, úgy osztja be s arra fordìtja amire érettsége készteti. Ha léte tudatos bölcsen tesz, ha tudatlan s nemtudatos, akkor ’szeszély’ s ’nemjó’ uralja.
Minden lél szabad, minden lény rendelt létformája
szerinti szabad akaratot kapott a Legfelsőbb elrendezései folytán, kinek magasabb, kinek alacsonyabb
szabadságfokkal. Ember mindig szabadon dönthet.
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MINDEN-tudat megsegíti léte bárhogy hányja is - Rám gondolva megnyugodva hagyja önös vágyait
Sokan úgy tartják, hogy az embert vágyai vezérlik s
nem járnak messze az igazságtól. (vágy az élvezetekre, vágy az anyagi javakra, vágy a hatalomra, uralomra, vágy a hìrnévre, minek legegyszerűbb szemléltetője az egyéni hiúság) Miért tenne másként az
emberi lény, mikor lényegi lényét a lél-t is a vágy(a)
kényszerìtette ide (vagy valamely más megnyilvánulásba). Többször emlìtésre került, hogy a lél uralkodó szeretne lenni, olyan mint Isten s ezért elhagyja a lelki világot, mert vágyja a hatalmat. Tudja
az Urat (nem csak hiszi!) s azt is, hogy Ő -mármint
a lél- Isten mása, de amelyek nem látták még be nem tisztultak meg, nem engedték el személyes vágyaikat- azok egyre-másra tanulóútra indulnak. Lám
mìly kegyes is a Legfelsőbb, időről időre megnyilvánulásokat teremt, azokban sajátos szabályrendszereket (természeti törvény/elrendezés) lehetővé
téve, hogy a nyughatatlan lél tanulhasson. Hiába
tud a lél a MINDEN-ről, ha nem érti ki az Úr és ki
a szolga, akkor belekeveredik a szereptévesztésekbe. Az általános emberek sokasága úgy gondolja,
hogy minden és mindenki azért van, hogy neki-,
vágyai szerint jó legyen. Az ő igényeihez igazodjon
minden. Ha tudna róla, még a MINDEN is. Ez valóban ìgy van, hisz -tudat alatt- ’elvárja’ (mert természetesnek tekinti) hogy süssön a Nap, essen az
eső, legyen élelem, legyen mindenféle általa hasznosìtható-, vagy neki készìthető eszköz, -tárgy, -fogyasztási cikk, annak teljes skáláján. Amikor pedig a
lél már itt van (s valamilyen ’véletlen’ ’szerencse’
folytán) emberként, megpróbál istenkedni. Még a
legtöbb szellemi iskola sem világosìtja fel tanulóit,
hogy magasztosabb a szolgálat az uralomnál. (persze szólamok szintjén esik szó alázatról, szolgálatról, de a modern ember ezt méltatlanak tartja, büszke, valakinek tartja magát) A ’szolgálat’ egyenlővé
lett téve a szolgasággal, az alávetettséggel, ami
büszke (hiú) ember számára lealázó. Senki nem
szeretne megalázkodni, különösen azok előtt akik
fölé helyezi magát. Pedig a Legfelsőbb Legbensőbb* Hajlékán csak olyan lél-ek -végtelenjei- tartózkodnak, Akikben már semmi magukkal szembeni tévképzet, vagy önös vágy nincs. Tökéletes boldogságukat Isten elvárásnélküli szolgálatában, örökkön csak adva, minden lél társsal való részrehajlás nélkül élik, valódi szeretetben. (*a „Legbenső” nem legbelső, hisz nem térbeli fogalom, nem
anyagi(asult) képzet, hanem teljesen lelki bensőséges közeg) Az un. modern iskolákról nem is érdemes szót ejteni, jól elvannak azok magukkal (foglalva). A klasszikusak meg belerendeződtek az évszázadok kánonjaiba. A MINDEN-tudat azért szerencsés, mert sosem szerveződött szervezetté, különösen nem egyházzá. Ami nincs, annak nem le-

het ártani, nem lehet támadni, sem szétrombolni.
Az ìgy munkáló lelkiségen semmi nem fog, kivéve
követője esendősége. A MINDEN-tudat az ember
útja a lél felszabadìtásának nehéz útján. A MINDEN-ről való tudatosság és a MINDEN-tudat,
mint folyamat, mint lelki útravaló életeken át. Történjen bármi, ha elkötelezett lelki ember magyarázatot keres tanácstalanságára(ban) akkor el kell engednie az anyagi/test központú és azokra visszavezetett ’fajta’ lelkiséget. Ha van az a szolgálatkészség,
hogy az adatott körülményeket őszinte tudomásulvétellel kezeli az egyén, akkor meg fogja látni, hogy
a segìtség nem marad el. Mindaddig, amìg elvárásalapú az életvezetés, vágy késztetettek a törekvések
és célok, addig a gondolat nem hogy Isten felé nem
tekint, de még a lél felé sem. Minden gondolat az
elmebeli képzetek ápolásával, a vágyak élésével s
kiélésével, a test kiszolgálásával van elfoglalva. Ugyan méltatlan a szolgálat -még csak gondolni is rás eközben minden ember -majdnem elsők közöttegyre csak szolgálja testét. Szép legyen, erős legyen,
egészséges legyen, komfortosan érezze magát és ìgy
tovább. És a test állapotához kapcsolódik az elmebeli viselkedés is. „A lét határozza meg a tudatot” mondja a materialista, mert még sosem próbálta
fordìtva. Lám még az ateista gondolkodásmód is
’tudat’-ról s nem hitről beszél. Hogy a „blogolmányok” nem csak oktalan hangulati elemek, had
álljon itt egy BBB bejegyzés: „…Az Atya kebelében
tartózkodó lények ha tökéletlenek, akkor az Atya
tökéletlen. Az én Atyám tökéletes és a kebelében
tartózkodók is. Ha a Teozófia azt tételezi fel, hogy
az Atyának is fejlődnie, tökéletesednie kell, akkor a
Teozófia számára nem létezik TÖKÉLETES ATYA? Vagy: a létező Atya nem tökéletes, csak az
emberi képzelet szüleménye a tökéletes, mint eszmény, de ilyen nincs csak majd végtelen soká lehet,
ha megtörtént a fejlődés, a tökéletesedés? Ha az Atya kebelében lehet tartózkodni, akkor Ő nem lehet
nemszemély, nem lehet Tudat - Fiai nem lehetnek
tudat-egységek. Tényként fogadom el, hogy tudata
csak Valakinek lehet, valaminek (személytelen létezésnek) nem tudok tudatát elképzelni. Ha az egész
nagy EGY, vagy AZ egy végtelenül hatalmas tudat
volna (csak) akkor is kell legyen Valaki AKIÉ ez a
TUDAT. Nem tudok elképzelni személytelenből
fölépülő személyt, de természetes, hogy minden
személynek van tudata, van személytelen kisugárzása. Tehát a cél számomra csak a Legfelsőbb SZEMÉLY lehet. Szerintem akiknek célja a TUDAT,
azoknak lesz majd még egy körútja, hogy azt meghaladva eljuthassanak a tudat birtokosához; eszmény szinten is, megvalósìtás szintjén is és ténylegesen is…” – addig legyen meg a benső nyugalom.
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nyughatatlan elme táltos parázson él úgy lobog - ezért hűtsed örökké le irányt csak úgy tarthatod
A mesebeli táltoslovat parázzsal kell etetni. Csakhogy mìg a korábban gebe táltosló aranyszőrű táltos paripává válik a parázstól, addig az elmének bizony nem mindig válik dicsőségére -akár- mindenevő falánksága. A nyughatatlan elme pontosan úgy
viselkedik mint ahogy munkál a vágy, mennél jobban táplálják, annál jobban ég. Hiába vannak olyan
tanok, melyek a kiélésig/kiégésig hajszoltatják követőikkel a vágy-kielégìtést, ezt a MINDEN-tudat
nem osztja. Egy-egy -a lelki fejlődésben- hátráltató
gondolatot, tettet, törekvést -különösen érzésből,
az értelmet félretéve- követve, a csapongó elme
addig nem is képzelt gondolatokra lobban, melyek
ismét tovább gerjednek ellenőrizhetetlen láncreakció szerűen. Egyik meggondolatlanság sodor a másikba és ìgy tovább, mìg mire észbe kap a gyanútlan
gyakornok, már rég belekavarodott a káoszba, a
teljes kiszámìthatatlanságba. Ez nem a helyes ráhagyatkozás. Ez Maya játszótere és Illúzió Istennő
boldogan nyugtázza, hogy újabb áldozat került hálójába. Igazi mézesmadzag, de olyan amiről a fogyó
méz hamarosan epébe vált. B.T.599. „…jó öröm
mi keserűn jő s kitartástól édesül - jó mert értelemtől ébred tudásban megtestesül 600. szeszély amit
érzék teremt édesből lesz keserű - érzék ölel érzéktárgyat s öröm lassan szenderül 601. nemjó öröm
mi csak látszat elejétől végéig - lustaságtól gőgtől
táplált sötétség az és tévhit 602. három jelleg kötésétől senki nem ment itt se fönt - megnyilvánulásnak része mìg csak fennáll örökkön…” 592. „…
értelemből az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót –
megkülönböztető képes tudja mi kár s mi a jó 593.
szeszélyes értelmű az ki nem látja mi rossz mi jó kötelességet sem érti s hogy mi követni való 594.
nemjó annak az értelme ki nem látja a valót - illúzió
vallászavar mi rajta uralkodó 595. jó az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz - egyhegyűen elmét
fékez ural minden érzéket 596. szeszély minden eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség
gazdagságban szerelemre vágyásban 597. nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s félelmet - bú kereső
és mogorva büszke kétségbeesett…” - Aki megmarad a ’népszerű’-ség („olyan mint a nép olyszerű!”)
választékában, az elfelejti, hogy „Mindenki más!” senki nem ’mindenki’. (Persze nem kell annak felejteni aki nem is tud valamiről.) Haladó MINDEN-tudatú tisztában van valódi kilétével, de mint
realista, éli emberi életét, figyelmesen ügyelve a ’túlfűtöttség’ elkerülésére. A szabályozó elvekre az általános emberek legkevesebb különcködésként-, de
inkább mint szükségtelen „aszkézis”-re tekintenek,
pedig erre is „csak” a „puding próbája” - „cìmű” ajánlás az igaz. A második fordulatban emlìtett „hűtés” jól mutatja, hogy hűteni, mérsékelni kell a nem

kìvánatosakat. Természetesen nem tilos a csapásszerű váltás, változtatás, de arra ügyelni kell, hogy
vajon érett-e rá a kereső ember? A drasztikus elhagyás éppoly kockázatos lehet, mint az idő előtt felvett új „szokás”. A nyughatatlan elme nem „gebe”
rendszerint „pompás” paripa, amely igenis képes
meggondolatlan nagy ugrásokra. Azt azonban tudni
kell, hogy a törött lábu lónak kevés a továbbélési
esélye. Jobb kerülni az olyan kudarcot, ami akár egy
életen át sem heverhető ki. A Kegyes Úr nem véletlenül adta a feledés áldását is, hogy a nemegyszer
megtévedt ember -jó esetben- megszabadulhasson
a kìnos tapasztalástól. Tanulni lehet jóból, rosszból,
ám a felejtés nem szelektìv, van hogy jót felejt s felejtendő rosszat megőriz. Itt az Úrral jár karöltve
hűséges szolgálója Maya s mìg az egyik segìt, a másik „kegyesen” áltat. A lél mikor új testet ölt, eleinte
csak az előző életekbéli „hozottak”-ból merìthet tanulása során. A lelki evolúcióban előbbre lévők
már tanuló éveikben kimutatják fejlettségüket, amit
ha az ifjonc is észrevesz sikerrel készül a második,
családos életrendre. Ha maga nem észlel, ’szerencsés’ esetben ’véletlenül’ olyan közegben él, ahol
akad aki képes a ’jó’ irány tartásában segìteni. Az
elrendezések, minden Égi s Földi ellenére még e
degradálódó időszakban (értsd; Kali juga) is mindig
szabadon hagyják a lelki fejlődés lehetőségét. A
nagy trend a hanyatlás, emberiség szinten, de az egyén miként nem ’mindenki’, nem is az emberiség,
hanem egy független, szabad egyéniség, persze ha
nem esik téves önazonosságtudatba és az illúzió
fogságába. Az általánosak azonban ez utóbbiak. A
felgyorsult világ nem magától rohan, de tőlünk!
Nem akarunk semmiről lemaradni. Ám az értelmes
ember nap-nap után időt szakìt arra, hogy szóba
álljon magával s megkérdezze; Mond ezt most miért teszed? Miért tetted? Miért aggódsz? Hova
sietsz? Mit akarsz, elérni? – a válaszok azonban
nem bìztatóak. Mindenki fejét forgatja, tekintetét
emelgeti a másikra, a máséra, a másra, miközben
méregeti magát, hogy ugyan miért volna ő kevesebb, méltatlanabb, mint az akinek megvan? Ebben
a keresésben korunk tanuló évei nem igazán segìtenek. Az amúgy is feltüzelt ifjútól nem várható az
önmérséklet. Különösen nem, ha minden az újabb
és újabb vágyak felé hajtja. Az elfeledett ’visszavonult’ életrend újraélesztése bizton megsegìtené az
életen át elégedetlenkedőket, a mindig hiányérzetben szenvedőket. A harmadik életrend, úgy 50 felett már elrendezésszerűen alkalmassá tesz nőt,
férfit egyaránt, hogy csendesedjen, hűtse azt ami
két életszakaszon át csak hevìtve, tüzelve volt.
Hinni kell (lehet úgy is) hogy a megbékélt, nyugodt
életvezetés inspiráló lehet. Türelem, mosoly, derű.
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aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel - bűntelen lesz s érintetlen nem téveszti semmi meg
A MINDEN-tudat személyes szemléletmódú, úgy
Istennel-, a lél(ekk)-el, mint a Felsőbb Irányìtókkal
kapcsolatban. Azt vallja -mert úgy tudja- hogy személytelen sosem személyesül meg. Miközben minden személynek -sőt nem csak nekik- van személytelen kisugárzása, ìgy a Legfelsőbbnek is. Maradva
kissé Földhöz ragadtan, bárhol, bámennyi elemi részecske, atom, molekula, egyszerűbb élő szervezet
kapcsolódik össze, azokból személy sosem válik.
Ám a lél -ha az a sorsa- képes magaköré szervezni
olyan életkezdeményeket, amitől létformája megszemélyesülhet. Tehát első személy(esség) a lél,
majd mikor Ő a hìmivarsejtet magára öltve bejut a
petesejtbe, azt osztódásra serkentve alakìtja ki
„program” szerinti ember-testét, amely szellemi
evolúciós fejlettségi szintje szerint kezd tudatosulni,
„megszemélyesedni”. Akiknél elmarad a tudatosulás, azok állati-emerként élik le azon életüket. Bár
hiába személy minden egyes lél, amint létformát ölt
magára, az személyessé csak embertestben válik.
Nem mintha nem volna kisugárzása fűnek, fának,
bármi jószágnak, az a rezgés, adott létforma, Isten
által elrendezett szabadságfoka szerint képes élettevékenységet gyakorolni. Beleértve az állati-embert
is, valamennyi egyfajta ösztöntevékenységet folytat.
Anyagcsere-szaporodás-védekezés-pihenés. Elvétve
akadnak ilyen létformákban is tudatosulás szerű
gondolatfoszlányok. Mint ha beprogramozott túlélőgépek lennének, amik abban a térben cselekszenek amire szoftverjük készteti a hardvert. Nem ritkaság, hogy -különösen házi- állatok egészen komoly emberi viselkedéseket is tanúsìtanak. Ilyenek
a „kézzel” / mellső manccsal evő macskák, a vegetáriánus kutyák, melyek napi tisztìtófürdőt vesznek
s ha lelki témájú összejövetel van, a körülülők koszorújának közepére telepedve figyelik a szavakat.
Természetesen ilyen jószágok erre inspiráló szellemi/lelki meghatározottságú emberi közösségekben
élve viselked(het)nek néha ìgy. Ők bizonyos, hogy
előző életükben embertestben éltek, de valami
folytán visszaestek. Vannak „mester”-programok,
egyfajta „csoportlélek” és minden egyedben személyes vezérlés is működik. Emberi létforma esetén az
állati-ember minőségben a „mester”-program
(értsd: az ’ember’-ség) befedett, a pillanatnyi vágy
és szeszély szerint érdeklődik és igyekszik az ilyen
túlélőgép, nagyjából, mint az állatok. Persze nagy
befolyással vannak a hatások, kapcsolatok kötelékei. Lény amivel kapcsolatba kerül, annak kötőereje
hatást gyakorol. A ’jó’ a jóság, tisztaság, tiszta, fényes, harmónikus, előre vivő, megújìtó. A ’szeszély’
vágy, aktìv, izzó, ösztönző, mozgásra-, változásra
késztető. A ’nemjó’ a tompaság, sötétség, nehéz,
visszahúzó. „Ki mivel,…attól…!” A személyes lél,

legyen bármilyen létezési-, vagy létformába „csomagolva” sugároz, rezgése-, ereje van. (létezési forma = élettelen, létforma = élő) Ezen sugarak értelemszerűen nem puszta céltalan energiák, de információhordozók. Természetes hát, hogy a sugarak
minősége befolyással van az azt érőkre. Akiknek
gondolatai anyagi/testi vágyközpontúak, azokat a
’szeszély’ uralja. Hiába gubbaszt legbelső bensőjében mindennek egy-egy Isteni lél, az Ő tökéletességét a sugarakból is táplálkozó szövevényesség sötét burka fedi el. (belső = fizikai tér, benső = lelki
központ) Akiknek viszont gondolatai a MINDEN
körül mozognak, azokon kezd meghatározóvá válni
a ’jó’-ság. „Bűntelen”-ség, „érintetlen”-ség, „megtéveszthetetlen”-ség? Végéről indulva: akiben magasfokúan fejlett a megkülönböztető képesség, határozottan tudja s érzi is mi való és mi az ál, mi (a)mi
kedvez s mi (a)mi árt – lelki törekvőnek. Mennél
tisztánlátóbb valaki, annál kevésbé érintik meg azok a dolgok, melyek lelki fejlődésében gátolják, fékezik. Az ilyen ember is az általános emberek között él -hagyományos remeteségi értelemben- nem
vonul el, végzi kötelezettségeit, ügyel kötelességteljesìtéseire, de azok a sugarak amelyek ’nemjó’
és/vagy ’szeszély’ minőségűek, nem érintik meg.
Felülemelkedik a változásokon és már itt boldog ezen árnyékvilágban. (Kötelesség: nemek szerint-,
emberi osztály szerint /’gondolkodó’ – ’uralkodó’ –
’nyerészkedő’ – ’élvezkedő’/ életkorcsoport szerint
/’gyermek’ – ’fiatalfelnőtt’ – ’családos’ – ’megállapodott idős’ – ’öreg’/ hely-idő-körülmény szerint
alakul az adott személyre jellemző ’jó’ – ’szeszély’ –
’nemjó’ kötelék érvényesülési aránya szerint. A kötelesség követése, betartása a legfontosabb földi
teendő minden lény számára. A nemtudatos lények,
akik meghatározóan ösztöntevékenységet folytatnak, ha elmulasztják kötelezettségük teljesìtését,
legtöbbször belepusztulnak, vagy kipusztulnak.
Látható, hogy a ’tudatos’-nak vélt ember napról
napra szaporodik, holott a fajfenntartás rendeltetése nem a túlnépesedés. Az emberi alapkötelesség
arról szól, hogy férfi és nő fiatalfelnőtt korban
házasságra lépjen, két gyermeket nemzenek, neveljenek fel tisztességben, majd azok fiatalfelnőtt korában engedjék útjukra. Minden ettől eltérő kötelességszegés.) A „bűn”-t nevezhetjük akár kötelességszegő magatartásnak is. Az emberi-ember erkölcsös, tisztességes, együttérző, megértő és belátó,
nem ìtélkező, elfogadja Isten elrendezéseit. El a túlnépesedést, el a népvándorlásokat, el a keveredéseket, el a sivatagosodást és más környezeti változásokat, de el a szellemi hanyatlást is és egyik sem érinti meg. Velük, de nélkülük. Az emberi-ember -ha
már itt ragadt- Isteni szeretne lenni s majd tova, el.
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ilyen hívem már itt boldog tudja MINDEN legfőbb cél - hiba nélkül örök rendben éli jámbor életét
Az isteni-ember nem Isten, még csak nem is gondolja magával kapcsolatban ezt, sőt eszményei között sem szerepel efféle nagyratörés. Jámbor és alázatos, miközben tisztába van a MINDEN-, emberi
önmaga- és lényegi lénye, a lél ki- s milétével. Úgy
boldog, hogy érti helyzetét, még ha annak minden
részletének magyarázatáról nincsenek is ismeretei „Minek a’?-, de tudja ki az Úr s azt is, hogy az Ő
elrendezései a meghatározók mindenben. Az emberi létformának a Legfelsőbb igen nagy szabadságfokot biztosìtott szabad akarata mellé. Az ember
majd’ mindent megtehet. Ha visszatekintünk az ismert emberi történetben, láthatjuk hogy meg is
próbált szinte mindent, hit- és tanrendszerektől
kezdve, ideológiákon, politikai próbálkozásokon át,
a misztikumot, a mágiát, rabszolgatartást, a kommunisztikus berendezkedéseket, világhódìtó törekvéseket, tömegek- s a természeti környezet leigázását, de mindben csúfosan megbukott. Ám mìly
érdekes; keserűségen-, vagy mély deprimáltságon-,
mindenféle pótcselekvésekbe-menekülésen kìvül
sosem tanusìtott még csak őszinte megbánást sem,
nem hogy önkritikát gyakorolva lemondásra-, önmérsékletre való hajlamot. Büszkeség, rátartiság, hiúság, magamutogatás, zsarnokság, kizsákmányolása
másoknak és FöldAnyának… felsorolhatatlan. Miért? Nincs más magyarázat, mint a tudatlanság, a
valódi tudásról való ismeretek hiánya, majd e szűklátókörüség eszménnyé tétele s követése. Eszményìtése úgy, hogy a kreált álságokat kőkemény hitként vallva, hìrdetve, másokra erőltetve nyomul,
vélt igazsága felé. Fel nem merül olyan -akárcsaknyelvtani logika sem, hogy amit hiszünk az a hitünk
szerint van; vagy úgy, vagy nem! Meg sem engedve
azt, hogy tévedünk, vagy azon eleink tévedtek, akiket követünk. Még „világtanìtók”-nak kikiáltottak
sem tévedhetetlenek. Leginkább azért nem, mert
újra és újra eljátsza minden hitrendszer, hogy az
egész emberiség üdvét szolgálja. Akár úgy, hogy a
másként gondolkodókat nem csak gondolataikban
üldözik, de fizikailag semmisìtik meg válogatott, istentelen módszerekkel. Bár Istentől semmi nem
független, de a nagyon is ’emberi’ magatartásokat
nem Ő sugallja. Ilyesmikre soha, senkinek felhatalmazást nem ad(ott)! A MINDEN megengedő.
’Emberi’ alatt értsd mindazon viselkedésformákat
és megnyilvánulásokat amit az egyszerű állatok,
mint -ugyancsak bekorlátozott szabadságfokú- ösztönlények nem követnek el. Mikor az állati-ember
kerül fölemlìtésre, akkor elnézést kell kérni minden
állati sorban haladó lénytársunktól, hisz azok nem
hoznak létre halál-, vagy munkatáborokat, nem gyakorolnak inkvizìciót, politikai agymosást, semminemű terrorcselekményt, ezek az ember által kie-

szelt -világmegváltó- őrültségek. Hol volna tetten
érhető ilyenkor a jámborság? Tudjuk, hogy sehol.
Tény, hogy egyáltalán nem derűs egy ilyen kép, de a
valóság nem mutat mást sok évezred óta. A MINDEN-tudat föl sem veti semmìnemű kollektìv-,
vagy egyéni megváltás képzetét, hisz tudja korunk,
a Kali juga, a nézeteltérések sötét vaskora ilyen. Ezen változtatni nem lehet. Aki ezt érzelmi alapon
közelìti meg, annak csak keserű, ostoba megoldási
alternatìvái vannak. Az értelem vezérelte lelki törekvő számára adott a remény, mindig is adott volt,
hogy vonatkoztasson el illuzórikus környezetétől,
de ki nem szállva abból. A vele, de nélküle, az érintetlenség, az azisnemis igazsága szerint. Megelőlegezve az elkövetkező szakaszokat: B.T.227. „…
mindenben látja a MINDEN-t s tudja mind a
MINDEN-ben - mozgó az vagy mozdulatlan Tőle
lobog mind egyre 228. aki mindent Énbennem lát s
Engem lát meg mindenben - azt Én soha el nem
hagyom s ő sem hagy már el Engem 229. tudja az
ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - Én de
egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy
vagyon…” - majd - B.T.627. „…értelmedet Reám
szegezd légy a Hìvem szolgálóm - áldozz Nekem
megìgérem Hozzám jutsz el barátom 628. kerüld
minden vallás útját egyedül Enyém legyél - néped s
téged mind megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj
…” - E „ne félj” az egyik legfontosabb intelem. De
ahhoz, hogy félelemnélküliek lehessünk, ahhoz sok
-sok azt megelőző teendőnk van. A vak bátorság,
tudatlanság-alapú. A bölcs félelemnélküliség tudás
alapú. A Legfelsőbbet bölcs sosem szemével kìván
megpillantani (nincs is rá szemünk!) Nem úgy látja
Őt mindenben, mint a kutató ’tudósok’. Nincs is rá
eszköz! Ésszel tudja, szìvével érzi, de mindkettő
tisztasága kell hozzá. Alig van más teendőnk -kötelességteljesìtésen túl(!)- az elme és a szìv tisztìtásán
kìvül. Aki uralmi elképzelésekkel elmerül a mindennapok zűrzavarában, az olyan lesz mint környezete;
(össze)zavarodott. A megértés-, vagy a valóság
megértésére való törekvés sem nem viszonyok, sem
nem helyzetek uralását jelenti, hanem belátását az
Úr útjainak kifürkészhetetlenségének. Megérteni
természetesen ember azt képes, amiről van ismerete, tudása. Ismeretlenről, nem tudottról tán még fogalomalkotás sincs. Be kell lássuk, a lél uralmi törekvése éppúgy kudarcra ìtélt, mint az ilyen irányú
emberi igyekezetek. Az Úr kegyes, időről-időre
megteremti a lél-ek „játszótereit” de megadja a
fejlődés lehetőségét is. Nem kell világutazó-, nem
világuraló kutatásokat tenni sehova. Nem kell
köldöknézésbe sem feledkezni. A feladat minden
ember számára adott, szolgálva tanulni, -megélni
családos létet, készülni a végső-, örök szolgálatra.
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mindenben látja a MINDEN-t s tudja mind a MINDEN-ben - mozgó az vagy mozdulatlan Tőle lobog mind egyre
A helyes megkülönböztető képesség olyan, hogy
tökéletesen látja a különbségeket, miközben mindenben- s mindennek érti mozgatóját. E ’mozgató’
lehet személy és lehet személytelen energia is. Amikor világunk mozgáskényszeréről beszélünk hisz mozgás nélkül nincs lét! (ahol minden megáll,
ott nincs lét/ezés/)- akkor annak egyik része személyek általi akaratlagosság, Isten és a lél-ek szuverén szándéka, másik része közvetlen akaratuktól
független energiájuknak hajtóereje. Személyes és
személytelen alapon gondolkodók között az a
lényeges különbség, hogy az előbbi ugyan személyre vezeti vissza a forrásokokat, úgy a MINDEN,
mint a lél-ek szempontjából, tudja hogy mind
rendelkezik személytelen (ki)sugárzással ami okkal,
mégis akaratlanul működik. Eközben az utóbbi mármint a személytelen hitű- a személyességet
kizárja, pontosabban a személytelenség alá rendeli.
Mint ha a ’semmi’ volna képes valaki(ket) orientálni. A MINDEN-tudatnak nem célja szilárd
személytelen hitűek gondolkodásának megváltoztatása, mert úgy tudja, hogy a személyek általi kisugárzás -gondoljunk itt Istenre és minden lél-re- kezelhető a személy elfogadása nélkül is. Akik úgy vélik lelki nyugalmukat biztosìtottnak, azok számára
több olyan út van, amin gyakorolhatnak tisztulási
folyamatot. Szerintük végállomásuk személyiségüks teljes anyagi megnyilvánulásuk feloldódása. Maguk- s világunk létezését kicsit úgy értelmezik, mint
a milliárd évekkel ezelőtt felrobbant -megsemmisült- csillag villanásának mai Földre érkezését. Most
érzékeljük azt ami már beláthatatlan régen lezajlott
s ott ahol történt már tényleg semmi nincs. Ám eközben a -szűklátókörűbb- csillagászok úgy csodálják a jelenséget, mint valóság. Tudják ők, hogy az a
múlt, de olyan távoli, hogy a most és a múlt közötti
időeltolódás előidézte illúziót félreteszik. Hasonlatos a végtelen időben örök lényegek (Isten és
minden lél) személytelen szándékainak, kisugárzásának megnyilvánulása, pedig az is illúzió. E folyamatban Maya Istennő a mozigépész, Ő munkál s
Általa pereg a ’film’ hol személyesen, hol akarata/szándéka által. Ha leáll a vetìtőgép (hagyományos celluloidos) a kép áll, mìg ki nem ég s megsemmisül. Volt nincs. Ha forog a vetìtő, akkor a
mozdulatlan -semmi- képkockák egymásutánnisága
látszólagos eseményt közöl s mi nézők ámulunk a
sok-sok semmin, ami közben történetet mesél.
MINDEN-tudatú tudja, hogy a mese nem valótlan,
az valaki műve, ami valaki által, valamitől információt közöl. MINDEN mindenben benne van s
minden Őbenne. Személyesen Ő maga magától,
személytelen energiái pedig -ezen teremtettségbenlél parányai által. Melyik Ő s melyik „sugara” ki-ki

válogassa szét. Szerencsére komoly lelki törekvőnek nincs ilyen feladata. Bőven elég örökös serénykedése, végezni rendjének s korának megfelelő teendőit. Felületes szemlélő ahogy nem látja mozdulatlanban annak állandó belső lüktetését, ahogy röghöz köti a növényeket, úgy nem gondol arra sem,
hogy semmi nincs lényeg nélkül. Mindennek van
lényege s Leglényeg a MINDEN. Az már összetett
kérdés, hogy mit, meddig bontva, miben, milyen
lényeget keressünk. Nem kell mindig Istenre bukkanni, elég tudni róla s elrendezéseit tudomásul
venni. Szentgyörgyi Albert mondta 90 évesen:
„Történetemben van némi irónia: mialatt az életet
kutattam, az élő szervezeteket ìzeikre szedtem, de
eközben kezeim között elsiklott az élet, és végül a
molekuláknál meg az atomoknál kötöttem ki, ahol
már nyoma sincs az életnek. Most öregkoromban
megpróbálom újra összerakni azt, amit korábban
rendkìvül nagy gonddal szétdaraboltam.” - ha öszszeáll a kép, már nem keresünk s nem keressük
sem élet, sem lét miértjét, mert megértettük mi a
dolgunk. A ’játszótér’ (e teremtett megnyilvánulás)
arra való hogy játszunk, de csak komolyan. Játszunk s tanuljunk, okuljunk. Oly komolyan, hogy
semmit ne vegyünk tragikusan. Csak könnyedén.
Azisnemis. Ha időben megtanuljuk, mi fogyasztható s mi mérgező, mi épìt s mi bont, mi rombol,
akkor kedvünkre játszhatunk, derűvel élhetünk,
mindenben megtalálva az örömöt. Aki nem ismeri
fel idejekorán az ártó dolgokat, az könnyen mérgeződik és sok olyan méreg van, amit nehéz letenni,
függővé tesz, kötődést szül. Azok sem nélkülözik
lényegüket, csak sajnos olyan burokba kényszerültek, amivel inkább ártanak jámbor gyakornoknak.
A szemlélődő, nyìlt gondolatú ember mindenből
tanul(hat) legyen az bármi a környezetben. Ha mérgező méregfogát kihúzzuk még az is fogyasztható.
Lásd a sok méreg/gyógyszert. Mikor a gyurgyalag
kedvelt csemegéjét a darazsat elfogja, előbb addig
csapkodja a fa ágához, mìg a maró hangyasav mind
kicsorog, majd jóìzűen, ártalommentesen lenyeli.
Figyelmes lelki törekvő látja, tudja a veszélyt s nem
kìsérti a gondoskodást. Mert tudja, a gondoskodás
is bennünk van, nem fogja le senki a kezünk ha mi
magunk nem, amikor bajba kezdünk. A Kegyes Úr
megengedi, hogy megégessük a kezünk. Majd meggyógyul. Aki tanul belőle előbbre jut, aki nem az
még sokszor megégeti magát és nem érti. Szerencsére -bizony- nem egyszer élünk! Nem kell félni,
hogy bármiről lemaradunk. Újabb és újabb izgalmas folytatások következnek, csak ne vesszünk el a
rengetegben. MINDEN kifelé-befelé végtelen. Hát
nem kell sem messzenézni, sem parányokra bontani semmit, kint is bent is ugyanaz a LÉNYEG.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
228
aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - azt Én soha el nem hagyom s ő sem hagy már el Engem
Mikor valaki, valakire-, vagy valamire gondol, akkor
-gondolatilag- vele van. Ha személyek esetén kölcsönös az egymásra gondolás, akkor legyen bármilyen fizikai távolság, a két fél tudja/érzi hogy
együtt vannak. Természetesen egyszerűbb lények-,
vagy létezések esetén ez a kölcsönösség meglehetősen kétes, de lelki/szellemi/érzelmi módon érzők kapcsolata érthető. Aki tudja, hogy a Legfelsőbb/MINDEN/Isten/ Mindátható személytelen
formájában mindenben benne van -azon túl, hogy
minden Őbenne zajlik- az arról is tudatos, hogy Ő
mindig, mindenkire gondol. Figyelemmel kìséri az
eseményeket, történéseket, de még az emberi gondolatokat is és rendszerint mosolyog. Mikor ’szemöldökét’ összehúzza, akkor is inkább csak rácsodál
Önnön végtelen gazdagságára, aminek módozatai
kifogyhatatlanok. Miközben az Úr végtelen sok
rész(let)re képes figyelmét megosztani, mi legtöbbször igazán egy felé is nehezen. Majd minden ember úgy él, tevékenykedik, hogy legtöbbször igazából nincs ott ahol épp tesz-vesz. Élete zajlik megszokásból. Ott van ahol fizikai teste épp funkcionál, de gondolatai szerteszét csaponganak, érdeklődése, vonzalmai, kötöttségei, kötődései, megszállottságai, stb. felé. Nem megy magától az un. ’egyhegyűség’ azaz mindenek kizárása akkor, amikor
eszményünk-, célunk felé igyekszünk koncentrálni.
Gyakorolni kell! Hogy épp oly rutin legyen, mint a
figyelmetlenség. Ott pl. a sok jóga-klub s alig akadnak akik gondolata folyton a Legfelsőbbön, Vele
kapcsolatban kalandozna. Sokan megfigyelték már,
hogy pl. az un. dzsapa-meditáció (szent nevek ismétlése: Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari)
közben támadnak a legkiválóbb átrendezési ötletek,
hisz a gyakornok jár-kel, vagy nyitott szemmel tekintget körül és „mély” kapcsolódási törekvése
közben átalakìtja környezetét. Ha kényelmes pózban ülve becsukja szemét, akkor meg elalszik. Édesdeden kapcsolódik álmaihoz. Persze, hogy az Úr
mosolyog csetlő-botló keresőjén. Mint mikor az igyekvő kisded megveszekedett igyekezetén derülünk, ha valamit elérni, megkaparintani törekszik.
Tanulni tőle is lehet(ne) elszántságot, kudarctűrést.
Lenézzük néha e csöppségeket, de amikor méréseket végeztek egy kisgyermek tevékenysége és sportoló felnőtt arányosìtott terhelés mellett végzett fáradozása között, kiderült hogy erős emberünk már
rég kidőlt, mikor a csöppség még javában igyekezett. Ha érdeklődés megvan, figyelem nem hanyatlik, igyekezet töretlen, akkor csodákra képes az
ember és nem csak anyagi/tárgyi alkotásokban, de
a magasabbrendű szellemi szférában is. Ha csak töredékét fordìtanánk lelki életre, mint anyagi/fizikaira bizony menne az egyhegyűség, törekvés a tisztu-

lásra. Avatár Balarám biztosìtotta hìvét, hogy soha
el nem hagyja s ha követője nem csügged, az sem
fogja elengedni szeretett Urát. Azt a szeretett Urat,
Akitől hìve nem vár el semmit! Semmit Tőle sosem
kér, csak adni igyekszik az Önmagában Teljes Legfelsőbbnek és megkülönböztetés nélkül a vonatkozásban, hogy nem válogat mit cselekszik szìvesen
vagy mi terhes. Szolgál. Mert a kóbor lél uralkodni
szeretne -azért van itt- de lelki törekvő szolgálatra
készen végzi, mi adatik. Persze értelem, figyelem el
sosem hagyható, hisz az ugyancsak megkötött ember nem mentes sem ’szeszély’ sem a ’nemjó’ jármaitól. Az érzelem alapú-, szìvbéli folyamatok mindig úgy hiszik, hogy Istenüket szolgálják (úgy hiszik
s vagy úgy van, vagy nem) mégsem látjuk megtisztulásukat. Mértékkel húsevők, mértékkel italozók,
mértékkel szexelők, mértékkel gyarapodók, mértékkel dohányosok, mértékkel kávéznak s teáznak,
mértékkel szórakoznak és ìgy tovább és mértéktelenül elhanyagolják lényegi lényük felszabadìtását.
Anyagi/testi érdeklődésük tölti ki egész életüket,
majd mikor ott az idő a távozásra, kapaszkodnak amìg csak bìrnak kötődéseikben ragaszkodásaikba.
Görcsösen csüngenek szeretteiken, rokonaikon,
nemzet- és párttársaikon, hittestvéreiken, hitükön s
szerzeményeiken ahelyett, hogy tényleg oda figyelnének amit magukkal s Isten(ükk)el kapcsolatban
azideig vallottak. Ez az általános a sokság körében,
de természetes, hogy vannak tényleg elkötelezettek,
akik komolyan gondolták szellemi/lelki elkötelezettségüket. Számukra nem okoz gondot az elengedés, valóban Urukhoz készültek. Hiszik, hogy
Istenük oly hűséges hozzájuk, mint ők hozzá. Néha
hallunk ilyenről. Elismerés nekik. B.T.592. „…értelemből az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót - megkülönböztető képes tudja mi kár s mi a jó 593. szeszélyes értelmű az ki nem látja mi rossz mi jó kötelességet sem érti s hogy mi követni való 594.
nemjó annak az értelme ki nem látja a valót - illúzió
vallászavar mi rajta uralkodó 595. jó az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz - egyhegyűen elmét
fékez ural minden érzéket 596. szeszély minden
eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség
gazdagságban szerelemre vágyásban 597. nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s félelmet - bú kereső
és mogorva büszke s kétségbeesett…” - hát kerüljük a mogorvaságot, el bút, álmot, félelmet, hogy
megláthassuk mindenben a Legfelsőbbet, ha másként nem hát lehetőségek gazdagságát a Felé való
törekvésben. Mert a szolgálat lehetősége mindenkinek, mindenhol s mindenkor adott. Ahogy az egyhegyűséget, úgy a megkülönböztető képességet is
tanulni, gyakorolni kell, hogy tudva tudjuk a Legfelsőbb el nem hagyja hìveit bármi vérzivatarban sem.
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tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon
Minden lél Isten és mégsem Isten egyik sem. (szándékosan maradtak el idézőjelek, vagy aposztrofok)
Ez is, az azisnemis törvény paradoxona. Az „isten”
szót is mint oly’ sok emelkedett lelkiségű- és tudáshordozó információt-, vagy megjelölést olyannyira
lejáratott a közbeszéd, hogy nehéz megfelelő méltóságára emelni alapkifejezéseket. Nem ezért maradtak el a megkülönböztető/kiemelő jelölések, de
pl. ezért használja a MINDEN-tudat következetesen a Legfelsőbbel kapcsolatban a MINDEN/Isten
megnevezést. Még akkor is ha ìgy meglehetősen
személytelenné válik az Úr -mint ha neve sem volna- de végtelen sok neve közül ugyan melyiket emeljük elsődleges rangra? Különböző vallások különböző isten-neveit? Legillendőbb volna HARI*,
azonban mivel a Bizalmas Tanìtásban Avatár Balarám a Mester, hát e név a leggyakoribb itt és hasonló megszólalások oldalain. Neve pedig hiába
végtelen -sok- Ő maga bizonyos, hogy „csak”
EGY! (* Hari = a Legfelsőbb, az Istenség Mindenható Személyisége. Ő irányìtja az összes fizikális
mozgást. A hìvek szìvének elrablója. ’Hari’ a férfi –
Nap jelleg, ♂, a felfelé, a felszabadulás felé törekvő,
’Hará’ a női – Hold jelleg, ♀, a Földhöz-, az anyagi
léthez kötő. A közkeletű ’Hare’ kiejtés és ìrásmód
magába foglalja a Legfelsőbbön túlmenően a két
nem jelentéstartalmát együttesen is, ami az anyagi
megnyilvánulás alapja, a kettősség – egy időben ez
is, az is.) Amikor egy önálló személyiséggel rendelkező létformát vizsgálunk, adott lényegalkotó lél
átmeneti burokjaként/ruhájaként, akkor annak a
lénynek lél-je a lokális Istene, a szó minden értelmében. Globális (sőt Univerzális, vagy Végtelen)
szempontból természetesen a MINDEN az Ő Istene is, de Akivel folyamatos napi dolga van egyénnek, az a lokális Isten volna. Ezzel szemben mindig, minden vallásos ember kifele imádkozik. Fölfele fohászkodik és tekinget, nem befelé valódi kiléte felé, még olyankor sem amikor -filozófikusanmagát istennek tartja! Persze „ha minden Isten része, akkor minden rész Isten” - gondolja, vagy állìtja, de ez ép oly hamis, mint a minden Egy még
akkor is, ha MINDEN EGY! Világunk márpedig
forrásoka folytán -Isten álta elrendezetten- bármennyire is Egy-ség(es) meghatározó kettősége és
végeláthatatlan gazdagsága következtében sok szìnű. Ebben a sokszìnűségben kéne embernek eligazodni úgy, hogy megmaradjon egyéniségnek, de
fogadja el a közösséget, legyen szuverén és mégis
nemzetsége kötelességkövető tagja, szabad alkotó,
ám az Úr feltétel nélküli szolgálója, az elé kerülő
helyzetek etikus megoldója. Komoly feladat, küzdünk is vele életről-életre. Rójuk Maya taposómalmát, a kötőerők kényszereit és alig-alig válogatunk

tudatosan ’jó’ ’szeszély’ s ’nemjó’ közt. Leglényegi
szeszélyünk folytán csapódunk pillanatnyi kötőerőbehatároltságunk szerint. Mikor ’jó’ dominál; egész
emberien, nemegyszer istenien tudunk viselkedni.
Mikor a ’szeszély’ ural hát rapszódikusak vagyunk.
Mikor a ’nemjó’ vezet, bizony inkább emberalkatú
állatra hasonlìtunk, mint sem a teremtés koronájára.
(leglényeginek emlìtődött a szeszélyünk, de hát valljuk be, hosszú intervallumban ha értékeljük viselkedésünket, reakcióinkat, még szerencsés ha nem a
’rossz’/elégtelen bizonyìtványt kell magunkról kiállìtani.) Eközben Isten-szerűek is vagyunk valóban.
Olyanok, Aki egyidejüleg az is és nem is, ugyanakkor jó és nemjó, majd minden pillanatában szenvedélyesen szeszélyes is. Lássuk be nem sok más kiút
van, mint a tudatos lét, az értelem vezérelte gondolkodás és a helyes tanìtások szerinti életvezetés.
Nem kell félni az aszkézisnek kikiálltott önmérséklettől, bizonyos önmegtartóztatástól. Tekintsünk
Atyánkra, akinek Balarám aspektusa bármit megtehetett volna, mégsem tett meg. Ha más Isteni aspektusokat figyelünk tény, hogy sok intrikát, csatát
és politikát látunk, de hát az emberi történet már
ilyen s mikor milyen, attól függően ki ìrja? Mert „A történelmet mindig a győztesek ìrják! Amikor
két kultúra megütközik, a vesztes megsemmisül és
a győztes ìrja meg a történelemkönyveket.” -Dan
Brown- vagy „A háború a történelemnek az a leckéje, amit az emberek mindig hajlamosak elfelejteni.” -Benito Mussolini- vagy „A történelem egy
csokor hazugság, amiben többen megegyeztek.” –
Bonaparte Napoleon- vagy „Az ember hol lámpát
gyújtott, hogy lásson valamit, hol meg sietve eloltotta, nehogy megijedjen attól, amit látnia kell.” Kertész Imre- és még folytatható volna a sok kultúrtörténeti emlékkel, de ami bizonyos, hogy nem a
bölcsesség kìsérte útján a történetìrások emberét.
Mielőtt azonban belekeserednénk a sok önostorozásba, lássuk be mindez s minden az Úr tudtával,
jóváhagyásával történt. Miként valósúlhatott volna
meg, ha a Legfelsőbb nem engedi? A MINDEN
minden. Nem több, nem kevesebb. Pont annyi amennyi e szìnes forgatagba belefér, csak hogy B.T.
76. „…tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát
- de az élők ébren léte hoz tudónak éjszakát 77. élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - mìg a
bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78.
bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe mégis nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje
79. békét talál az a férfi aki hamis éntől ment elhagy vágyat mindenektől nincsen benne ellenszenv…” – az Isteni lél jó-szeszélyes-nemjó, miként az Úr természeti elrendezésének jármai, de
hogy ki mely igát veszi a nyakába? Szabad a döntés.
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kedves Jas én jó barátom tökéletes az lehet - aki látja a lényeget búsderűsen egyre megy
Lehet valaki szomorú, lehet vidám, a „mozi” ugyanaz, „csak” a „szereplő/néző” hangulata változik. Ez a látásmód nem csak aszerint változik, hogy
adott történésben szereplők, vagy nézők vagyunk,
de egy életen belüli életszakaszonként-, emberi osztálybéli meghatározottságonként-, lényegi lényünk
befedettségi szintje- és adott időben rajtunk uralkodó kötőerő(k) szerint is. Úr Balarám arra figyelmeztet, hogy hangulatunktól függetlenül igyekezzünk
„látni” a lényeget. Azt a lél-t, Aki szemmel nem látható, hallani-, tapintani-, megìzlelni-, kiszagolni
nem lehet (hisz Ő nem anyagi!) Tehát egyik érzékszervünk-, ìgy érzékünk sem képes Róla képet alkotni, vagy egyáltalán megtapasztaláshoz segìteni.
Szìvpártiak azt mondják; „Hallgass a szìvedre!” –
rendben, de mit fog súgni nekünk az a „szìv” amely
nem tud a lél-ről, nincs tisztában ember (s minden
más) lényegével, bele van gabalyodva az érzés(ek)be, ami ráadásul időről-időre hullámzik…? B.T.
632. „…e Bizalmas Tanìtásra ki figyelmét fordìtja értelmével imád Engem s él a MINDEN-tudatban
…” - hiszen érti hogy; B.T.623. „…ott vagyok
Mindáthatóként minden szìvben tudhatod - kápráztató energiám élőt bábként mozgató…” - mert
minden energia/mozgató(erő) mögött is Isten van.
Látjuk, nemlátjuk, derűben, bánatban, Ő sosem kárunkra-, főleg nem vesztünkre munkál. B.T.616.
„…odaadó szeretettel elér Engem biztosan - nem
bánkódik vágy se fűti minden lénynek barátja 617.
önfeladó odaadás csak az mi Hozzám vezet - aki
ìgy tesz az megérti s elérheti fenségem 618. lelki
ember eddig érve kötelesség szerint tesz - folyton
munkál de már nem vágy anyagi eredményre 619.
Nekem ajánld minden tetted légy hű Hozzám
örökkön - MINDEN-tudat általvezet útba került
göröngyön 620. túljutsz minden akadályon hogyha
folyvást Velem vagy - de elvesztél mikor büszkén
tévtudatnak utat hagysz 621. hogyha elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz - néped bizony mind elveszik nyom se marad utánnok…” – emlékezzünk
vissza, hogy a Bizalmas Tanìtás Avatár Balarám és
az ős-jász Jas tátos között zajlott. Mikor nép nyomtalan vesztéről esik szó, akkor ez nyugodtan kiterjeszthető minden lelki törekvő helyzetére, amikor is
istentelen életet élve, önnön közösségét sodorja
végveszélybe, akár megsemmisülésbe. Itt nem az
egyének fizikai vesztére kell gondolni, hanem azokra a közösségi szerveződésekre, amelyek a tagok
gondatlansága-, figyelmetlensége-, önzése-, stb. miatt lényeg nélkül maradtak. Mert minden közösségnek is van lényege, ami ha nem is direkt lél, de a
közösségalkotók együttesének együtt rezgése. Mìg
’jó’ ez a rezgés, együttáll a közöség ’jó’ céljával. Ha
’szeszély’ által meghatározott a rezgés, akkor kiszá-

mìthatatlan a fejlemény. Amikor pedig ’nemjó’ szerint lüktet a köz „szelleme/szellemisége” olyankor
az eredeti gondolat elveszett. Tehát a köz(össég)
sem tűnik el azonnal nyomtalanul, de már rég nem
arról szól amire azt alapìtói megteremtették. Lehet
ezen szomorkodni, attól a leáldozás visszafordìthatatlan. Lelki törekvő azonban a tökéletességért tesz,
azon tökéletességért ami kiemeli az anyagi/testi
téveszmék, tévképzetek világából és tárgyiasult kötődések helyett lelki viszonylatokat/távlatokat nyit.
B.T.607. „…az éli tökéllyel éltét ki kötelességel tesz
- elmondom most Jas barátom imìgy élni hogy
lehet 608. kötelesség tétel közben aki csak Engem
imád - Mindáthatót okok okát tökéletes nem hibáz
609. hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint
tesz - bűn nem éri mintha másét végzi tökéletesen
610. ahogy tüzet füst vesz körül minden hibákkal
terhelt - tökéletes cselekvés nincs tedd a kötelességed 611. érintetlenséget érve nem vágyva már
semmire - ragaszkodás nélkül élve tökéletest elérhetsz…” – „Kötelességteljesìtés” „Isten imádat”
(akár) „hibákkal is” „kötelesség szerint” „érintetlenségben” „nem vágyva semmire” „ragaszkodás
nélkül” lehet elérni a tökéletességet. Nem szabad
elsiklani azon realitás felett, hogy „tökéletes cselekvés nincs!” amit nem szkeptikus harcos közöl,
de a Legfelsőbb Maga. Ezért is kerül sokszor fölemlìtésre, hogy a MINDEN-tudat realista. Mondhatják ideának, mégsem idealista. B.T.582. „…
minden lényegét ki látja jó jelleghez tartozó - oszthatatlant megosztásban lélt ki Nekem hódoló 583.
aki külön külön lát itt mindent ami létezés - nem érti
a MINDEN-séget köteléke szenvedély 584. egy dologhoz ragaszkodó értés nélkül bókoló - azt tekinti a
világnak jellemzője a nemjó 585. kötelességét ki teszi
vágyak nélkül kitartón - annak minden tette áldott
köteléke tiszta jó 586. cselekvés mi vágy tüzelte erőlködő törekvés - megtévedett éntudatban az egy merő szenvedély 587. visszhatásra nem tekintő önös
ártó cselekvés - jellemzője bizony nemjó miből nincsen menekvés 588. jót és rosszat egyként élő alázatos cselekvő - érintetlen mindenektől jó az ilyen törekvő 589. szeszélyes ki tisztátalan jóra rosszra egyként tör - vágya hajtja s tett jutalma irigy s mindig
esendő 590. aki makacs rest és lomha sértő s rosszindulatú - csalfa hazug ingadozó nemjó ami rajta
úr…” - a MINDEN alaposan körüljárja s körülìrja
azokat a sajátosságokat, amivel jó tisztában lenni
annak, aki szeretne változtatni a szellemi- és erkölcsi hanyatlás útját járó sokság-szerű szokásain.
Munka ez, lelki munka, ami pillanatról-pillanatra anyagi/testi körülmények között folyik. Szìvből, különösen tisztátalan szìvből próbálkozva bizonyos
az eltévedés. Tiszta szìv, józan értelem mi megsegìt.
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Legfelsőbb Úr hallgatlak én szól a jámbor rétlakó - mégis kétség gyötör abban biztos pont hogy fogható
Jas, mint „jámbor rétlakó” van aposztrofálva, holott amikor az ős-jász tátos felkereste Úr Balarámot,
akkor még egy letelepült nép küldöttjeként indult
el. A „rétlakó”-ság az elkövetkezendő évszázadok
kóborló nomád életvezetésére történő utalás. Nem
egy gondolkodó veti s vetette fel már korábban is,
hogy a letelepült- és a nomád életmód gyakorlatilag
’ég és föld’ Még az Ó-Testamentum is jól érzékelteti -bár legtöbb keresztény értelmezés figyelmen kìvül hagyja azt a tényt- Káin a letelepült földművelő és Ábel a vándorló pásztor esetén keresztül, hogy mi is a különbség. Pl. a tűzáldozat
elfogadása Felsőbbség által. A letelepült Káin áldozati tűzének füstje nem szállt fel, mìg a kóbor
Ábel tüzének füstje igen. Eltérő légköri viszonyok?
Ugyan. Tökéletes a szimbólum. Aki egyhelyt megtelepedve rontja maga s környezete helyzetét, az hiába áldoz. Mìg aki elfogadja az Isteni elrendezéseket, az bìzhat áldozata célbaérésében. Mikor a Bizalmas Tanìtás elhangzott, (mai kutatók) a Föld népességét úgy 250 millióra teszik; meghatározóan a
Nìlus-völgy, Mezopotámia, Indus-völgy, Jangce és
Sárga folyók-völgye térségében. Így a Turán alföld
is (Aral tó, Amu- és Szìr-Darja), ahol As ősök is éltek, ugyancsak ritkán lakott terület volt, miközben
flóra és fauna szempontjából igen gazdag. Nem
dúlt még az elsivatagosodás. Választásos alapon lehetett kóborló nomádként is teljes földi életet élni
még, nélkülözések nélkül. Jas ezzel az üzenettel tért
vissza övéihez, de az addigra már As városállamban
is eluralkodott nézeteltérések következtében kevesen követték a (még gazdag) pusztába. A világ népessége pedig szaporodásnak indult. BBB. Három
kő (részlet) „…Egykor nem oly nagyon régen, ott
távolan, hegyen túl ott volt határ, látóhatár, onnantól volt más az úr. Most meg látod fűcsomóban három kő egy sorban áll, szomszéd népek rakták ide,
itt leend az új határ. - Nem használt az intő szó
sem, párzottak és szültek is, kevés valá tátos szava,
látod észnek hűlt helyit. - Van egy földrész amin élhetsz, van egy másik másoké, amìg elférsz minden
rendben, ha sokasodsz már kevés! Összeértek életterek, kicsiny lett az ősi föld, sok az éhes száj s a
másvágy, asszony szìvet szédìtő. - Egykor csendben, szép szelìden éldegéltünk távolabb, amint szűkült a nagy puszta, odébb vittünk sátrakat. Jártuk
ősink örök útját, tudtuk; állni nem szabad, bölcs a
földjét föl nem éli, elébben tovább halad! - Mért
kell mindig tovább menni? - kérdi legény érttelen Egyhelyt szokva, mindent tudva, volna nagyobb
kényelem! - Mikor egyhelyt megtelepszel, azt gondolod ten helyed. Idő múltán azt képzeled, birtokod és úr vagy te! Körbe vonod, megforgatod,
más e földre nem léphet, megzavar hogy ki van ki-

ért, hamisság lesz képzeted. Úgy képzeled minden
tiéd, mi birtokon belül van, tested vérét is áldozod
hogyha rádtör szomszéd had. Így szoktatod magzatod is; - Becsülje mi ősöké! - bár ha tudná semmink sincsen, mit magunkkal vihetnénk! - Magunkkal a végső útra -ami mindent egyszer érmezìtelen s üres kézzel, oda csak úgy mehetnénk.
Nem vihetünk ragaszkodást, vágyaink se vihetnénk,
amìg ìgy lesz addig ember, kezdi újra életét!” (Nevetségesnek tűnik, de volt Magyarországon a XX.
szd. vége felé egy rövid időszak, amikor korlátozták
a TV adásidőket. Rá kilenc hónapra megugrott a
születések száma és ez siralmasan komoly.) Az elsokasodás maga után vonta a letelepedettek érdekszféráinak összeérését s a nézeteltérések kora felvirágzott. Nem csoda, hogy ma is örök kérdés; „biztos pont hogy fogható”? - Szerencsére aki keres, talál. Ki komolyan s komolyat keres azt fog találni.
Aki könnyű, hangzatos, látványos, népszerű utat
keres, arra fog lelni. Azonban ha elég komoly volt a
lelki keresésben, csak nem elég bátor, akkor előbbutóbb belátja, a könnyebb nem vezet érdemi eredményre. Nincs biztos pont, csak az illúzió, ami gyakorta nagyon kiábrándìtó; „-Még itt is? Még a lelki
életben is a szélhámosság, a szemfényvesztés, a talmi, a gagyi?” - Igen itt is. Az általános ember fél a
szűk mezsgyétől. A mezsgye nem csak szűk, de
egyfajta borotvaél is, amiről hol jobbra (érzelmi
alapon) hol balra (értelmi alapon) gyakornok lebillen s ha nem ügyel hát elsodródik. Viszi a sokság
árja, magával ragadja a népszerű (mi olyan mint a
nép – a mindenkori) Minden kornak és helynek
megvan a maga története, az óvatos pedig ahhoz
igazodik. A járt utat gondolja biztosnak, pedig ha
megértené, hogy mindenki más, akkor -különösen a
lelki úton- nem lehet örökké egymás nyomába lépni, hisz akkor nem önnön valódi útunkat tapossuk,
de mások sarát. Erre volt régen a hagyománykövetés. Mikor még lassú(bb) volt az idő. Egy lassú(bb)
korban. Ma nem érünk rá. Itt és most kell boldognak lenni, itt és most kell üdvözülni, majd a végén,
ha már kiéltük amit kìvánunk. A lemondás megvetés tárgya. Sokféle istent imádnak s imádtak a világban, de önmérséklőt, önmegtartóztatót nem nagyon emlegetnek. Haragvó, bosszúálló, a hadak
Ura, miegymás, akad sok kultúrában s követik is a
harag, a bosszú, a háború megszállottjai. Harc,
küzdelem, verseny, másikat legyőzni, letaposni és
dicsőséget, hìrnevet nyerni, büszkén feszìteni,
„Lám én vagyok az első, Én vagyok a győztes!” - és
minden győző elbukik. Még a sok-, mindig nyerő
Fekete Mágus is nyer, nyer, majd végül elbukik. Ne
haragvó, bosszúálló-, ne hadakozó, vagy versengő
biztosságot keressünk, de ’jó’-t és békére vezetőt.
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mert az elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló - nyughatatlan dacos álnok mindig másra sarkaló
A védikus- (gyökszava: vid = tudás) azaz tudás
alapú bölcselet három finom fizikai megnyilvánulást emlìt a durva (föld = szilárd, vìz = folyékony,
levegő = légnemű, tűz = rezgés, tér = ’éter’) anyagi
kötöttségek felett, mint az; ész + értelem + hamis
én(ön)tudat, vagy ’elme’ és benne az ’érzet’ (mint
felfogó képesség) ’értelem’ (mint intelligencia, gondolkodási-, mérlegelési-, választási-, döntési képesség) valamint a ’tudat’(osság), közte embernek magával szembeni szemléletmódja. Egy ugyancsak
nem vallásos netes filozófiai oldalon áll a következő: az elme „…égi eredetű, és nem csak a praktikus, mindennapi észt jelenti. Ha elménk ekkora
áldás lenne, miért látjuk mégis átoknak is egyszerre?
A választ keresve gondoljunk vissza például az utóbbi negyedórára, és fussuk végig magunkban,
merre jártak gondolataink e kis idő alatt! Legtöbbünknél valószìnűleg sokféle, ide-oda futó ötlet
tűnt fel, melyek közül egyesek megmagyarázhatatlanul messze szaladtak, mások meg -néha a legjobbak- gyorsan elfelejtődtek. Az elme egyik tulajdonsága tehát az, hogy nehezen irányìtható, sőt,
mintha egyszerre túl sok gondolatnak vagy gondolatfoszlánynak akarna helyet adni. Hogyan lehetne
jobban vezérelni ezt az engedetlen részünket?...” A
B.T.204. „…ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége…” - („szeszély” – értsd: csapongás) A „vezérlés” első lépése a tudás-szerzés. Persze kérdés; Milyen tudás? - a MINDEN-tudat a valódi tudás
hìve, azé, ami legközelebb áll az Abszolút Igazsághoz és leginkább független az ember egyéni/szubjektìv meglátásaitól, érzéseitől, zűrös elmeműködésétől. Mert B.T.69. „…ha az ember érzékeit szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét
átöleli 70. ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki
indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad
71. de a fegyelmezett elme vágykeltések között is mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem
hisz 72. szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben
nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz
esendő 73. szabályozatlan elmével kegyem nélkül
béke nincs - béke nélkül nincs boldogság elveszik a
tiszta hit 74. hogyha érzékek közül csak egy is lész
zabolátlan - elsodródik az értelem mint a szélfútta
bárka 75. lásd be tehát Jas barátom csak az egyensúlyozott - ki elméjét féken tartja érzékire nem lobog…” - Tehát az elmét nem csak használni és/vagy nemhasználni kell (ösztön szerű lét) de művelni is. A műveletlen elme állatias, tisztátalan érzet/érzelem-, -jobb esetben- pillanatnyi szeszély-,
ha nem ’nemjó’ vezérelte zsarnok, lény és test fölött. Úgy a testi létre (egészség), mint a gondolkodó
lényre (tiszta értelem) kedvezőtlen hatású. A fenti

B.T. idézetben Avatár Balarám, azaz a Legfelsőbb/MINDEN/Isten ìgy szól(t); „a fegyelmezett
elme vágykeltések között is - mély békéjét mind
megőrzi ha örökkön bennem hisz” - A ’béke’ egyfajta nyugalom, megállapodottság örökké változó,
lüktető világunkban, egy benső sziget, ahova nem
hat a külső kavalkád. A tudás-keresés közben pedig
elengedhetetlen a Jas által korábban óhajtott „biztos pont hogy fogható” kérdés tisztázása. Egy
„központi vezérlő elv” nélkül még a gondolkodó
ember is csapong, mint az uralatlan, szabályozatlan
elme - hát még a nem gonolkodó ember! Hol erre,
hol arra kalandozik, hol erre kapja fel a fejét, hol
arra, mikor kedvel valamit, mikor elutasìt és ìgy
tovább. Ezek a nyughatatlan elme művei, ami nem
független tőlünk, de nem lényegi lényünk sajátja,
hanem anyagi/testi létformánk része/terméke. Az
általános elme úgy tudja, hogy ez a test az énünk.
Már tudjuk, hogy ez tévedés! Nem mulandó testünknek van ’én’-e (természetesen mìg él, benne
van a lényegalkotó örök lél! – hisz Tőle/Általa létezik élet) hanem valódi ’én’-ünknek van átmeneti
teste! Amint e két fontos fogódzót leszögezzük (legyen akár csak munkahipotézis) Isten = MINDEN, valódi lényegünk, a lél pedig nem anyagi/
testi, akkor már kordában van tartva az elme csapongása, nem parttalan. Mit mond(ott) az elmével
kapcsolatban Buddha? „ A világot az elme vezeti,
Az elme nem látja önmagát, A jó és rossz tett oka
az elme. Mint egy tűzkerék, forog, Mint a hullámok, mozog, Mint az erdőtűz, éget, Mint egy nagy
folyó, szétterjed.” Ha elvonatkoztatunk az agy fizikai formájától és az abban zajló folyamatok keltette
-anyagtalan- gondolatokat tekintjük magasabb rendűnek, akkor megértjük, hogy világunk vezetését
(mozgatását, befolyásolását…) is egy magasabb Elme végzi ami; az ’AKI’ -Személyes- Isten gondolata. Mivel a gondolat az anyagi agy, anyag-feletti
szellemi („lelki”) terméke, értelemszerűen anyagi
értelemben „láthatatlan”. Mégis e láthatatlan erő, e
kettősségek uralta világban jó és rossz között „rezeg” változik/váltakozik amiben sosincs nyugalom.
Látjuk, hogy nem csak az elme nyughatatlan, de
(fennállásáig!) örökmozgó világunk is. Forgandó. A
Buddha-i „tűzkerék” akár a szvasztika, mi jobbra
forgatva ’jó’ - balra forgatva ’nemjó’. A hullámzás,
maga a létezésben megnyilvánuló rezgés, amitől az
elme sem független (mìg gazdája él, mert testelhagyást követően az anyagi/testi ész működése leáll,
elmeműködés megszűnik – az Isteni feledés marad
utána és a mások elméjében még tovább élő-, megőrzött gondolatok) És igen, az elme képes mindent
fölégetni, mindent elárasztani, ha gazdája nem
ápolja, nem fegyelmezi, nem orientálja, csak hagyja.
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Balarám megértőn mondja tudom zsarnok gondolat - szorgos hívem mégis elér ha érintetlen marad
Nincs más lehetőség mai korunkban komoly lelki
törekvő számára, mint az érintetlenség. Aki ezt eléri, annak valóban derű-bánat egyre megy. Az érintetlenség a MINDEN-tudat eszményi állapota. Amikor a lelki törekvő végzi kötelességeit, ott-akkorúgy, ahogy a hely-idő-körülmény lehetővé teszi, de
semmi nem érinti meg sem elméjét, sem lelki célját.
Felülemelkedik a változásokon és már itt boldog ezen árnyékvilágban. Kezdjük talán a végén; ’árnyékvilág’. Sokhelyen előforduló jelzős szerkezet, amivel több szellemi iskola illeti az általunk lakott-, érzékelt-, élt világot. Ha a megszokott emberi módon
közelìtünk, akkor elsőre mi is azt gondoljuk, hogy
amikor nincs különösebb baj (B.T.62. „…testi kìn
vagy főfájás - bántó élők bosszantása földi vész és
égcsapás…”) akkor legtöbb földi környezetet szépnek, körülményeket kellemesnek, viszonyokat- és
lehetőségeket kecsegtetőnek látunk. Persze amikor
baj van, akkor felkavaró a környezet, nehezen viselhetőek a körülmények, viszonyok- és lehetőségek
nem sok jóval kecsegtetőek. Az érintetlen személy
mindkét helyzetet azonosan éli meg. Benne van,
konstatálja a valóságot, de mivel tudja a mögötteseket, az okokat -leginkább az okok okát – magát Istent- elfogadja azokat. Értelmesen figyel s tesz úgy
hogy környezete a nyugalom, béke(sség) felé hajoljon, ne az ellenállást, a harcot, a küzdést, a mindent
és mindenkit legyőző igyekezetet tanusìtsa. Maga
magának, önmagával szemben nem sok dolga van,
hisz elfogadja a kihìvásokat, szeretetteljesen viszonyul mindenhez és mindenkihez, azaz nincsenek elvárásai és az értelme erejével, megkülönböztetőképessége segìtségével, próbál jobbìtani. Ha nem
sikerül, akkor sem csügged, belátja, hogy mindent
nem lát(hat) át, mindent nem tud ellensúlyozni legnagyobb jószándék mellett sem. Másik kedvezőtlen
körülmény, hogy rendszerint az ilyen gyakornok
egyedül van, szemben a sokság általános értékrendjével, ki-ki egyéni ambìcióival, elképzeléseivel, terveivel és tetteivel szemben. Mikor valaki pl. arra panaszkodik, hogy fájnak az izületei, nehezen-, fájdalmasan tud csak mozogni, óvatosan el lehet mondani, hogy a húsevés következtében az emberi szervezet savasodik -ahogy kimutatott, hogy az emberiség világviszonylatban savasodik!- Az egészséges
szervezet eredendően semleges kémhatású, a savasodás pedig -többek között- a porcok ridegedésével, felgyorsult öregedésével, kopásával jár. Mint a
kenetlen kocsi, csak a „nyikorgást” hallás helyett
inkább érzik az érintettek. „…Éppen annyira távolodunk el az egészségtől, amennyire a savképző ételek túl nagy mennyiségű bevitelével lehetővé teszszük a lúgok eltávozását. Talán meglepőnek tűnik,
ha azt mondom, hogy minden betegség ugyanarról

szól, nem számìt, mik a megnyilvánulási formái, de
tényleg ìgy van…” (William Howard Hay amerikai
orvos - 1933-ban) Később Dr. Theodore Baroody
lényegében ugyanezt mondja: „…A számtalan betegségnév igazából nem számìt. Ami számìt, az az,
hogy mindegyikük ugyanabból az okból származik… túl sok savhulladék van a testben!...” - Ezt az
emberek leginkább az izomláz formájában szokták
érzékelni. Amikor a nagyobb fizikai megterheléstől
savasodás áll elő, ami felszìvódásáig izomfájdalmat
okoz. (jelen sorok ìrója 24. éve vegetáriánus. Eközben nem kerülte a fizikai megterheléseket sem favágás, kézi kerti munkák, sk. házépìtés, stb.- ám
24 éve nem ismeri az izomlázat) Szó nincs a nehezen mozgó embertárs(ak) meggyőzéséről, de ha
sosem hall(anak) arról, hogy -az amúgy senkinek
sem szükséges- húsevés senkinek nem kedvező, akkor még véletlenül sem fog felvilágosulni, hogy
helytelen úton jár. Nem véletlenül mondja a
MINDEN-tudat, hogy senkit sem kell semmiről
győzködni, példát kell mutatni az árnyékvilág árnyai
közt, amikor majd’ mindennek a sötét árnya vetül s
nem a tiszta fénye. Visszafelé haladva az elöljáró
gondolatokban, a „már itt boldog” kijelentés nem
arról szól, hogy minden az egyén elképzelései, tervei szerint történik. Nem. Különösen Maya (Illúzió) Istennő tesz meg mindent annak érdekében,
hogy amit az ember(ek) kifundál(nak), az elé mindenféle fondorlatos akadályokat gördìtsen. Ebben
vezérhajó a kor sajátossága, a nézeteltérés. Ugyanakkor, ugyanott, ugyanarról más és más benyomások születnek, más elképzelések és vélemények keletkeznek. Leginkább a hölgyek hajlamosak arra,
hogy „Beszéljük meg!” - mindent beszéljünk meg.
Ma? Rohanó világunkban? Előbb le kellene állni, le
kellene ülni, miután mindig, mindeki, minden
kötelezettségét -zokszó nélkül- már elvégezte. Akkor azután pl. TV és más időmúlatás helyett üljünk
le és -utólag- akár beszélni is érdemes a nézetkülönbségekről, de nem a feladatmegoldások közben,
vagy helyett. Lelki törekvő tisztában van azzal,
hogy mindenki máshol tart, mindenki más helyzetből szemléli a világot és ebbe a „szemlélődésbe”
az önös célok még figyelembe sem lettek véve.
Nehéz ìgy boldognak lenni. A bevezető gondolat
úgy indult, hogy „felülemelkedni a változásokon”.
Az érintetlenségre törekvő gyakornok sosem dugja
homokba a fejét, mégsem méltatlankodik. Látja ő
tisztán a nehézségeket, ám tudva a szabályozottságról, azt minden körülmények között gyakorolva,
teszi feladatait és kerüli a nemkìvánatos dolgokat.
Nem enged -még szabályozatlan- elméje zsarnokságának. Türelemmel kivárja, amìg hatni kezdenek
alázatos, őszinte és nem önös törekvései. Tanul.
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ki elméjét nem uralja annak kín a törekvés - fegyelmezett jó úton jár ez a legfőbb vélemény
A lelki törekvés messze nem az anyagi törekvés!
Majd hogy nem ellentettje annak. Egyszerű analógiával élve; mennél jobban gyarapodunk anyagi javakkal(ban), -eszményekkel, -kötődésekkel, annál
kevésbé bìrjuk a lelki javakat, -erényeket. Tehát úgy
néz ki, hogy lelki javak gyarapìtása nagyban az anyagiak háttérbe szorìtásával lehetséges. Tekintve,
hogy a sokság normalitása szerint anyagi lények vagyunk -még ha némi lelkiséggel is- mégiscsak az anyagi-, ezáltal testi viszonyok határozzák meg az
embert. Az általános sokság nézete és a kor normalitása szerint! Másik nagy hatású kör a valódi lelkiség iránti érdeklődés kìnossá tételében azok igyekezete, akik -ki tudja milyen indìttatások, eszmények mentén*- arra törekszenek, hogy uralmuk és
haszonélvezetük alá hajtsák és hajtassák -tőlük idegen, mégis velük kollaboráló, opportunistán behódolt kiszolgálóik révén- a sokságot, akiken jól lehet
élősködni, belőlük -többek között- anyagi javakat
kicsikarni. Mindennek olyan módozatait kialakìtva
a világban, amikor a kizsákmányoltak önként, dalolva végzik azokat a cselekménysorozatokat s ezáltal „adózva”, amitől ők maguk károsodnak, szegényednek, züllenek és butulnak, miközben a haszonélvezők gyarapszanak. Ilyenek a szerencsejáték
(benne tőzsde, kaszinók, mindenféle fogadások, biztosìtások, -hitelintézkedések…) szex-, szesz-,
drog- és dohány „ipar” de a táplálkozási- és
külsőségbeli (divat, sport…) gyarlóságok eszményìtése is. Ebben fontos elem a tudatlanságban tartás, a valódi tudás elfedése, titkolása és tagadása,
valamint a figyelem-elterelés. (*tudjuk ezen mozgatókat, ami a kiválasztottsági-, uralási-, küldetés-béli hitből táplálkozik) Azonban mielőtt bárki bármilyen összeesküvés-elmélettől fűtötten forradalmat
szìtana ezen árnyékhatalmak ellen a legegyszerűbb
a tisztes, egyszerű élet, magasszintű gondolkodással párosìtva. A ’szeszély’-es és ’nemjó’-k nemfogyasztása-, valamint az elme-tisztìtás ellen senki
nem tud tenni semmit. Aki nem „adózik” -Maya
(Illúziós) Istennő segìtségével létrehozott- gyarló
oltárokon, az tisztul, miközben testi/szellemi zsarnokai szegényednek, veszìtenek vétkes hatalmukból. Ezt ìgy kijelenteni nagyon egyszerű, talán még
jószándékú keresők számára világos is, ám a nem
eszményìtett és nem gyakorolt önmérséklet, lemondás tényleges testi- és elmebeli kìn. Alig lehet
megszabadulni a megörökölt, tanult, felvett s ìgy
követett káros szenvedélyektől. Aki próbált már
csak egy kedvezőtlen szokásától is megszabadulni
az tudja. Egyszer egy asszony elvitte gyermekét a
helyi Szellemi Tekintélyhez azzal a kéréssel, hogy
ugyan mondja már fiának, hogy ne egyen annyi
csokoládét - mert hogy a Tekintély szavaira min-

denki hallgatott. A Tekintély annyit kért, hogy jöjjenek vissza két hét múlva. Az asszony ìgy is tett. Mikor újra a Szellemi Tekintélyhez fordultak az annyit
mondott a gyermeknek: -Ne egyél csokoládét! - az
asszony nem értette - Két hete miért nem tudta ugyanezt mondani? - Mert akkor még én is ettem
csokoládét. - ìgy a méltó Szellemi Tekintély. Ebben
a régi Keleti tanmesében több dologra is érdemes
odafigyelni. 1. Volt idő amikor mindenki számára
hozzáférhető volt méltó Szellemi Tekintély 2. A
méltó Szellemi Tekintély szava szent volt. Akik
meghallották, vita nélkül követték. 3. A Szellemi
Tekintélyek sem makulátlanok. 4. Gondos szülő igyekszik megóvni gyermekét a kedvezőtlenségektől, amibe nem csak az anyagi/testi védelem tartozik, de legfontosabban a szellemi/lelki veszélyeztetettség. 5. Gondos szülő nem rest tanácsért, segìtségért méltó Szellemi Tekintélyhez fordulni. 6. A
méltó Szellemi Tekintély is törekszik. Törekszik a
hitelességre. Ahogy beszél, aszerint él. 7. A csokoládé -kakaó és cukortartalma folytán- egy merő ’szeszély’ nem csak érzékszervi élvezeti cikk, de valóságos vágyfokozó afrodiziákum. Próbáljuk meg ezt
a kis sort átültetni a mába: 1. Ma nem hozzáférhetők méltó Szellemi Tekintélyek, miközben számuk is igencsak megcsappant. Helyükbe a vélemény-formáló médiaszemélyek léptek, első helyen a
hiteltelen politikusokkal. 2. A véleményformálók bár nem méltó Szellemi Tekintélyek- szavuk mégis
szent. Akik meghallják, kritika nélkül követik. 3. A
véleményformálók sem makulátlanok. 4. Gondos
szülő sem tudja; mitől s hogyan óvja gyermekét.
Nem tudja mi kedvező s mi kedvezőtlen, úgy anyagi/testi-, mint szellemi/lelki szempontból. 5. Gondos szülő a kérészéletű megmondóemberekhez fordul tanácsért, segìtségért. 6. A véleményformáló
megmondóemberek még szìnleg sem törekszenek a
hitelességre. Értsd: „Ahogy beszél, aszerint él”-ne.
7. A ’szeszély’ meghatározottságú dolgok (nem csak
a csokoládé) népszerüsìtettek és népszerűek, nem
csak érzékszervi élvezeti cikként, de valóságos vágyfokozó afrodiziákumokként is. A vágy és a vágyfokozás pedig nem csak a nemi vágyra vonatkozik!
Mindezekkel szemben természetesen első lépés a
valódi értékű, helyes ismeretek megszerzése. Tudás,
valódi értékismeret (megkülönböztető képesség)
nélkül lehet bármilyen példát követni, de ha az nem
esik egybe a követő jellemével, személyiségével, akkor az önmegtartóztatás, a mértékletesség tényleg
kìn. Nagy-nagy erőfesztések kellenek, melyek igazi
célok nélkül elolvadnak. Korunk véleményformálói
-akár összeesküvés-elmélet részesei, akár nem!- nem
a fegyelmezettségre, nem az elmetisztìtásra, de
befedésre ösztönöznek -bizony- eredményesen.
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Jas kérdezi mondjad Uram mit ér ki jó útra lép - majd világi akarások mégis győznek elméjén
Természetesen Avatár Balarám megadja a választ:
B.T.238. „...ne csüggedj oh Jas barátom kinek hite
sziklakő - hogyha vét is törekvése soha nem lesz
veszendő 239. ki már egyszer jó úton járt de eltévedt csüggeteg… 241. e szerencsés hű törekvő újra
tudásra ébred - s megint próbál megtisztulni lelki erény nem vész el…” - aminek tán leglényege, hogy
„lelki erény nem vész el”! Maga a Legfesőbb nyilvánìtja ki, hogy a lelki értékek megmaradnak. Persze
kereső gyakornokok között ugyan kinek nincsenek
rossz napjai s kinek akár nemjó időszakai? Egyébiránt meg; B.T.506. „... létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő...” - tehát ha a lél képes az esendőségre -sőt amelyek ide kerülnek eredendően azokakkor ugyan az egyszerű kereső ember hogy ne lehetne átmenetileg vesztes az anyagi- s a lelki küzdelmében. De a B.T.72. „...szilárd elme derűt áraszt
Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát
soha nem lesz esendő...” - majd még megerősìti az
Úr B.T.509. „...aki belátja a MINDEN-t Engem
Aki Legfelsőbb - örök boldog telt tudásunn az már
nem lesz esendő...” - Aki megérti hogy a MINDEN örök + boldog + teljes tudású, lél parányai
pedig -mint minőségileg Vele mindenben megegyezők- szìntúgy örök + boldog + teljes tudásúak, az
ha el is gyengül, értelmével már tudja hogy soha
nincs elveszve. Tudja, ám még nem tudatosodott
benne, azaz nem épült be mindennapi életébe. Azt
viszont tud(hat)ja, hogy a csak gyarapodó lelki értékekben akkor sincs veszteség, ha a kereső ember
átmenetileg nagyobb figyelmet fordìt anyagi dolgokra. Azt különösen érdemes szem előtt tartani,
hogy a mindennapos kötelességteljesìtésben a -kötelező- világi teendőkben akkor vagyunk képesek eredményesen teljesìteni, ha a szükséges és elégséges
mértékben -átmenetileg- azzal is azonosulunk. Az
un. „lélektelenül” végzett munka nem azonos a kötelességszerű, tisztességesen elvégzett, de az azzal
nem azonosuló egyén munkájával. Ember két első
életszakaszában, tanuló-, majd családos életrendjében meg kell feleljen akkori teendőinek. Az olyan
szerencsés lelki törekvő, aki előző élet(ei)ből hozott
tisztultsági foka szerint bìr maradandó lelki tapasztalatokat, -„rutinokat” az könnyebben oldja meg a
feladatait. Ám az sem elveszett aki csak mostani életében szerez tudomást az Abszolút Igazság azon
morzsáiról (köztük a Bizalmas Tanìtás igazságairól
és ajánlásairól) melyek megsegìtik a megértésben.
Támogatják az olyan helytállásban mikor -bár még
tudatlanul, de- úgy halad az anyagi világban, hogy
nem anyagi-, de lelki eszmények felé közelìt. Kezdő
„érintetlen” az ilyen személy; azonosul, de mégsem,
ott van és végzi, de mégsem csüng tárgyiasult tette-

in, legfőképp pedig képes függetlenìteni magát az
eredménytől. B.T.87. „...az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független...” 106. „...tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt - bölcs csak nép javára
ha tesz jutalmat ő nem akar...” 146. „...bölcsnek
mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt bármit tesz is visszhatásuk ilyen embert bìz elhagy...” 172. tudd hogy kötöttségtől ment lesz ki
nem utál s nem kìván - lemondóan tesz ő mindig
eredményre már nem vágy...” 199. „...kötelességeit
végző eredményvágyelhagyó - ő az igaz hìvem Nekem nem a tettről lemondó 200. tudd hogy csak az
jó törekvő ki eredményvágytól ment - elhagyása
minden vágynak csak az ami kimenthet...” 202. „...
aki útja csúcsára ért az kìvánságnélküli - tesz de annak eredménye nem vonzza s nem érdekli...” 315.
„...kikben nemjó a vezérlő áltudást követnek ők mozgatójuk eredményvágy létről létre veszendők
...” 426. „...ki nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen - nem csügg semmi eredményen
bìz Én azt is kedvelem...” 571. „...az ki eredményvágy nélkül végzi dolgát serényen - kötelességteljesìtőn jó úton jár elérhet...” 573. „...lemondani mindenekről testetöltött képtelen - ezért hát az eredményvágy az amit elhagyni kell...” 618. „...lelki ember eddig érve kötelesség szerint tesz - folyton
munkál de már nem vágy anyagi eredményre...”
Már diák is élhet úgy, hogy a helyes feladatteljesìtés
öröméért tesz, nem a kecsegtető elismerésért. Persze ez a normalitásban értetlenséget szül, de sose az
legyen a cél, hogy mennyire vagyunk képesek komformizálódni, szocializálódni. Az egyéniség amúgy
is teret kér- s kap magának. Legyünk annyira partnerek ami nem kényszerìt örök védekezésre. Áldásos a derűs hallgatás. „Ha nem beszéltél volna...”
nem csak „...bölcs maradtál volna”, de kedvelt társaság is. A mosoly, a békesség tükrében mások is
kellemesebben fürösztik magukat. Még egy „vaddisznó” hivatalnok is ellágyul az alázatosan partner
ügyféltől. Nem az igazság bajnokai vagyunk, amikor egy kényszerű világi ügyet kell elinténi. A valódi
igazság nem a mindennapok csipp-csupp apró „igazam van” magatartásformája. A MINDEN-tudat
követői Balarám nyomdokaiban igyekszenek, nem
a harcos Krisnáéban (a különböző kétes értékű
„szentekről” nem is beszélve!). Az elején a „sziklakő hit” került emlìtésre. Igen, amìg nincs valódi tudás és abban való tudatosulási előrehaladottság,
addig marad a hit, mit azután megtapasztalva kezd
szilárdulni a „vagy úgy van, vagy nem” majd lassan
átvált hitből, Isten-tudatba. „Szilárd elme” pedig
úgy képes kialakulni, ha lelki törekvő figyelemmel s
fegyelemmel éli mindennapi megpróbáltatásait is.
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sem a tudást nem követi sem nem önzetlenen él - szertefoszlik semmivé lesz törekvése felhőként
Jas fölvetése kérdő mondat (a B.T. rìmbeszedése
során elhatározott szándék volt, hogy a szakaszok
nem követnek minden magyar helyesìrási szabályt)
amire adott volt a válasz, hogy a megszerzett-, elért
lelki értékek nem tűnnek el, nem vesznek kárba.
Sajnos sok kereső emberrel fordul- s fog is még
fordulni elő, hogy bizonyos tudáskincsbe betekint,
abból valamennyit elfogad, -követni kezd, majd
elhagyja. Van ez ìgy az un. káros szenvedélyekkel is,
amikor az egyén elhatároz egy önmérsékletet, önmegtartóztatást, egy részleges lemondást, majd egy
idő után visszatáncol régi -rossz- szokásaihoz. (Eleve derűt keltő, mikor valaki azt mondja, hogy ő
már tìzszer leszokott a cigarettáról, vagy hányszor
volt már vegetáriánus) A lelki úton való haladás különösen az első, kezdeti időszakban- majd’ egy
örökös konfrontáció a normalitás anyagi/testi értékrendjével, de nem kevésbé az addigi berögződésekkel. Itt is elkerülhetetlen az értelem és az érzelem együttműködése. Értelmileg elfogad valami
szabályozó elvet, de amìg azzal érzelmileg nem képes azonosulni, addig önmaga ellenlábasa a gyakornok. Nem veszélytelenebb az érzelmi túlsúly, amikor az érzés, a vonzalom mögött nincs tudás, ami
minden elgyengülés alkalmával elővehető volna,
hogy mindezt nem öncélú hóbortból követem, de
van/lesz számomra tisztìtó hatása az anyagi kötődések, kötöttségek alól. Gyakran kerül -mintegy
hangsúlyt fokozó kijelentésként- egymás mellé ’kötődés’ és kötöttség’. A kötődés még nem biztos
hogy valódi kötöttség, egyfajta erős vonzalom, amitől akár még szabadulni sem olyan nehéz. A kötöttség már megkötött állapot, amiről nehéz „leszokni”. Amìg csak ’kötődés’ van, addig könnyebb
értelmileg helyre tennie magát a lelki törekvőnek,
mert ugyan még nem érzi sem önnön erejét, sem
elhatározottsága mélységét, de agyilag dolgozik azon, hogy belássa a miérteket. Győzkődheti magát.
Ettől még abban az esetben sem mentesül az
ember, ha azonos eszményű közösségben végzi tanulmányait, -gyakorlatait, mert ugyan láthatja a pozitìv példákat, melyek megsegìtik, de könnyen válik
szerepjátékká, nemegyszer versennyé a másoknak
való megfelelés okán a jólteljesìtés. Jól látja Jas,
hogy reális veszély mindenki előtt, hogy ugyan van
némi -leginkább tárgyi- ismerete, mégis elhagyja a
tudás-követést, a -valódi- szeretetteljes viselkedést
(elvárás nélküliség + adás + részrehajlás nélküliség)
Előrelátó, eredményorientált kezdő megkérdezheti
magától, vagy bizalmas lelki társától, szerencsés esetben Lelki Vezetőjétől; „-Mi lesz ha nem tudom
végig csinálni?” - mert megszokta addigi életében,
hogy terveket sző, stratégiát állìt fel, taktikázik és
rendszerint menekülési útvonalakat is előrevetìt, ar-

ra az esetre, ha valami nemvárt, előre nem látható
helyzet áll elő? Könnyű belátni, hogy ez egy számìtó magatartás, de alig róható fel olyan kultúrkörben felnőtt fiatalembernek, aki a viszonosságot
szokta, azt tanulta, hogy ha adsz kapni is fogsz, stb.
Minden világi „önzetlenség” mögött ott húzódik a
mérlegelés, a számìtás. Nem kér, nem kìván semmit, de számba veszi, hogy lesznek majd olyan pillanatok, amikor nem csak magát, de másokat is
álltathat azzal; ő egy nagyon adakozó, segìtő, áldozatvállaló ember, mások élete jobbá tételében (függetlenül attól, hogy amit tett, vagy adott azzal
tényleg lelki irányba segìtette-e az elesettet, vagy
épp ellenkezőleg - át kell ezt gyakorta gondolni értelmileg. Pl. ha az orvos azért nem végezne néha
fájdalmas beavatkozásokat, hogy megóvja a beteget
a szenvedéstől, akkor nem álltathatja magát a betegség rosszabbrafordulásakor, hogy ő csak gyengéd, kìméletes akart lenni). Az alapvetően természetközpontú kìnai kultúrkörben mikor azt mondják, hogy ne halat adj, hanem hálót és tanìtsd meg
halászni az éhezőt, az bölcsnek hat, ám az éhező
most éhes és az emberi vágyak, igények most merülnek fel, nem majd. Az ilyen „majd” helyzethez
hozzá tartozik a türelmen kìvül annak belátása is,
hogy átmenetileg le kell mondani, mondjuk az
evésről. Ezt pedig jobb módú vidékeken már régen
elfelejtettük. Még az erős fogyókúratörekvési időszakban is komoly erőfeszìtésekbe telik a gyomor
összehúzódási időszakának kiböjtölése. Bizony nehéz megszilárdìtani a tudást és erősen elkülönìthető
-tárgyi- tudás/ismeret és megvalósìtott. A megvalósìtás annyit tesz, hogy az illetőnek szinte már nem
is kell figyelnie arra, hogy mit miképpen, mert berögződött a szabályozottság. Vakon lehet játszani,
mint a zongorista, vagy főleg a hegedűművész, akinek még fizikailag kötött helyek sem segìtenek a
tiszta hangzás elérésben. Mindkettőt tudjuk jól
hogy sok évi kitartó, nap-nap utáni munka árán lehet elérni. Arról nem is beszélve, hogy a technikát szorgalommal- el lehet sajátìtani, de az igazi, komplexen átérzett művészi megszólaltatáshoz készség,
adottság, tehetség, valami értelmi/érzelmi többlet is
kell. Sokan kezdenek zenei tanulmányokba és elég
kevés a valódi előadóművész. Mindig akad fontosabb. Anyagi területen -ha valaki nem antitálentummég kierőszakolni is lehet bizonyos szint elérését,
ez a lelki fejlődésben nincs ìgy! Bele lehet hajtani a
lovat a patakba, de arra nem kényszerìthető, hogy
igyon is. Be lehet valakit iskolázni a legrangosabb
vallási képzőbe, ha nincs egybeesés gyakornok és
gyakorlat közt, akkor könnyen győzedelmeskednek
Maya (Illúzió) Istennő anyagi/testi kìsértései. A
gyakornok mìg ìgy áll elveszett, de törekvése nem.
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világosíts meg Balarám kétségemet oszlasd el - Rajtad kívül igaz tudást adni senki nem képes
Amikor Jas az ős-jász tátos (tudós, gondolkodó, tanìtó) felvilágosìtást (megvilágosìtást - ami nem azonos a „megvilágosodás” vallásbölcseleti kifejezéssel! - valójában egyfajta tudásszerzés, ami Jas esetében nem öncélú kìváncsiság, vagy saját érdek, de
nemzetsége sorsán való jobbìtási lehetőséghez vezető tanìtás útja!) kér Avatár Balarámtól, egyúttal
elfogadja, hogy Nálánál hitelesebb forrást nem tud
elképzelni. Mint a későbbi As ivadékok-, jász ősök
tanìtója, Jas számára Balarám a megfellebbezhetetlen Úr, Isten maga, a MINDEN, a Legfelsőbb. Ha
meggondoljuk, mind e megjelölések nem ’nevek’ a
szó nyelvtani értelmében, inkább egyfajta pozìciók,
tisztségek, állapotjelzők. Ám az emberi gondolkodás egyik lényeges eleme, hogy igényli mindenek
néven nevezését. Így adódik pl. a Bizalmas Tanìtásban, hogy Isten neveként/megszólìtásaként 21-szer
a Balarám- és csupán egyszer szerepel a Hari név
(dacára annak, hogy pl. a Hari-Rám mantrában a
’Balarám’ szóösszetételű megnevezés egyszer sem
fordul elő, mìg a Hari, a Rám-al együtt kitüntetett.
Mindkettő Isten jeles nevei közül való. A ’Balarám’
név „bala” összetétele ≈ -lelkiekben- erős, nagy,
mintha „Erős-Isten”, vagy „Nagy-Isten” volna, pedig „csak” az Isteni Avatár itt léte alatti megnevezése volt, ahogy Őt akkor szólìtották.) ’Balarám’
-egyfajta- jelentése ’Főpap’ (azaz lelki tanìtó) ’Hari’
pedig a ’Halál’ ami értelmezhető úgy is hogy az, aki
életének nehéz helyzeteit úgy tudja megoldani,
hogy egyszerűen elengedi azt, tudomást sem véve a
helyzet komolyságáról. Majd túllépve mindenen új,
ugyanolyan nehéz szituációkat épìt ki, hogy azokat
ismét maga mögött hagyja. A MINDEN ’Hari’ vonatkozása: az anyagi megnyilvánulás minden fizikális mozgásának irányìtója, amit az előbbi „halál” analógiával összekapcsolva, belátható, hogy e teremtettségben az Úr nem mélyed el a részletekben, túllép minden nehézségen, amit azután újabb nehézség követ az egyedek számára, kitüntetett helyen a
halállal - ami e megnyilvánulás természetes sajátja.
Ami megszületik, annak számára biztos a halál, szelìdebben; az elmúlás. Maradva némiképp a nevek
sajátos jelentéstartalmánál (ami mindig több mint
néveredetkutatás) ’Ábrahám’ pl. az Eón, mely név a
Nagy Újrakezdést az állandó megújulást jelenti. Életében soha nincs nyugvópont, amint elérte célját,
új irányok felé veszi útját. Ha ezt nem önszántából
teszi meg, a körülmények kényszerìtik az új élet elindìtására. Nem csodálható ìgy, hogy az Ő nevéhez
kötődik a zsidó, a keresztény, a muszlim, a bahái
vallás is. Mindegyik Ábrahámra vezeti vissza nemzetségét, vagy vallásbölcseleti gyökereit. Azonban
mindezt, ha a Kali juga jellegzetességéből nézzük,
értsd: -többek között- a nézeteltérések kora, akkor

látható a még azonos gyökér fölé növekedett hajtások közötti békétlenség is. Ha megfigyeljük a ’csillag’ szimbólika változását, látható, hogy egyre szerteágazóbb a sugarasság, mely szerteágazottság nem
a sokrétüségre-, vagy sokoldalúságra-, de szétszórtságra utal inkább. Mondhatni; ahogy távolodunk az
EGY-től, úgy nő a szétszórtság. Az EGY Isten tökéletes szimbóluma a pont, a kerek egész, a közép.
A kettősség még nem „csillag” viszont e teremtettség alap jellemvonása/törvényszerűsége. A hármasság, már lehetne egyfajta „csillag”-kép (bár nem
szokásos csillag-szimbólum) a Teremtés - Fenntartás - Pusztìtás hármassága, vagy a három itteni
kötelék (jó - szeszély - nemjó). Tudni kell, hogy a
kellően felvilágosodott (megvilágosodott) népek
mindig tudták hogy minden csillag egy-egy Nap,
egy-egy Nap-rendszer köz(ép)pontja. A négyágú
csillag már nem ritkaság, melyek elemi megjelenìtései az × és a + (nem ez a † !) ahogy azt a lél,
vagy életszikra (életmag, erőnyszikra) ábrázolására
× alakban használta az ősi jász. (Az álló + egyfajta
állandóság, stagnáló eszményképű, mìg a dölt ×
egyfajta mozgás, változás tudatú.) Az ötágú csillag
már sok jelentéstartalommal felruhá-zott. A korai
iszlám is az ötágú csillagot használta a Fél-Hold
mellett. Hatágú „Dávid” csillaga, pl. a bahái kilenc
ágú. De Jas nem Ábrahám-hoz fordult (Érthető,
hisz jó ezer évvel megelőzte azt! A Bizal-mas
Tanìtás ie. 3.102 körül hangzott el.) Visszakanyarodva még a „megvilágosodás” kérdéskörhöz;
A zen legenda szerint, amikor Buddha megvilágosodott, azt mondta: „Milyen figyelemreméltó! Már
minden lény megvilágosodott!” (MINDEN-tudatú
megközelìtésben, minden lényben -eredendően- ott
a lényegi lény, egy-egy lél!) Ez a „már megvilágosodott” állapot a buddha-természet. (buddha jelentése: megvilágosodott ember) A mahajána buddhizmusban (a zen buddhizmust is magába foglaló un.
„nagy szekér”, vagy „nagy út”) a buddha-természet
nem más, mint a minden lényben benne rejlő
buddhaság. Mert minden lény már buddha, ezért a
feladat nem a megvilágosodás elérése, hanem a
feltárása. Mint ha a lél-re rìmelő analógia volna. A
lél -többek között- teljes tudású, azaz a tudás megszerzésének legcélravezetőbb módja a lél befedettségének megszüntetése, miáltal Ő eredeti teljességében képes megnyilvánulni. A buddhista „példabeszéd”-ben szereplő minden lényben rejlő „buddhaság” a valódi tudás. Jas a valódi-, az igaz tudást
kereste s kérdte afelől Avatár Balarámot. Áldásos
lehetősége volt, hogy a Legfelsőbbhöz fordulhatott Magához, nem kényszerűlt közvetìtők-, vagy
„isteni sugallatok” bizonytalanságaiban kutatni az
igazságot. Az igazat tudta átadni ős-jász véreinek.
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ne csüggedj oh Jas barátom kinek hite sziklakő - hogyha vét is törekvése soha nem lesz veszendő
Többször került már emlìtésre, hogy a ’hit’ a magyar nyelv gazdag- és árnyalt tartalmi sajátossága
következtében sokjelentésű lehet, de eredendően
valamit-, vagy valamiben hinni annyit tesz, hogy
biztosan nem tudjuk, ezért mint lehetségeset hiszszük azt. Filozófiai értelemben, mint munkahipotézist vetìtünk előre s azon dolgozunk hogy annak
igazságtartalmát megpróbáljuk a lehető legnagyobb
mértékben alátámasztani. Természetesen ehhez
gondolkodásra-, figyelemre-, megkülönböztető képességre van szükség folyamatosan, nem kényelmes belehelyezkedésre egy „ìgy van” feltételezésbe!
Valóságban -hasonlóan sok alapkifejezés torzult értelmezéséhez*- a bizonytalan alapon nyugvó elképzelést emeljük a legmagasabb szintre, akár még a
konkrét-, biztos-, netán Abszolút tudás fölé is! (*
bárminemű politikai felhang nélkül nézzük meg a
’fidesz’ szó felvételkori jelentését. Fiatal-demokraták-szövetsége. 2015-re ebből egyik kritériumnak
sem felel meg az ìgy nevezett /ön/érdekcsoport.
De ha a latin ’fides’ szó eredeti jelentését tekintjük
is, ami leginkább; egyfajta hűség, őszinteség, becsületesség, lelkiismeretesség... sem igaz az ugyan
történelmileg biztosan nyomot hagyó pártra.) Ezen előzmények alapján legyünk jószándékúak hit
kérdésében és a köznyelvi ’hit’-nek előlegezzük
meg azt a bizalmat, hogy ha netán tisztában van is
hìvő hite alapjainak bizonytalanságával, attól még
pozitìv ’jó’ irányba, Isten felé törekszik érdeklődésében, gondolataiban, eszményeiben, cselekedeteiben. E bizalom mellé kerülhet a ’sziklakő’ mint a
megbìzható szilárdság érzékeltetője. (sajnos a keresztény vallásbölcseletben előforduló „Péter a kőszikla” - mint egyházalapìtó /alapkő/ atya/próféta
képzete sem állja meg a helyét, hisz mára az un.
„Jézusi tanìtás” megnyilvánulása leginkább Pál-izmusnak mondható, mint sem a 12 apostol bármelyike tanainak, akkor amikor a Pállá nemesedett őskeresztényüldöző Saul által aposztrofált „megszólalás” a meghatározó. - Pál a ’Diadalszekér’ Az
örök küzdő, aki a küzdelem szépségétől várja egyfajta dicsőség elérését, és ìgy kìvánja sorsát eldönteni. Ő a hős, aki útra kel, hogy megvìvja nagy csatáját, melynek végén a győzelem várja. Keresi a helyét a világban és jó esélye van, hogy meg is találja.
Áteshet azonban a ló túloldalára is és megrekedhet
egy akadály előtt, vagy épp önkényes és nagyzoló
lesz. Saul a ’Császár’ a természet, a fizikai világ örökkévalóságát jelképezi. A császár világokat teremthet, meg is ismeri azt teljes mélységében, reálisan és felelősségteljesen működtetheti. Erőt vehet
rajta viszont az öntörvényűség, megszállottja lehet
a tökéletes, hibátlan végrehajtásnak. Ravaszsága átcsaphat öncélú félrevezetésekbe is. A császár ural-

kodni szeret és jelleme határozza meg, hogyan teszi azt) A sziklakő hitü lelki törekvő ha tévelyeg is,
tudnia kell, hogy minden igazi ’jó’ tette személyesés környezete javára válik. Tehát senki ne csüggedjen, mikor ráébred, hogy teszi választott lelki útja
kötelezettségeit, de bizony hibákkal, hiányosságokkal és nem mentes az anyagi/testi késztetésektől
sem. Ez a realitás. Hiába bármi képmutatás, álszent
’szenteskedés’, ha belül a gyakornok alig különb világi ateistáknál. Hogy ki milyen lelki úton indul el,
majd -nem ritka kacskaringóktól terhelten- halad élete során azt nem lehet -főleg- előre tudni, de az
apró lelki-érték morzsák mind(ig) összeadódnak.
Ennek egyszerű a magyarázata, hisz az anyagi dolgok olyanok mint az anyagi megnyilvánulás; létrejön, alakul „fejlődik” betegeskedik, megöregszik
és meghal, megsemmisül. Ilyen a rendelt természete. A lelki dolgok annyiban mások, hogy nem mulandók. Ha történik egy anyagi dolog, akkor az
végigjárja a fent emlìtett anyagi utat, -kényszerpályát. Ilyen az anyagi testek felöltése is, miközben a
lényegi lél változatlan. A lelki örök, sosem múlik el.
Sajnos azonban annak mértékét -lévén nincs anyagi
mértékegysége- hogy mi mennyit ér, lehetetlen
meghatározni. Nem vehetők számìtásba, mint
nemegy vallásos gyakorlatban pl. a vétkeknek „szabott ára” ami imákban, adományokban, vagy vezeklésekkel megfizethetők (hìrdetőik s hìveik szerint!) Így hát a leggondosabb „számolgatás” sem
vezet semminemű eredményre abban, hogy egyén
mire jut(ott) élete végére. Ami biztos; B.T.84. „...
cselekvéstől tartózkodás visszhatástól meg nem óv
- nem tisztul meg lemondó sem önmagában az se
jó...” - De, B.T.145. „...nincs visszhatás azok tettén
akik látják s megérték - cselekvésben tétlenséget
tétlenségben cselekvést 146. bölcsnek mondják azt
a tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is
visszhatásuk ilyen embert bìz elhagy...” - ìgy azután
B.T.168. „...ki visszhatás nélkül munkál bölcsességgel űz kételyt - bensőjével tisztában van az nem
rabja tettének...” - mert, hogy B.T.179. „...aki vágy
nélkül cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben úgy nem tapad visszhatás rá mint vìz lótusz
levélre...” - azonban a; B.T.587. „...visszhatásra
nem tekintő önös ártó cselekvés - jellemzője bizony nemjó miből nincsen menekvés...” - Avatár
Balarámmal kapcsolatban sehol nem ìrják, hogy
„Írgalmas” vagy „Megbocsátó” netán „Bosszúálló”
volna, mégis ha csak a Bizalmas Tanìtásban elhangzott szavait követjük nyomon látható, hogy „Megértő” sosem fenyeget, pusztán hűvös tárgyilagossággal közli, mi mivel jár. A döntés mindig az ember kezében van, legyen az hìvő, vagy hitetlen. A
vissz(a)hatás törvénye hit-független! Nemválogató.
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ki már egyszer jó úton járt de eltévedt csüggeteg - felsőbb létben tölt egy időt majd itt nemesb létbe kezd
A ’jó’ tétemények számbavétele nem lehetséges. (ezen ’jó’-k a tisztán lelki értékűek, nem a szokásos
köznyelvi emberi jócselekedtek, melyek nemegyszer visszás következményűek. Hány látszólag segìtőszándékú jámbor tett van, köztük a segìteni igyekvők is, amelyek a megsegìtett lelki tisztulásában, -emelkedésében inkább megkötnek, mint sem
elengednek.) Nem tudható, hogy teste elhagyásakor
az egyén milyen „mérleggel zár”. Lelki értelemben
az ideális az volna, ha semmi nem maradna a korábban és jelen életben „beszerzett” anyagi/testi
szennyeződésekből, aminek -lássuk be- csekély a
valószìnűsége. Sajnos a mindenféle „kompenzációs” szándékú vezeklések, imák, adakozások semmissé semmit nem képesek tenni, hisz azok már
megtörténtek. Lehet szánni-bánni, attól még „beìródtak az egyén NagyKönyvébe” Miként mindenki
esendő, aképpem senki nem makulátlan, tehát ha
túlsúlyba kerül is a ’jó’ ’szeszély’ és ’nemjó’ felett,
az un. tisztulás, reálisan inkább tisztìtásnak/tisztogatásnak, de nem tisztaságnak tekinthető. A MINDEN elrendezései azonban nem csak igazságosak,
de kegyesek is. Így kerül(t) a teremtés során -jellemzően- három szint megalkotásra; alsó-középső-felső. Földi világunk a középső szinten van, fölötte a nevezzük úgy- mennyei bolygók, különböző szintjeikkel -azaz nem homogén- alatta pedig -köznyelvileg- a pokol bolygók, szintén szìnesen rétegzetten. Mivel a teremtettség-, jelen anyagi megnyilvánulásunk minden szempontból harmónikus, ezért a
szintek nem éles elkülönülésben, egymástól távol
települve léteznek, de finom átmenetekkel olvadnak egymásba. A Földön is vannak mennyei -szerűviszonyok és ugyancsak nem ritkát a pokoli körülmények. Mindez olyannyira árnyalt, hogy nem csak
ilyen, vagy csak olyan erősség tapasztalható itt, de
kinek-kinek más mértékben jut érvényre adott közeg. Pl. egy ’gondolkodó’ meghatározottságú, ’lemondott’ lelki személy számára nincs az a földi
„pokol” ami zavarná, miközben sok ’élvezkedő’
meghatározottságú ’tanuló’-nak vagy ’családos’-nak
a lelki vonatkozásban mennyeinek számìtó viszonyok is kellemetlennek tűnnek, hisz nem képesek
bennük kényük-kedvük szerint keresztűlvinni anyagi/testi terveiket. Mindebből az szűrhető le, hogy
az azisnemis törvény szellemében, jelen világunkban mindenki számára örömteli viszonyok nincsenek! Ez alól kivételek az érintetlenség előrehaladott
mesterei, akik ugyanabban a helyzetben, mint az
elégedetlenkedők, derűs egykedvűséggel viselik az
akár még hányattatásnak tűnő történéseket is. Úr
Balarám jelen szakaszban azonban nem az itteni
„mennyei” viszonyokra utal, hanem a tényleges
mennyei bolygókon történő -átmeneti(!!!)- létre. E

kinyilatkozásból egyértelműen eldönthető, hogy igenis vannak olyan felsőbb létezési lehetőségek, formák, melyek a Földön uralkodó körülmények, életlehetőségekhez képest sokkal örömtelibbek az
odakerülteknek. Részletezésük nem tartozik a
MINDEN-tudat érdeklődési és tágykörébe, ami
nem szellemi restség, de olyan megfontolás, hogy a
Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajlékára igyekvő, tökéletes tisztulási szándékú lelki törekvők nem kìvánnak újabb átmeneti állapotba kerülni, majd viszsza ide. Számos tan ecseteli -elképzelései szerint- a
mennyei világo(ka)t. Lényeges különbség az előbbi
és utóbbi szemléletmód között, hogy mìg a MINDEN-tudat tisztában van azzal, hogy az oda kerülő
lél-ek, ottani léte nem végleges, mìg a más iskolák
mennyországa végleges. Ez a véglegesség nyilvánvalóan sántìt, hisz egész megnyilvánulásunk, benne
alsó - középső - felső világokkal/bolygókkal miként
teremtetett, akképpen pusztulás, megsemmisülés,
megnemnyilvánulás lesz -még ha sokára is- a sora.
Sokan -különösen az ateisták- csak legyintenek a
hatalmas időegységekre, mint amivel mondjuk akár
a hindu mitológia számol*, „Hol leszek én már
akkor?!” - kétkedéssel ill. nemtörődöm „Élj a mának!” s nem az „Élj a mában!” - bölcsességgel. (* a
B.T.292.-295. „ezer földi korszak”-a: ezerszer a
négy kor /arany-ezüst-bronz-vas az Ind mitológia
szerint: -szattya-treta-dvápara-kali/ azaz 1.000 x
/1.728.000 + 1.296.000 + 864.000 + 432.000/
földi év. Nappala szintén 1.000 x a 4 kor. Majd a
százévesen elmúló Teremtő élete: 311 billió 40
milliárd földi év) Valóban felesleges embernek ilyen
számokban gondolkodni, a számára -ma- reális 7090 emberévvel szemben, miközben több iskola beszél „matuzsálemi” élethosszakról, mint nem irrealitás. MINDEN-tudatú lelki gyakornok azonban,
miként nem a makk-egészségre törekszik, akként a
hosszú életet sem tűzi célul. Mivel azonban tud
arról, hogy mi az emberlét értelme (tanulni/tapasztalni/megtisztulni) és végső célja (Isten Bizalmas
Benső Hajlékára jutni – nem csak úgy a lelki világban valahová!), ìgy hát azon fáradozik hogy minél
kevesebb anyagi/testi szennyeződést szedjen magára s a meglévő lelki emelkedésben hátráltató burkoktól szabadulhasson. Tudja, hogy léteznek menynyei szintek a Földön kìvül (is) de az itt megszerzett számtalan lelki erény jutalmaként kapott felsőbb lét elmúlik. A „fent”-ről újra leeső lél („fölélve” addigi lelki erényeit) újabb földi megtestesülésekor olyan létformához jut, amiben -immár kamatoztatható mennyei tapasztalatai birtokában- lelki
evolúciós feljődésében nagyot előbbre lépve találhatja meg azt a lelki utat, ami közelebb viszi egy
nem átmeneti állapothoz, de Magához az Úr-hoz.
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az is lehet hogy itt marad dicső család sarjaként - tudd bár léte evilági mégis ritka íly esély
A test elhagyását követően a lél különböző utakra
juthat, mennybe, pokolba, azok más-más fokozataiba és legáltalánosabban marad újabb testetöltésre
itt a Földön. Semmi nem garantálja, hogy csak emberlét adatik*, de az egyszerűség kedvéért most tételezzük fel, hogy aki ember testből került ki, újra
embertesthez jut. Már csak azért -s maradjunk e
változatnál- mert Avatár Balarám arról beszélt,
hogy „ki már egyszer jó úton járt” - azaz nem kezdő elsőbálos e karneválban, de már valóban ’jó’ úton haladt. (* emberinél alacsonyabb létformát úgy
is „ki lehet érdemelni” hogy az előző életben olyan
nagyfokú erkölcstelenségeket követett el a lél „gaz”
-dája az állatokkal szemben, hogy „jutalma” -vissz/a/hatás- a korábbi sorstársak létezésének átélhetőségére predesztinálja. Ha valaki teljesen érzéketlen
az állatok szenvedéseivel szemben, miképp nemesedhetne, ha nem élhetné meg azt? Még emberi
globalitás szintjén is adatik: B.T.5. „...olyan idők
jöttek soron ami már nem dicsőìt - ezt is meg kell
lélnek élni hátha eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt követni a botornak...”) Tehát ha már komoly előrehaladást ért el egy személy a lelki evolúciós fejlődésben, de nem felsőbb közegben tanul
tovább, akkor itt kedvező(bb) feltételek közé kerül.
(lehetett volna szerencsésebb körülményeket is
mondani, de tudjuk hogy a szerencse nem a
véletlen műve, ami ugye nincs!) Az Úr „dicső család” sarjáról szól. Koronként, vidékenként, kultúrkörönként más tekinthető „dicső” családnak. Általánosságban a társadalmi rang szerint minősìtik egy
család méltóságát, de ennek a jelen -Kali- korban alig van köze a tisztuláshoz, „nemességhez”. Az a
dicső család, amelyben a törekvő segìtséget kap fejlődésében. A „dicső” ugyancsak sok-értelmű lehet.
Lehet módos, arisztokratikus, szellemileg kiművelt,
méltó „vérvonal” de lehet olyan származás is, ami
az elődök -ugyan befedett- (értsd rajtuk, életükön
keresztül nem megnyilvánult) lelki hozományainak
átörökléseként kedvező(bb) viszonyok közé való
kerülést eredményez. Egyáltalán nem általánosìtható, hogy mi az ideális (lelki fejlődés szempontjából) az egyénnek. Van olyan mondás is, hogy „hiába születik valaki két templom közé, mégsem lesz
-biztosan- vallásos”. Fölmerül itt (is) hogy mit hoz
a lél előző létformáiból, mi a lelki hozomány, mi a
genetikus (ami nem lelki, de anyagi/testi!) és mi a
tanult? Vannak pl. több generációs alkotók, művészek, tudósok, orvosok, jogászok (persze gazdálkodók, iparosok...) és ìgy tovább, de a kiemelkedők
közül mégis több az un. elsőgenerációs. Nem ritka
a tanulatlan szülők, magas műveltség elérésére képes utódja, vagy az ateista felmenők, valóban mé-

lyen vallásossá érő gyermeke. Nem ismertek ezek
körülményei, magyarázatai. Ahogy nincsenek egyéni lelki fejlődési lehetőségben sem általánosìthatóságok, úgy adott földrajzi tájegység, kor, történelmi-, sőt politikai környezet is más minőségét igényli
a „dicső”-ségnek. (azért érdemes kissé közelebb
hozni időben a Balarámi „dicső” jelzős szerkezetet,
mert bizony az elmúlt ötezer évben sokat változtak
a körülmények - mìg az ember, mint létforma változatlan!) Ritka kivételtől eltekintve a lakókörnyezet sokat ad a származásra. A hely-idő-körülmény
szerinti „pozitìv” diszkrimináció/megkülönböztetettség sokat nyom(hat) a latban az egyén ’tanuló’-,
de ’családos’ életrendje idején is. Milyen felmenőket
tekint a közösség figyelemre méltónak. Ezek nem
közvetlen megnyilvánulásai a lelki evolúciós adottságoknak és azok továbbfejleszthetőségének, de
mégis nagy hatással lehetnek/vannak az ébredező
egyén irányultságában. Ide sorolható a nemzetségi
hovatartozás is. Nem kevés nép(esség) „büszkélkedhet” azzal, hogy mindenek elé helyezi a vérségiséget. Még csak nem is az egzisztenciális, vagy
kvalifikációs rokonsággot, de a milyen vérből valóságot. A XIX. szd.-i kiskőrösi szenátusban úgy kért
szót egyik módos és tekintélyes, de nem kun származék szenátor, hogy „Én -ugyan- mint gyüttment...” - mire a karzatról leszólt egy ellentmondást
nem tűrő, szigorú hang, „Maga senki! Majd a maga
fia lesz gyüttment!” - nem feszültségmentes az ilyen
közeg a mindennapok taposómalmában. Már pedig
ha nagyon viselősek a hétköznapok, kisebb az esély
a belső béke megtalálására. Akad olyan környezet
is, mint a jász vidék (részben a kunság is) ahol azok
élveznek immár évszázados „előjogot” tekintélyt,
bìrnak társadalmi presztizzsel akik leszármazottai
az egykori redemptusságnak, akik kivették részüket
az 1745 évi JászKun kerületi visszaváltás anyagi terheiből. Történelmi tény, hogy nem kevés azon redemptusok száma, akik sem nem jász sem nem kun
származékok, de részt vállaltak a hatalmas anyagi
teherből s váltak lakókörnyezetükben sok generáción át „méltó”, egyfajta „dicső” polgárrá. Talán
érzékelhető, hogy a hovaszületés nem csak érdem
dolga, de lelki törekvők szempontjából kivételesen
kegyelt állapot is. Olyan közegbe-, olyan családba
születni, ahol a cseperedő emberke ugyan egyfajta
„kivételezett” mégsem fertőződik meg az erősen
megkötő, lelki fejlődésben hátráltató anyagi/testi
béklyók által. Mert tudni kell, hogy lényegünk sehova nem tartozó ember, nem keresztény, nem hindu-, nem zsidó, vagy muzulmán, de még csak anyagi/testi lény sem! Ezért a ’szerencsés’ születést nem
anyagi/testi gyarapodásra, de lelki emelkedésre kell
használni annak ki ilyen kivételes sorsban részesült.
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e szerencsés hű törekvő újra tudásra ébred - s megint próbál megtisztulni lelki erény nem vész el
Mivel a lelki értékek nem vesznek el életről életre
(sem) ezért hát a korábban szerzett előrehaladás
következményei döntően befolyásolják az egyén adott életének alakulását. Kezdődik ez a hova-születéssel, úgy földrajzilag, mint nép-, nemzet-, nemzetség vonatkozásában, rasszban, családban, majd a
nyiladozó értelem irányultságában. Ez utóbbi a
meghatározó a szellemi út-, vagy tévút választásában is, ami bármìly szabadsággal van is felruházva
minden ember, lényegi lénye anyagi/testi befedettsége következtében meglehetősen kényszerpályás.
Gondoljunk mondjuk egy lél, Kárpát medencében,
magyar nyelvterületen, ateista/materialista cigányként való megszületésére, különösen annak aki előző életében mondjuk erősen rasszista szellemiségben és életvezetéssel, harcos keresztényként üldözte a romákat. Nem könnyű sors, de nincs is véletlenül. De lehetne bárhol a világban pl. egy előző életében elkötelezett zsidó létből, most perzsa muzulmán kulturköben való megtestesülés, pláne korábbi
férfi létből, most nőiben. Hiába erölködik a sokság,
hogy csak egy életünk van, vagy nincs más végállomás csak menny, vagy pokol, vagy semmi és hogy
ha véletlenül volna is több életünk mindig csak ugyanabba a rokonságba és vidékre kerülhetnénk.
Az elrendezések ennél sokkal összetettebbek, miközben igazságosabbak is. Nem árt az óvatosság, a
higgadt véleményformálás. Azt már tudjuk, hogy ki
milyen meghatározottságú, olyanok lesznek vonzalmai és mivel olyan életformát gyakorol, hát az erősödik anyagi/testi mivoltában, de elméjében, értékrendjében is. Minél szélesebb látókörrel, mennél
nyitottabban, (el)befogadóbban kezdi-, majd folytatja valaki jelen testbéli tanulmányait, annál jobb esélye van arra, hogy olyan irányba fog orientálódni,
ami segìti a lelki fejlődésben. Kimutatták pl. hogy a
vegetáriánusok jámborabbak, befogadóbbak, szabadabban gondolkodók, mint a vegyestáplálkozásúak. Azt azonban nem lehetett megállapìtani, hogy
valaki azért lett vegetáriánus, mert természete jámborabb, szemléletmódja befogadóbb, szellemisége
pedig szabadabban gondolkodó. Az biztos, hogy a
két dolog nem független egymástól. Nincs hatás
vissz(a)hatás nélkül vagy okozat ok nélkül. Érvényes ez természetesen a vegyestáplálkozási szokásrendben is, ahol ember meg nem mondja, hogy
azért húsevő valaki mert szorongó, küzdő tìpusú,
uralomra törő, vagy azért ilyen, mert életüktől erőszakkal megfosztott élőlények, félelem-hordozta
húsát teszik az asztalra. Döntő persze a hagyomány, mi a szokás abban a közegben, ahova lél új
emberi mivoltában kerül(t). Döntő a külsődleges
megnyilvánulásokban, de nem a lelki mélységben!
A lél hozott lelki erényei léteznek, kérdés hogy ké-

pes-e felszìnre jutni? Ám a jelen szakaszban Avatár
Balarám arról szól, hogy a korábbi ’jó’-tétemények
következtében, az újabb életben segìt(het) a már
megszerzett lelki erény. ’Segìthet’ ha egyén nem áll
az útjába! Mert az sem tilos. Ha erős az illeszkedési
késztetés a környezetbe(hez) különösen a kedvelt
emberek magatartásformáihoz, akkor a kisebb ellenállás elve mentén, nem a tisztulás folytatódik, de
újabb hengergőzés jön az anyagi/testi meghatározottságokba, kötődésekbe, kötöttségekbe. Tudatos
ember gondolkodásképességét nem azért kapta,
hogy jobban boldoguljon az anyagi útvesztőkben,
önös testi/szellemi érdekeit mennél jobban legyen
képes érvényesìteni, hanem azért hogy a tanulás során elsők közé kerüljön a megkülönböztetőképesség művelése. Külön látni ált s valót. Az „újra tudásra ébred” úgy is értelmezhető, hogy az ilyen lelki
törekvővé váló egyénben megadatottak a tudás-jegyeket megszemélyesìtő készségek, mint; (B.T.437.441.) alázat, nem ártás, hìján levő büszkeség, önfegyelem, hű szolgálat, tisztaság, becsület, őszinteség,
egyszerűség, önzetlenség, türelem, változások belátása, érintetlen derűs kedv, áléntudat elhagyása,
nemkötődés semmihez, ragaszkodás csak Istenhez,
elengedve már mindent, házat, asszonyt, fiat, rokont, társaságot kerülve, az Abszolút Igazságnak
töretlen kutatása, a MINDEN-nek mindenfelett
látása. Mindezek pedig függetlenül jelennek meg
attól, hogy milyen hagyományú, milyen vérmérsékletű, szokásrendű, vagy vallású felmenői vannak az
egyénnek. Lehet hogy évekig, évtizedekig zökkenőmentes az ifjú együttműködése szüleivel, rokonaival. Ám az első választóvonal pubertás kori lázadás
már mutat valamit. Azután következik a 33 év körüli, un. krisztusi-kor amire akár már fel is készülhet a tájékozódásra- és -legalább- önmagával őszinteségre törekvő kereső ember. Ha tud róla,
hogy vannak ilyen ’vìzválasztók’ a személyiség lelkisége vonatkozásában, akkor tudatosulhat a figyelem
az önismeretben. Akiket e két első válaszút hidegen hagy, vagy csak életkori nyugtalanságnak tudja
be, netán figyelemre sem méltatja, azt biztosan sodorja a sokság árja, annak irányultságán. Korunk
legfőbb irányultsága a szellemi és erkölcsi hanyatlás. Ennek bizonyìtása sem tűnik szükségesnek, bár
mindig kiváncsian várják a degradációt vallók a más
bizonyságokat, melyek egyre csak elmaradnak. Szerencsére a MINDEN-tudat nem vitafórum. Szó
nincs a gondolat-, vagy a vélemény szabadságának
korlátozásáról, de mindenki számára előbbre vivő
az ezredéves tapasztalatok komolyan vétele, az önés a környezettisztìtás, mint sem a végetnemérő
nézetkülönbségek egymásnak feszìtése. A nézeteltérések kora magától is működik, nem kell szìtani.
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ellenállhatatlan halad nem függ ő már semmitől - hiszen amit egykor megélt az az újabb segítő
B.T.235. „...Jas kérdezi mondjad Uram mit ér ki jó
útra lép - majd világi akarások mégis győznek elméjén 236. sem a tudást nem követi sem nem önzetlenen él - szertefoszlik semmivé lesz törekvése felhőként 237. világosìts meg Balarám kétségemet
oszlasd el...” - aki egyszer ’jó’ útra lépett, azt „megfertőzi” az. Lehet hogy „világi akarások” -átmenetileg- győznek elméjén, mely átmenet kitarthat akár
egy életen át, de sok életen keresztül nem. Az sem
ritkaság, hogy „sem a tudást nem követi, sem nem
önzetlen” az aki megpróbálkozott a tisztìtó lelki
folyamattal, de a már egyszer megszerzett lelki érdem örök+teljestudású+boldog lényegi lénye mellé
szegődik, mint örök barát. A jó barát pedig hűséges, mindig segìt, különösen a bajban. Márpedig
bajba került az aki letért az Istenes útról. Bajba,
mert egyszer már majdnem megértette „nem ez az
ő otthona” majd figyelmetlenné vált. Sajnos a lelki
élet már olyan, hogy folyamatosan ápolni kell. Olyan mint a lélegzés, nem szerencsés abbahagyni. A
lél tisztulásához tiszta levegő kell, szennyezettel
nem tud élni. Nem lehet beérni azzal, hogy „Meszsze eljutottam már a rovott múltból, most pihenés
képpen egy kicsit kikapcsolódok. Engedek Maya
kìsértéseinek.” - Maya csak erre vár. Illúzió Istennő
nagyon gondos és figyelmes. Mindig kész csábìtásra. Hány, de hány válfaja van az érzékek, a nyereségvágy, a hataloméhség és a hiúság szìtásának. Sokan „háttérhatalmakat” emlegetnek, akik minden
fondorlatot bevetnek az emberi gyarlóságokból való haszon reményében. Saját hajtóerejük hiúságuk,
a haszon, a befolyás, a javak, mìg feladatuk a hanyatlás szélesìtése. (csak néhány példa: vágóhidak,
húsipar, szesz- és dohányipar, drog, sport, szerencsejáték, tőzsde, hitel- és biztosìtási ügyletek) A
„hatalom” pedig létezik. Vannak „kiválasztottak” akiknek az a kötelezettségük, hogy a szellemi- és erkölcsi degradációt épìtsék ki, mélyìtsék el a Kali jugát mindenütt; politikában, oktatásban, kultúrában
és ìgy tovább. A mű épül. Teszik dolgukat a „kiválasztottak” és ugyancsak eredményesen. Hol vannak a valódi szellemi magasságok? Hol a tiszta erkölcs? Bekerültek a regék, mondák, mìtoszok világába. Még beszélni róluk is meseszerű. De miként
számtalan magasztos alapkérdésről, időről-időre
beszélni kell róluk, hogy el ne tűnjenek, ki ne haljanak. Mert amìg beszélünk róla, addig létezik. Legnagyobb kommunikációs csel az elhallgatás. Amiről
nem beszélünk/tudósìtunk, az nincs, ami nincs az
nem létezik. De a komoly dolgok léteznek, mindent
túlélve. Juthatnak búvópatak-sorsra, de tisztaságukat megőrizve, hol itt, hol ott eredeti tisztaságukban felszìnre törnek. Mert már sokan „fertőződtek” meg a ’jó’ által korábban. Hiába a degradáció

az egykori emberi létformák gyűjtötte lelki értékek
hagyományozódnak. Minden egyes lél sok létformát jár meg. Sok belőlük emberi test, különböző
vidékeken, más kultúrákban, rasszokban, sokféle
hit/vallás/filozófiai rendszerben. A valódi értékek
kìsérik a lényegi lényt, tesről-testre. A hitványak, értéktelenek elmúlnak, eltűnnek, nem vivődnek tovább. A feledés rostáján nem akadnak fenn ál tanok, tév képzetek. A lél ellenállhatatlanul halad. A
sok anyagi/testi rárakódás szinte teljesen a feledésbe merül a testváltások során. A lelkiek megmaradnak. Hurrá-optimisták gyorsan letudhatónak hìrdetik ezt a „kis” anyagi befedettséget, pár szertartás,
néhány varázsima, csillogó adományok, vagy misztikus áldozatok és irány az mennyeknek országa
(vagy kinek a semmi). A MINDEN-tudat jól tudja,
hogy nem csekély a feladat; a megtisztulás, a felszabadulás. Jas fölvetése sem oktalan, hisz ma is vannak és mindig is voltak olyanok akik komolyan próbálkoztak, de azután elcsüggedtek. Ha ’hit’ alapon
gondolkodnánk, mondhatnánk elvesztette hitét, ám
a tudatosult valódi tudás az Abszolút lelki része, a
lél rokona; örök. Lehet neki hátat fordìtani -hisz Isten a megengedésben is a legnagyobb- senki nem
áll útjába. Sokkal kockázatosabb a lelki terror, amit
gyülekezetek sugallni- és gyakorolni képesek. Nem
ritkaság a mindenféle (ki) átkozás, ami sokszor még
működik is, ha a gyanútlan gyakornok tényleg hitét
veszìtette. A MINDEN-tudat nem hit alapú! A tudás egy ideig; hit. A hamis tudás; tévhit. A tapasztalás; a hit megszilárdìtása. A hit; remény. Bizakodás abban, hogy akár úgy is lehet. A tudás próbája;
a tapasztalás. Igaz tudásról, csak tiszta tapasztalással lehet bizonyosságot szerezni. Tiszta tapasztalás,
csak tiszta érzékekkel, szennyezettség nélküli értelemmel lehetséges. Ezekért szorgosan tenni kell. A
tudás legfontosabb tárgya; az én. Ki vagyok én? →
Egy lél(-ek) Mi végre vagyok e világban? → Tanulni/tapasztalni. Mi ez a világ és mi végre való? → A
végtelen mindenségben egy iskola. Hogyan működik a világ? → Elrendezett természeti törvények
szerint. Ki/mi a lényeg? → A lél. Ki/mi a MINDEN? → ISTEN. Ezen az úton a korábbi lelki értékek, de ebbéli valódi erényeink is segìtőink. Sok
tanìtás óv a félelemtől, a MINDEN-tudat sem ajánl
mást. B.T.627. „...értelmedet Reám szegezd légy a
Hìvem szolgálóm - áldozz Nekem megìgérem
Hozzám jutsz el barátom 628. kerüld minden vallás
útját egyedül Enyém legyél - néped s téged mind
megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj 629. tartsd ezt
titkon azok előtt kik nem bìrják hallani - ha Rám irigy
s nem fegyelmes hitében kell tartani 630. azoknak
akik hìveim bizalommal oszthatod - ha ìgy teszel
Engem szolgálsz Hozzám érsz majd utadon...” OM

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
243
íly törekvő újra szorgos fegyelmezett és hívem - érintetlen éli éltét s Legfelsőbbhöz ér biz el
Az a lelki törekvő, aki egyszer már ’jó’ útra lépett,
az abban elért erényeinek vissz(a)hatását következő
életeiben is „élvezni” fogja, függetlenül attól, hogy
folytatja megkezdett igyekezeteit, vagy eltért attól.
(A ’jó’ Isten/MINDEN/a Legfelsőbb felé való haladás. - Az idézőjeles ’élvezet’ semmiképpen nem
érzéki-, vagy anyagi/testi értelmű! Szószaporìtással
lehetne; könnyìtő/segìtő út/mód, előnyös helyzet,
kedvező/bb/ feltétel, „szerencsés” körülmény stb.)
A legtöbb vallásos folyamat üdvözüléssel kecsegteti
hìveit. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a
Bekorlátozott-, a Fél-, vagy Töredékes Istenek (Akik nem Önmagukban Teljesek, mint a MINDEN)
kitüntetett helyei (mint pl. az ’menny’-nek nevezett
lelki szféra) nem a lél végállomása. Minden nemvégállomás lokalitás átmeneti hely és az oda kerülőknek ott tartózkodása is átmeneti. Az igazság az,
hogy olyanról nincs információ, hogy a mennyországból följebb lehetne jutni, de olyanról igen, hogy
onnan le lehet esni. Ez utóbbi egybe esik a MINDEN-tudat azon kinyilatkoztatási idézetével, miszerint; B.T.239. (lél a) „...felsőbb létben tölt egy
időt majd itt nemesb létbe kezd...” - azaz a felsőbb
lét (értsd: mennyei bolygókon való létezés) átmeneti s miután a lél által „fölélt” addigi lelki erények
„lefogytak” újabb ideszületés következik, nemesebb -lelki fejlődés szempontjából kedvezőbb/előnyösebb- körülmények közé mint korábban. (Nincs
ellentmondás „lefogyás” dolgában, hisz nem az állandóan gyarapodó lelki értékek/erények válnak
semmivé -hisz az(ok) örök!- hanem az olyan üdvös
/üdvözìtő tettek hozonyámai, melyek mennyei születés érdekében-, olyan céllal-, hittel-, megfontolásból következtek be.) Tehát aki egyszer már eljutott
egy bizonyos lelki evolúciós fejlettségi szintre, az újabb emberlétében „újra (1) szorgos (2) fegyelmezett és (3) hìvem” lesz, mondja Úr Balarám. Ad. 1.
Olyan szorgalmú alapjellemmel születik (függetlenül a család körülményeitől*), ami a (ki/be)teljesedő valódi szeretet(teljes) állapot felé visz, miszerint
elvárásnélküli, örökkön adó és megkülönböztetésnélküli. Szorgosan cselekvő, viszonzást nem várva,
örökkön önzetlenül adakozó és úgy lelki, mint anyagi/testi területen részrehajlás nélkül segìtő
(kész). (* ékes példa; a Közép-Európai zsidó-keresztény kultúrkörben jól ismert Jézus, üldöztetett-,
majd átlagos polgárokkénti családi viszonyai) Ad. 2.
Olyan fegyelmezett alapjellemmel születik (függetlenül emberi osztály-béli meghatározottságától), aki
számára nem teher a szabályozott életvitel, a pallérozott elme, a figyelmes szemlélődés. Ad. 3. Nem
merül el egyik olyan szellemi iskolában sem, ami
megkötné s bekorlátozná a Legfelsőbb előtti meghódoláshoz képest, Annak alávetett, közbenső Fel-

sőbbségekhez való fordulásával. Sokszor és sokakban merül fel a kérdés, hogy mivégre ez a sok vallás, sok szellemi irányzat, -tanìtás? (elnézést a sok
’sok’-ért, de ez is a bőség/esség/re, sokszìnűségre
utal) A válasz egyszerű; Mindenki más! Mindenki
máshol tart, lelki evolúciós fejlődésében. Az életrőléletre gyűlő lelki erények/értékek/érdemek folyamatosan adódnak egymáshoz, képezve ezáltal olyan
körülményeket a lél számára, amitől könnyűdik anyagi/testi burkának vékonyìtása/vékonyodása. Esett már szó a lelki vs. anyagi helyzetről, amiből azt
lehet leszűrni, hogy amint emelkedik a lelki szint,
úgy mérséklődik az anyagi/testi hatások érvényesülése. Egy lelki értelemben alacsonyabban fejlett
ember anyagi/testi kapcsolódásai erősen hátráltatják a lelki fejlődésben, mìg a fejlettebb egyént
kevésbé, vagy alig. Ezért is érdemes az érintetlenséget (eszköz)célúl tűzni lelki törekvőnek maga elé,
amikor külsőleg alig különbözik a környezetbéliektől, de a hatások és vissz(a)hatások az ő esetében egésze másként nyilvánulnak meg. Gondoljunk viszsza a serdülőkori első „vìzválasztó” „keresztút” utáni társas kapcsolatokra. (Nem a párkapcsolatokra,
bár azok sem mellőzik a korábbi életekben szerzett
lelki-, de anyagi/testi kötődések hatásait!) Hasonlóságok alapján verődnek/vonzódnak össze a szorosabb/lazább csoportok. (Persze az elrendezések- és
az egyéni sorsok szerint is!) Hiába a más vidék, más
család, más szociális-, kultúrális-, akár vallási környezet az összetartozási érzés oly erős, hogy nem
ritkán majd’ egy életre szól(hat)nak a kapcsolódások. Ilyen előzményeket követően a csoport tagjai
fiatalfelnőtt korukban rendszerint szétszélednek és
elkezdenek hasonlóságuk ellenére egészen más
értékrendek felé irányulni, rendeződni. Szìvükben
megmarad a „baráti” érzés még akkor is ha akár a
társadalmi „lövészárkok” ellentétes oldalaira sodródnak. Értetlenül állhatunk ilyen általános jelenségek előtt, miközben a magyarázatokat akkor találhatjuk/találhatnánk meg, ha az egykori csoport tagjainak korábbi életeikből hozott lelki értékek
minőségét értékelni volnánk képesek. Ez -sajnosfeltételes módban marad, mert ez csak nagyon
fáradságos, felek részéről nyitott- és elszánt sok-sok
bizalmas beszélgetés révén volna feltárható. Ilyenek
bizonnyal azért nem jönnek sosem létre, mert szükségtelenek. Főleg ha -akár egykori- barátságokról
van is szó, aminek egyik legfontosabb jellemzője,
hogy barátok sosem (!) kìvánják egymást megváltoztatni! E „baráti” vonatkozásban is az érintetlenség az üdvös, a nemkötődés. Aki lelki útján
szorgos, fegyelmezett, a MINDEN hìve és érintetlen az bìzva törekedhet a Legfelsőbbhöz és nem az
Ő „előszobáiba” „közvetìtőihez” való jutásban.
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a törekvők legdicsőbbje aszkétán is túltesz ő - több mint tudók legtudóbbja s eredményért esendők
Legdicsőbb nem az önsanyargató aszkéta, nem a
szobatudós elvont elefántcsont-tornyában, sem pedig a viszonzásért végtelen áldozatokat bemutató,
hanem az érintetlen lelki törekvő. Az ilyen dicsőség
nem a tömegemberek általi dicsőìtettség. A „legdicsőbb” lelki törekvőkön kìvül három igyekvő tìpust
emlìt Avatár Balarám, 1. aszkéta 2. „tudók legtudóbbja” 3. „eredményért esendő”. Az általános
emberek a szabályozott életvezetést aszkézisnak tekintik. A sokság számára bárminemű önkorlátozás,
önfegyelem, de még akár a mértékletesség is aszketikus értelmezésü. Pedig B.T.214. „...se koplalás
vagy virrasztás kevés se sok semmiből - túl sok evés túl sok alvás éppúgy elvon mindentől...” - kinyilatkozott szavak egyértelműen a mértékletességről szólnak. A se „kevés se sok” általános ajánlás amin túl mutatnak az un. szabályozó elvek, azok a
dolgok, amitől -nem egyedüliként, de- a MINDEN-tudat is eltanácsolja az igaz(i) lelki törekvőket. Az általános emberek élnek jellemük szerint, de
akik szeretnék mérsékelni személyiségük anyagi kötöttségét és emelni lelki szintjét, azok hamar belátják, hogy úgy élni nemanyagit, hogy közben teljesen a testi/anyagi világ kötelékeibe burkolózva
tevékenykedik valaki, úgy nem lehetséges. Hiába
vannak „könnyìtő” változatok (pl. bizonyos napi
önmérséklet) az ismétlődő szennyeződéseken nem
segìt az időnkénti „tisztálkodás”. Érdemes ide idézni a háromféle kötelék által meghatározott személyiségek milyenségét. B.T.581. „...miként minden
háromféle jó nemjó és szeszélyes - ìgy tudás is három féle mint tett s kinek tevése 582. minden lényegét ki látja jó jelleghez tartozó - oszthatatlant
megosztásban lélt ki Nekem hódoló 583. aki külön
külön lát itt mindent ami létezés - nem érti a MINDEN-séget köteléke szenvedély 584. egy dologhoz
ragaszkodó értés nélkül bókoló - azt tekinti a világnak jellemzője a nemjó 585. kötelességét ki teszi
vágyak nélkül kitartón - annak minden tette áldott
köteléke tiszta jó 586. cselekvés mi vágy tüzelte erőlködő törekvés - megtévedett éntudatban az egy
merő szenvedély 587. visszhatásra nem tekintő önös ártó cselekvés - jellemzője bizony nemjó miből
nincsen menekvés 588. jót és rosszat egyként élő
alázatos cselekvő - érintetlen mindenektől jó az
ilyen törekvő 589. szeszélyes ki tisztátalan jóra
rosszra egyként tör - vágya hajtja s tett jutalma irigy
s mindig esendő 590. aki makacs rest és lomha sértő s rosszindulatú - csalfa hazug ingadozó nemjó ami rajta úr ... 592. értelemből az a jó mi tisztán lát
üdvöst ártót - megkülönböztető képes tudja mi kár
s mi a jó 593. szeszélyes értelmű az ki nem látja mi
rossz mi jó - kötelességet sem érti s hogy mi követni való 594. nemjó annak az értelme ki nem látja

a valót - illúzió vallászavar mi rajta uralkodó 595. jó
az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz - egyhegyűen elmét fékez ural minden érzéket 596. szeszély minden eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség gazdagságban szerelemre vágyásban 597. nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s
félelmet - bú kereső és mogorva büszke kétségbeesett ... 602. három jelleg kötésétől senki nem ment
itt se fönt - megnyilvánulásnak része mìg csak
fennáll örökkön 603. gondolkodót uralkodót nyerészkedőt tudjad Jas - akár csak az élvezkedőt három kötés kénye hajt 604. gondolkodó nyugodt
békés szabályozott életű - tudó becsületes tiszta belátó valós hitű 605. uralkodó hadban vitéz ő az igaz
vezető - szilárd ügyes becsre vágyó népét hìven
őriző 606. nyerészkedő földet művel kereskedő
nyájőrző - élvezkedő jó ha szolgál kötelességét tevőn 607. az éli tökéllyel éltét ki kötelességgel tesz ...
611. érintetlenséget érve nem vágyva már semmire
- ragaszkodás nélkül élve tökéletest elérhetsz 612.
elmondom most röviden Jas hová jut érintetlen tökéletes élő lényben lényeg kerül felszìnre 613.
isteni lél abban ébred aki értelemmel él - szilárd
elmét megtisztìtva úr már minden érzékén 614.
elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban szenvtelenül csak Rám gondol elégedett magában
615. mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül - lemond kéjről hiúságról hatalomról s egyszerű
...” - e hosszas (előre) idézett B.T. intelmek és ajánlások jól körül ìrják, hogy mely kötőerő által meghatározott egyén, miként lát és viselkedik, ugyanakkor meg is fordìtható a „képlet” hogy a cselekvések és eszmények sorbavétele, lehetőséget nyújt
az emberi osztály-, valamint a kötelék szerinti következtetésre. Egyik megközelìtés sem tartalmaz
aszketikus életajánlást, sem tudáshajszolást, vagy eredményorientált áldozati tetteket. Persze attól függően, hogy kinek mi a „mérték”. Akinek pl. a húsevés elhagyása elképzelhetetlen szenvedés, annak
értelmezése szerint aszketikus a valódi lelki gyakorlat. Vagy épp ìgy az alkohol, a szabados nemiélet,
szerencsejáték, stb. korlátozása feldolgozhatatlan
kerékbetörése az egyénnek a sokság szemében. Nekik nincs is mit kezdeni sem a Bizalmas Tanìtással,
sem a MINDEN-tudattal. B.T.629. „...tartsd ezt
titkon azok előtt kik nem bìrják hallani - ha Rám
irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani...” - éljenek hitük szerint, de társaságuk lehetőség szerint
kerülendő, vagy legjobb velük szemben is az érintetlenség kifinomìtása. B.T. 179. „...aki vágy nélkül
cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben - úgy
nem tapad visszhatás rá mint vìz lótusz levélre...” az elkötelezettség fontos, ám a saját természet megerőszakolása könnyen térìt le még a ’jó’ útról is.
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halljad az én véleményem ilyen ember ritka kincs - közülük is a legméltóbb ki örökkön Bennem hisz
Avatár Balarám véleménye Abszolút. Vitatható, de
bármi más vélemény emberi spekuláció. Ha az Úr
úgy nyilatkozik, hogy már eleve ritka kincs aki jelen
életében „újra tudásra ébred” „próbál megtisztulni”
„nem függ ... semmitől” „újra szorgos fegyelmezett” „érintetlen éli éltét” akkor ebben felesleges
kételkedni. A ’tudás’ egy szóval semmi képpen nem
helyettesìthető. (Beszélnek tudásról a filozófiában,
van un. hétköznapi tudás, ismeretek az oktatásban,
azaz fontos az adott szövegkörnyezet/tárgykör amiben fölemlìtésre kerül.) Lévén, hogy jelen érdeklődési körünk elsődlegesen a lelki ismereteket* igyekszik körüljárni, biztos hogy nem is tárgyi adathalmaz. (* már a köznyelvi „lelki-ismeret” kifejezés
is sokat sejtet, hisz lelki eredetű vonatkozásokat feszeget, melyek anyagi értelemben alig értelmezhetőek. Különösen nehézzé válik a tiszta gondolkodás, ha a „lelki”-ség sincs pontosan deffiniálva. Joggal merül fel a kérdés: Minek-, vagy kinek van lelkisége? Különösen ott bonyolódik a helyzet, ahol a
lélek még fogalmilag is kizárásra kerül. Nem beszélve azon környezetről, ahol a lél, mint mindenek
lényegalkotója nem szerepel a vizsgálódás körében.
Olyan hitrendszerben pedig, ahol csak adott kivételezettség -bemerìtés/keresztség/megszenteltetéssorán „lelkesülhet” meg ember, ott meg beszélni is
oktalanság lelkiségről, szót ejteni azokkal kapcsolatban, akiket ezen „adomány”-ból kizártak. Alig
érthető, hogy miért kérnek számon lelkiismeretet
olyanokon akik ki vannak zárva a lélek birtoklásából.  ) B.T.64. „...teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki
jó vagy rossz...” - ez a megközelìtés pedig már végkép kivisz bennünket a szokásos emberi gondolatmenet köréből, hisz már nem is adott ismeretre vezet vissza tudást, de viselkedési/magatartás-formára. Akiben pezseg, nyüzsög az anyagi/testi tenniakarás, aligha vélhető lecsillapodottnak, miként az
sem akit indulatai, érzései, szeszélyei vezérelnek.
Pedig ők is sokat tud(hat)nak, csak hát mit s miről?
Élvezetről, kihasználásról, haszonról, nyereségről?
Ezek a lelki fejlődés szempontjából lényegtelen tényezők, igaz lelki törekvőnek nincs velük dolga.
B.T.106. „...tudás nélkül cselekvőket eredmények
vágya hajt...” - ám fontos B.T.107. „...aki tudás birtokosa ne zavarjon célvágyót - önzetlenül mutassa
ő szorgalmát s ne mélázzon...” - s ìm el is érkeztünk szorgalomhoz, fegyelemhez. Azonban mindjárt megkülönböztetést kell tenni (az azisnemis
szellemében annak a megkülönböztetés/részrehajlás/nélkülinek, aki a ’szeretet’ harmadik fordulatát
is igyekszik magáévá tenni) Szorgalom és fegyelem
az anyagi kötelességteljesìtésben, nem mellőzve a
lelkiséget. De „próbál megtisztulni” azaz nem bár-

mi anyagi körülménnyel azonosulva. Az ilyen személy, hozott tudása révén mindig tud dönteni abban, hogy hasonul-e a sokság szokásaival, normáival, vagy vállalja a más-ság kivetettségét. Bizony
már az is ritka kincs, aki vállalja a lelki érdekeltségű
abnormalitást. Ha „érintetlen éli éltét” akkor menni
fog s ha majd eléri a viszavonult életrendet akár azt
is megélheti, hogy „nem függ semmitől”. B.T.113.
„...értsd meg mind vesztébe rohan ki e tudásra legyint - oktalanul teng csak élte kárhozott ő és irigy...” - Nem lehet elégszer hangoztatni, hogy sem
a Bizalmas Tanìtás, sem a MINDEN-tudat nem azért van, nem arról szól, hogy egyén, vagy csoport
anyagi/testi vágyait minél kifinomúltabban tehesse
meg és testtudatú elvárásaihoz képest minél eredményesebben legyen képes kivìvni azt! A MINDEN-tudat forrása a Legfelsőbb kinyilatkoztatása a
Bizalmas Tanìtás révén, mert B.T.126. „...szájról
szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során - mégis
egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott tovább
127. ezért ezt a legszentebbik teljes tudást most neked - átadom mert barátom vagy s tiszta szìvvel
kérdezed...” - szólt az Úr, a Hozzá alázattal s nemzetsége érdekeit képviselve forduló ősjász Jas-hoz,
nem mellesleg a „teljes tudás”-ról téve emlìtést. E
’teljesség’ is az azisnemis törvény alapján értendő,
miszerint annyiban teljes a B.T. amennyiben lelki
törekvő a Legfelsőbbhöz igyekszik. Ebből a szempontból nincs másra szükség, mint követni az Isteni szavakat. A Jas pusztába-vonulását (nem pár
hetes meditációként) vállaló jász ősök követték is
századokig Úr Balarám tanácsait s hagyták fel a történelmileg baktriai vidéket a margiánai tájegységre,
az Úr Hari nevét viselő Hari Rud (rud = folyó)-tól,
az Oxus mellett (Amu-Darja) az Aral tóig vándorolva (mára a Kara-kum sivatag). Úgy éltek generációk teljes életet, hogy a köznyelvi civilizáció nyomait nem hagyták maguk után. Sosem birtokoltak
szükséglet felettit, meg nem telepedtek, halott-kultuszt nem követtek. „Csak” tudásuk öröklődött az
ősemlékezet által. Avatár Balarám jelen szakasz-béli
kijelentése mögött az is meghúzódik; nem Ő teszi
ilyenné a „ritka kincset” hanem a lelki törekvő maga! Sosem biztat(ott) fohászkodásra, imádkozásra,
bűnbocsánatért esdeklésre szellemileg ébredezőt.
B.T.139. „...teremtek mint nemcselekvő magamból
mi végtelen - kit aszerint mi a sorsa s mely jármoktól fékezett 140. tett az engem nem érint meg nincsen vágyam énnekem - ki ìgy ismer nem téved
meg látja teljes lényegem 141. egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság - erő hìrnév szépség
tudás lemondás és gazdagság...” - felfoghatatlanság, mert mindezt egyedüliként és egyidejüleg, kizárólag csak a MINDEN/Isten maga birtokolja.
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figyelj Jas most elbeszélem miként ismersz Engem meg - törekvéssel lemondással Rám szegezett elméddel
Mielőtt Avatár Balarám részletezte volna a Legfelsőbb megismerésével kapcsolatos tudást, előrebocsátotta a törekvés (értsd: lelki igyekezet), a lemondás, valamint az elme Istenre való összpontosìtását,
mint kiindulási alapokat. E három viselkedési forma meghatározó erejű a lelki életben történő előmenetelben. Nem először -és nem is utoljára- találkozunk a Bizalmas Tanìtásban olyan oktatási
„módszerrel” hogy adott kérdés azonnali, részletes
és pontos kifejtése helyett, magatartási formákat
emlìt Úr Balarám. Ékes példája ennek a ’tudás’ körülìrása, amikor szó sem esik a tudás mibenlétéről,
viszont számtalan életvezetési ajánlás, valamint
szemléletmód hangzik el és ez nem mellébeszélés!
Az Úr úgy oktat, hogy felsorolja a lényeges teendőket, melyek következetes gyakorlásával-, fokozatos
elsajátìtásával a lelki törekvő maga fogja megtalálni
kérdéseire a választ. Szinte nincs olyan kérdés,
amire csak egy kizárólagos válasz van. Különösen
igaz ez az emberi gondolkodás szempontjából, amikoris ugyanazon válaszhoz számtalan út és sok-sok
magyarázat vezet el. (Mint a „rossz” diák, aki ugyan
tökéletes megoldást mutatott be a matematika tanárnak s mégis egyest kapott, mert nem olyan úton,
módon jutott az eredményhez, ahogy azt a regula
megköveteli. Nyilvánvaló, hogy az ilyen módszer
messze áll a pedagógia kiterjesztett értelmezésétől.)
A jelzett indirekt tanìtási technika a leghatékonyabb
eljárás arra, hogy a gyakornokot tevékenységre és
gondolkodásra késztesse, miközben a cél nem a
’hatékonyság’ hanem a szabad gondolat. Az a fajta
„liberalizmus” ami annyit tesz, hogy gondolkodni
szabad! Sőt. (illiberalizmus = a gondolat sem szabad) A nyitott gondolat segìtségével a tisztuló elme
kezd olymódon rendszerezni, megkülönböztetéseket tenni, amitől az egyén világosodni fog, ha a
megvilágosodás ugyan még messze is van. Pl. a zen
buddhizmusban a ‘megvilágosodás’ szót használják
a japán szatori kifejezés fordìtására, amely a szatoru
(jelentése: ‘tud’) igéből származik. Hogy miért,
annak oka volt. A szatori szót általában a valóság
valódi természetének belátásának megtapasztalására
használják. Ahhoz hasonlìtják, mint amikor kinyitunk egy ajtót. Azonban egy ajtó kinyitása egyáltalán nem ugyanaz, mint az ajtón belüli dolgok
megtapasztalása és különösen nem az ajtón való
belépés által az ott tapasztaltak megélése. (BBB.
Ajtók terek (részlet) „...ajtók ajtók - csukva mind ajtókon nincs tábla kilincsét kulcs nem zárja - hát
nyitom bátran nyitom de már bánom - be vagy
vissza a jót el hogyan találom - belépek - milliárd lét
tér ember megannyi lény csinált rakott vagy csak
kitalált számtalan kép - a bátor előre lép de megbotlik elakad taszìtja vágy és kéz százfelé - kapko-

dom a fejem fognak gépek kezek - mi jó mi árt
tudni nem lehet - sìrnék futnék vissza vagy megállnék gondolni jóra rosszra de a láb egyre csak visz
tovább mìg a minden árad rám - eltévedtem - hol
van hazám - hol van hazám mi otthon hol békében
örökre egy vagyok.” - mert a lelki törekvő a kereső
ember. Még azt sem tudja mit keres, csak érzi, hogy
valami nincs rendjén, valami hiányzik s jönnek a
pótcselekvések, értelmes lét helyett az érzékkielégìtések, meg vágyaknak garmada. A kiművelt intelligencia révén azonban lehet válogatni, mi ’jó’ mi árt.
A ’jó’-t üdvös követni, mert tisztìtó, a ’szeszély’- s
’nemjó’-ról le kell(ene) mondani, annak kinek magasabb célja van. Aki csak világhìrű szeretne lenni,
gazdagok leggazdagabbja, hatalmasok hatalmasa,
annak nyitva a játszótér, lehet lökdösődni, más szemébe homokot szórni, lehet a játékszerekről másikat letaszìtani. Nem véletlenül hangzik el még a
magaspolitikával kapcsolatban is, hogy mint az óvodások, tiszta kisdedóvó játszótér! És nem túlzás.
Ahol valódi értékek félretéve, hiú érvényrejutás a
késztető, ott lemondásról még beszélni is bűn. Régi
fáma, hogy túl sok az emberi szenvedés. Miért? Ha
van, miért engedi mindezt Isten? Azért engedi,
mert Ő a megengedésben is a Leg. Alig-alig korlátoz, ha csak az ember egyéni teljesìtőképességét
nem tekintjük korlátnak. De látható, hogy az ember
sokat bìr. Bìrja a helyváltoztatást, hellyel-közzel az
alkalmazkodásokat. Megtelepszik szinte mindenütt,
szaporodik, túl és zsákmányol ki mindent s mindenkit. Az aki alkalmas és képes rá. Mert azért nem
mindenki élősködő. Nem? Gondoljunk bele, kisajátìtás-, elbirtoklás-, elbitorlás nélkül mire jutna ember? Ha nem venne levegőt, nem inna vizet, nem
venne magához ételt, de mind ezek honnan? Melyiket teremtette ember? Levegőt, vizet, természeti
terméseket/terményeket? Egyiket sem. Fondorlatosak vagyunk, mesterei a kihasználásnak, az élősködésnek. FöldAnya parazitái vagyunk. Csüngünk
Rajta, függünk Tőle, mint csecsemő anyja kebelén,
hálátlanul. Még hìvők is úgy tekintenek a világra,
hogy azt mind nekünk adta az Úr, nekünk teremtette minden mozgó s mozdulatlan teremtményével, hogy mindeneken uralkodjunk. Így irja a „nagy
tudós Könyv” - szól a hamis önigazolás. Ez rossz
tanìtás! Mégis népszerű. „Olyan mint a nép, olyszerű!” Gyarló és esendő. És igaz is a hamis tan. A
Föld arra teremtetett, hogy lényei élhessenek. Az
űrben és más bolygókon Földi lény nem él meg.
Ide teremtettünk s nekünk -IS- készült a mű. Ám
de nem a kihasználás lelki ember küldetése. Élni és
élni hagyni. Az ember alatti létformák nem szoktak
vallásosak lenni. Nekünk megadatott, hogy megláthatjuk Istent mindenben, ha arra figyel az elménk.
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teljességgel eléd tárom legfőbb tudás legjavát - mit ha felfogsz és követed nem marad már semmi más
A „legfőbb tudás” ’legjaváról’ szól(t) Úr Balarám,
hozzátéve, hogy ha (csak) ennyit felfog Jas, nem
marad már számára olyasmi amin sokat kéne tépelődni. A spekulálástól senki nem mentes, amibe a
különböző tervez(get)ések is beleértendők. Természetesen embere válogatja, hogy min és milyen módon, -mélységben töpreng valaki úgy általában,
vagy konkrétan. Az egyéni beállìtottság nagy hatással van az elmebeli kalandozásokra, de ki magas
elméleti kérdésekbe merül, ki „szak”-kérdésekbe
(ami lehet akár főzés, vagy sport/ág/, netán szerencsejáték-béli „agytorna” ...) más meg egészen egyszerű világi dolgokba. Szellemi emberek leginkább
Isten-, a globális világ- és a szellem kérdéskörében
mozognak (’szellem’ alatt -itt- értsd: a lél-, valamint
az elme értelmi képességét és az intelligencia -megkülönböztető/döntő képesség- helyzetét, viszony
/lat/ait) Maradjunk most annál a fő kérdésnél, ami
Jas-t izgatta. - Mi legyen a jász ősökkel? (Ne feledjük; a B.T.-ben ie. 3.100 táján vagyunk!) A családfők elvesztése végzetes körülmény volt, amin változtatni már nem lehetett. Mint kiindulási alapot
kellett tudomásul venni. Nem volt más alternatìva.
(Kicsit hasonló mai helyzetünk abból a szempontból, hogy az emberi túlnépesedés adott, belátható időn belül vissza nem fordìtható, egyfelől kialakultak és megmerevedtek vallási hovatartozások, kultúrális hagyományok s mindezekhez társul elhárìthatatlanul a helyváltoztatás, keveredés. Az „áldásos” informatika következtében szinte semmi nem
történhet titokban, elkülönülten. Ha mégis, hoszszabb-rövidebb időn belül nyilvánosságra kerül és
keveri újra a „kártyákat” amiből választani, dönteni
lehet. Ilyen közegben kell kezdenie valamit magával
s környezetével a gondolkodó embernek. Mellesleg
a nem-gondolkodóknak sincs más lehetőség, csak
tudatlanságuk- és anyagi/testi megkötöttségeiktől
meghatározottan a külső-belső erők /értsd: kötő-erők/ mozgatják, leginkább ösztönlényként.) Szkeptikusok mondhatják, hogy puszta fikció a Kuru mezei csata és az abban résztvevők kiléte, sorsa. Nem
bonyolódunk bizonyìtási próbálkozásokba. (hány
„szent”-ìrás vérzik ezernyi sebből, követőiknek
mégis egyfajta megnyugvást adva, ezredévekig, de
legalábbis századokig, alkalmas „mankó” a tanácstalanság ellen!) Legyen a kétkedők véleménye szerint (számukra). Itt, mi most vegyük alapul, mint
annak mozdìtóját, amiért változások történtek As
körök-ben. A történetìrás -majdnem egyetértésbensorba rakja az as-jász-alán-szarmata-oszét „vonalat”. Az as nép eltűnt. A jászok -higulva bár, devirulnak. Az alán, történelmi emlék. Szarmata -ami
inkább gyűjtő fogalom- szintén a homályba merült.
Az o-szét már biztosan sem nem jász, sem nem a-

lán még ha rokonìthatóak is. Más hit, más mitológia. (értsd pl.: a Nart legendárium. Részlet az elektronikus „tudás”-tárból /információhalmazból/: „A
háromezer éves nart eposz a világirodalom legrégibb
eposzainak egyike. A Kaukázusban mintegy évszázada fedezték fel és kezdték lejegyezni a kutatók. Az
eposz alaprétege az észak-kelet-iráni népek -szkìták,
szarmaták, alánok- mitológiai hagyománya. Bár az
észak-kaukázusi népek szinte mindegyike őriz belőle
egy-egy "nemzeti" változatot, az eposz elsősorban az
alánok utódai, az oszétok mondáit tartalmazza. A
Nart eposz számos motìvuma a görög, római és
skandináv eposzokkal áll rokonságban. Feltételezhető, hogy az eposzt az oszétok legközelebbi vérrokonai, a jászok a XIV. században még ismerhették.
... A kutatók feltételezik, hogy az oszét eposz Kr. e.
8-7. században született ... Az eposz a nép természetes módján létezett, a megőrzője a szóhagyomány volt ... A nart egy mitikus sztyeppei nép,
melynek tagjai kiváló harcosok, gyakran emberfeletti képességekkel rendelkeznek, bölcsek, ravaszok,
a portyázások és harcok mellett sokat mulatnak. ...
Miután minden ellenségüket legyőzték, elhatározták, hogy az istenekkel mérik össze az erejüket. ... A
nartok azonban nem békültek ki, s választaniuk kellett: vagy korcs utódaik születnek vagy mindnyájan
kipusztulnak. A dicstelen élet és a dicső halál közül
a nartok az utóbbit választották. ... A nartok a történelmi legendájuknak megfelelően a nap gyermekei, az istenek kedvencei, az életüket katonai portyázásokkal, játékos vetélkedőkkel és tömeges táncokban kulmináló áldozati torokkal töltötték. ...”)
Nem lehet sosem eltekinteni attól, hogy az értelem,
vagy az érzelem vezérel hitet, vallást, tudáskincset,
eszményt, cselekvéseket, magát az embert. A MINDEN-tudat értelem-központú, nem tagadva az érzelem elkerülhetetlenségét, ugyanakkor nélkülözhetetlenségét. Jas értelmén keresztül viszonyult Avatár Balarám tanìtásához, majd adta azt tovább azon véreinek, akiket ez érintett meg. Az érzelemvezérelte többség önnön vére- s szeszélye után
ment, szerteszét, keresve s találva más eszményeket, más célokat. - Hogy mi lett a jász ősökkel? –
Melyikkel mi. Akit testtudata s anyagi szemléletmó-ja hajt(ott), az a jövőé lesz(lett), a szellemi és
erkölcsi hanyatlás épìtője s követője. Aki lél, azaz
lényeg(i) tudatos, az él a mindenkori mában (!),
nem a mának, nem a múló szeszélyeknek, de az örök tudásnak -minek jász az őrizője- és az Abszolút
Igazságoknak. Ehhez nem kell több, mint a B.T.
szellemiségének megismerése, feldolgozása, kinekkinek lelki evolúciós fejlettségének megfelelő szinten történő értelmezése, a szerinti követése és jutás
oda, ahova megvalósìtása elvinni képes lehet őt.
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ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik - ezer ilyen közül talán egy ki lényem megérti
Avatár Balarám, Aki Maga a Legfelsőbb/MINDEN/Isten személyes alászállása volt jó ötezer
éve, ritkán számszerüsìt tanìtása során. Talán mikor
megpróbálja tanìtványával megértetni, hogy milyen
hatalmas idők- s mìly csekély számú, lelkileg értők
vannak. Úgy minden milliomodik embert tekinti az
Úr lénye megértőjeként s nem azért mert Ő szigorú követelményeket támaszt, hanem azért mert korunkban ilyen kisszámú a valódi megértésre törekvő. Későbbiekben szól a Legfelsőbb, Teremtő aspektusa életkoráról. B.T.292. „...Teremtőnek éjszakája ezer földi korszakos - nappala is éppen annyi s
százévesen már halott...” - ez a száz „isteni” év ~
100x365x2x1000-nyi földi korszak (egy korszak az
arany /szattya/ + ezüst /treta/ + bronz /dvápara/
+ vas /kali/ kor együtt), azaz fele időegységben
megnyilvánult (értsd: a Teremtő nappalai) másik
fele anyagi értelemben megnemnyìlvánult (értsd: a
Teremtő éjszakái). Óriási idők. Már-már inkább
csillagászati, mint sem ember által értelmezhető.
Számszerüleg megérthető, de értelmezése kilátástalan. Szerencsére nincs is rá szükség. B.T.293.
„...életének első napján léltömegek jönnek le - alkonyatkor mindahányan áramlanak fölfele...” - az
anyagi megnyilvánulás az első „isteni” napon kezdődik, amikoris a lelki szférából alázuhannak az
anyagi világ alkotóelemeinek lényegalkotó lél-jei s
ezer korszak múlva a Teremtő egy isteni éjszakáig
álomba merül, a megnyilvánulás megszűnik. Egy
ilyen „napot” az ind mitológia ’kalpa’ (vagy ’mahajuga’) néven emlìt. Egy kalpa = a négy kor összege,
azaz 4 320 000 000 emberi év. B.T.294. „...körforgás ez napról napra testöltés és elhagyás - nappalon
az anyagi lét nemlétezés éjszakán 295. tudd hogy
van egy másik lét is ahol sosincs elmúlás - az a világ
akkor is van mikor itt kor éjre vált 296. megnyilvánulatlan e tér öröklétű éppenúgy - aki oda eljut
egyszer annak már nincs visszaút...” - az un. megnemnyilvánult lelki szférába jutó lél már nem ide
kerül vissza, hanem valamely más megnyilvánulásba, ami lehet ilyes szerű is, mint a mi univerzumunk és másféle is. Ezekkel a kérdésekkel többen
foglalkoznak, mint Isten megértésével. Számosabbak az olyan „misztikusok” akik mindenféle -igaz
lelki ember számára lényegtelen- „világrengető”
gondolatokkal múlatják idejüket (mint asztrológi,
asztrozófia, szám- és/vagy név-misztika, kineziológia, mindenféle mágia, stb.) rendszerint alap kötelezettségeik teljesìtésének rovására, vagy azok elhanyagolásával (mint kellő idejű családalapìtás, szolgálat világi munkában, -családban, -kis és nagy közösségben, stb.) Isten lényének megértése nem úgy
történik, hogy gyakornok igyekszik Őt s tetteit kilesni, „ne adj isten” Őt utánozva „istent játszani” !

Gyermek hiába kukucskál be a szülői hálóba, attól
még nem fog semmit megérteni szüleiből. Hiába
próbál felnőttködni, attól még gyermek marad.
(Népi megfigyelés: ha a gyeremek akkorát akar szellenteni mint az apja, csak barna lesz az alsója. - Következtetés: Ne erőlködjünk hát.) A lél isteni, de egyikük sem Isten! Ember pedig, hiába lél a lényegalkotója nem hogy nem isten, de még lél-el sem
azonos és nem is lesz sosem. Valódi Isten-tudatú
egyén belátja az Ő elrendezéseit. Nem azok ellen
küzd, de törekszik beleférni a legkisebb rossz útján,
módján. A teremtettség halad rendelt során, ember
által megváltoztathatalanul. Tud változtatni az ember, ám láthatjuk eredményeit FöldAnya-szerte. Átlagban ezer ember közül talán ha egy törekszik lelki
ismeretek terén és ezer ilyen lelki törekvőből egy
fordìt figyelmet a MINDEN-re. Nyìlván sokan
foglalatoskodnak un. „istenes” tanokkal, dolgokkal,
de be kell vallani; a belátható emberi történet során
nem hogy emberiségszinten, de még kisközösségi
szinten sem észlelhető világmegváltó-, jobbìtó változás. Hogy jól berendezkedtünk a Földön? Valóban, olyannyira, hogy esze ágában sincs a sokságnak innen elmenni (hacsak az űrutazóknak nem,
számunkra élhetetlen közegbe). Még képesek Istent
is letagadni, ne hogy legyen Kihez igyekezni. Marad
ez árnyékvilág, a lelki inverze. Vannak több száz, akár ezredéves egyházak s az emberiség úgy garázdálkodik a Földön, mint ha az lenne a dolga. Igen,
mert az a dolga. Ötezer éve az az emberiség rendelt
teendője, hogy hátatfordìtva Istennek, emberkedjen. Az ember-lény pedig ugyancsak szìnes. Bár
több benne a sötét árnyalat, azért néhol, néha dereng is (valami). Az ezres (szám)jelző hatszor fordul elő a B.T. szakaszaiban, további egyszer ’sokezer’ alakban. Egyik fordulat pl. utal Isten számtalan megjelenési formájára, ami szintén az Ő lényének része; B.T.383. „...ha akarod megláthatod ezer
istenformámat...” - ami jelzi, hogy nem teljesen alaptalan a „sokistenhit” csak hát mind-mind csupán
töredékes hányada a Legfelsőbbnek. A MINDEN többek között- B.T.251. „...tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs - vagyok
minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak hidd 252.
minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon 253.
vìznek ìze Nap s Hold fénye vagyok tudjad öreg Jas
- éppenìgy a teremtő OM férfierő s térben hang 254.
föld illata tűznek heve minden lényeg lényege - lemondás a lemondottban s lemondásnak értelme 255.
vagyok létnek ősi magja létezőket mozgató tudókban azok értelme hősben erőt hordozó 256.
szenvedély és vágy nélkül is vagyok küzdők ereje tiszta nemző jó atyákban és isteni szeretet...” - lám.
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megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld víz lég hő térrész egyszer ész értelem s hamis én
A megnyilvánulás a Balarám által emlìtett nyolc réteg. Általuk/azok révén lesz a semmiből teremtettség. Általuk, de létezésük oka a MINDEN Teremtő
aspektusa - köznyelvi értelemben a Teremtő-Isten.
BBB. Mindenben a végtelen semmi - „van a minden benne végtelen üres tér ha kedve tartja abban
kap helyet a lél - belé fújja Ő szétsuttogja légy s térben a lég táncra kél - milliárd ritmusra jár szerteszét
förgeteg messzeség semmiből útra lép - hogy csitul
a lég felhőként kavarog lassulva néz talál csillagot
napot - fussak vagy maradjak ez itt a tét s hol meglódul hol lángra kap vadul vadul ég - hol csillapul
lesz belőle lé - lé a térben hol elillan hol tüzeli hév mikor megtorpan kővé mered álló börtönében él fut szalad csapong dalol nyughatatlan lél keres kutat utat mi mutat s merre van a vég - elindul semmiből hol végtelen a tér leesve merenghet hová kerültem én - én én de ki vagyok én - fa virág madár
vagy fény - derül mikor vele fut az ég rohan mutat
felhő rejtekét.” - A lél Istenre mutat, rendesen föl
(felé). A teremtettség, itt e nyolc réteg szerint nyìlvánul meg. Mindenek lényegalkotói az egyedi lélek. Minden önmagában egész megnyilvánulásnak,
amúgy rész-egésznek lényege egy-egy lél, Akik 100
%-ban lelkiek, semmi anyagi jellegük-, sem sajátosságuk nincs! Addig beszélhetünk egy lél egyedi
megnyilvánulásáról, mìg nem válik egy magasabb
szintű, ugyancsak egyediség részévé. Elemi részecskék, azokból szerveződő atomok, majd molekulák
és ìgy tovább. Amelyekben zajlanak az életciklusok
(születés-növekedés-kifejlettség-öregedés-leépüléshalál) élőként értelmezhetők, melyekben nem, azokat nevezzük általánoságban életteleneknek. BBB.
Halmazok állapota: „lassul a levegő megfolyik kővé
dermed álmodik - kémlel teret remél napot időt s
meleget nagyot - mert benne a kép látja hallja érzi
szagát ìzét s fogja - elrendezi átgondolja csak hamis
énét feledve ős állapotát hovatenni nem bìrja már”
- „A légneműből folyékony lesz, majd szilárd s hordozza emlékeit a megélt végtelen sok előző létformából kapott élmény/ ismeret/ tudás/tapasztalat
szerint. Fürkészi mozgásterét s bìzik a jövőben.
Tudja, hogy van jobb, csak nem emlékszik arra,
ami oly nagy melegséggel tölti el; hogy kikerülhet az
anyagi lét útvesztőiből.” - mert ki lehet jutni az
anya(g)világból „csak” le kell vetni mindent ami
nem lelki. Ehhez számtalan tanìtás ad útmutatásokat, de azokat az általános emberek soksága egyfajta önmegtagadásnak tekintik. És nem járnak meszsze az igazságtól. Azt az „ön”-t kell(ene) megtagadni, ami a teremtettség nyolc rétegével burkolja be
igazi kilétét mindenkinek. Mindennek és mindenkinek, de kijutási, felszabadulási esély csak emberlétből adatott meg. Ott is nem az állati-emberből,

még csak nem is az emberi-emberből, de abból az
isteni-emberből akiről az általános sokság ha tud is,
csak azt mondja; csodabogár. Az ilyen személy tökéletesen tisztában van azzal, hogy az öt durva és a három finom öltözék nem Ő. Régóta, sokan megmosolyogják a védai szavakat: föld- vìz- levegő- tűzéter, pedig világos a párhuzam: szilárd- folyékonylégnemű- rezgés- tér anyagi megnyilvánulási formák,
sántìtó kifejezéssel „halmazállapot” Sánta, mert mìg
az első három az ismert fizikai kritériumoknak megfelel, a rezgés már nehezebben kezelhető, mìg az éteri tér már absztrakció. Pedig talán a legizgalmasabb
isteni öltözék, amikor azisnemis helyzet áll fenn. A
tér általános értelmében majdnem világos, amiben
vagyunk s van az amit ismerünk. Ám e térben a lassúdott (hullám-levegő-vìz-föld) ’öltözetek’ belsője is
tér. Mikor elkezdenek vizsgálni bármilyen parányt,
azt tapasztalják hogy egy vizsgálati finomsági szint
után már csak energiát lehet kimutatni, szinte már
semmi sincs a téren kìvül. (gondoljunk bele a felfoghatatlanba; az elektronok -arányokat tekintve- nagyságrenddel távolabb vannak az atommagtól, mint a
Napunktól bolygói. Ha a Naprendszerünket egy atommal kìvánjuk modellezni, azt kell mondani, hogy
az atom szerkezete ritkább mint Naprendszerünk,
melynek pl. kilencedik bolygójához, a Plútóhoz, még
mindig csak úton van az az emberi szerkezet, amit
évekkel ezelőtt indìtott útjára az űrkutatás. A 10.
„elektronunk” pedig még sokhelyütt vita tárgyát is
képezi.) Tehát elmondható, hogy a fizikai megnyilvánulás anyag is meg nem is a tér. Az itt emlìtett éteri(kus) tér az anyagvilág legáltalánosabb alkotóeleme,
de inkább a lelki szféra kiterjedéseként lehetne jellemezni, amennyiben inkább még/már lelki s nem anyagi. Amivel már napi kapcsolatban is vagyunk és
úgy ahogy talán fel is fogjuk (?) az a hullám jelenség.
Bár ennek is nagyobb tartománya ember számára
láthatatlan, hallhatatlan, érzékelhetetlen, de sokat
hasznosìtunk belőle. Fény, hő, hang és a különböző
„vivő” frekvenciák, amik segìtenek információátvitelben, különböző orvosi vizsgálatokban, tudományos kutatásokban az jobban belefér fantáziánkba,
mint a modern tudomány által némiképp még vitatott megìtélésü éteri tér, amit űrnek is csillagközinek
is szoktak mondani, de köznyelvileg leginkább semminek. A finom „öltözék” még vitatottabb általános
szinten, hisz ki gondolná, hogy az érzet, az értelem
anyagi? A téves én(ön)tudatunk pedig már csak gondolat, ami végképp nem anyag(i), mondaná egy
szkeptikus. Pedig Avatár Balarám a nyolc öltözetről
szólva világosan különìti el a különböző ismérvekkel
jellemezhető szinteket, tagozódásokat, amiből teremtettségét megálmodta, teremtő aspektusa -a Teremtő Isten- révén pedig megkonstruálta gondosan.
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ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség - minden létnek leglényege parány részem örök lél
A bizonyos nyolcrétegű öltözék (szilárd-folyékonylégnemű-rezgés-tér-érzék-értelem-hamis/én/tudat)
feletti; lényegi lényünk, valódi kilétünk, kinek-kinek
(s minek-minek) lényegalkotója (egy-egy) lél. Avatár
Balarám itt három fontos körülményt mond el: 1.
azon jelleg, amiről -hétköznapi értelemben- tudunk az ’alsóbb’ mìg van ez(ek) feletti ’felsőbbség’
2. minden létnek/létezésnek van leglényege 3. s ez
a ’leglényeg’ a Legfelsőbb/Isten/MINDEN (szerves*) parányi része, ami -nem mellesleg- örök. (*
’szerves’ amennyiben élő, maga az élet/tevékenység/ lényege/i/, Tőlük van az élet. Alacsonyabb
rendű megnyilvánulásokba kerülők olyannyira korlátozott szabadságúak, hogy élettevékenységet, életjelenséget nem mutatnak, de átmeneti öltözékük
mozgásának hajtóereje/i/. Mìg a létezési formában
tartózkodnak, addig az a „ruha” önmozog, mely
’önmozgást’ értsd: rezgésben van. B.T.9. „...létünk
éltünk ép úgy meglesz jövőben mint múltban volt nincs kezdete nincsen vége végtelen mi mozgató
10. ami mozgat az a szent lél gyermekben és aggban is - ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre
útjait...” 108. „...megtévedett éntudatban cselekszenek nemtudók - természeti erők azok mik lényeket
sarkallók 109. jót szeszélyt és nemjót tudó érti ők a
mozgatók - tudja hogy nem lény cselekszik természet mi lázìtó...” - ’természet’ alatt értsd: az Isteni
elrendezéseket. B.T.183. „...lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bìztat
hanem nemtudás mi mozgató...” - majd Önmagával kapcsolatban ìgy fogalmaz az Úr: B.T.255. „...
vagyok létnek ősi magja létezőket mozgató...” mely „mozgatást” lél parányai s azok személytelen
energiái által végzi, amiknek megnyilvánulásai a kötőerők /jó-szeszély-nemjó/. Majd egyik komoly
jellegét is feltárja Isten: B.T.394. „...vagyok a végtelen idő mozgató és pusztìtó...” - Ő Maga az IDŐ
/is/ és nem csak a teremtő energia, de a létezés
mozgató fenntartója, majd idővel/ben/ annak
pusztìtója /is/. B.T.623. „...ott vagyok Mindáthatóként minden szìvben tudhatod - kápráztató energiám élőt bábként mozgató...” - Amint eltávozik a lél,
a rezgés leáll, a létezés megsemmisül. Minden egyes
lél ugyanakkor Isten alkotóeleme. Durva megfogalmazásban; Isten bizonyos alkotóelemei. Azért „bizonyos” mert rajtuk kìvül a Legfelsőbbnek még
végtelen sok része van. Ezek kardinális témák, melyek a legfőbb tudás legjavának mellőzhetetlen kérdései. MINDEN, mindenek foglalata, Aki személytelen energiája révén mindenben benne is van és lél
parányai által lényegalkotója, részese, ugyanakkor
elszenvedője is minden történésnek, változásnak).
Ad. 1. az anyag és az anyagi test alávetettje a felsőbbség lél-nek! Lél létezik anyag s bárminemű

megnyilvánulás nélkül, mìg anyag, vagy bárminemű
megnyilvánulás nem létezik lél(ek) nélkül! Hasonlatos ez pl. a földi világ létformái és azon Felsőbbségek viszonyához, akik Fél-Istenként, vagy a
MINDEN különböző Töredékes (korlátozott hatáskörű „jogosìtványú” felhatalmazott) Isteneiként
az elrendezések felelősei. Ad. 2. Lényeg nélkül
nincs létezés! Sem anyagi megnyilvánulás, testetöltés, sem pedig gondolat(iság). Egy gondolat lényege elsődlegesen Aki gondol(kodik) kigondol, másodlagosan a gondolat tartalma és megfogalmazódása, megnyilvánulása pl. szóban, képben, hangban,
tárgyban. Ad. 3. Minden = a MINDEN. Így tagadhatatlan, hogy Rajta kìvül-, vagy Tőle függetlenül
semmi nincs. Lehet Őt tagadni. Lehet elhallgatni.
Cáfolni is lehet a vele kapcsolatos „hìreket” attól Ő
létezik. Mi az Ő létének legegyszerűbb bizonyìtéka?
Az, hogy ember olyat nem tud kitalálni, ami nem
létezik, vagy ne létezett volna, hisz végtelen sok létformát megjárt lényegi lénye, a lél eredendően isteni (értsd: örök+teljestudású+boldog) azaz múltban és máshol, más szférákban, a végtelen időben
sokhelyütt megnyilvánult események, történések,
képzetek és gondolatok akkor kerülnek felszìnre,
mikor a gondolkodó ember kutatni kezd. Még itteni viszonylatban is közkeletű, hogy „- Nincs új a
Nap alatt” - amint azt a Prédikátor könyve is kimondja s minek egyik végkövetkeztetése: az embernek az élet értelmét Istenben kell keresnie. (Sajátos módon a Prédikátor szemléletmódja szemben
áll a hagyományos vallási nézetekkel és itt-ott már a
materializmus* határát súrolja. *A materializmus olyan filozófiai irányzat, amely a filozófia alapkérdésében abból indul ki, hogy az anyag, a természetitársadalmi objektìv lét, a létező valóság az elsődleges. /itt értsd: a Legfelsőbb által emlìtett nyolcrétegű öltözék - azaz alsóbb jellegek/ A tudatot, a gondolkodást az anyag, az anyagi folyamatok által meghatározottnak tartja. A materializmus ellentéte az
idealizmus, amely az embertől független szellemi
lényt, istent, vagy emberi szellemet, eszmét, gondolkodást, pszichikumot, szubjektumot tart elsődlegesnek. A MINDEN-tudat ez utóbbi nézetet vallja s nem megalapozatlan, puszta kijelentés formájában, de pl. a Bizalmas Tanìtás szakaszai révén,
aminek szavai az elmúlt több mint ötezer évben
nem nyertek cáfolatot.) Avatár Balarám jellemzően
kijelentőmódban nyilatkoztatja ki az érdemesnek
tartott tudásmorzsákat s hozzáteszi: B.T.247. „...
mit ha felfogsz és követed nem marad már semmi
más...” - és azt is; B.T.625. „...e Bizalmas Tanìtásban titkok titkát feltártam - tégy hát belátásod szerint eredményét megláthasd...” - nem fenyeget,
nem riogat, tanìt, mint jó Tanìtó, valódi szeretettel.
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tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak hidd
A ’hit’ kifejezéssel kapcsolatban már többször lett
emlìtve, hogy igazi nyelvtani értelemben egyfajta bizonytalansági tényező. Amikor valamiben nem vagyunk biztosak, nem tudjuk, nem vagyunk tudatosak róla és vagy felőle, akkort azt mondjuk; „Úgy
hiszem”. - Természetesen közismert, hogy a legtöbb szellemi iskola, különösen vallási folyamatok,
viszonyulás szempontjából a hitet helyezik legmagasabb szintre, de be kell látni, hogy amit „csak”
hiszünk annak megìtélése elsődlegesen tőlünk, személyes meggyőződésünktől függő. S már megint
félrecsúszott a szóhasználat, hisz a ’meggyőződés’
azt jelentené; „Én már meggyőződtem róla.” - azaz:
Úgy van! Istennel személyesen még elég kevesen
találkoztak, mégis számtalan azok száma akik hiszik
s azok is akiknek meggyőződése az Ő léte, függetlenül attól, hogy valóságosan meg nem győződött róla talán senki. Sokan állìtják, hogy konkrét „Istenélményben” volt részük, de hogy az valódi „kontakt” volt, vagy képzelet, netán álom, kényszerképzet, elmejáték, azt nem lehet tudni. Első bonyodalom, hogy Isten Személyesen szokásos érzékszerveinkkel nem érzékelhető. Ennek oka, hogy olyan
tartományra vagyunk hangolva, ami az általános létezés nem pedig az feletti. Lásd pl. Jas esetét: B.T.
382. „...ha úgy látod Kedves Uram képességgel elbìrom - tedd meg azt hogy megmutatod legfelsőbbik alakod...” - nem elég, hogy érzékszervi-, érzékelési- és értelmi kérdés is a MINDEN direkt
megtapasztalása, de ahhoz hogy mindez létrejöhessen szükséges a Legfelsőbb hozzájárulása és segìtsége is. Tehát első az Úr segìtsége, második a készség, majd következik az ami még fontosabb, hogy a
gyanútlan gyakornok képes-e elviselni azt amire
számìthat? B.T.384. „...ìm hát lásd a mindenséget
mint örvénylik Énbennem - megadom a látást hozzá legyen szemed minderre 385. mintha milljom
Nap ragyogna Legfelsőbb úgy pompázott - sokezer
száj kar ék illat mégis egyet formázott...” - az első
benyomás a vakìtó ragyogás, majd attól függően,
hogy Isten melyik s milyen alakját kìvánja megmutatni, annak megfelelő formát mutat. Jas esetében mivel Ő a jász ősök felől érdeklődött- Isten olyan
formát mutatott, amiben/amivel a csatába vonultakat nyelte el. Egyfajta Harcos Isten. (Ne feledjük a
MINDEN végtelen és nem csak neveiben, képességeiben, de megnyilvánulásaiban is az. Ő a végtelen jóság, ám a végtelen gonosz és/vagy a pusztìtó
sem Rajta kìvül álló. B.T.386. „...térdre rogyott Jas
csak ámul MINDEN-t lát és egészben - átfogja a
végtelent is valóság ez nem képzet 387. látom Te vagy
kezdet és vég vagy a folyamatosság - Benned felső
alsó világ s minden ami köztük áll 388. félelmetes
nagyságodtól földre terül mindenki - Téged csodál

minden lét s lény amennyi csak létezik 389. imádnak a Felsőbbségek mind Tebeléd hatolnak - mind
lesújtva hatalmadtól kulcsolt kézzel dalolnak 390.
rettenetes fogaid közt látom népünk harcosit - Kuru mező minden hőse lánglobogva szétporlik 391.
tüzet fogott köröst minden világok elhamvadnak nem tudom már ki áll szemközt erő testem elhagyta
392. elfogyott a vezérfonál mi MINDEN-hez vezetett - segìts rajtam el ne vesszek legbensődet had
értsem...” - és nincsen vége B.T.397. „...látom teljes
pompázatod kegyedet és erődet - mint elnyeled úgyan terem újabb világ Belőled 398. kérlek ìm most
szánj meg engem hogyha nemtiszteltelek - fel nem
fogtam MINDEN-séged kevés volt az ismeret 399.
most már tudom Nálad nagyobb senki nincs ki vezérlő - vagy a Mester Legfőbb Atya s minden mi
követendő 400. szinte elviselhetetlen mit Magadról
mutattál...” - az Isteni kegy nélkül amint megtapasztalás nincs, éppen úgy a tapasztalható felfogó-,
majd elviselő képessége is a MINDEN-en múlik. A
MINDEN-tudat nem úgy szól, hogy MINDENhit. Nem is hit oldalról közelìti meg az Istennel s az
Ő Személyével kapcsolatos tanulmányok folytatását. Mondhatnánk akár a józan ész diadalának a vélelmek helyett, de a józanság megint nem puszta
befolyásoltságtól mentes állapotot takar. Józanság
és a hiteles forrás. A józanság alapfeltétele a valós
én-tudat, a tiszta értelem és a befedetlen-, meg nem
csalt érzék, ami feltételezi a tiszta életet. A jász ősök számára Jas hiteles forrás volt, Aki közvetlen úton-módon jutott a Legfelsőbb Tudás- és tapasztalás birtokába. Ezt adta át hìveinek, akik hìvőkké
váltak, hittek Jasnak (előbb még nem tudták!) majd
a tanultak követése, gyakorlása révén megtapasztalták annak helyénvalóságát, azaz meggyőződtek arról, hogy Jas valóságot adott át számukra. Tudatosult korábbi hitük tárgya. Amit jelen szakaszban Úr
Balarám feltár, annak megtapasztalásához bìrni kell
a tudás valamennyi kritériumát, megvalósìtottságbéli ismérvét. Lásd: B.T.437.-441. Mindezeket nem
könyvtárnyi sorok olvasása-, nem szájhagyományos-, vagy ìrásos információk bemagolása-, még
csak nem is mindezek egyéni-, kis-, vagy nagyközösségi hallgatása révén lehet elsajátìtani. Ehhez
nem kell egyház, sem felekezet, nem templom,
vagy gyülekezeti hely, ez a lelki törekvő és az Úr
kettős története, kiegészülve ki-ki lényegi lényével s
mindebben a közvetìtő, a Tanìtó, a Mester -szinteelkerülhetetlen. A ’tudás’-ismérvek között szerepel
az „alázat” és a „hű szolgálat” meghatározás is. Alázattal fordulni a lelki élethez, -a tanìtáshoz és -a
tanìtó(k)hoz, hűséggel szolgálni a Legfelsőbb Forrás megismeréséhez, elsajátìtásához segìtséget nyújtó Tanìtást, Tanìtókat, köztük a dicső ŐsAtyákat.
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minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon
Az általunk ismertnek vélt világ nem kicsi, mégis
van egy biztos vezérfonal, amire -pontosabban
Akire- e végtelennek tűnő összetettség felfűzhető.
Végtelennek tűnik, mert belátó képességünk korlátozott, ám érthető, hogy ha megnyilvánulásunk fövenyére* érnénk is, ott újabb dimenziók nyìlnak,
más törvények-, szabályszerűségek szerint. (* ami;
se nem part se nem vìz – mìg a mi mezsgyénk; se
nem anyagi se nem lelki) Szkeptikusoknak talán ha
feltételes módban jelenik meg valami ’vezérfonal’ ami leginkább a hol kimondott-, hol ki sem mondott kétely- megengedőbb szemléletmódú idealistáknak akár kijelentés, mìg a MINDEN-tudat tényként fogadja el Avatár Balarám kinyilatkozását. A
további szakaszokban mindezt részletezi is az Úr,
de most itt számunkra legyen elég annyi, hogy gondolkodó ember számára létezik biztos kapaszkodó.
Az anyagi/testi kényelembe feledkezőket nem kell
ilyesmivel összezavarni, van számukra bőségesen
megoldhatatlan probléma. Mikor véletlenül úgy tűnik, mint ha nem volna, hát gerjesztenek, vagy keresnek maguknak. Azok a lelki törekvők, akik elértek addig, hogy legalább hitbélileg azonosulnak
Felsőbb Irányìtók létének gondolatával, már közelebb kerülnek az igazsághoz és bìzva követik azt
az utat, hol nem a véletlen szerencse kormányozza
életünket. Gyöngysort emlìt Jas TanìtóMestere, ami
egyfelöl asszociálást enged a „disznók közé gyöngyöt” intelemre. BBB. „Gyöngy és gyémánt” –
„Puszta rétben él a béke, házak között zsong a nép.
Lelki ember ki-ki szökken, tekintete égre néz. Túl a
lápon, künn a végen rég lemondott Mester él, kutató fi környékezi: - Tudását hogy vehetné? - Alázatos ifjú lélek tanìtóját kérdezi: - Disznók közé mond Mesterem- gyöngyöt ember vetheti? -Vedd
csak sorra mi az igaz; gyöngy, fagyöngy, vagy
gyémánt-e? Utóbb járjon elméd azon mit vetsz
disznók elébe. Van gyöngy ami csillog ragyog, sorfonata pompaszép, értéke van szìnleg annak, meszsze vele ne menjél! Van gyöngy amit igaznak vélsz,
úgy is hìvnak mégis ál, hogy is lesz ő gondold végig
kagyló közé szutyok száll. Se le nyelni, se emésztni
szegény kagyló nem képes, ìgy hát fedi lassan szépen, gyöngyöt épìt testében. Kìvülről igaznak hìjják, bévül tudjuk nem való, mégis aki nyakba teszi
páváskodik mint a hó. Fénylik egyre, sokra tartják
szutykot fedő gyöngyházfényt, elég is az annak aki
nem méri föl értékét. Ám a gyémánt merő Napfény, legfőbb tudás szénben él, hegylánc súlya sűrìtette, mindent vágó tömeggé. Most nézzük meg
disznó előtt melyik milyen sorsra jut, akkor tudod
megérteni mi mit takar, mi mit tud. Csecse-becse
fagyöngyfűzért disznók eszik trágya az, igazgyöngyöt széttapossák fényevesztett szutyokmag. Ám a

gyémánt bárhol is van, disznók előtt, föld alatt, taposhatják befödhetik sziklaszilárdnak marad. Ne
aggódj hát disznók felől, kárt csak abban tehetnek,
ami múló, gyönge szutyok, nem bìr örök értékkel.
Gyémántot ha hányják vetik, ütik vágják egyre
megy, egyre ragyog, jobban csillan Nap Urunknak
elméje. Ami égi, ami biztos, lehet fedni is akár, ha
fölbukkan, ha mìveled szerte foszlik félhomály.” –
szól a „tanmese” megannyi elgondolkodtató belső
tartalommal. Ám legyen bármi sorfonat, anyag,
ember, bármi tan, mire fűzve szilárd marad, az csak
az Isten-tudat. Tudni, hogy van, tudva, hogy Tőle
semmi nem független. Legyen jó(nak tűnő) legyen
rossz(nak tűnő) Ő mindennek szemlélője és mint
ős foglalat elszenvedője is. Aminek nem áll útjába,
amit megenged csapongó lél-jei és azok sokféle
létformája számára, azok végső következményeit Ő
Maga is át- s megéli. Nem tartja magát távol semmitől még akkor sem, ha azt felületes szemlélő istentelennek, vagy Isten hátamögöttinek gondolja,
netán megcsalt érzékei, bizonytalan értelmező-képessége és leginkább hamis ön(én)azonosságtudata
következtében érzékel. Teljességében a MINDEN
úgy boldog, hogy közben úgy viseli a keserűt is
mint az édeset. Mindenről tud, mégis meg-meg lepi
Önmagát a lél-ek s a létformák előre látható kiszámìthatatlanságával (azisnemis). Attól, hogy mindennek van magyarázata, minden okság valódi okra vezethető vissza, attól a mindenség nem unalmas egyhangúság. Az EGY-ség miként befejezett, épp úgy
örökös kezdet a végtelen időben. Isten a; B.T.367.
„...pusztìtók közt az idő...” 370. „...örök Idő is Én
vagyok s mindenfelé figyelés...” 394. „...vagyok a
végtelen idő mozgató és pusztìtó...” Nincs Nála hatalmasabb sem itt, sem a Teljességben, ami/Aki Isten Maga. Ilyes és hasonló Abszolút Igazságok gyémánt szilárdságúak és nem is azokat kell bárkitől is
félteni, de a reá nem érett hallgatót. Nem az igazság
csorbul megosztások során, hanem a értetlenség és
a nézeteltérés lehet még zavarodottabb, ami béke
párti lelki embernek sosem lehet célja. Aki megtalálja a fonalat, annak „csak” viselnie kell az azon
való haladást, annak vezérlése által és alatt. Csak ez
a viselése kinek-kinek (ön)maga sorsának, ez ne
volna oly fáradságos és nemegyszer fájdalmas. A
küzdelempárti küzdők ezt naponta tapasztal(hat)ják
meg, mìg a béke követői értelmük által vezérelten
képesek jóban rosszban a fonalra ügyelni. A lél sosem sérül. Nem kell attól tartani, hogy lényegi lényünk károsodik, gyengül, a mi dolgunk a burok
gondozása, de csak helyesen. Nem csüggedve, nem
vitázva. Értőn nézve a világra még akkor is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy végessel végtelen fel
nem fogható. Legyünk igaz helyén levő gyémánt.
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víznek íze Nap s Hold fénye vagyok tudjad öreg Jas - éppenígy a teremtő OM férfierő s térben hang
Az előző szakaszban gyöngysor került emlìtésre az
Isteni fonálon. E kép kapcsán azt is érdemes elgondolni, hogy egy sorfonatban sokféle szìnű, méretű,
formájú gyöngy lehet (s a létezésben van is és a
Legfelsőbb sem egysìkú egyetlen szálból, de végtelen sok szál pászmájából áll!) hisz e teremtettség ugyancsak szìnes, változatos. Senki és semmi nem
gurul(hat) szanaszét, vagy lebeg(het) a térben céltalan, de a fonálra fűzötten létezik stabilan, rendelt
helyén. Akkor is ott van, ha épp ott nem érzi jól
magát. Hiába tülekszik más helyére, szìnleg megteheti, de rendelt helyétől sosem szabadulhat.
Emberek egyik alap problémája, hogy nem találják
a helyüket. Ember élhet abban a tudatban akár egy,
vagy több életet is, hogy nem veszi tudomásul helyét, mert hogy legtöbbször nincs is róla tudomása,
vagy ha tudomást szerez róla tagadja azt. Ebben
nagy segìtség korunk elrendelt sajátossága, a nézeteltérés és annak tudatos-, vagy tudattalan folyamatos tovább gerjesztői. Ahhoz, hogy a sort fölcserélhessük, fonalat el kéne vágni amit ugye az Úr esetében nem lehet(séges). Lám egy „jelentéktelennek”
tűn(het)ő „költői” kép mìly bonyodalmas hátterességgel bìr(hat). Ám maradva jelen szakasznál, a vìz
ìze Isten(i). A tiszta vìz ìztelen (ami nem keverendő
az ìzetlenséggel! – bár az sem független a MINDEN-től) Igen, miként a legtökéletesebb -Istenihang(zás) a csend, úgy a legtökéleteseb ìz az ìztelenség. Itt is nyomon követhető az azisnemis törvény, mikor a nincs a van, vagy megfordìtva, a van
nincs (illúzió). BBB. Legszebb zene - részlet: „Nem
hall semmit, csak a csendet s mégis minden egybe
lett, végtelenül tökéletes; - Ez az igaz zene! Ez! Csak a csönd mi Isten szava! -monda Tátos tenmaga- Mind az összes ami más zaj, világnak káprázata!...” – s ìgy van ez a sokféle folyadék ìzével is,
mind-mind hordozza ìzforrásainak anyagi kötőerejét (jót-szeszélyt-nemjót). Isteni csupán a tiszta vìz.
Isten(i) Nap s Hold fénye. Naprendszerünkben elsődleges (fény)forrás a -férfijellegű- Nap (ki)sugárzása, másodlagos éjszakai segìtőnk, Földünk kìsérőbolygója a -nőjellegű- Hold visszfénye. Oktalanság
bárminemű emancipációs vita, mikor férfijelleg az
eredeti Isteni (ki)sugárzás és annak visszatükrözője
a nőjelleg. Hiába nőnemű FöldAnyánk, Ő itt van s
anyagi/testi valónkat is ide köti, létformánk Belőle
épìtkezik, de lényegi lényünknek, az Isteni lél-nek élőknél- a hìmivarú mag (lásd e szakasz második
fordulatában) a hordozója s lél nem idevalósi! FöldAnyánk, Isten Nap-kénti megnyilvánulásának folyamatos kiáradása által termékenyül. Mert a „fény”
kifejezés ugyancsak kép(i), mint a „gyöngysor” hisz
a Legfelsőbb nem puszta fény, ami a végtelen sugárzás/hullám/váltakozás csupán szűk tartománya.

A Teremtő OM -szintúgy- Isten szava és Ő Maga.
OM nincs Isten nélkül, miként Isten sincs (meg) a
folytonos teremtés nélkül, minek „eszköze” Teremtő aspektusa által, időről-időre gerjesztett változás/váltakozás-előidézés a térben. B.T.103. „...nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek - lásd be jó Jas ez a sorsunk tétlen senki nem
lehet 104. rest ha lennék elhiheted rosszpéldámat
követnék - ezért kellett véridnek is kötelességük
tegyék 105. hogyha én nem cselekednék omlanának
világok...” - szólt Avatár Balarám, majd másutt; 96.
„...Teremtő a tettek oka Legfelsőbb OM mitől
jő...” - forrás-OK Isten s teremtő aspektusa (egyfajta megnyilvánulása) általiság eredete OM a teremtő
ige. B.T.320. „...univerzum apja s anyja Ősatya is én
vagyok - teremtő OM minden tudás s Nálam öszszes hatalom...” - Oh, hogy is volna bármi módon
is kirekesztve az Isteni teljességből a nő(iség)! Világunknak nem csak Őse, de Anyja s Apja is maga a
MINDEN. Istenben nincs kettősség s az azisnemis
szellemben igenis van; ott ahol kettős(ség) a megnyilvánulás alap sajátossága, mint pl.: itt. B.T.362.
„...Bölcsek Bölcse is Én vagyok szóban OM mi teremtő - imákban a csendben hangzó...” - mert a
csendesség a magasztos, nem a fennszó. B.T.557.
„...OM TAT SZAT szólt a Teremtő „igen ez jó”
imìgy van - jelölt papot s áldozatot Védákat ìgy
alkota 558. lelki ember OM-al kezdi áldozást és
adományt - önfegyelmet hìv tanìtást ahogy a Védákban áll 559. TAT zeng egyre áldozáskor adás
gyakorlás során - önszigorban fegyelmesen viszonzásra nem vágyván 560. tudd Jas SZAT a merő jóság létezés vagy ami van - teremtetett tehát ìgy jó
MINDEN ìgy akarta azt 561. áldozat és önfegyelem vagy az adás szintúgy SZAT - jó az hisz szent
kötelesség törekvő mást nem akar 562. áldozat
vagy önfegyelem adás hit nélkül üres - itt és túlnan
egyként ASZAT nemjó ìgy hát kerüljed...” „OM”ból az „O” kerek egész, miként az igaz tudást mondó tátós Tátos. Aki nem világra csodálkozó szentember, de a kinyilatkozást szóban teljességében továbbadó s nem keverendő a táltossal! „M” a hullám/váltakozás/lüktetés e világban. S az OM képileg: . „Férfierő” az ős nemző, a mag magja, ami
minden LÉL maga. Élőknél a hìmivarsejtet vonja
magára s az által képes termékenyìtésre. Miért lehet
klónozni? Mert a petesejtet -művileg- (meg)termékenyìteni képes „donor” anyaszervezet hordozza a
reprodukálni szánt létforma minden sejtjében ható
lényegi lénye kisugárzását. Ahogy Isten megnyilvánul minden lél-ben, mégsem Isten egyik sem, ìgy
a klón (értsd: clown = bohóc) is olyan, de nem az!
Ember dolga nem az ilyen teremtés, de a tudatlan,
üres térben tudás átadása hang által, mi Isteni.
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föld illata tűznek heve minden lényeg lényege - lemondás a lemondottban s lemondásnak értelme
A földnek is van jó-szeszély-nemjó meghatározottságú illata, amiből -jó közelìtéssel- lehet következtetni annak minőségére. Ám az illat -mint majd’
minden- viszonylagos, ki-ki meghatározottsága szerint preferál szagokat is. Ami egyik embernek kellemes, az lehet a másiknak bántó. Sokan imádják a
hagymafélék illóolajainak szagát (nem csoda, hisz
szenvedélykeltő, ìgy leginkább azok vonzódnak
hozzájuk, aki szeszély meghatározottságúak) de van
aki nehezen viseli mondjuk- a fokhagyma, vagy a
medvehagyma és az azokat fogyasztók kipárolgását.
A civilizáció vìvmánya nem a kedvezőtlen/kellemetlen -többek között- szagoktól való tartózkodás,
de azok elfedésére külön iparágak létrehozása.
Nem ritka azon vidékek száma, ahol a tiszta táplálkozás és testi tisztálkodás hiányát illatszerekkel fedik el. A kellemetlen/kedvezőtlen forrás ott van, de
nem azt érezni, mert erősebbel -amúgy feleslegességgel- elfedik. Azt sem szabad elfelejteni, hogy
messzelátó bölcsek már ezredévekkel ezelőtt megjövendölték, hogy sok-sok más negatìvum mellett,
romlik az általános emberek ìzlelő képessége és
szaglása is. Hogyan oldja meg ezt a civilizáció? Ízfokozókkal és illatosìtókkal, légfrissìtőkkel. (Ne
mindig csak a jászok dicsőségéről zengjünk, ezért el
kell mondani hogy volt idő mikor az egész évben
pusztában élő ridegpásztorkodók ki voltak tiltva a
templomokból. Faggyuval -impregnált- kezelt, esőt
is jól viselő subáik oly büdösek voltak, hogy az zárt
helyen mások számára elviselhetetlen volt. Bár az avas faggyú szagát nem viselték, az avasszalonna
mégis kedvelt eledel volt, nem kevés hagymával. Ki
mivel kapcsolódik, attól sározódik. Szeszély vonzódik a szenvedélyes dolgokhoz, melyek élvezete tovább fokozza a kiszámìthatatlan szeszélyt. A kör
bezárult, nincs menekvés.) Pedig még a lemondás
és a lemondás értelme is Isten(i)! Ő Maga nyilatkozta ezt ki jelen szakasz második fordulatában.
Hiába hát a szkeptikus mértékletesek nézete, hogy
mindent, bár mértékkel, nem szükséges sokminden,
különösen a lél és test egybetartásához kell ugyancsak kevés. E kevés feletti szinte mind érzékkielégìtés és nem a tisztulás segìtője. MINDEN-tudatúak számára a tartózkodás, a lemondás sokmindenről, inkább eszményi mint sem hogy természetellenes volna, hisz Avatár Balarám maga mutatta a
példát életével a szabályozottságból, fegyelmezettségből. Mint a Legfelsőbb bármit megtehetett volna s nem tette meg. A kiváló alkalmazkodóképességgel rendelkező ember inkább a megszoksz, mint
sem a megszöksz elvét követve igazodik anyagi/
testi késztetései- és fegyelmezetlen elméje által diktált, lelki fejlődés szempontjából kedvezőtlenségek
gyakorlása felé. Kicsit viszakanyarodva a szag érzet-

hez; lám mìly kegyes az Úr, úgy rendezte hogy
szagló érzékelésünk alkalmazkodjék legrugalmasabban, ìgy a kellemetlen illatokhoz/szagokhoz is
gyorsan idomulunk. (Mikor kecskéivel közös háztartásban élő lecsúszott illetőt megkérdeztek, hogy
bìrja elviselni a bakkecske bűzét a „lakásban” -aminek oka köztudottan az, hogy ondójával szándékosan fröcsköli össze szőrzetét, hogy minél vonzóbb
legyen a lánykecskék körében- erre emberünk anynyit mondott; Dehogy büdös az, férfiasan illatos! –
lelke rajta.) A „tűznek heve” az a felszabaduló energia, amit az éghető anyagok a Nap valamikori
sugárzásából „akkumuláltak” mondhatni visszanyert Nap-energia. A Nap Isteniségét józan gondolkodó aligha vonja kétségbe. A MINDEN-tudatban a lél számtalan esetben kerül lények- s létezések lényegeként való (fel)emlìtésre. Bár a különböző szellemi megközelìtések más és más úton módon próbálják szemléltetni, érzékeltetni ismert világunkat, az talán mégis kijelenthető, hogy mindennek és mindenkinek kell legyen valami-, vagy valaki
lényege. Félretéve az anyagelvű tanokat, ahol a mondjuk ìgy- felettes, vagy szellemi az anyag termése/terméke/származéka és megmaradva azon
idealista felfogásnál, hogy a lelki magasabbrendű
mint az anyagi, ha a lényeg miben-, vagy kibenlétét
keressük leghamarabb Isten körül találhatunk értelmes magyarázatot. Világunk létezését az ateistákon
kìvül, mindenki összekapcsolja -a maga- Istenképével, vagy személytelen hitüek a mindent átölelő
mögöttes személy nélküli szellem(iségg)el. (Gautama Buddha elutasìtotta a teremtő Isten létezését és
a teremtés több aspektusát és azt állìtotta, hogy a
világegyetem eredetének kérdése végső soron nem
hasznos a szenvedés megszüntetéséhez.) Kereső
ember szereti megtudni, majd megismerni a lényeget. Nagyratörő gondolkodók mindennek a lényegére kìváncsiak. A MINDEN-tudat egyszerű helyzetben van, mert elfogadja Avatár Balarám MINDEN-ségét, Istenkénti Legfelsőbb voltát, ìgy számára a lényeg Ő Maga. Ha megtaláltuk a lényeg kiben/miben létét, akkor arra már tudunk épìtkezni
úgy szellemi sìkon, mint a megismerés tárgyiasult
közegében. Mikor valamire rávágjuk: „Isten tudja?”
- akkor önkéntelenül feltételezni engedjük, hogy
van valaki, Aki mindenek tudója s ha van ilyen az
már nem állhat messze a lényeg(i)től. E szakaszban
az Úr kicsit megfordìtja a kérdést és nem éri be
dolgok lényegével, de a lényeg lényegeként jelöli
meg Önmagát. MINDEN-tudatú mindaddig nem
hagyja ezt figyelmen kìvül, mìg ennek ellenkezőjéről meg nem bizonyosodik. Szerencsére (ami
ugye nincs!) az elmúlt ötezer év kultúrái és kritikái
bárhogy kezelhették e kérdést a lényeg megmaradt.
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vagyok létnek ősi magja létezőket mozgató - tudókban azok értelme hősben erőt hordozó
Minden létezés forrása Isten. Ateisták nemegyszer
mondják: „Könnyű nektek hìvőknek, mindent Isten(etek)re fogtok!” - Legyen „ráfogás” de okkal
kérdezhetnénk vissza: „Ti a mindent mire fogjátok?” - amire azután jönnek különböző ’spontán’,
’mutált’, ’véletlen’ és talán még a leg korrektebb a:
„Ki tudja?” - válaszok. Hozzá téve, hogy ugyan mi
értelme volna ezen spekulálni? - nem ritkán megtoldva a: „Nem mindegy, egyszer élünk!” - de érezni, hogy ahogy élemedik az ilyen ember, annál kisebb meggyőződéssel. Nem tanulság nélküli a vicc,
miszerint: „Zuhanó repülőn nincsenek ateisták!” Sokat bántják a zsidókat, egyet azonban el kell ismerni remek vicceik vannak, még Istennel is és különösen rabbijaikkal kapcsolatban. „ - A mi rabbink
már kicsi gyermek korában tanúságot tett a bölcsességről! - dicsekszik egy vonaton utazó zsidó a társainak. - Az úgy történt, hogy egy gazdag zsidó azt
mondta neki: - Na te fiúcska, adok neked egy guldent, ha megmondod, hol lakozik az Isten? - Hát
mit mondott erre a mi rabbink, pedig még gyermek
volt?! - Én adok magának két guldent, ha megmondja, hol nem lakozik!” - BBB. „MINDEN” részletek: „A MINDEN mindenben benne van,
mindent áthat, miközben minden a MINDEN-ben
nyugszik. A MINDEN-től semmi nem független...”
„...A MINDEN nélkül, minden értelmetlen...”
„...mindennek része, miközben minden Őbenne
van, s mindennek figyelője, mozgatója, felügyelője
és minden elszenvedője...” - Igen. Ő minden és
bármi létezést Önmagán belül hoz létre kedvtelése
szerint, mert nincs Őrajta kìvül. Nem elég azonban
hogy Benne van, nem hogy Mindáthatóként mindent áthat, de még a forrás, a mag is Isten Maga.
Mikor nagyon régit akarunk mondani, legtöbbször
az ’ős’ ’ősi’ szóhoz fordulunk segìtségül, mert a
’megszületetlen’ ’kezdetnélküli’ kifejezésekkel nem
tudunk mit kezdeni. (családfakutatásban sem mennek tovább: szülő-nagy-déd-ük-szép-ős - pl. ... ős3
ős2 ős1 és nincs tovább, nincs az ősnél öregebb fogalmunk) B.T. 269. „...csekély értelemmel bìrók
nem ismerik kilétem - nem tudják hogy vagyok
MINDEN Földön és az egekben 270. ostobák még
azt sem tudják megszületetlen vagyok - örök létű
sosem múló...” - márpedig ami megszületetlen, sosem múló az nem lehet más mint örök s történjen-,
keletkezzen bármi az az öröktőlvalótól független
nem lehet. Avatár Balarám úgy mondja „vagyok
létnek ... magja” márpedig a mag az eredet. A természetben a mag akkor életképes, akkor sarjad
belőle újabb létforma, ha megtermékenyìtett, azaz a
„mag” nem puszta potenciális lehetőség, de többlettel bìró, mi többlet a lél. B.T.190. „...MINDEN
önmagában teljes lél a MINDEN mása itt...” – nyi-

latkozza ki a Legfelsőbb ìgy hát a lél-t, mindenek
lényegalkotóját nyugodtan tekinthetjük Isten mindenekben való megnyilvánulásának, „lél a MINDEN mása itt”. B.T.308. „... vagyok s nem is azisnemis lásd be imìgy szólhatok - vagyok MINDEN
mégis a lél parány MINDEN mondhatom...” B.T.
23. „...nincs a lélnek születése halála sincs éppen
úgy - ha már megvolt nincsen vége számára nincs
véges út...” - egyedül Isten ilyen, minden teremtett,
minden megszületett kezdettel bìr, minek természetes velejárója az elmúlás. A lél sosem múlik el. B.T.
18. „...mi látható átmeneti mi valódi el nem múl lényeg látó bölcsek előtt tudást fedő köd lehull 19.
meglátják ők minden dolgok ágát bogát lényegét tudják mi az ami mozgat elpusztìthatatlan lél...” 10.
„...ami mozgat az a szent lél gyermekben és aggban
is - ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait...”
27. „...miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel
másikat - tesz a lél is egyre másra testi vándorlásokat (ìm’ a reinkarnáció kinyilatkozása) 29. „...lél a
szilárd mozdulatlan ésszel föl nem fogható...” - a
’mozdulatlan’ szóhasználatot itt értsd: mint változatlan! 32. „...előbb megnyilvánulatlan aztán a lél
testet ölt - mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő...” - lél vagy emberi létformából felszabadul,
vagy ami az általánosabb a megnemnyilvánuláskor
(e teremtettség elpusztulásakor) azzal együtt, anyagi
értelemben megnemnyilvánult lesz. 123. „...csapongó érzékek felett ész s azon az értelem - értelemnél
magasztosabb lél mi mozgat életet...” - a Legfelsőbb lél alakjában fejti ki minden létezést mozgató
szándékát. 183. „...lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bìztat hanem
nemtudás mi mozgató...” - Lényeg nélkül semmi
nincs s mivel mindenek lényege lél, ha Ő tevőlegesen nem is tesz, energiája nélkül nincs mozgás mozgás/változás/váltakozás nélkül nincs lét. Az élettelen létezések szinte teljesen bekorlátozott szabadságfokuk okán tudattalanul hullámzanak, az élők soksága aktivitásának az elrendezett ösztöntevékenység a magyarázata, mìg az emberi létforma
ha tudatlan, alig különbözik az előbbiektől. Bölcs
bármit is tesz, bárhol is él, a lelki értelemben kedvezőtlen körülményekkel szemben érintetlen. B.T.
193. „...érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a
MINDEN-ből...” 229. „...lény lényege Én vagyok Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak
Egy vagyon...” - Az emberi gondolatnak nem az ego (értsd: hamis önazonosságtudat) lehet a megmentője, de az Isteni tudás, mihez Ő Maga segìt a
tudók értelmeként. ’Gondolkodó’ tudást művel,
’uralkodó’ a vezető harcosok vezérlő ereje. Értelem és hősi erő Tőle jő s lényegük a MINDEN.
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szenvedély és vágy nélkül is vagyok küzdők ereje - tiszta nemző jó atyákban és isteni szeretet
A tisztább emberi osztály-meghatározottság idején,
jelen korunk -a Kali juga- előtt (több mint ötezer
éve) az un. vezető réteg ’gondolkodó’ és ’uralkodó’
meghatározottságu személyei voltak legnagyobb
hatással az emberi társadalmak életére, egyének viselkedésére. A ’gondolkodó’ egyfajta tanìtói, papi
szerepre rendelt, az ’uralkodó’ a méltó vezető, a
dicső harcos, egyfajta katona. A jász ősök esetében
ez azért értelmezhető nehezen, mert közöttük
pusztai nomáddá válásukat követően nem volt osztálybéli tagozódás. A Bizalmas Tanìtás szavainak
követése során nem szándékolt sem teremtés-elmélet, vagy eredet-mondák keresése, nem az As civilizáció letelepült életének magas szellemi és tárgyi
kulturális időszakának taglalása, vagy a Kárpát-medencei „megrekedést” megelőző keleti élet- és létkörülményeket kutatni, a történetìrások szerinti ősjász vidékeken. Ahogy szaporodtak, vérségileg amint keveredtek és idomultak külsődleges megnyilvánulásaikban a kor lehetőségeihez, akár alánként, szarmataként, kun-, magyar társulásként, azok
más körülmények voltak. Semmiképpen nem
mondhatók dicstelennek, de az un. ’vegyülés’ előidézte külsődleges megnyilvánulások sem még (As
civilizáció) sem már (Kaukázustól a Kárpát medencei Alföldig) nem tiszta MINDEN-tudat jellegű
szellemi elkötelezettségek. A szellemiség külső
megnyilvánulása igazodott a környezethez. Jász
nem vitázik, nem csatázik hitelvbéli kérdésekért,
nem az a dolga. Jász a tudás őrzője, amit nem hìrdetnek. Ős tudás szìvében s mikor idő úgy kìvánja
a búvópatak felszìnre jut. Miként az Isteni lél is felfel csillan, mikor a sötét anyagi burok megvékonyodik. A had, a nagycsalád, a törzs, az ős-jász -vérségi- nemzetség tagjai akként voltak urak amiképpen
szolgák. (mint még a XX. szd. eleji jász tanyás parasztgazda, aki maga s véreivel közössen végzett
mindent birtokán) Volt köztük készség, képességek
szerinti részleges feladatmegosztás, de mindenki
végezte a napi kétkezi elfoglaltságokat, magukat és
tevékenységüket közösen szervezték meg (külön
’nyerészkedő’ és tisztán ’élvezkedő’ réteg nélkül.
Jászok sosem vonzódtak a kereskedéshez és sosem
felejtkeztek bele oktalan időmúlatásokba még ha
dévajkodás -értsd: tréfás pajkosság, csintalanságföl is ütötte a fejét köztük.) Tehát emberi osztálymeghatározottságuk gondolkodó-uralkodó volt.
Ebből a szellem művelése egyéni és családi térre
szűkült, a harcosi jelleg pedig sajátos megnyilvánulásként jelent meg. Esett már nemegyszer
emlìtés lova-ìjász meghatározottságukról. Ám ilyen
nép(ség) bőven akadt a nagy Turán sìkságon és
még Keletebbre is, de „szenvedély és vágy nélkül”
hadba vonuló ritkaság. Sosem szeszély-, vagy győz-

niakarás vágya mozgatott. Élni életet, rendelt rend
szerint s ha védekezni kellett, vagy barát segìtséget
kért, akkor hideg fejjel tenni mit tenni kell. Távolhalálként ìródott le az az ìjász harcmodor, amikor
olyan távolságból küzdötték le az ellent, hogy nem
kerülhetett sor kaszabolásra, ölremenésre. (lásd:
BBB „Jász hadivirtus”, „Íjas lovas jászok” ìrásokban. Mongol, napjainkig nagy birkózókedvű.
Pusztai magyar elei száguldozva, lováról kaszabol,
menekülést szìnlelve nyilazik hátra fondorlattal és
a zsákmányszerző „kiruccanások” sem voltak tőlük idegenek) A tiszta küzdő ereje Isteni. Mìg
emberi történet visszalát, a „győztesnek mindent
szabad” szellemiség mindig élt és napjaink sem
mentesek tőle. Győztesek nem csak megìrták a
legyőzöttek történelmét, nem csak kiìrtották a rég
gondolatisá-gát, de számolatlanul és gátlástalanul
gyalázták meg a vesztesek asszonyait, leányait,
bárminemű szégyenérzet nélkül. Sőt, a vért tovább
kell vinni, a magot mindenütt el kell ültetni. Ez az
elsokasodás és a szellemi-, erkölcsi hanyatlás
szülötte. A jó Atyákban, a tiszta nemző szintúgy
Isten(i) mint a méltó küzdők ereje. A „jó Atya” ’jó’
meghatáro-zottság viselője. Az Isten felé vivő
törekvés segì-tője. A „jó Atya” nem a ’szeszély’
leginkább pedig nem a ’nemjó’ bemutatója. Sok a
nemjó apa és még több a szeszélyes. Anyák sem
mentesek ezektől. Ember nem ’szaporodik’!
(szaporulata az állatoknak van!) A ’jó’ nem
sokasodik. Ember tovább adja lél számára a tisztulással teli élet lehetőségét. Apa után egy, Anya
után egy utóddal. (Nem kell tartani emberiség kihalásától, sokasodik a sokság egyre csak!) Méltó a
nemzés, méltó az Anya és méltó a család, mi példát
nyújt és oltalmaz. Mindkét szülő szereti gyermekét,
de Apa és Anya nem egyformán. Férfi és nő hiába
egyenjogú, hiába egyenrangú, nem ugyanaz. Az
Isteni módon szerető Apa nem támaszt elvárásokat
(ne tévesszük össze a követelményekkel!), ad és ad,
részrehajlás-, pillanatnyi szeszély nélkül s példájával
ezt tanìtja gyermekének. Mint Isten, minden teremtményével szemben. Az anyai szeretetet hiába
tekintjük a szeretet-megnyilvánulás majd’ legmagasabb fokának, ha elváró, kapni is kìvánó és elfogult.
Isten nem ilyen szeretetében. De hát visz a szerető
szìv! Igen, visz, sodor a szeszélybe, mi nemegyszer
nemjóba fordul. A gondos és figyelmes, fegyelmezett apára könnyen mondják rá ’szeretetlen’ pedig
csak viselője a család gondjainak. Tudja, nem
egyszer élünk. Gyermekeink sem egyszeri életre
születnek. Mindaz mit itt elmulasztunk, elhibázunk
pótlásra- és az életismétlés során kijavìtásra szorulnak. ’Jó’ esetben lehetőség nyìlik most változtatni,
magunkat most megváltani (egyszer talán).
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Tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - Engem mégsem érint egy sem így vagyok a Legfelsőbb
Teremtett világunkban minden három kötelék által
meghatározott, jellemzően kevert formában, azaz
tökéletesen tiszta kötöttség jelen korunkban nincs.
Ennek egyik oka az Isteni elrendezettség, mert a
Kali jugában-, a nézeteltérések által meghatározott
vaskorban eltűntek a korábbi-, de leginkább az Arany-kor tökéletességei. Másik ok -ami emberfüggő
jellegű- hogy a kevert emberi osztály-meghatározottságokkal terhelt-, az életrendjeiket keverő emberek ugyanazt nem ugyanúgy, nem ugyanolyannak
látják, nem azonosan ìtélik meg, ennélfogva a dolgok amúgy is elegyedett hatásai, egyre csak homályosodnak. Miként hiányzik a tiszta látás (lelki tisztálátás) úgy az észlelt körülmények sem teljesen világosak az egyének számára. Pedig eredendően az
Úr minden kötőerőt tökéletes tisztaságban alkotott
meg, ami azután formálódott -leginkább- hely-időkörülmény szerint. Ahogy vegytiszta elemek is csak
labor körülmények között fordulnak elő, úgy a
„vegytiszta” ’jó’ ’szeszély’ vagy ’nemjó’ is örök örvénylésben van megnyilvánulásunk minden alkotóelemében, létezésében, létformájában. A tanìtások
sem jönnek le egyformán, még akkor sem amikor tételezzük fel- tiszta forrásból érkeznek. Ugyanazt
az üzenetet másként kódolta -önmagának és követőinek- Mohamed, Jézus, Mani, Zaratusztra, Mózes, Ábrahám, de a hermetikus gondolkodók forrásai is. Nem járt el különbül Avatár Buddha sem.
Hiába volt Ő a Legfelsőbb maga, amikor oly módon adta át az ismereteket hìveinek, hogy közben
több lényegi körülményt eltitkolt (ilyenek pl. a személyes Isten, a Védák, stb.) Egyik „hìrhozónak”
sem róhatjuk fel, hogy nem szólt(ak) a teljes Abszolút Igazságról. Nem hazudtak, nem ferdìtettek
„csak” úgy adtak tovább információkat, ahogy környezetük s a körülmények megkìvánták azt. Beállhatna egy egyetemi professzor zengeni igazszólásait
egy óvoda -ugyan érdeklődő- kicsinyeinek, mikor azok egy darabig tátott szájjal várnák, ugyan mikor
lesz már érthető amiről ez a nagyon okos bácsi, beszél, majd elkezdenének foglalatoskodni szokott
dolgaikkal, had beszéljen a -tiszteletre méltó- jó öreg. (Így hát nem is járnak professzorok az óvodákba. Ott a tökéletes hìrhozók az óvónénik /netán -bácsik) Kivételezettnek mondhatnánk Krisna
és Balarám kinyilatkozásait, de Ők -is- addig terjeszkedtek, mìg tanìtványuk elviselni volt képes a
felfoghatatlant. Így szólt Jas, mikor kérésére Avatár
Balarám megnyilvánìtotta Magát; B.T.400. „...szinte
elviselhetetlen mit Magadról mutattál...” - az Úr pedig vìgasztalta B.T.404. „...univerzális formámig ember bìz fel nem érhet...” - miként a Legfelsőbb Általa
szándékolt megnyilvánulása elviselhetetlen, úgy
teljes tanìtása is felfoghatatlan. BBB. „MINDEN” -

Negyedik tudnivaló -részlet - „...Képzelettel bìró lényei teremthetnek maguknak neveket, képeket kedvükre, de a képzelet soha nem ér fel a MINDENel. A korlátolt értelem csak korlátolt eszményeket
képzel, azt szolgálja, istenìti, hìvja segìtségül amikor
baj érte...” Hetedik tudnivaló - „Gondolat, elmélet,
megannyi képzelet, mit ember embertől elvonni
képtelen. Szárnyaló szellem is határon csak meg áll,
korlátolt önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, önmaga képzete*, lelki mivoltát csak ésszel
ha éri fel. Megtenni önmaga; mit kéne képtelen s
mi segìtség bentről jön** elfojtja szüntelen. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a MINDEN
erői*** hálózzák testileg. A MINDEN erői mik
mindent áthatva, minden égit és földit magához ragadva, hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak,
szabad szellemnek kiutat nem hagynak.” - (*hamis
önazonosságtudat, **a lél Isteni tudása, ***MINDEN három „erői” (amit a Bizalmas Tanìtás eszszenciája üzen) a jó, a szeszély és a nemjó. Ezek kizárólag a Legfelsőbbre nem gyakorolnak hatást,
még akkor sem ha Ő forrásokuk. A ’jó’ Isten felé
visz. A ’nemjó’ Istentől el-felé sodor. A ’szeszély’ a
legáltalánosabb megjelenési formája a kötelékeknek, azaz jó és nemjó közötti hullámzás, ingadozás,
csapongás. A váltakozó természet nem csak embereket jellemez, de még a Felsőbbségeket is. Nem
véletlen a sok mitológiai rege, a sok-sok -leginkább- kiszámìthatatlan istenével. Még a természet
sem mentes a szélsőségektől. Mikor már majdnem
jól körülìr valamit a világi tudomány, a természet
rácáfol s váratlan meglepetést okozvan olyat produkál, ami nem szokott történi, vagy sosem volt.
Ilyenkor a tudomány kiterjeszti elméleteit olyan irányba, amibe a megmagyarázhatatlanok is belefér(het)nek. Avatár Balarám, Aki Isten/a MINDEN/a
Legfelsőbb, mondja hogy egyik kötőerő sem érinti.
Eszerint Isten sem nem ’jó’, sem nem ’szeszély’-es,
sem ’nemjó’? Itt ismét csak az azisnemis törvényre
vagyunk kénytelenek hagyatkozni hogy: igen! Miközben a MINDEN nem ’jó’ – nem ’szeszély’-es –
nem ’nemjó’ aközben mindegyik! BBB. „MINDEN” -részlet- Harmadik tudnivaló: „Megosztja
Önmagát, teremtve Magában -részben az egész- önös tereket. Alkot szabályokat, súg a térbe rezgést,
levegőt, földet és vizeket. Elenged Önképű szabad
lélt* végtelent, s hagyja is vétkezni e teljes részeket.” – *Isten lél-parányai nyilvánìtják meg az Ő
teljességének bizonyos részeit. – Negyedik tudnivaló: „A MINDEN korláttalan, semmiben felül nem
múlható, mi őt meghaladná, magát a MINDEN-t
zárná ki, mint valót. Meghalad mindenben mindent
és mindenkit, ezért jóban rosszban, nemesben galádban; jobb egyedül csak Őt tisztelni...” OM -
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ezen változó világban három jelleg vezérlő - mégsem látják mögöttesét érintetlen Legfelsőt
Ezen világ -talán- első ismérve a változás folyamatos jelenléte, aminek oka kettősség alapú megalkotása. A kettősség kettős „polaritása” között történik
a rezgés/ hullámzás/ változás/ váltakozás. Azon
megìtélés, miszerint a duális alapelv „célja” a kettősség megszűnése, azaz a kiegyenlìtődés, annyiban
helytálló, hogy amikor bekövetkezik a teljes egyensúly, akkor megszűnik a kettősség, meg a megnyilvánulás. Már nem azisnemis lesz a forma, hanem
egyfajta ’egy’ ami már nem az is, meg nem is az,
hanem sem az, sem nem nemaz, NINCS – (a mi
értelmezésünk szerint: semmi). Erről az állapotról
nincs mit fantáziálnunk, hisz kettősségalapú létezésünkre „szakosodott” gondolkodásmódunk mit
sem tud vele kezdeni, miként nem is kell. Ezen kettősséget több szellemi iskola dualista világképként
kezeli, ami részben igaz is, függetlenül attól, hogy a
MINDEN-tudat is -vallásbölcseleti besorolhatósága szerint- monoteista, azaz EgyIsten-hitű, értsd:
Isten-tudatú, vagy monizmus. Márpedig ha egy az
Isten, azaz Isten Aki -’aki’ nevesen személy- EGY,
akkor oly módon kettős, hogy azisnemis. Egyazon
időben van is, nincs is, meg is nyilvánul és nem is,
amihez a (végtelen) ’idő’ tényezőn kìvül a (végtelen)
’tér’ is hozzátartozik, mely tér meghatározóan lelki,
megnyilvánulásos parányaiban (mint pl. a mi univerzumunk is) anyagi. Mi a viszony Isten/a Legfelsőbb/a MINDEN és az idő között? B.T.357. „...
tudd hogy Én vagyok a lényeg minden létnek lényege - kezdet élet végpusztulás Tőlem van de Énbennem... 367. Óriások Óriása pusztìtók közt az
idő... 370. ’A’ betű a betűk közül összetétben kettősség - örök Idő is Én vagyok s mindenfelé figyelés 394. vagyok a végtelen idő mozgató és
pusztìtó...” - tehát az Úr maga mindenek foglalata,
Ő maga a kettősség is, Ő az örök idő, ami végtelen
és az Őbenne való történések forgatagában akaratától van minden megnyilvánulás kezdete, majd pusztulása is. Mondhatja szkeptikus megközelìtés, hogy
ez lehetetlen, hogy minden egyvalamitől, egyvalakitől, egyvalakiben, vagy valamiben legyen! Hozzátéve, hogy ez a komoly dolgok elbagatelizálása. Ám
Avatar Balarám e szakasz második fordulatában azt
is megvilágìtja, hogy senki nem látja sem az Ő érintetlenségét -e rengeteg változásban- és az Ő, mindnek hátterében örökkön meghúzódó mögöttességét
sem. Ha kiragadunk a MINDEN mindenségéből
egy parányt, mint pl. az uiverzumunkat, azon belül
is egy speciális galaxist, majd az abbani általunk -tudományos-technikai úton/módon- (be)látott részt
és abban Földi világunkat az emberrel, akkor sokminden ezeken kìvül kerül gondolatilag elhelyezésre. Mint egyfajta új Föld-központú világnézet, ami
leginkább ember-központú, hisz általánosságban

magunkból indulunk ki. Mindez odáig fajul(t) hogy
a „Teremtő maga képére teremtett bennünket” a fő
„hit-elv” annak hìvői körében. A hermetikus Tabula Smaragdina 2. traktátusa szerint: „Ami lent van,
az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az
megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd” - más fordìtásban - „Íme, ami fent van, alulról jön, ami lent van
felülről. Az Egy műve a varázslat” - köznyelvileg
egyszerüsìtett használatban: „ahogy fent, úgy lent”
axióma. Szkeptikusok és materialisták meg eleve
emberből indulnak ki és azok tévképzetes agyszüleményeinek tartják a Felsőbbségeket és magát Istent is, aki -szerintük- nincs is. Szerencsére a MINDEN-tudatnak nincs olyan feladata, vagy célja,
hogy bármely szellemi irányzattal vitázzon, más látásmóduakat meggyőzzön, netán (meg)térìtsen.
Megelégszik Úr Balarám szavaival és azok nyomdokán próbálnak megbékélni követői magukkal, környezetükket, sorssal és teremtettséggel, benne a
MINDEN elrendezéseivel (a természeti törvényekkel) s az Ő végtelen sokszìnű megnyilvánulásával.
Bár MINDEN-tudatú sem látja az érintetlen Legfelsőbb mögöttességét, de tudja azt. Tudja, hogy
minden itteni megnyilvánulás három kötelékkel
„terhelt” (három járom, három kényszerpálya) ’jó’
’szeszély’ és ’nemjó’. Azoktól nincs itteni, mi érintetlen volna. És van! Ugyan nem idevalósi egyik lél
sem, de eredetiségében mind érintetlen. (Istent
most nem kell ide idézni, hisz Ő ugyan itt -is- van
meg nem is, úgy érintetlen. Leegyszerüsìtve: itt van,
mert Tőle semmi nem független, mindent áthat és
nincs itt, mert Őt semmi nem érinti meg, Önmagában teljes.) Ember nem érintetlen és ember sosem teljes. Ember akkor is „csak” -ugyan kitüntetett, de- egy létforma a lél számára, ám ami nekünk
megkülönböztetetten kedves. A három kötelék kevertségét már tudjuk, tudjuk melyik hova visz/vezet és már az sem titok, hogy lelki törekvőnek
mindezen kényszerekkel együtt kell élnie s haladni,
amiben a lelki hátráltatások kiküszöbölésére az érintetlenség lehetőségének felismerése, -kialakìtása,
-művelése, -nemesìtése, -elmélyìtése az ajánlot
mód. Hiába gondolná-, vagy hìrdetné bárki is magát-, vagy a Legfelsőbbön kìvül mást istennek, Aki
egyedül érintetlen az Ő általa alkotott három kötelékes ezen kettősségben EGY-ként, az csak Ő.
Az egyszerű gondolat úgy tartja, hogy a nehézségek
forrásokai a természeti-, társadalmi-, gazdasági-,
politikai-, vallási körülmények, de ez mindig csak
kibúvó az egyén felelőssége alól. Másik véglet mindent Istenre fogni (ami kiterjesztett értelemben
nem teljesen alaptalan) ám lél és az ember számára
megadatott szabad akarattal nekünk kell(ene) élni.
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szinte legyőzhetetlenek jó szeszély nemjó kötők - hű követők mégis tudják káprázat kerülhető
Avatár Balarám úgy fogalmaz „szinte” ami azért ad
némi bizakodásra okot, miközben persze pl. a ’jó’
köteléket semmi szüksége nincs legyőzni különösen
lelki törekvő(k)nek, de bárkinek is. A Bizalmas Tanìtás eszmeisége és a hozzáfűzött gondolatok szándéka a lelkiség emelése. A sokság -különösen annak
hangadói- az ’egyszer élünk’ alapból kiinduló, itt és
most boldognak lenni képzetet hìrdetik. Nehéz is
volna velük szembeszállni, ha volna ilyen késztetés
a MINDEN-tudatban. Szerencsére nincs. Sok Isteni elrendezés tiszteletbentartása mellett, azt a népi
bölcseletet is követi, hogy „Mindenki a maga sorsa
kovácsa!” - ìgy hát ki-ki kovácsoljon kedvére meglátása szerint. Érdemesebb volt ’meglátást’ használni, mint sem belátást, hisz abban benne volna némi
tudatossági képzet eshetősége is. A meglátni nagyjából annyit tesz, hogy amit képes érzékelni. Érzékeli -úgy, ahogy- felfogja, majd -úgy ahogy- értelmezi az egyén azt, amiről a második szakaszban
úgy fogalmaz az Úr, hogy „káprázat” (kerülhető). A
szabályozott életet követőktől (ha kiderül róluk)
mindig kérdezik, hogy ha ezt sem, meg azt sem fogyasztja, ezzel, vagy azzal sem él, akkor egyáltalán
minek él? Mintha létkérdés volna az a sokminden,
amitől a lelki fejlődés érdekében (ön)szabályozottságként javasoltak tartózkodni. Ténykérdés, hogy
húsevésre nincs szüksége az embernek. Nincs
szüksége. Igazolja ezt számtalan sokgeneráció óta
vegetáriánus család a világban s tanusìthatja jelen
sorok ìrója is -immár- 25 éves vegetáriánus múltjával. Természetesen vannak vidékek ahol kivihetetlen (eszkimók, állattartó nomádok – bár ez utóbbi is vérmérséklet kérdése, hisz az is történeti tény,
hogy számtalan magas szellemi szintet megért bölcs
hosszú évtizedekig pl. tejen élt és nem csak
szellemi munkások között de sportolók, testépìtők
és erős emberek között is akad vegetáriánus. Nem
állìtható, hogy akár fizikai-, vagy szellemi teljesìtmény csak vegyestáplálkozással érhető el, testi-,
lelki tisztulásról már nem is beszélve! Azt azonban
nem szabad figyelmen kìvül hagyni, hogy soha nem
véletlen, hogy ki, hova születik!) Földünk lakott vidékeinek jelentős részén, különösen az un. jóléti
társadalmakban semmi nem indokolja a húsevést,
leszámìtva a hagyományalapú érzékkielégìtést. A
(meg)szokás nagy úr! Sokszor vetik fel a hagyománykövetés üdvösségét, ám nem szabad figyelmen kìvül hagyni a hagyomány mibenlétét. Ahol
napi gyakorlat mondjuk a családon belüli erőszak,
vagy az erkölcstelen, egészségromboló életvitel, azt
a hagyományt is követni kéne? Persze hogy nem. A
húsfogyasztás végtelenül sok bonyodalommal jár,
erkölcsi negatìvumai- és lélektani következményei
mellett. Alkohol. Egyet szintén biztosan állìthatunk

vìz nélkül az emberi élet is lehetetlen. Ám semilyen
más folyadék nem szükséges. Se bor, se sör, sem
üdìtők és majd’ végtelenségig lehetne sorolni mi
mindent iszunk „létfenntartás” ürügyén. Valljuk be
őszintén egyik sem létkérdés, mind érzékkielégìtés.
Napjainkra egyre nagyobb kincs a tiszta vìz (is) aminek a vegyiparon kìvül (beleértve a mezőgazdálkodás vegyszereit) legnagyobb szennyezője az élelmiszeripar, azon belül kiemelten a vágóhidak és a
húsfeldolgozók vìzhasználata. Tökéletes vìzforrások még a lédús, friss, nyers gyümölcsök, ìró, savó.
A tej -mármint a rendes tej! (legyen az tehén, kecske, juh, jak, bivaly, ló ...)- messze több mint folyadék s „megszerzéséhez” nem szükséges állatok leölése. A kávé és más koffeintartalmú italok szintúgy
szükségtelenek, miként a dohányzás, drogok, teljesìtményfokozók. Mindezek nem csak szükségtelenek, de kötőerőiknél fogva egyrész függőséget idéznek elő, másrészt a ’nemjó’ és a ’szeszély’ kötelékében tartják élvezőiket. Tökéletesen ’jó’-k és a
létfenntartás nélkülözhetetlen alkotóelemei a gabonák, gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek, olajos
magvak, tej és tejtermékek. Lelki ember fő ellensége (emelkedésében/tisztulásában) az érzéki élvezetek gyakorlása, hajszolása. Nem bonyodalommentes az önmegtartóztatás sem, de sokkal több
tragédiát, testi lelki összeomlást láthat(t)unk az emberi történetben szex, féltékenység, szerencsejáték
következtében, melyek egyike sem létszükséglet.
Természetesen a fajfenntartást célzó nemi aktus tökéletesen ’jó’ házasságon belül, kettő utód erejéig.
Az összes többi érzékkielégìtés. Nincs ezzel semmi
probléma hisz mind-mind Isten jóváhagyásával jön
létre, alakul ki, történik lények gondolatai és tettei
által. Nem csak „hű követő” de bárki értelmesen
gondolkodó beláthatja, hogy a létszükségletet meghaladók kerülhetőek. Senki nem mondja, hogy az
általános embernek kerülendő, de lássuk be visszahatásait. ’Jó’-nak jó, ’szeszély’-nek szenvedély,
’nemjó’-nak nemjó/rossz a következménye. Egyik
sem gonosztól, vagy sátántól való. B.T.257. „...
Tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem
jő...” - Illúzió Istennő, Maya azért nem vétlen az
egész műveletben, Ő leghűségesebb szolgálója a
MINDEN-nek. Ő generálja s tartja fenn a káprázatot „ami nélkül nem lehet élni” -vagy- „mit sem
ér az élet!”. Felhasználva mindebben az Isteni kötőerőket. Úgy elegyìti azokat mindenben, hogy kinek-kinek legcsábosabb arcát mutassa, az érzékeket
rabul ejtő hìvság. Haszontalan hiúság, vagy hiú haszontalanság. Érzékeket megragadó, hiúságot ápoló. A példaként fent sorolt fölöslegességek élvezőit kettős örömérzet tölti el tobzódásaik közepette,
hamis élvezet és ál hatalmi/uralmi (én)tévképzet.
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sokan nem keresnek Engem sokan le is tagadnak - tudatlanok ateisták balgák vagy alantasak
Többek között az ateisták -akik nincsenek kevesen- sem keresik Isten személyét és azok a személytelen hitűek sem, akik Isten személyességét-,
vagy Őt magát vonják kétségbe. Az azonban tagadhatatlan, hogy senki nem hisz soha és senki nem
hisz mindig. Az első fordulatra ide ismételhető a
tréfás megközelìtés, miszerint; „Zuhanó repülőn
nincsenek ateisták” a második fordulat pedig megmarad a realitás mezején annyiban, hogy az ugyan
erős hitűek élete sem 24 órás rendületlenség, hìvővé válástól a test elhagyásáig. Még Jézusnak is azt
tulajdonìtják a feszületi „végső” sóhajként: „Éli,
Éli, lama szabaktani” („Istenem, Istenem, miért
hagytál el engem?” - más fordìtásban: „Én Istenem, én Istenem! Miért hagyál el engem?”) (Mt.
27.46) (Had álljon itt egy okfejtés az elektronikus
országútról: „...a fonetikus formában leìrt „Lama
Sabaktani” arámi kifejezés nem azt jelenti, hogy
„Miért hagytál el engem?” A fonetikus formában
leìrt mondatot nyelvtani szabályok szerint ìgy kell
kimondani: „Éli! - Éli! - Lama sabag ta-nim.” Fordìtsuk le ezt az arámi nyelven ìrott szöveget, szavait
elemezve: „Éli vagy Eloi” jelentése „Isten” csaknem az összes közel-keleti nyelvekben. „la-ma”
szóösszetétel, ahol a „la” sumìrul is és arámiul is
„teljességet”, „örökké-valóságot” jelent; és „ma” /a
sumìr Mada szóból eredően/ „hon, birodalom”
”la-ma”: az „örökkévalóság hona”. „sab-ag” szintén szóösszetétel, ahol „sab” jelentése „vagdalás,
szab, sebez”; és „ag” jelentése „tesz, művel, cselekszik”. „sab-ag” tehát „sebzett”. A „ta-nim” igekötővel ellátott ige „emelni, felvonni, növelni”. „tanim” jelentése tehát „felemelni”. A teljes szöveg tehát: „Isten ... emeld az örökkévalóság honába a
megsebzettet.”) Senki nem hisz mindig? Mindezen
szófejtés mögé illeszthető a MINDEN-tudatban
követett Jézusi „formula” „Istenem, miért hagynál
el engedem?” - ami az a biztos tudatú „kétkedés”,
hogy ~ Ugyan már! Miért hagyna el engem az Úr?
- Mìg a B.T. 261. négy csoportra osztja az Isten felé
törekvőket „...akik bölcsek kik kutatnak önkeresők
s szenvednek...” addig jelen szakasz négy Istent
nem kereső csoportról szól: „...tudatlanok, ateisták,
balgák és alantasak...” A ’tudatlan’ kb. aki nem tud.
Ateista a ’teista’ (Egy-Isten-hìvő) az ’a’ fosztóképzővel. Balga: kb. együgyű, bolond, ami ugyancsak
elgondolkodtató, hisz a mindenkori normalitástól
eltérő egyéneket általában ide sorolják, holott az
legalább két végletet fedhet: „jó-bolond” és „nemjó-bolond” mely utóbbi, ha lelki értelemben ugyan
’nemjó’, mégsem biztos, hogy lél-je „túlélőgépeként” hitványabb, mint a nagy tárgyi tudású materialista. Alantas: kb. közönséges, alacsonyabb rendű, amit általában nem vesznek sokan jó néven, de

be kell látni, hogy szellemi sìkon vannak magasabb
és alantasabb szìntű emberek (bárminemű „rasszizmus” gondolata nélkül!) A keresés, természetesen
nem csak Isten-keresés tárgykörü. A ’kereső’ attitűd
leginkább emberi tulajdonság. Az első életrend, életkor-időszak a ’tanuló’ kor egy merő kìváncsiság,
ami azután egyéni vérmérséklet szerint irányul s köteleződik el, a lelki evolúciós szintnek megfelelően.
A sokság értelemszerűen az anyagi/testi élményeket keresi s ìgy találja meg azt, azonban mindig akadnak valódi -lelki- keresők is. Az egy kicsit is nyitott szellemű ember, bármennyit is felejtett előző
életeiben levetkőzött kötelékektől mérséklődően
befolyásolt burkai tapasztalataiból, nem véletlenül
nyitott. Ahogy szabadabban gondolkodó egyének,
nyitottabbak a más-ságokkal szemben is, mint a
merev, megkötött szelleműek. Ez utóbbiaknak
mentségükre legyen mondva; erős egyéniség hìján
egyszerűbb- és a kisebb ellenállás törvénye szerint
természetes, hogy olyan „izmusok” követőivé
válnak, ahol-, amiben biztonságosabb körülményeket remélnek kimondott-, vagy ki sem mondott
vágyaik teljesìthetőségében. Vannak azután még az
Úr Balarám által is emlìtett „isten-tagadók”. Nem
elég, hogy nem hisznek, nem, hogy nem tudatosan
viszonyulnak a Legfelsőbbhöz, de létét, létezését is
tagadják. (Még egy kis kalandozás a neten: „...Minden magamfajta kisfiú Karácsony után epedezett,
mihelyt a születésnapja elmúlt, és csak sajnálni tudtuk szegény Jézust, amiért születésnapja éppen karácsonyra esett” - emlékezik vissza Richard Dawkins arra a boldog időre, amikor még hitt Krisztusban. Azóta nemhogy nem hisz, hanem egyenesen
vezéralakja a hit elleni mozgalomnak: őt tekintik az
Új Ateisták „egyház” egyik apostolának...”) A gyakoribb még tudományos körökben is inkább -egyfajta- „megtérés” szokott lenni, de mégsem ritkaság, hogy komoly gondolkodó(k) egy idő után nem
a MINDEN-nél keresnek. Tehát nem igaz, hogy
csak a „...tudatlanok, ateisták, balgák és alantasak...”
nem keresik Istent, sőt tagadják is Őt (bár szerényen megjegyezhető, hogy a tudatlanság nem feltétlenül tárgyi ismeret szűkösségét, vagy értelmi képességek gyengeségét jelenti, ’tudás’ hiányát, amiről
már többször esett szó, hogy messze nem tárgyiés/vagy lexikális tudásról-, netán tudományos fokozatról szól!) Az istentagadó tìpusú gondolat elbagatellizálja a hìvők szellemi irányultságát. Gyengének, lustának, szellemileg restnek is beállìtják a hìvőket (akik között természetesen azok is vannak
nem kevesen!) de a valódi Isten-tudatból nem hiányzik a szellemi felkészültség sem. Nem véletlenül
mondják: „tudás nélkül a hit merő szentimentalizmus, mìg hit nélkül a tudás csak üres spekuláció”.
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embereknek négy csoportja kik Hozzám törekszenek - akik bölcsek kik kutatnak önkeresők s szenvednek
A ’törekvés’ kifejezés gyakori visszatérője a B.T.
hozzáfűzéseinek. Mondják ambìciónak is, vagy
buzgóságnak, igyekezetnek, de nagyravágyásnak is.
Lelki törekvés vonatkozásában talán mindegyik szinonìma vállalható, hisz akaratlagos -mondhatni tudatos- tevékenységről van szó. Van természetesen
un. belső-, vagy benső késztetés is, ami a korábbi
életekből hozott sokminden eredője, ami ha feszìti
is az egyént, annak pillanatnyi-, jelen életbeli meghatározottságai akár teljesen felülìrhatják a viselkedést. Vannak álságos törekvők is, akik pl. lelki erények mögé bújva folytatják anyagi/testi ambicióiknak megélhetőségét (lásd pl. a különböző élvhajhász szekták működését, azok vezéregyéniségeinek
tevékenységét). Bármìly elìtélhető is ez, tudjuk,
hogy semmi nem múlik el következmények nélkül.
Mindenért -köztük az álságos tettekért is- fizetni
kell. Nem biztos, hogy itt és most, vagy azonnal
következik be a fizetség lerovása -ahogy azt a rendes erkölcsiségből kiindulva gondolnánk- sajnos a
mérleg kiegyenlìtése életfolyamatok egyenlege. Ezt
kell akkor is megérteni amikor felmerül a Miért?
Miért ìgy? Miért pont ő-, vagy én? stb. kétsége. Még
a tudatos lelki törekvés sem 100%-os biztosìték.
Ahogy a lél képes leesni a lelki szférákból az anyagi
világba, úgy az egyének is képesek leesni korábbi
magasabb lelkiségi szintjükről, vagy ezen életükben
már elért -valódi- erények szintjéről. A ’jó’ érdemek
életről-életre halmozódnak, de ’szeszély’ s ’nemjó’
befolyások annak felszìnre jutását korlátozzák. Az
esendőség emberi dolog. A MINDEN-tudat sosem
kecsegtet kizárólagos eredménnyel, -következménnyel. Törekedni lehet, kell, ám be kell látni a
reáliát. Különösen a szentimentalizmus képes illúziók kergetésére rávenni azokat akik nagyon „szìvemberek” nagyon érzés alapon viszonyulnak -többek között- lelki megértésre (is). A ’bölcs’ törekvő
nem ilyen. Belátó. Tesz töretlenül s megért(ő). Tudatosan akar, mégsem görcsösen. Elvárásnélkülien,
ahogy a valódi ’szeretet’-megfogalmazás első fordulata kimondja. A bölcs belátja, hogy megtehet szinte mindent lelki emelkedése érdekében, az eredmény nem csak rajta múlik. A kutató indìttatású
lelki kereső/törekvő már jóval összetettebb, több is
van belőlük, mint bölcsből. Az előző szakasz hozzáfűzésében érintve lett a keresés ifjonti kényszere,
de a „mindent tudni akarok” mozgatóerő sokakban
majd’ hogy egy éltre meg nem marad. Ez több mint
kìváncsiság, kitartó kutatás. A magyar nyelv rendelt
leleménye sok izgalmas szókapcsolatot alkalmaz ugyan rokonìtható, mégis- más képzettársìtási környezetben. Kutat ásni olyankor szokott az ember,
amikor vizet keres. Lehetőleg tiszta vizet. A vìz, az
élet elengedhetetlen alkotóeleme (itt). Sajnos nin-

csenek mindenütt források, ìgy hát nemegyszer ásni
kell. Leásni a felszìn alá, néha ugyancsak mélyre. A
mélység érdeklődés szempontjából nem feltétlenül
térbeliség, de szellemi területen inkább időbeli.
Vissza a még tisztább eszmék, -eszmények korába,
tanìtásaihoz. Az ártatlanabb, gyermekibb emberiség
korába. Lelki értelemben legértékesebb, amikor a
kutatás Isten felé irányul. Lehet ez lelki tanok tanulmányozása, lelki gyakorlatok követése (megtapasztalva a „puding” milyenségét), de lehet olyan „tudományos” kutatás is, ami nem zárja ki a Felsőbb irányìtás alternatìváját. Az ilyen kutató a legboldogabb, mert mikor munkahipotázisül állìtotta Isten
létét, az Ő mindenhatóságát, gondos elrendezéseit,
akkor egyre csak azt látja visszaigazolni hogy rend
van. Nem kell semmit felforgatni, a valóság mindig
a talpán áll. Megszédült ember véli kaotikusnak a
viszonyokat. Mikor a káosznak van az ideje -mint
most- akkor az a rend. (azisnemis) A legigazibb
emberi kérdés: Ki vagyok én? - s a legboldogabb, aki megtalálja valódi kilétét. Sőt nem csak hogy megtalálja, de lényegijét kezdi élni, a tiszta lelkit. Az
ilyen önkereső jó helyen jár amikor Isten körül, a
MINDEN-ben, a Legfelsőbb társaságában törekszik megtalálni lényét s élete értelmét. Ez az Istenes
értelmű élet egyáltalán nem kivonulás a valóságból
s nem is bevonulás zárda, rendház, kolostor sötétjébe. Ritka a bölcs, több a kutató/kereső s még általánosabb -a kicsit is gondolkodó emberek közöttaz ön(én)kereső. Vannak azonban bőven szenvedő
emberek. Mit szeretnének ők? „Csak” annyit hogy
szűnjön meg a szenvedés(ük). Majdnem az egész
buddhizmus erre épìt, a megszabadulás útjára. Csodálatosak tanìtásai, felemelők iránymutatásai, ám
mindezt Isten nélkül próbálja. Avatár Buddha elhallgatta a MINDEN-t, ìgy hát ez az iskola nem
Istenhez törekszik. Még nagyravágyóknak sem nevezhetők a buddhisták, hisz alázatuk-, erőszakmentességre törésük első az erények között. A szenvedéskerülést keresők úgy viselkednek, mint a rossz
szemüveget viselő gyengénlátó, aki úgy tudja, hogy
szemüvege megsegìti, mégis bizonytalanul tapogatózik. Ha leveszi rossz szemüvegét attól még nem
javul meg látása, de ha már ìgy járt, hogy látása illuzórikus, akkor leghatékonyabb volna ’jó’ szemüveget keresni. Szenvedőnek sem árt a keresés. Sok Istenes tanìtás bìztat kigyógyulással a szenvedésből,
de közben nem egy magát a szenvedést mint gyakorlatot ajánlja. B.T.552. „...önszigorát mutogató
megbecsülést áhìtó - képmutató merő szeszély jóság ellen lázìtó 553. testét vagy mást sanyargató s
azt vezeklésnek hìvó - merő sötét és tudatlan ilyen
személy bìz nemjó...” - Ki ezért, ki azért törekszik a
lelki útján, de Isten nélkül bizonytalan a haladás.
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köztük legjobbak a bölcsek akik tudnak MINDEN-ről - szeret engem éppúgy a bölcs ahogy én szeretem őt
A bölcs kedves Istennek, de ki a bölcs? Sokszor keverik az okossággal, pedig okos emberből -főleg eszesből- nincs kevés, bölcs mégis alig akad (köztük
is). Szokás még a bölcset idős, tapasztalt embernek
képzelni, ami szintúgy megtévesztő. Hány tisztességben megöregedett személyről tudunk/hallunk
ám a valódi bölcsek közöttük is ritka. Leegyszerüsìtve is fogalmaznak ’bölcs’ dolgában: „Bölcs az aki
többet tud, mint amennyit tanult” - ami szintén
csak a sánta hasonlatok sorát gyarapìtja. Idézzünk
ide előbb egy kedves történetet: „Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele: - Milyenek itt az emberek? - tudakolta.
- Hová való vagy? - kérdezett vissza az öreg bölcs.
- Athéni vagyok. - És felétek milyen nép lakik? –
kérdezett tovább az öreg. - Hát tudod, rettenetes
társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért
is jöttem el onnan. - Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. mondta az öreg. A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg
bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta,
hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg
bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek. Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segìtőkészek és nagyon becsületesek! - válaszolta nem kis
büszkeséggel az utas. - Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! - mondta az öreg bölcs. A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé. A két
beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki
gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg: - Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszìnű
vagy! - Az öreg bölcs mosolyogva csillapìtotta: Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szìvünkben tükröződik. Akinek a szìve gyanúval van tele,
az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a
szìvét jóindulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál.” - Mit mond Úr Balarám
a bölccsel kapcsolatban? Hasonlatosan a ’tudás’
„deffiniálásához” nem egy határozott megfogalmazást alkalmaz. (ismeretlen szerzőtől: „Egy tanìtvány
egyszer ìgy panaszkodott: - Mester, miért nem feded
fel soha történeteid értelmét? - Mit szólnál ahhoz felelte a mester - ha valaki gyümölccsel kìnálna, de
megrágná, mielőtt odaadja neked?”) B.T.7. „...
bölcsek nem búsulnak test létén sem hamvain...”
11. „...lényeglátó bölcs szemeket nem zavarja változás...” 18. „...lényeg látó bölcsek előtt tudást fedő
köd lehull 19. meglátják ők minden dolgok ágát bo-

gát lényegét...” 52. „...a mágikus tanìtások bölcset
nem szédìtenek - hogyha tudod kár a mély kút réti
láp bő vizében...” 60. „...Jas kérdezi Balarámot miről ismerszik a bölcs - hogyan jár kel miként nyugszik teljes tudást megértő 61. ki elhagyja Jas barátom földi vágyak garmadát - s önmagában biztont
talált veszti elme játékát 62. bölcs az akit nem tántorìt testi kìn vagy főfájás - bántó élők bosszantása
földi vész és égcsapás 63. ő az akit elkerülnek kéjes
vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne
nem édeleg 64. teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó
vagy rossz 65. ki érzékszervei ura lenyugtatja elméjét...” 68. „...aki szìvét reám tárja külön lát ált és
valót - sziklaszilárdságban marad érzékeit uraló...”
76. „...tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát de az élők ébren léte hoz tudónak éjszakát...” 77.
élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - mìg a
bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78.
bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe mégis nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje
...” 106. „...bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő
nem akar...” 146. „...bölcsnek mondják azt a tudók
kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk ilyen embert bìz elhagy 147. menedéket nem
keres ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit sem 148. ő ki nem
vágy semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől sem szennyeződik bűntelen de nem henyél
149. ilyen személy nem lesz irigy beéri azzal mi jő jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő
150. bármit tegyen áldozat az szìn önzetlen cselekvés - szerves rész ő a MINDEN-ben...” 174. „...ki a
tudás útját járja ki cselekszik vágy nélkül - ki e kettőt egynek látja bölcs az meg már nem szédül...”
180. „...bölcs a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül
tesz - érzékekkel értelemmel elmével és testével
181. belső béke megtalálja azt kit nem köt semmi
meg...” 218. „...mikor elme lecsillapul felszìnre tör
tiszta lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az
őstudásban él...” 346. „...Én vagyok az okok oka eredete mindennek - az a bölcs ki belátja ezt mindörökre hisz Bennem...” 457. „...aki mindenben Engem lát Mindátható Legfelsőt - nem a múló anyagra néz az a lényeglátó bölcs...” 472. „...jó a jóhoz
szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs
jót keres azt követi ő a tisztulásban hisz...” – Úgy
tűnik a ’bölcs’ meghatározása könnyelmű kìsérlet
volna néhány frappáns gondolattal, ötletes szófordulattal, szlogennel. (reklám-szakirodalom szerint:
„A szlogen szó a kelta nyelvből eredeztethető, jelentése: »pusztába kiáltott szó« ”) Ami kinyilatkoztatott: „szeret engem éppúgy a bölcs ahogy én szeretem őt” – elvárások nélkül, örökkön adni és adni.
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mind a négyen oly kedvesek mégis a bölcs legkivált - hisz ő az én utam járja nem mozgatja egyéb vágy
A MINDEN számára egyaránt kedves a bölcs, az
utána kutató, az ön(magát)kereső és a szenvedővel
is együtt érez. Gyakran vetik fel, miért „csak” az elvárásnélküliség+adás+részrehajlásnélküliség a valódi szeretet meghatározója, miért nincs köztük az együttérzés is? Nyilván ez alapvetően az Úr dolga,
de Tőle az sem idegen, hisz leesni kìvánó lél-parányainak megnyilvánulásokat teremt időről-időre,
folyamatosan lehetőségeket biztosìt minden lél számára, hogy szabadságával élhessen, még az embernek is meghagyja a szabad akaratot. Mi volna mindez, ha nem együttérzés a hiányérzettel küszködő
lél-ekkel és megtestesült lényekkel. Másik megközelìtés az ’érzés’-béliség. Már nemegyszer fölemlìtésre
került, hogy az érzés biztosan csalóka, mint minden
aminek kezdete s vége van. A MINDEN-tudat
nem zárja ki az érzés/megérzés létét s ’jó’ esetben
annak segìtő hatását, mégis alapvető megközelìtés
az anyagi létből történő kijutáshoz értelmi alapú. A
szenvedők számára is adott a lehetőség az Istenhez
törekvésre, csak egyelőre még jobban el vannak
foglalva téves önazonosságtudat-alapú szenvedéseikkel, mint sem hogy azon felülemelkedve -pillanatnyilag azt félre téve- magasabb szinten kezdenének
szemlélődni, hogy azután más-, új módon láthassák
magukat és helyzetüket. Más szemléletmódban ugyanaz egészen más. Az érzések a szabályozatlan
elméből indulnak ki és anyagi/testi késztetésekből
gerjednek. A MINDEN-től semmi nem független.
Nem független Tőle sem ’jó’ sem ’nemjó’ és a ’szeszély’ is része teremtettsége teljességének. Hogy
vannak ’jó’ dominanciájú keveredések és ’szeszély’
vagy ’nemjó’ meghatározottságúak, az a gazdagság
és változatosság terméke. Az Úr számára mind a
négy emberi törekvés szimpatikus, de mivel Tőle
sem független a reália, hát közelebb áll szìvéhez a
bölcs, még ha részrehajlásnélküli is (azisnemis). A
kutató keres, az önkereső keres, a szenvedő keresi
szenvedése megszüntethetőségét, a bölcs már nem
keres, Ő az Úr hìve, feltétel nélküli szolgálója. Az
előző szakasz hozzáfűzéseiben sorra vettük a Bizalmas Tanìtás bölcsre vonatkozó kinyilatkozásait,
annak sajátosságait, amit nem árt ismét -immár tovább szűkìtve- megismételni. B.T.7. „...bölcsek
nem búsulnak test létén sem hamvain...” - aki tisztában van az életfolytonosságokkal, megnyilvánulás
és megnemnyilvánulás természetszerüségével, ami
analógiaként tekinthető a folyamatos születés majd
halál tényszerüségére, az úgy csodálja a létet, mint
annak elmúltát és úgy nem zavarodik meg sem élettől, sem haláltól. B.T.11. „...nem zavarja változás...” - a változás e teremtettség velejárója, nincs
mit hadakozni vele, vagy ellene. Akár csak az emberlétnél maradva, megszületünk, növekszünk, egy

időre mint ha állandósulnánk, majd könyörtelenül
megkezdődik az öregedés, a halált pedig senki nem
kerülheti el. B.T.18. „...bölcsek előtt tudást fedő
köd lehull...” - a lényegi lény, a lél eredendően teljes
tudású. Testetöltése a sokrétű burok mellett, szinte
állandó ködben tartja, amitől a tisztánlátás elmarad.
B.T.19. „...meglátják... minden dolgok... lényegét...”
- bár mindenek lényege a lél, leglényeg a MINDEN, azonban minden történésnek épp ìgy megvan lényege/lényegisége amit csak a bölcs ember
képes észrevenni. B.T.52. „...a mágikus tanìtások
bölcset nem szédìtenek...” - lehet akár nagytudású-,
netán misztikus fenomén valaki, attól az igazi bölcsesség elkerüli, ahogy valódi bölcset a mágia, vagy
a misztérium iránti vonzalom. B.T.61. „..elhagyja...
földi vágyak garmadát...” - bármi földi vágy a Földhöz, földi, anyagi/testi léthet köt eloldozhatatlanul.
„... önmagában biztont talált veszti elme játékát...” nem csak biztonságát, belső békéjét éri el, de elméje csapongását is elveszti az aki tényleg bölcs. B.T.
62. „...nem tántorìt testi kìn vagy főfájás - bántó élők bosszantása földi vész és égcsapás 63. ... akit elkerülnek kéjes vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg B.T.64. „... lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy
rossz 65. ... érzékszervei ura lenyugtatja elméjét...”
B.T.68. „... szìvét reám tárja külön lát ált és valót ... érzékeit uraló...” B.T.76. „...tudatlanság éjjelében
... világot lát ... élők ébren léte hoz tudónak éjszakát...” - ami a sokság lételeme, az bölcs számára érdektelen. B.T.77. „...szenvtelen áll vágyzuhatag
medrében B.T.78. „... nyugodt ... elméje ...” B.T.
106. „... csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem
akar...” B.T.146. „...kit eredményvágy nem hajt ...
147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel bár örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit
sem” 148. „... nem vágy semmire sem s birtoktudat
menten él ... bűntelen de nem henyél” 149. „... nem
lesz irigy beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő” 150. „bármit tegyen
áldozat az szìn önzetlen cselekvés - szerves rész ő a
MINDEN-ben...” B.T.174. „...a tudás útját járja ...
cse-lekszik vágy nélkül ... e kettőt egynek látja ...
meg már nem szédül...” B.T.180. „...a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül tesz - érzékekkel értelemmel elmével és testével” 181. „belső béke megtalálja ...” B.T.218. „...bölcs az őstudásban él...” B.T.
346. „...mindörökre hisz Bennem...” B.T.457. „...
mindenben Engem lát...” B.T.472. „...jót keres azt
követi ő a tisztulásban hisz...” - Ha figyelmesen végigtekintjük, értelmezzük, átgondoljuk Úr Balarám
bölccsel kapcsolatos kinyilatkozásait, akkor erős
meggyőződés fog el bennünket a B.T. következő
szakasza második fordulatától: ilyen „nagyon ritka”

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
264
sok sok születést követőn tudja én vagyok MINDEN - de öreg Jas nagyon ritka ki e szintet elérte
A „...bölcs... az én utam járja nem mozgatja egyéb
vágy...” - szólt Avatár Balarám. De miért kell ehhez
sok-sok születés? Mert aki végigjárta a helyes utat
Isten felé, elengedve minden idekötőt az megtisztult s felszabadult, de B.T.239. „...ki már egyszer jó
úton járt de eltévedt csüggeteg...” - az még nem
szabadult fel, az még mindig e teremtettségbéli valamely létformában van. Tehát hiába rendelkezik
egy lelki törekvő minden bölcsességi jeggyel, a hozott előéletek még marasztalják. A sok-sok korábbi
élet, sok-sok nyomot hagyott, amivel valamit kezdeni kell. Legelőbb is tudomást kell szerezni arról,
hogy áll az egyén lelki evolúciós fejlettsége. Ez nem
egyszerű és sosem objektìv. Inkább következtetéseket lehet levonni abból, ahogy viszonyul dolgokhoz és ahogy reagál kihìvásokra. Nem oktalan a
’szemlélődés’ gyakori emlìtése több szellemi iskolában, ami azt is jelenti, hogy dolgaink végzése közben legyünk figyelmesek arra, mivel sodor össze a
sors. Van hogy szemünk elé-, vagy kezünkbe kerül
egy könyv „véletlenül” elkapunk egy média-beszélgetést, majd mint ha nyomot sem hagyna megyünk
tovább. Állhat évekig kinyitatlanul akár -valamelyszentìrás, de mikor ott az idő felébred a figyelem.
Számìtógépes kalandozások közben előugorhat olyan videóanyag, aminek témája egyszercsak fölkelti
az érdeklődést. Az érés folyamatos. Lelki értékek
sosem fogynak, csak rakódnak egymásra, kapcsolódnak a már megszerzettekhez. Azután amint szűkìti a külső anyagi/testi ingerekre gerjedt reakciókat
a kereső, ahogy tisztulnak egyéni ambìciók, személyes vágyak, úgy nyìlik lehetőség arra, hogy már elég
őszinte önvizsgálatba fogjon. Ezen önvizsgálathoz
természetesen szükség van viszonyìtási pontokra,
lehetőleg az Abszolúthoz minél közelebb esőkre.
Viszonylagos ismereteink, viszonylagos körülményeink nem képesek nélkülözni az aktuálisan elfogadott kereteket - „Mihez képest?” - „Ahhoz képest”. Ha valaki nem azonosul a sokság törekvéseivel, az már bìztató. Semmi baj nincs a soksággal,
„csupán” ők a kor trendjének, a szellemi és erkölcsi
hanyatlásnak gyakorlói, követői, hìrdetői, ezek által
megvalósìtói. Nagyon határozottan tudnak beszólni
annak, aki csak óvatosan tartózkodik azok eszményeitől, de még csak mindennapos elfoglaltságaiktól, időmúlató hiábavalóságaiktól is. Nem működik
velük a párbeszéd. Pontosabban működik, ha mindig igazat adunk nekik. Ez azonban nem tisztességes. Persze tisztességtelen világban ugyan mit finynyáskoduk? Hát csak azt, hogy nem a megfelelniakarás a célja lelki törekvőnek, nem a soksághoz
való igazodás/idomulás. Ebben kell sok szemfülesség, derű, humorérzék és ügyes kombinációképesség. Mindezeket általában tanulni, gyakorolni kell.

Hol és kitől? Ez is a keresés egyik küldetése, megtalálni a megfelelő tant s a megfelelő Tanìtót. Ki/mi
a ’megfelelő’ - hát aki azt az utat járja és úgy ahol és
ahogy a kereső lelki fejlődésében, fejlettségében
tart. Mikor kezdő lelki érdeklődő keresi kérdéseire
a válaszokat sokfelé kalandozik, talán az emberi
kultúrtörténet valamennyi nagy területén. Nem ritka, hogy komoly(an) gondolkodó felállìtja magának
azt a tézist, hogy minden utat végigkövet s majd a
végén ő eldönti mi az ’igaz’. Lehet, hogy meg is találja, de ne feledjük ha netán ìgy is történik az az ’igaz’ neki szól, nem mindenkinek. Persze mire idáig
eljut a kereső ember, általában vége egy életnek.
Ám ez nem baj, mert a nagy „szűrő” a halál, majd
újra születés általi alapos rostálás. Rendesen minden feleslegesség a feledésbe jut. Ami megmarad,
az az új hozomány. Kevés anyagi és sok-sok lelki
érték. Új emberünk újra indul, újra keres, talál, tanulmányoz, következtetéseket von le, de már finomabb, alaposabb lelki alapokról. Így halad a bölcs
is. Az ritkaság, hogy egyszer már komoly lelki előrehaladást elért egyén nagyot essen vissza. Ahhoz
általában rendkìvüli vétek bekövetkezte kell(het).
Tételezzük fel, hogy a keresztény biblikus tanok igen magas szellemi/lelki szintet képviselnek. Voltak ezen iskolá(k)nak -meghìrdetetten- nagy mesterei (ìgy kisbetűkkel!) s mégis oda jutottak, hogy kanonizálni* kell(?) rendet kell vágni, boszorkányokat
kell üldözni, inkvizìciót-, más erőszakos térìtést kell
(?) alkalmazni. (* válogatás, véglegesìtés - majd újabb kánon újabb válogatást s újabb véglegesìtést
végez) Akik ezek részesei voltak -az elkövetői oldalon- azok bizony sokat zuhantak akár több életen
át, miközben a gyalázat elszenvedői erényt szereztek következő életekre. Ki-ki érdeme szerint. Mert
hogy korábbi érdemek eredője ki hova születik.
Milyen földrajzi, társadalmi, vallási, kultúrális, politikai környezetbe, azon belül milyen családba. Az
opportunizmus (elvtelenség, a pillanatnyi előnyökért a fontosabb célok elárulása, a mindenkori helyzethez anyagi/testi alapú alkalmazkodás, a galádságokkal is kiegyezésre való hajlandóság) nem idegen
sem embertől, sem az emberi történettől. Gyakori
„rend”(szer)-változás során ügyes fordìtás a köpönyegen, ami előbb is hamis volt és kifordìtva sem
lesz igaz(abb). Ilyen egyedek közül sosem nő ki
méltó ember semmilyen területen, különösen nem
a lelki életben. A bölcs látva, tudva mindezt egykedvűen követi jól megválasztott útját. Tekintete
már nem kalandozik. Tudja kit keres, kit követ.
Nem aprózza el magát ajtónállókkal, bebocsátókkal, égi kijárókkal, a Legfelsőbbet kutatja, Őt helyezi legfőbb helyre, egyhegyüsége céljául. Ő már
sosem téved el, jó úton jár. Tudja a MINDEN-t.
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kiket anyagi vágy hevít kik imádnak félistent - természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek
Magától ért(h)etődő a kinyilatkozás; akinek a vágyai
anyagi(testi) jellegűek, azok azt magasztaló hit-, vallás-, filozófiai rendszert hìrdetnek s követnek -már
csak önnön megnyugtatásuk okán is- mìg akik a
Legfelsőbb alatti Felsőbbségekhez vonzódnak, Tőlük-, Általuk próbálnak boldogulni azok az ilyen lények számára emelnek templomot, oltárt, Őket imádják, Istenìtik. Talán nem túlzás, hogy a mindenkori emberiségszámra vetìtett arányok nagyjából megegyeznek a valóban Isten felé törekvőkével,
azaz összes ember közül millióból ha egy, aki nem
az előbb emlìtett körökből kerül ki. B.T.248. „...ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik - ezer
ilyen közül talán egy ki lényem megérti...” - mert ugyan ha még pontosan nem is érti a MINDEN-t,
de legalább nem másfelé irányìtja figyelme egyhegyűségét. Bár a ’hit’ s ’vallás’ kifejezések majd’ mindig keverednek, ha szövegkörnyezetüket s -jó szándékkal- értelmüket tekintjük, gyakorta akár szinonìmák is. (Nem feledve azért, hogy a hit hitbéli meggyőződés ≈ úgy hiszem, hogy úgy van! A vallás eredendően a vallott tudás/képzet megosztása, megvallása másokkal/másoknak, mert hisz a valódi
„hit” az igaz „vallás” mindig kettőn áll/na/ hìvőn
és Istenén/Felsőbbségén! A többi már kultúra, társadalom, politika, stb. stb.) Kétféle embert lehet
megkülönböztetni; 1. a többség, él ahogy késztetései mozgatják, majd esetenként ahhoz utólag köt
valamilyen megfontolást, vagy ideológiát gyárt és 2.
a kisebbség, szem előtt tart bizonyos felfogást és
annak mezsgyéjén haladva éli mindennapjait. Az előbbi analógiájára nyugodtan kijelenthető, hogy a
hitetleneknek is van hite, hisz úgy hiszik, úgy gondolják s vallják is -ezáltal megvallott, egyfajta vallást
gyakorolva- azt amit élnek. Szokás a vallás kritériumaként fölvetni, hogy az tekinthető vallásnak ami
1. rendelkezik egyfajta teremtés-mìtosszal 2. leìrja-,
vagy körülìrja Isten(é)t 3. megfogalmazza az embert
4. meghatároz erkölcsi szabályokat 5. rendelkezik sajátos- rituáléval. „Kiket anyagi vágy hevìt... természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek” - elvet követve, az anyagi(as) pl. materialista felfogás
Ad. 1.-es megfogalmazódása a Nagy Bumm (úgy
valamitől, valahol, valamikor) Ad. 2. a természeti-,
fizikai/kémiai stb. törvények (úgy maguktól) Ad. 3.
az ember az evolúció csúcsteljesìtménye Ad. 4.
minden időben és kultúrkörben -akár egymástól
markánsan eltérő- normák felállìtása, amik azután
időről-időre változnak is Ad. 5. ugyan ki cáfolná,
hogy a leg anyagiasabb-, vagy testi tevékenységekre
is, ne alakulnának kis -már-már babonás- rìtusok,
rituálék. Tehát ilyen alapon akár vallásos alapra is
lehet(ne) helyezni azok életvezetését, aki sem nem
hìvők, sem nem istenesek, de még csak nem is un.

templombajárók. Nem bìbelődnek semminemű
szellemi tudatossággal, tudatosan- s ha kell meg is
indokolják miért élik, élik ki, élik meg testi késztetéseiket, beleértve csapongó elméjük szeszélyeit. Esett már szó -többek között- étkezési alapanyagok
kötőerejéről és az egyéni ezirányu vonzalom erős
meghatározójának, a személyes osztálybéli + életrendbéli + kötőerőbéli dominancia kölcsönhatásáról. („suba subával” - elv) Szeszélyes meghatározottságú személy, de akár egész népcsoport is olyan dolgokhoz vonzódik, olyanokat fog létrehozni,
majd azoknak fog hódolni amik a szeszély kötelékébe tartoznak. Lehet ilyen pl. aki(k) jófajta pálinka
elkötelezettje(i) + jó fűszeres roppanós sűltkolbász
kedvelő(i) + foci szerelmese(i). Szeszélyesek, ilyes
dolgokkal élnek, ilyeneket művelnek, minek következtében nem hogy jámborodnának, de egyre szenvedélyesebbek lesznek, ki tudja milyen túlzásokig?
Mìg egy ilyen hóbort egyéni, személyes ügy, hát lelke rajta az illetőnek, de amikor meghatározó személyiség készteti követésre hìveit/hódolóit, akkor
óriási a felelősség(e). A mértékadó személy(ek) példamutatása nagyon fontos, mert kik B.T.42.„...önös
vágyuk félre tették tűrték sorsuk folyását - aki ìgy él
bűn nem éri túllépi a léthatárt 43. ember hogyha
dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől ìly lét bűntől mentesìt...” - miközben aki örökkön túllépi kötelességét és/vagy nem teljesìti
azt, abban ugyancsak a szeszély, a szenvedély halmozódik aminek egyik következménye a vonzalom
erősödése, a kötelék mélyülése, a kötöttség tovább
szilárdulása. Az amúgy is erős ragaszkodás tovább
fokozódik és vele együtt mindenek-, mindezek-,
legfőképp pedig a test és a személyes vágyak elvesztének féltése súlyt. Félelemben értelmes döntéseket nem lehet hozni. A különböző félelmek is a
késztetői a misztika-, a mágia-, a szellemlények-,
angyalok-, démonok-, a Felsőbb Irányìtók felé törekvő hajlamoknak, igyekezeteknek. Akik ilyen
kapcsolatrendszerekhez vonzódnak, azokat meg is
találja az olyan vibráció. Minden- és mindenki abban érzi magát (anyagi/testi értelemben) jól, amivel
egy húron pendül, együtt rezonál. Ezért is kockázatos csupán az érzések vezérelte -akár- lelki törekvés
hisz a reális következmények bekövetkeztének figyelmen kìvül hagyását nem képes ellensúlyozni az
erős vágy. Hiába akár elszánt akarat, ha a sors más,
a hozott és ebbéli életben megszerzett érdemek
korlátozottak, akkor addig szűkül a teljesülés, amìg
annak befolyásolói hatásköre tart. Egy emberi élet
csupán egy pillanat az emberi történetben, ezért
kellemetlenségeket elkerülni csak úgy esélyes, ha
segìtőnk a tisztogatott lél, a Legfelsőbb kegye, mi
bármi vérzivatarban is megóvja a komoly keresőt.
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mivel minden Bennem nyugszik sok félisten éppen úgy - hódolójuk akként legyen hitében megszilárdult
A sok félisten mindaz a Felsőbbség Akik -Róluk
tudva/nemtudva- azon hìvek imádottai, akik még
nem látták be, hogy a legfelsőbb a Legfelsőbb, Ő a
MINDEN, minden vonatkozásban. Értelmetlen
szójáték volna legleg-et, vagy legesleg-et emlegetni,
maradjunk az EGY Istenben. Tudott, hogy több
egyistenhitű-, monoteista vallásos folyamat van, ami nem szükìthető le a zsidó, keresztény és iszlám
lelki tanrendszerre, még ha az általános vallástörténet ezeket sorolja is egyistenes „kategóriába”. A
MINDEN-tudat minden olyan Felsőbbséget félistennek tekint Aki nem TELJES, mert hisz teljességgel csak a MINDEN bìr. B.T.139. „...teremtek mint nemcselekvő magamból mi végtelen ...
140. tett az engem nem érint meg nincsen vágyam
énnekem - ki ìgy ismer nem téved meg látja teljes
lényegem 141. egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság - erő hìrnév szépség tudás lemondás
és gazdagság...” - Őbelőle semmi nem hiányzik,
sem jó, sem nemjó, sem az ezek között csapongó
végtelenség. Pl. hogy lehetne kizárólagos az az
isten, Aki bármin is kìvül van, külön áll, rajta kìvüli
világokat(ra) csak kìvülről tekint és folyásolja be azokat pillanatnyi szeszélye szerint? Mitől volna teljes az, Aki csupán jó? Mitől az, Aki rossz, vagy gonosz? Hogy mondhatnánk Legfelsőbbnek azt akinek vannak riválisai? Az előbb ideidézett B.T. részletben nyilatkozza ki Isten (Aki jelen esetben Avatár Balarám személyében tanìtja a figyelmes és önzetlen ős jász tátost) hogy Őt semmi nem érinti
meg, ami ha nem Róla volna szó önellentmondás
lenne, hisz bárki bármit tesz, bárhol bármi történik
annak következménye van. B.T.257.„...tőlem van jó
szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - engem
mégsem érint egy sem ìgy vagyok a Legfelsőbb...” Sőt még vágya sincs, ami természetesen nem hiányként kezelendő, hanem olyan tulajdonságként amivel Ő is rendelkezik, de lél parányai révén. Ami
pedig még nagyon fontos „tulajdonsága” az Úrnak:
egyedül csak Ő birtokolja egyidejüleg az erőt, hìrnevet, szépséget, tudást, lemondást és gazdagságot.
Vannak Erős (Fél)Istenek. Vannak hìresek és hìrhedettek, szépek, majd’ minden tudással bìrók, még
gazdagok is, de mindezek együtt, hangsúlyozottan a
tökéletes lemondással párosulva senki nincs a Legfelsőbbön kìvül. De semmi szükség mindezek
hangsúlyozására, hisz a szakasz második fordulatában mindjárt ott a feloldása is bármi kétségnek: „legyen hitében megszilárdult” mindenki aki valamely
Felsőbbség imádója. Mondhatnánk; „ - Lám Isten
még csak nem is féltékeny!” (dehogynem, hisz ha
azzal nem rendelkezne, akkor hiánya lenne!) Azonban az ’azisnemis’ törvény szellemében úgy nem
féltékeny, miként az is. Általános megnyilvánulásá-

ban miért is neheztelne bárkire, vagy bármely Felsőbbségre, mikor minden Őbenne van és bármi
irányul bárki felé, annak mindig érintettje. Nem
csak forrásoka, nem csak gerjesztője, de elszenvedője is bármi történésnek. Ezért hát senkinek nem
kell sem megtérnie, sem áttérnie, senkinek senkit
nem kell semmire rávenni, megtérìtenie, mert minden ember sorsa érettsége és érdemei szerint alakul.
Ami fontos, ha követ egy folyamatot -legyen az istenes, vagy sem, személyes, vagy személytelen- abban legyen szilárd, ha úgy látja/tudja/érzi hogy az
az ő útja, az általa eszményìthető folyamat. Nem
ember dolga igazságot tenni! Az igazság töretlenül
él, munkál még megveszekedett sötét korunkban is.
Intelligens körökben már évtizedek óta tudott,
hogy földi világunkban a legintenzìvebben terjedő
vallás az iszlám. Hogy melyik iszlám az lehet vita
tárgya -bár minek- de hogy nem ok nélkül az bizonyos. Mohamed semmivel nem kedvesebb Istennek, mint Ábrahám, Mózes, vagy Jézus. Mindegyik
máshol, máskor, másoknak szólt úgy ahogy azok
érdemelték. Ma és mindig is mindenki olyan szellemi folyamatot fog találni, „szerencsés” esetben olyan folyamat találja meg azt, amivel egy hullámon
zeng. Azt mondják a kereszténységet fenyegeti az
iszlám. „...mivel minden Bennem nyugszik...” szólt az Úr, mi okon, jogon rekesztenénk ki bármit
is? Tekintsünk vissza az emberi történetben, volt
hogy forditva volt az üldöztetés. Az azt megélők és
mai szellemi utódaik úgy képzelték, úgy gondolják
hogy nem kell mindenért fizetni? Úgy, hogy vannak
következmény nélküli történések? Hol volna akkor
az igazság? Az, hogy a -térben és időben is végtelen- Úr ráér, az is megengedésének része. Megengedi hogy ki-ki higgyen ìgy, vagy úgy, tegyen ìgy,
vagy úgy s majd kellő időben mindenki a „pénztárhoz” ér. Tudjuk, vannak „bolti” tolvajok. Sunyìtva iszkolnak az elcsent bármivel (élvezettel, javakkal, hatalommal, hìrnévvel) majd egyszer -ezen,
vagy más életben- valami „véletlen” folytán érthetetlen dolgok történnek. És jajveszékelnek a bajban. B.T.7. „...pedig bölcsek nem búsulnak test létén sem hamvain...” -vagy- B.T.61.„...ki elhagyja Jas
barátom földi vágyak garmadát - s önmagában biztont talált veszti elme játékát 62. bölcs az akit nem
tántorìt testi kìn vagy főfájás - bántó élők boszszantása földi vész és égcsapás 63. ő az akit elkerülnek kéjes vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg 64. teljes tudás birtokosa az
ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy
neki jó vagy rossz...” - kellő értelem és/vagy megfelelő megkülönböztető képesség hiányában miképpen volnánk képesek megìtélni mi jó s mi rossz?
Különöst a nézeteltérések e nehéz vaskorában.
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megsegítem törekvésük kívánságuk teljesül - de az ilyen adomány is Éntőlem jő egyedül
A MINDEN megengedésben is a LEG. Nem tilt el
senkit semilyen szellemi úttól. BBB. „MINDEN”
(részlet) Negyedik tudnivaló: „...Képzelettel bìró lényei teremthetnek maguknak neveket, képeket kedvükre, de a képzelet soha nem ér fel a MINDENel. A korlátolt értelem csak korlátolt eszményeket
képzel, azt szolgálja, istenìti, hìvja segìtségül amikor
baj érte...” -vagy tovább lépve- Hetedik tudnivaló:
„...Gondolat, elmélet, megannyi képzelet, mit ember embertől elvonni képtelen. Szárnyaló szellem is
határon csak meg áll, korlátolt önmagát sohasem
hágja át...” - Mikor azt mondják, hogy a Teremtő a
maga képére teremtette az embert, nem lehetséges
hogy az emberi képzelet nem tud képzelt önmagán
túllépve, annál magasztosabb Felsőbbséget képzelni? Vagy talán nem is akar képzelt nálánál komplexebbet? A MINDEN-tudat ez utóbbiakra teszi le
szavazatát s nem ok nélkül, még akkor is ha Abszolút kérdésekben a döntés sosem demokratikus,
vagy többségi vélemény alapú. Ne feledjük, attól
hogy valamit sokan állìtanak, annak igazságtartalma
nem lesz több! Az bizonyos, hogy a Legfelsőbb
döntése vitathatatlan (értelmetlen vitatni!) ám közben tudva azt is, hogy Ő rendkìvül kegyes. Olyan
mint az a szülő, aki néha még gyeremeke kárára is
elnéző, vagy megengedő, annak csìnytevéseivel,
könnyelműségeivel kapcsolatban. Mint a jó indián
atya, aki nem óvja meg -még- oktalan gyermekét a
tűzbenyúlástól. Isten nem áll útjába bármi emberi
gyarlóságoknak. Nem akadályozza(ta) meg a túlnépesedést, nem a pusztìtó háborúkat, semilyen gazdasági szédelgést és azok megannyi tragikus következményét. B.T.625. „...e Bizalmas Tanìtásban titkok titkát feltártam - tégy hát belátásod szerint eredményét megláthasd...” - szólt Úr Balarám, de
tudjuk hogy mindezt nagyon kevesen olvasták. Afféle tanokat hìrdetnek s követnek, amibe beleférnek az emberi gyarlóságok. Vagy úgy csűrik-csavarják a szabályozókat, hogy beleférjen(ek). (Szinte
komikus, hogy a húsevés eltanácsolásának tudatában a halat nem tekintik húsból lévőnek, sőt halhoz
nehezen hozzáférő körökben volt/van hogy a nyulat is hallal rokonìtották önmérsékleti szempontból)
Vannak keresztesek akik Jézus Mestert hozzák
például, hisz Ő is evett húst, Ő is ivott bort,
figyelmen kìvül hagyva azon körülményt, hogy a
magas önmegvalósìtási szinten álló Tanìtók nem
kényszerülnek semminemű önkorlátozásra, szemben a bármìly jószándékú, őszinte lelki törekvőkkel.
A sokságot e körből nyugodtan ki is lehet hagyni,
nincs mit szemükre hányni, az ő „belátásuk” ott
tart, még akkor is amikor szoros összefüggések tapasztalhatóak helytelenkedések, azok visszahatásai
és a nemkìvánt következmények között Az Úr

még azt a törekvést is megsegìti ami Abszolút értelemben árt. Legtöbb tanrendszer Felsőbbségének
tilalmaival szemben az Úr alig tesz (ön)korlátozó ajánlást. Lehet, hogy aki a MINDEN-tudattal kacérkodik, annak kevesebb szabályt kell tartani? Lehet,
hogy az olyan személyt találja meg az Isten-keresés
ezen útja aki már túl van pl. a zsidó hit több mint
hatszáz szabályának követési kényszerén? Hatszáznál több szabály, mikor még a tìz parancsolat tartása is bajos (?) Hát sokfélék az utak, a hitek, majd’
hogy számtalanok az istenek. (legyen itt most kisbetüs, tekintve hogy oly sok mindent s -mindenkit
hìvnak, gondolnak, hisznek eképpen) A Legfelsőbb
nem korlátoz be hitbéli kérdéseket (sem). Még segìti is a lelkes hìveket, azok Felsőbbségével karöltve.
Isten, Abszolút szeretete jegyében részrehajlás-nélküli, de jelzi e szakasz második fordulatában, hogy
az adomány nem független Tőle! Sok „főnök”/vezető vehetne példát Istenről, amikor Ő megbìzik
alárendelt Isteneiben. A teremtés révén nem csak
anyagi világokat hoz létre, de kialakìtja azokat a kereteket, melyekben a létformák rendesen kibontakozhatnak. A ’jó’ vezetőt sosem az önös célok,
nem személyes érvényesülés, gyarapodás, vagy az
önérdek vezérli! A szolgálat. Törekvései révén lehetőség nyìlik arra, hogy elérhesse azt a pozìciót amire vágyott, de ne a Murphy-i törvény szellemében
„...amire tökéletesen alkalmatlan!” - hanem ahol kiteljesedhet s irányìtóként a vezetettek érdekeit szolgálhatja. Az az ő kötelessége és annak maradéktalan
teljesìtése az ő lelki fejlődésének is az útja. Felsőbbségek sincsenek más helyzetben. Erősen törekvő lél kiérdemelhet olyan Felsőbbségi pozìciót,
ezáltal Annak létformáját, ahol emberihez képest
mérhetetlenül nagyobb hatalommal, lehetőséggel,
ugyanakkor felelősséggel bìr(hat). Maya dévit (Istennőt) nem szokás a pozitìv személyek között emlegetni, mégis belátjuk hogy Ő nagyon kedves Istennek, mert talán a leghűségesebben teljesìti illúziókeltő hivatását. Ez a dolga s jól végzi. Embernek-, nemzetségnek-, de még a bizony már keveredett nemzeteknek sincs más/több dolga, mint
megtalálni kötelezettségét s azt maradéktalanul teljesìteni. Nem többet, nem mást! Sokszor merül fel
a kérdés: Ki a magyar? Azt láthatjuk, hogy nemzetséghez, nemzetiséghez biztosan nem köthető.
Lehet magyar; jász, kun, palóc, székely, vagy rác,
sokác, matyó, bunyevác, ruszin, meg tót, hajdú és
sváb, cigány, zsidó... mert a magyar dolga a beolvasztás. Nem rekesztés, elfogadás. Magába olvaszt
sok vért, majd az új vérek útálkozva vetnének ki
mindenki mást. Jásznak ugyan egyszerű(bb) a dolga, az őstudás őrzése és tenni ezt abban a tudatban,
hogy jász senki másból nem lehet, csak jászból.
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félistenek imádói múló sikerhez jutnak - míg a Nekem hódolóknak hajlékom a jutalma
Két örök létező van; az EGY Isten és a végtelenszámú lél(-ek). Minden más mulandó. Őrajtuk kìvül
mindennek van születése/keletkezése és halála/elmúlása/pusztulása. Ilyenek a Fél(ig)Istenek is. Ha
Isten/a MINDEN/a Legfelsőbb, akkor „hajléka”
is az. Kérdezhetnénk; - Mi ez a hajlék? - az a
szféra/közeg a végtelenben, ahonnan nincs máshova vágy, máshova törekvés, más(hova) akarás. A
valódi örök boldogság (szìn)tere. Isten azon bizalmas bensője, ahova csak a tökéletesen tiszta lélek jutnak ahova Ő is csak derülni jár, Önmagán belül. Ez a kitüntetett „hely” sincs kìvül a MINDEN-en. Mindez talán még értelmezhető is elfogadó elme számára, ám ember-tudatú embernek,
különösen anyagi/testi képzetűnek, aki csak Földiés jelen tudásunk szerint belátható univerzális térben/léptékben gondolkodik -ha gondolkodik- ugyan haszontalan megközelìtés. Nem is hozzájuk
szól a MINDEN-tudat, mely látásmódjában Abszolút(ra) törekvő, az igaz(i) való keresője, kutatója.
Kiket más ambìciók tüzelnek, azok számára ott a
sok-sok féle teremtettség, köztük a Földi világ, akár
emberi létformában élve azt; isteni-emberként, emberi-emberként, vagy állati-emberként. Mert hogy
mindig akad néhány isteni-ember aki „csupán” azért van itt mert itt kìván szolgálni. Ők azok, Akik
mindenben- és mindenkiben látják a MINDEN-t,
úgy az Ő Mindáthatóságát, mint rejtőzködő lél parányait a Legfelsőbbnek. Ők azok ki(ke)t - B.T.205.
„...lényeg lényed megsegìt - hideg meleg bánat derű
gyalázat dics nem hevìt 206. tudást bìró sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár vagy
arany mindegy annak akár kő 207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát
rokon s gyűlölt szent vagy bűnös egyet ér 208.
önfeladó hittel élő érintetlen magányban - birtoktudatát elhagyja s fegyelmezi a vágyat...” - vagy 485. „...ki megszabadult minden ragaszkodástól - jó
szeszély s nemjó is mindegy ha van ha nincs az is jó
486. érintetlenséget ki ér tudja hogy mi mitől van derűsen él kötések közt tudja mindez anyag csak
487. egy bánatban és örömben föld kő arany egyre
megy - nem tart távot nem vonzódik mindennel
elégedett 488. neki egy barát és ellen nem törekszik
semmire - róla mondják túljutott már mind a három kötésen 489. ilyen hìvem nem követ mást csak
mi kötelessége - szeretetben fordul Hozzám Aki
vagyok a MINDEN...” - mert hogy aki túljutott
már e teremtettség, Isten által elrendelt három kötőerején (jó-szeszély-nemjó) az már igazából nem
evilági, de mert ìgy kìvánja, hát itt van. Az ilyen isteni-ember nem tör mennybe, nem hódol semmiféle Felsőbbségnek, nem imád Fél(ig)Isteneket,
mert tudja Egy az Úr s Őt itt is tökéletesen tudja

szolgálni, miközben van is bőven itt tennivalója lelki embernek ha lél-társaival együtt érez. Semmi dolga s mégi tesz (azisnemis) miként az Önmagában
Teljes Isten, Akinek soha semmire nincs szüksége
mégis folyton szorgoskodik. B.T.100. „...véglegesen
tisztul az meg kit ragaszkodás nem ér - Legfelsőbbhöz jut az ìly lél ez utolsó lét mit él 101. kötelességét tegye meg mindenki ha jót akar - szentéletű
királyok is ìgy végezték dolgukat 102. közemberek
önkárukra akármit megtehetnek - de a kiválóak tette örök példa nemzetnek 103. nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek - lásd be jó Jas
ez a sorsunk tétlen senki nem lehet 104. rest ha lennék elhiheted rosszpéldámat követnék - ezért kellett véridnek is kötelességük tegyék 105. hogyha én
nem cselekednék omlanának világok ... 106. tudás
nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt - bölcs
csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar...” Tudjuk, hogy a Fél(ig)Istenek világa, az Ő éltük
emberi léptékkel felfoghatatlanul hosszú, mégis véges, ám mégsem pusztán e végesség kell igaz lelki
törekvő gátja legyen a Félisten-imádatban, hanem
az, hogy Ők azért azok amik, mert valaminek hìján
lévők, nem teljesek, mint a Legfelsőbb. Felfoghatatlanul nagyhatalmúak, mégis korlátoltak, hol hatáskörben, hol cselekvőképességben, hol erkölcsben. Hisz miként lehetne valódi tiszta erkölcsű az,
akiben bekorlátozott az isteni szeretet, aki részrehajló, aki nem csak ad, de kér, netán követel, akinek
elvárásai vannak, akár hìveivel szemben? Ilyesmi a
MINDEN-től idegen. Nincs Ő ezeknek sem hìján,
csak azt lél-parányai által (meg)lényegült létformákon keresztül gyakorolja, éli-, valósìtja meg. Ilyenek
a Felsőbbségek, Ki-Ki a maga felkent területén.
Minden Felsőbbségben ott munkál jó-szeszélynemjó egyaránt, de melyikben-melyik-miként. Legtöbbjük esetében a szeszély dominál. Rapszódikusak. Pedig még „mezei” lelki embernek is azt ajánlja Úr Balarám, hogy legyen kiegyensúlyozott, kerülje a szenvedélyt. B.T.186. „...mikor minden a
MINDEN-ben elme hit és értelem - szilárd örök
menedéket lel az ember Énbennem 187. aki ìgy vált
igaz bölccsé különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt pap kutya s ki azt eszi 188. kiegyensúlyozott
ember aki mindent egyben lát - önmagában teljes
MINDEN örök szerves része már 189. jóban
rosszban érintetlen derű bánat egyre megy - hiszen
tudja minden MINDEN nincs rajt kìvül semmi
sem... 191. mindig változó világban minden mindig
változik - bölcset véges élvezetek képzete sem mámorìt 192. igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait 193
érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből...”

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
269
csekély értelemmel bírók nem ismerik kilétem - nem tudják hogy vagyok MINDEN Földön és az egekben
Majd’ minden emberi létforma rendelkezik értelemmel, ám ki milyen mértéküvel s -minőségüvel és ki-,
mire használja? Még az sem mondható, hogy kevés
volna a vallásos ember, még ha leginkább a „magam módján” vallásos körből kerülnek is ki sokan.
Az un. Fél(ig)Isten-hìvők rendszerint olyan Istent
helyeznek imádatuk legmagasabb trónusára, Aki
több-kevesebb hiánnyal bìr. Pl. Nem gonosz, nem
bosszúálló, nincs benne rossz, stb. Pedig lássuk be,
Aki hiányos, az miképp lehetne Teljes és Aki nem
Teljes az hogy volna a LEG. A MINDEN/a valóságos Teljes Isten/a Legfelsőbb ahogy (leg)gonosz
úgy (leg)jóságos, miként (leg)bosszúálló, akként
(leg)megbocsátó, vagy ahogy (leg)rossz úgy (leg)jó.
Mindez az egyidejű azonosság és különbözőség, az
azisnemis törvény szellemében. Érthető, hogy a
csekély értelemmel bìrók maguk eszejárása szerint,
maguk Istenét hiszik mindenek felettinek, miközben többször volt már utalás arra; amit hiszünk az
vagy ugy van, vagy nem. Aki azt mondja én úgy tudom, az tudása szerint viszonyul Felsőbbségéhez,
majd ha kifürkésszük tudása mibenlétét, következtetni leszünk képesek arra, hogy ő hogy is képzeli
Istenét. Mikor Úr Balarám úgy nyilatkozik, hogy
Tőle -mármint a MINDEN-től- Földön és az egekben semmi nem független, akkor kénytelenek vagyunk e kijelentéshez úgy viszonyulni, hogy a földi
történések Legfelsőbb befolyásolója is és az égieknek is, köztük a mennyei Nagyságoknak. Nagy
rácsodálkozás a sokság tagjai számára, amikor azt
hallja, hogy ő(k) lényegileg nem ember, pl. nem
magyar, sőt nem keresztény, nem férfi, nem nő,
stb. hanem mindenki egy-egy külön szuverén lelki
lény, Akit a MINDEN-tudat lél néven emlìt. Még
azok a jászok sincsenek tisztában azzal, hogy amikor a Lehel-legendát s leginkább „Annak” kűrtjét
tartják nagy becsben, akkor LÉL-vezérről ejtenek
szót, vele kapcsolatban mesélnek, aki azért kapta a
Lél nevet, mert felmenői tisztában voltak a lél-,
mint mindenek lényegének nem csak létével, de Kiben/miben-létével is. Lehel-kürtjének sem abban
rejlik misztériuma, hogy az valóban Lél vezéré volt,
vagy sem, hogy valóban akkor csorbult-é ki amikor
„azzal” Lél vezér lesújtott Konrád császárra, hanem a kürt hang-hordozói minőségében. Hisz ahogy jász eleink tisztában voltak a lél létével s kilétével, épp úgy tudatosak voltak a Teremtő Ige, az
OM hang-béliségéről is! A ’hang’ a durva fizikai
megnyilvánulások első lépcsője, a teremtettség kettősségének azon változást/váltakozást megjelenìtő
energiája, ami a hullám/rezgés, közte annak számtalan tartományával - ìgy a hanggal is. A föld-vìzlevegő-tűz -értsd ez utóbbit a hullámjelenség képi
megjelenìtéseként- amit a tér -köznyelvileg ’éter’- e-

lőz meg, ami már anyagi is, de még lelki tartomány
is. A jászok nagyra tisztelt kűrtje nem kard, pallos,
jogar, korona, vagy más szokásos jelkép, még csak
nem is ìj, vagy nyìl (ami tán érthető/bb/ volna), netán eke, hanem hang-adó. Hiába volt Avatár Balarám elválaszthatatlan készsége az eke, ha jász sosem volt Balarám-hìvő, de volt MINDEN-tudat
szerű folyamat tudója s követője, tudás tovább
adója az ős időkben. Tudva akkor is és belül ma is,
hogy B.T.628. „...kerüld minden vallás útját egyedül
Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj 629. tartsd ezt titkon azok
előtt kik nem bìrják hallani - ha Rám irigy s nem
fegyelmes hitében kell tartani 630. azoknak akik
hìveim bizalommal oszthatod - ha ìgy teszel Engem
szolgálsz Hozzám érsz majd utadon 631. Számomra nincs kedvesebb mint ki e tudást megosztja - őszinte lelki törekvőt sötétségtől megfosztja 632. e
Bizalmas Tanìtásra ki figyelmét fordìtja - értelmével
imád Engem s él a MINDEN-tudatban 633. aki
hittel hallgatja ezt azt is éri szent tudás - lényeg lénye boldogan él újabb létben feljebb száll...” - azaz
még csak a tudatos azonosulást sem kéri Úr Balarám az ősjász tátos Jas-tól, beéri a hittel, adja meg a
bizalmat a Tanìtásnak s élete során majd meglátja
annak igazságát, belátja igazolását. Volt ideje jász ősöknek tapasztalásra nem kevés. Kóborló nomád
századaikban mindig és mindenhol megbizonyosodhattak arról, hogy a Legfelsőbb megóvta őket.
Nem kellett semmi más vallást felvenniük, vagy követniük, hisz a MINDEN-tudat mindenre megadta
a szükséges és elégséges választ számukra. Találkoztak ind, perzsa gyökerű tanokkal, de mivel szemük előtt mindig a Bizalmas Tanìtás-béli kötelességteljesìtés elsődlegessége lebegett, hát mindig azt
tették előbb, mi sorsuk volt. Nem kértek, nem
fohászkodtak. Úgy éltek, mint a munkamániások,
örökkön serénykedve, meg sosem fáradva. Nem
tartottak kitüntetett időket, -helyeket lelki gyakorlatokra, hisz egész életük egy merő „meditáció”
volt, tudva, látva s belátva a Legfelsőbb mindenekben való részességét, érintettségét. Megértették,
hogy a letelepült életmód nem kedvez a lelki törekvő(k)nek. Értették s gyakorolták a természetes természeti életet. Egy-ségben éltek az elrendezésekkel, viselve bármi hányattatást, egész-ségben. Jas
tanìtását követők többé már nem alapìtottak országot, de még városállamot sem. Ez nem jelenti azt,
hogy jász vérek a számtalan szétszéledés, kirajzás
során ne kerültek volna a különböző történeti hìresztelések szereplőinek sorába. Általában pogány
(= nem keresztény), barbár (= nem görög), filiszteus (= idegen) hìrében álltak, mert minden nép közt
idegenek, szabad Isten-tudatban éltek, derűsen.
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ostobák még azt sem tudják megszületetlen vagyok - örök létű sosem múló Tőlem függ az alakom
A megszületetlen(ség) születő ember(ek) számára elégé azt a bizarr érzetet kelti, hogy akkor -talánnincs is (!?) hisz ami nem születik, az nem létezik.
Köznapi gondolatisággal; itt. Itt e teremtettségben
mindennek, aminek teremtése volt, annak van
kezdete, születése. Azonban ha kicsit kiterjesztjük
az emberi képzelőerőt, hamar rájövünk, hogy ami
megszületetlen és mégis van, az annyit tesz, hogy
mentes a születés-, ìgy a halál effektusától is. Úgy
hat mint ha születne, vagy mint ha képes volna
meghalni, mert hisz ha a világmindenség is keletkezett, akkor volt születése s mikor majd elpusztul,
megsemmisül, akkor lesz halála is. Igen. E teremtettségben ez a valóság. Ebben, amit nyugodtan nevezhetünk anyagi világnak is, vagy anyagi megnyilvánulásnak - ami úgy nyìlvánul meg, mint (ha) anyag (volna). Ám Isten kezdetnélküli (nem időhatározós; ’kezdet nélküli’ hanem jelzős szerkezetként; ’kezdetnélküli’) ilyen pedig, Rajta kìvül „csak”
az a „szerény” végtelen számú lél. Sem a MINDEN sem a lél nem anyagi. És mégsem(is). Azisnemis. Isten lelki is meg anyagi is, mìg a lél
„csupán” lelki. A lél eredeti otthona a lelki világ,
Isten eredeti otthona Ő Maga s mivel a Legfelsőbb
egyébb iránt teljes is, hát birtokolja, hordozza magában a mindenkori lehetőséget, hogy kedvtelése
szerint anyagi formákat -is- öltsön, melyekben személytelen Mindáthatóként örökkön jelen van, de ha
úgy kìvánja meg is testesül(het). Valódi avatárként*
jelenik meg, ami nem puszta testetöltő inkarnálódás, mint az anyagi burkot/létformát magára öltő
lél-ek esetében történik, hanem Maga Isten száll alá, adott megnyilvánulásban. (* a szót nem szükséges csupa nagybetűvel hangsúlyozni, hisz helyesen
az „avatár” csak Isten „megtestesülésére” személyes alászállására vonatkozó szanszkrìt kifejezés, amit -sok minden mással- majdhogynem köznyelvivé silányìtottak és rajzfilmfiguráktól, botcsinálta
igehìrdetőkig aggatják bárki/k/re. Leìrva helyesen
avatara, kiejtéskor elhagyva az ’a’ hangot, mint Balarám esetén, Balarama végződését.) Ez az „alá”
már innen nézve képződő viszonylat, amikor is emberi megszokás - mikor ide gondol; körbe tekintget,
mikor magasabb szférát képzel; fölfelé, mikor alantasabbat; akkor -leginkább- a Föld belseje felé, az
izzó „pokolba” - amit azért a biztonság kedvéért
nem ide képzel, csak valahova le, azaz a Földön kìvül. (ha netán a Föld közepébe helyeznénk a poklot, akkor azt képzelhetnénk, hogy az itteni „közép” nem Isten, hanem a pokol?) Ám ebben a pillanatban már értelmét is veszìti a fönn és a lenn és
bizony emberi elme is csak töri magát, hogy merre
is a merre. Ehhez pedig ha hozzáadjuk azt a „fantazmagóriát” hogy az Úr mindenben s mindenhol a

KÖZÉP, akkor csak a; „Jó, inkább hagyjuk az egészet!” - szkepticizmus következik. Márpedig Istennel/Istenen való elmélkedés a kimerìthetetlen paradoxon és annak öröme, hogy semmi ki nem zárható belőle. Bármitől fosztanánk meg Őt, ellopnánk TELJES-ségétő! Talán már evidencia, hogy a
megszületetlen kezdet nélküli, hát sosem múló. Azonban Úr Balarám még azt is hozzáfűzi, hogy
adott alakja Tőle -szándékától- függ. Valódi alakját
nem csak azért nem tudjuk kezelni, mert végessel
végtelen fel nem fogható, hanem azért sem mert
végtelenségében „alakja” is számolhatatlan. Ahogy
nevei. Az ind mitológia Visnu avatárjaként sorolja:
1. Matszja, a hal, 2. Kurma, a teknős-béka, 3. Varáha, a vadkan, 4. Naraszimha, az ember-oroszlán
(nara = 'férfi', szimha = 'oroszlán') 5. Vámana, a
törpe, 6. Parasuráma („csatabárdos Ráma”), a harcos, 7. Ráma vagy Rámacsandra, az uralkodó, 8.
Krisna, 9. Buddha, 10. Kalki a démon, aki fehér
lovon jön el a Kali-juga végén, hogy elpusztìtsa a
gonosszá vált népességet. A MINDEN-tudat megközelìtésében, az egyidejű azonosság és különbözőség jegyében a 8. avatár -Személyes Isten- Balarám és öccse Krisna egy-lényegű kettőssége -mint
teremtett világunk- (Húguk Szubhadra nem volt avatár, de ez egy másik történet) Sìva avatárjaként 28
alászállást jelölnek (főleg aszkétákat, jógamestereket) a Brammá = Teremtő, Visnu = Fenntartó, Sìva = Pusztìtó (szent)háromságból. E hindu kitérő
után ide idézhető(k) Isten, tetszése szerinti alakja(i)
e Bizalmas Tanìtásból is. B.T.383. „...ha akarod
megláthatod ezer istenformámat - nem kapta ezt
meg még senki hiányzott az alázat 384. ìm hát lásd
a mindenséget mint örvénylik Énbennem - megadom a látást hozzá legyen szemed minderre 385.
mintha milljom Nap ragyogna Legfelsőbb úgy
pompázott - sokezer száj kar ék illat mégis egyet
formázott...” - majd szól(t) az Úr: 394. „...vagyok a
végtelen idő mozgató és pusztìtó...” - melyek további „alakjai” megnyilvánulási formái a MINDEN-nek. Jas pedig már csügged a felfoghatatlanság láttán: B.T.397. „...látom teljes pompázatod
kegyedet és erődet - mint elnyeled úgyan terem
újabb világ Belőled 400. szinte elviselhetetlen mit
Magadról mutattál - kérlek ezért vedd fel inkább
négykarú emberformád 401. látom elméd nyugtalan
lett ìgy szólt Jashoz Balarám - lásd hát másik jelenésem fénylő négykarú formám...” 404. „...univerzális formámig ember bìz fel nem érhet - de
négykarú alakom is csak hìveim reménye 405. reménye hogy tán meglátja engedve emberképet - lényeglátón meghódolva kitartó törekvéssel 406.
Jasra végre béke hullott mint Balarám újra vált visszatért kétkarú teste érthető embert formál...”
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múltnak mának és jövőnek csak Én vagyok tudója - jól ismerek Én mindenkit mégsem látják valómat
Sokféle -akár nemes- szólamot hallunk arról, hogy
miként kell tisztelni a múltat. Ugyancsak gyakori a
ma fontosságának értékeltetése és a jövőért való
„aggodalom” sem hiányzik, nem csak a közbeszédből, de még a fennköltebbekből sem. Tesszük
mindezt úgy, hogy olyan szemüvegen át tekintünk
múltra, mára és jövőre, ami erősen befolyásolt.
Torzìtja fókuszáló képességét a múlt szépìtése, netán csúfitása, a jelen általi befolyásoltság és a jövő
alig-kiszámìthatósága. Nem valótlan a „Ki mint él
úgy ìtél!” de még a „Lét határozza meg a tudatot”
ugyan döcögős okoskodása sem, amikor embersorsot firtatunk emberközegben, ember-szemlélettel. Így talán már érthető az is, hogy ez mennyiben
más lehet, mint az a tudás mindenről és mindenkiről, amivel a Legfelsőbb rendelkezik. Munkahipotézisként előlegezzük meg a bizalmat annak az
információnak, hogy Istentől semmi nem független
és/vagy azt, hogy Mindáthatóként mindenben részes. Ha ezt egyénre vetìtjük biztonsággal kijelenthetjük, hogy senki ember nincs akitől minden függene és olyan sem, aki mindennek részese lehetne.
Azaz bármìly emberi nagyságra gondol(hat)unk is, a
mindenséghez, vagy akár csak kisebb-nagyobb lokális környezetéhez ha nagy is a hatása, biztosan
mégsem perdöntő. Nem perdöntő, mert hisz soksok ember veszi körül, akik szintúgy ható lények és
különböző mértékű, mélységű befolyásolhatóságuk,
még oly szent akarat esetén is. Nem beszélve a sok
egyén múlthoz, jelenhez és jövőhöz való viszonyáról. Mivel a(z el)múlt gyakorlatilag befejezett, ezért
tényleges megváltoztatása nem lehetséges. Értelmezése, bemutatása, vìziószerű felidézése mindig erőés érdekviszonyok kérdése, de egyik sem képes a
megtörténtet, megnemtörténté tenni, legfeljebb
torzìtani, elfedni, elhallgatni - melyek közül egyik
sem kevés! Ezért is fontos az értelmes figyelmesség, a józan gondolat, sőt még a gondolati szabadság is, mert sosem tudhatjuk, hogy ki mit örzött
meg -hosszabb-rövidebb- ősemlékezetében. Nem
oktalan az óvatosság még történeti iratokkal kapcsolatban sem. Ezek alapján kìnálkozik a lehetőség,
hogy ne emberi emlékekre, emlékezet(ek)re hagyatkozzunk minden körülmények között, hanem
vessük fel a Felettes Értelmet. Olyas Valaki(k)ét,
Aki(k) netán távolabbról, magasabbról, emberi esendő/gyarló befolyásoltságtól jobbára mentesül(t).
Vizsgáljuk meg azt az alternatìvát, hogy mi lenne ha
elengednénk a régi berögződéseket. Ilyesfajta a ráhagyatkozás az Isteni elrendezésekre, ami a jelenben tart, de már a jövő felé is kaput nyit. Bizalom.
Bìzni abban, hogy ha ’jó’ eszményeket ápolunk, ’jó’
törekvéseket követünk, akkor nagyot csökken annak esélye, hogy ’szeszély’ -ki tudja hogy(?)- vagy a

’nemjó’ lesz az eredmény meghatározottsága. B.T.
115. „...aki tett gyümölcsét várja* viszolyog vagy
vágyódik - ne engedj a késztetésnek bìzzál legyen
bárhogy is... (116. önnön kötelességedet hibákkal is
ha teszed - jobb az mint hogy másét akár végzed
tökéletesen)” - (* a B.T. ekkénti „rìmbeszedése”
egyfelöl elnagyoltság, sokszor akár ’magyartalan’ de
legkevesebb megszegi a helyesìrás szabályait, miközben mesterkélten archaizál, mégis figyelemre
késztető és nem utolsó sorban gondolkodásra inspiráló/kényszerìtő. Az itt idézett szakasz két fordulata is olvasható-, értelmezhető egybe/n/ is, két
tagban is, sőt az első fordulat egyben, vagy „képzeletbeli” vesszővel ketté osztva ’aki tett gyümölcsét
várja’ -azaz eredményvágyó- az már a kettősségek,
kettős megìtélés, kettős függőség áldozata, amenynyiben a „gyümölcshöz” való viszonya ’ellen’ vagy
’rokon’ szenves, nem szeretné, vagy kìvánja azt?) tehát mikor azt képzeljük, hogy mi magunk, vagy
az általunk nagyra tartott tanok tökéletesen ìrják le
a múltból leszűrhető/leszűrendő tapasztalatokat,
hibátlan napi ajánlásokat-, netán parancsokat adnak
és biztos jövőt vìzionálnak, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az nem ìgy volt, nem ìgy van s
nem úgy lesz! Valami olyasmi volt/van/lesz, csak
nem pont olyan és -úgy. Erről egyén, de még a
nagy próféták sem képesek teljes bizonyosságú mikénteket, miérteket adni. (’próféta’ ~ aki Istennel
beszél/t/ vagy Tőle sugallatot kap/ott/, Általa sugalmazottakat hìrdet/ett/, vagy ìr/t/ le. Jas nem
volt próféta, mert nem ìrt, nem hìrdetett. Elmondta
azon jász ősöknek, akik kérdeztek és/vagy meghallgatták. Úr Balarám pedig Maga Isten volt, a
MINDEN, Aki nem sugalmazott, de személyesen
válaszolt Jas kérdéseire és szólt neki az Abszolút
Igazság azon töredékeiről amire Jasnak szüksége
volt és a jász tanácstalanság számára irányt tudott
adni. Nem mondta, hogy ezt és ezt, ìgy és ìgy, és
csak ìgy! Főleg pedig nem riogatott sem kárhozattal, sem pokollal, vagy kitagadással. Hogy és kit
zárhatna ki az Úr Magából?) B.T.628. „...néped s
téged mind megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj...”
- Bìzz Istenben és ne félj! Jas számára a sok bölcsesség mellett ez mint fő”szabály” elég volt ahhoz,
hogy - B.T.636. „...öreg jász meg elindulva kétséget
hagy hát mögött 637. viszi kitartón a titkát derűs
arccal egyre megy - népe hitét vissza adva ős jász
tudást ültet el 638. Kuru mezőn mind elesve megtisztultak hőseink - Legfelsőbb Hari szavai éltették
jász őseink 639. mikor ős jász legfelsőbbik tudásra
emlékezik - érti s érzi forrásokát hit tudássá nemesdik 640. bárhol legyen jász ìjmester és Bizalmas
Tanìtás - ott a jólét mindent bìrás szűnhetetlen boldogság.” - mi kell, ennél több egy nemzetségnek?
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tudod Jas hogy lél testet ölt kettősséggel fedem be - irtózat és vágynak harca örök lánc lesz elmére
Már tudjuk, hogy ezen teremtettség alap sajátossága
a kettősség, fény-sötét, csend-zaj, meleg-hideg, stb.
eljutva egészen a kettős nemiséghez, hìm-ivarú, nőivarú, ami nem az előbbiek analógiájaként egymás
ellentettje, vagy egymás kizárója, de eredendő különbözőség, együtt képviselve az emberi létformát.
Ide hozható még a teremtő ige is, az OM, amiben
ha csupán az „O” hangoznék, hát kerek volna és
egész, de hiányozna belőle az „o”-t váltó „m” ~
mint hullám, változás, általa a mozgás. Azt is tudjuk, a „...megállás halál...” Természetesnek tekinthetjük hát azt is, hogy a MINDEN elrendezései itt- kettőségi meghatározottságból a lél-t burkoló
létforma esetében is két ”pólusú”-ak. B.T.51. „...
réges régi jó tanácsok három jármot beszélnek tiszta jóság bőszült szeszély s nemjó amit rejt e
hely...” -van az Istenhez vivő felszabadìtó ’jó’, a
Tőle elfordìtó, ittmarasztaló ’nemjó’ és emberek
esetében e kettő közötti vìvódás ’szeszély’; - Menni,
vagy maradni? - már aki eljut addig, hogy van hova!
Sőt nem csak hova, de Kihez is van, személyes hitűek számára. Kinyilatkozta Avatár Balarám: B.T.
257. „...tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom
belőlem jő...” - egyik sem gonosz, sátán, vagy épp
angyalok, jóságos felsőbbségek munkálkodása, de
hogy jön a „kettősségel fedett testhez” a ’három’
(kötelék)? Az Úr-tól jő és úgy lesz a kettőből három, hogy a ’jó’ s ’nemjó’ kettősség között az
ugyancsak alapsajátosságú örök változás/váltakozás
okozta vibrálás, hullámzás, rezgés eredménye a
’szeszély’ más szóval -emberi(bb)ként- szenvedély.
Ebből van a legtöbb. „Szenv” - ellen-, vagy rokon
(szenv), mint ìrtózat, vagy vágyódás. Taszìtás, vonzalom. Életünk nem minden pillanatát hatják át
tisztán, de sok fontos döntést egyik, vagy másik viszony hajt, orientál, határoz meg. Általában, ha
nem is modható ’közép’-útnak, de a kettő között
mozgunk. A két „véglet” között, ám mégis preferáltan, megkülönböztetett figyelemben, előnyben
részesìtve valamelyiket -vérmérséklettől, beállìtottságtól, ’jó’ vagy ’nemjó’ dominanciától függően.
(Mert ahogy vannak Fehér Mágusok, épp úgy
Fekete Mágusok is vannak. Utóbbiak olyannyira,
hogy mindent elérnek amit akarnak s mégis a végén
elbuknak, mert nem igaz, hogy mindig csak a rossz
győz/het/! Még szellemi és erkölcsi hanyatlás idején sem! Nem beszélve a sok Szürke Mágusról.)
Valakit-, vagy valamit vonzónak találunk s onnantól vele/azzal szemben elnézőbbek, „pozitìv” értelemben elfogultak vagyunk. Mikor pedig valakit-,
vagy valamit taszìtónak vélünk, akkor vele/azzal
szemben kritikusabbak, „negatìv” értelemben vagyunk részrehajlók. Pedig ha ide idézzük a valódi
szeretet „szent” hármasságát (hozzátéve negyedik-

ként a három egyidejű teljesülése kritériumot!) abban a harmadik fordulat a részrehajlásnélküliség, a
megkülönböztetés-nélküliség (ami sosem tévesztendő össze a megkülönböztetőképesség hiányával!) Úr Balarám úgy fogalmaz: „ìrtózat és vágynak
harca örök lánc lesz elmére” azaz elménk eredendő
(en) gúzsban van. Nem elég valódi kilétünkről, az
örök+teljestudású+boldog lél-ről való felejtés, még
e fránya „szimpátia” vs. „unszimpátia” is a koloncunk. Talán ha tudta volna a lél, hogy mìly macerás
ez az uralkodhatnék, tán már a lelki világban hódolt
volna meg, de hát - B.T.5. „...olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőìt - ezt is meg kell lélnek élni
hátha eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre
nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt követni a botornak...” - amiből láthatjuk, hogy Isten
nem rossz szándéktól vezérelten teremt, nem azért
alkot különböző teremtettségi törvényszerüségeket,
mint pl. „kettősség” „vissz(a)hatás” (karma) „azisnemis” (egyidejű azonosság és különbözőség) stb.
hogy a lél-ekkel kiszúrjon, hanem azért mert gazdag
és kegyes. Létformáknak létteret hoz létre időről
időre s szabad akarattal is felruházza kivételezettjeit, itt az embert, aki a legmagasabb szabadság-fokkal rendelkezik. A „szabad akarata” messze nem a
„mindent szabad” (!) hanem minden helyzetben a
döntés szabadságát. Lehet a döntés/választás ’jó’
vagy ’nemjó’ de határozatlan ’szeszély’ fűtötte is.
Mindebben fontos szerep jut az emberi elmének,
sokminden örök harcmezejeként. „Igen” vagy
„nem” és ne feledjük a „tartózkodás” lehetőségét.
Nem kell mindent, amit lehet! Még a „mindent szabad ami nem tiltott!” - emberi tákolmány sem kötelez örökös „joghézag”-keresésre. Lelki törekvőnek nem lehet az itteni boldogulás a cél, miközben
senkire nem róttak szenvedést, oktalan nélkülözést.
Az előbbi lehet jelen-, vagy korábbi életek „törlesztő” részlete, ám az utóbbiban az egyéni döntés a
meghatározó. A MINDEN-tudat gyakorta hozza
fel példaként Úr Balarám „bármit megtehetett volna mégsem tette” gondolatot, de ne feledjük; attól
hogy sokmindentől távol tartotta magát, békés, harmónikus életében sosem nélkülözött, mint családos gazdálkodó. B.T.61. „...ki elhagyja Jas barátom
földi vágyak garmadát - s önmagában biztont talált
veszti elme játékát...” B.T.72. „...szilárd elme derűt
áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő 73. szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke nincs - béke nélkül nincs
boldogság elveszik a tiszta hit 74. hogyha érzékek
közül csak egy is lész zabolátlan - elsodródik az értelem mint a szélfútta bárka 75. lásd be tehát Jas
barátom csak az egyensúlyozott - ki elméjét féken
tartja érzékire nem lobog...” - békés érintetlen ő.
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de ki egységre jut belül jámboran él rosszat jót - abban felsugárzik lényeg csak azt vágyja szolgáljon
Bármìly hihetetlen, a legnemesebb és legüdvösebb
tevékenység a szolgálat, de ami sosem tévesztendő
össze a szolgasági-, kényszerű alávetettségi viszony
köznapi értelmezésével! A ’szolgálat’ mint kifejezés
végig kìséri életünket és nem csak a lelki életben.
Hol egyszerű természetességgel, hol patetikusan
jön elő a család-, mások-, kisebb-, vagy nagyobb
környezet-, de a haza-, nemzet-, netán az emberiség
szolgálata is. Szolgálat ≈ viszonzás nélkül végzett jó- tett/tétemény. Természetesen létezik rossz szolgálat is, rosszul végzett, vagy rossznak a szolgálata,
a gonosz(ság)-, az alávaló(ság) szolgálata és ìgy tovább, de a MINDEN-tudat szempontjából, ha lehet is ilyenről beszélni, nem a pozitìv megközelìtések közé tartozik, nem szükséges részletezni.
Vegyük a ’jó’ szolgálatot, ami nem csak tényleges
viszonzást nélkülöz, de még annak óhaját is kizárja
és sosem kényszerűség alapú. Nincs viszonosság és
főleg nincs az „uram-bátyám” erkölcstelensége.
(Had álljon itt egy praktikus példa-lehetőség -még
ha netán sánta is- Kiindulva a több élet esélyéből,
mondjuk valaki olyan gazdasági lehetőségekhez juttat sógort-komát, amitől az megvagyonosodik és elveszìtve korábbi értékrendjét új szemléletmóddal
folytatja működését. Kaparj kurta alapon, gyarapodás tüzelte vágynövekedés folytán olyan vállalkozás/ok/ba fog, ahol alaposan kizsákmányolhatja az
abban új értéket előállìtó-, termelő tevékenységet
folytatókat, már csak hogy nagyobb haszonhoz, anyagi javak nagyobb bőségéhez juthasson. Az előnyt juttató meghal, majd új testben folytatja az
életfolyamatot. Felnőve ahhoz a céghez kerül amit
az egykori-, előző élet-béli sógor-koma virágoztat,
leginkább maga javára. S lám a korábbi „jótevő” ott
sanyarog az előző élet-béli megsegìtett kényszerében. Korrekt -kiérdemelt- „jutalom”. Persze a több
élet lehetőségét kizárók csak legyintenek efféle fantáziálásra, de egy biztos, semmi nem múlik el következmények nélkül. Olyannyira nem, hogy akár
jót, akár nemjót ki elkövet, annak következményei
előbb vagy utóbb, ebben, vagy következő életekben
kiegyenlìtődésre kerülnek.) A több vallási rendszer
által is -okkal, joggal- felmagasztalt ’szeretet’ kritériumai is úgy kezdődnek, hogy elvárásnélküli(ség).
Majd mindjárt követi az örökkön adás feltétele, azaz tenni, cselekedni, részrehajlás nélkül (lásd: ’szeretet’ 3. fordulat!) viszonzásnak még csak vágyától
is mentesen. Tenni, mert az a kötelesség(em), az
úgy jó s az ilyen tett nem csak köznapi értelemben
jó, de lelki értelemben is a ’jó’ kötelékében van, Isten felé vivő. A részrehajló, egyén/személy-válogató, viszonosságot váró bármìly tett a ’nemjó’ kötést
viseli magán. A szolgálat minden lél vég(ső)állomása. A Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajlékára jutva a

tökéletes-, örök boldogság kulcsa a szolgálat. Ennek „gyakorlására” már itt is megadatik a lehetőség,
amikor lelki törekvő-, aki önmagában békét teremt
„jámboran él rosszat jót” - mert hogy érintetlenül,
mindenben egy. Nem pártol, nem útál, nem vonzódik, nem viszolyog, hanem kötelezettsége szerint,
kötelességszerűen teszi dolgát. Ezt a ’dolgot’ rendesen keresni sem kell, mert adódik, kìnálja magát,
hol mert természetes, hol pedig próba képpen hogyan viszonyul vajon hozzá a gyakornok? Ha
áttekintjük ember négy életrendjét, életszakaszát
(tanuló – családos – visszavonult – lemondott)
mindegyikben folyamatos a szolgálat lehetősége.
Persze ott az uralási, uralkodási eshetőség is, amit
az egyén etikai szintje dönt el, hogy szolgálatban-,
kötelességteljesìtésben igyekezni, vagy uralni, uralomra törni? A ’tanuló’ kor nevében is hordozza,
hogy még sok tanulnivaló van. Nem csak anyagi/tárgyi ismeretek, együttélési szabályok, érdek/akarat-érvényesìtési technikák, -taktika, de mindabba
való betekintés, hogy mik vannak, mik lehetnek s
mi mivel jár(hat)na. Igen, feltételes módban, mert
nem szükséges mindent kipróbálni! Már ez egy
nagy iskola, amikor ifjú -ha- ráébred, hogy nem
uralkodni került ide, hanem hasznosnak lenni,
szolgálni, betölteni azt a szerepet, kötelezettséget,
amit lényegi lénye által lakott létforma hozzá tehet
a teljességhez. Mert ha hagyjuk „felsugárzik lényeg”
- értsd: valódi kilétünk, a lél segìtőkészsége. Sajnos
az emberi történet és a soksági tapasztalatok jól
mutatják, hogy a lél felszabadìtása mindig csak kevesek választott útja. Általános a betagozódás „Ahogy szoktuk!” - „Mindig úgy volt, miért legyen
máshogyan?” - féle emberi megszokás(ok), a rossz
hagyomány. Korunk sorolt rendje a szellemi és erkölcsi hanyatlás, ìgy hát ebbe pontosan illik a degradáció, a kisebb ellenállás törvényének jegyében. De
nem csak azért értünk az emberi létbe, hogy hìven
megvalósìtsuk a Kali juga, a nézeteltérések, sötét-,
vas korszakának mibenlétét, hanem azért is, hogy
kifürkésszük a menekülési ösvényeket, majd azokra
lépve, hìven követve az általános normalitástól való
eltérréseket, eredményesen tisztogathassuk lényegi
lényünk átmeneti gúnyáját. Mikor már sokmindent
megtanultunk (úgy 25 éves kor körül) elérkezik az
idő a családalapìtásra. A család természetes velejárója -többek között- a megélhetési munka és a szolgálat, az alázat gyakorlása (’alázat’ a valódi tudás első kritériuma! Lásd: B.T.437.-) Akinek az életéből
kimarad ez az életrend -legyen bár a legkiválóbban
teljesìtő a munka frontján- az hiába vonul vissza,
hiába tesz lemondottként, annak az egy élet-béli tanulmányai megszakadtak, csak felmondani képes a
leckét, de hitelesen még a valódiról sem tud szólni.
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azon alázatos ember aki öröklétre tör - teljes tudás birtokában önzetlenül Hozzám jön
Teljes TUDÁS birtokába akkor és az az ember jut,
aki egyidejüleg megvalósìtja annak kritériumait, nevesen: 1. alázat 2. nem ártás, értsd: erőszakmentesség 3. hìján levő büszkeség, értsd: szerénység 4.
önfegyelem 5. hű szolgálat, „hű” alatt értsd: folyamatos, kitartó szolgálat 6. tisztaság 7. becsület 8.
őszinteség 9. egyszerűség 10. önzetlenség 11. türelem 12. változások belátása, értsd: a kettősség sajátosságának és elrendeltségének megértése 13. érintetlenség 14. derűs kedv, értsd: mindig derűs 15. áléntudat elhagyása, értsd: tudatosság valódi kilétünkről, igazi énünkről; Aki a lél, 16. nemkötődés semmihez 17. ragaszkodás csak Énhozzám, értsd: Istenhez 18. elengedve már mindent, értsd: Istenen
kìvül minden más ragaszkodás elhagyása 19. (elengedve) asszonyt 20. (elengedve) fiat 21. (elengedve)
rokont 22. társaságot kerülve 23. az Abszolút Igazság töretlen kutatása 24. a MINDEN-nek minden
felett látása (B.T.437.-441.) - az ilyen tökéletes személy már meghaladja az emberi-embert s az isteniember kategóriába lép(ett). Azért tör örök létre,
mert meg akar szabadulni a változó létformák körforgásába való kényszerüléstől. Nem kìván újabb itteni létet. Oly önzetlenül megy a Legfelsőbbhöz,
hogy az Ő szolgálatát Bizalmas Benső Hajlékán kìvánja beteljesìteni. Esett már szó azon kevesekről,
akik ugyan elérték a fent felsorolt tökéletességet,
felszabadulhattak volna az itteni testetöltési szükségszerüség alól s mégis itt kìvánnak szolgálni. Had
álljon itt a B.T. 110.-hez tett hozzáfűzések egy részletének ismétlése: „Van néhány tudó ember, aki elérte azt a tisztaságot, mentességet az anyagi kötelékektől és kötöttségektől minek következtében a
teljes való ismerőjének tekinthető. Egyes nézetek
szerint jelenleg hét ilyen személy él a Földön, de
hogy kik Ők azt nem tudhatjuk, hisz másik hét milliárd előtt nem tárják fel kilétüket. Ismeretlen senkik. Számukra nincs szükség nyìlvános megjelenésre, sem média-, vagy bulvárszereplésre, nem prédikálnak, a hivatalosságok meghatározói pedig létezésükről sem tudnak. Az Ő létük elégséges ahhoz,
hogy ellensúlyozza a visszahúzó, pokoli erőket s
hogy a jelenlegi -még elfogadható- állapot az emberiség körében azok számára is élhető legyen, akik
nem vállalják fel a normalitást...” - Ezt a hét valódi
Szentet tekinthetjük igazi Megváltónak a tekintetben, hogy nélkülük ugyancsak előbbrehaladottabb
volna a jelen kor, a sötétség vas-kora. Senki bűnét,
vétkét át/föl nem vállalják, magukra nem veszik
(azt kinek-kinek magának kell ledolgozni!) de az Ő
700-1000 közötti energia-, más szóval igazságszintjük -ami az emberi létnek-, a tudat evolúciójának csúcsa- állìtja be a jelen emberiségszintű állapotot. Az emberi történet sok lesújtó hìre mellett azt

derűvel lehet fogadni, hogy napjainkra a kritikusan
alacsony 200-as -un. élet ellenes- kalibrációs szint
felett 205-210 között áll a még nem reménytelen,
épìtő erő-kifejeződésű Földi átlag. (tudjuk, hogy az
átlag mindig mindent összemos, ezért lelki fejlődési/fejlettségi „mutatóként” használhatatlan! - előre
is elnézést kérve: „Nagypapa sétál fiú unokájával és
meglátnak egy csinos nőt. - Tudod én 70 éves vagyok, te meg 10, ami átlagban 40, azaz a legszebb
férfikor, mégis te még nem-, én pedig már nem
tudnék mit kezdeni azzal a hölggyel!”) A felsorolt
24. tudás-kritérium mindegyike kifejtése megérdemelne bővebb terjedelmet, de már jelenleg is olyan
méretűre, súlyúra, nyelvezetűre és tartalmúra duzzadt a B.T.-hez fűzött gondolatok folyama, ami a
komolyabb érdeklődőknek is meghaladja türelmét,
hát még a kevésbé nyitottak kìváncsiságát. A kutatás késztette ma embere számára olyan „titkosìrási”
formát öltött jelen szöveg ami terjengőssége miatt
nem kerül sosem az olvasottság élvonalába - ami
sosem volt cél, miközben teljesìti a B.T.629. „...
tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bìrják hallani...”
- intelmet!) Mit mond a 19.-22.-ként jelölt ajánlás/elvárás? Avatár Balarám példáját -is- követendő, a MINDEN-tudat maximálisan házasság és
család párti. Kötelesség-, felelősségvállalás, hűség,
gondosság, figyelem asszonyra, a két gyermekre
egyaránt és nem csak a lelki törekvő férfiak számára! Mi több azon társaságtól és rokonoktól sem zárkózva el, akik igénylik a ’jó’-ra törekvő gyakornokot, vagy akiktől nem idegen az emberi-ember lét.
Azután, mikor teljesìtette családosi/családfenntartói kötelezettségét a férfi és megkezdi a visszavonult életrend követését, a valódi tudás megszerzésére- és megvalósìtására irányuló gyakorlatot, akkor fokozatosan kell elengedni asszonyt, fiút, társakat, rokonokat. És a leánygyermek? Rendesen -a
lelki evolúciós fejlődésben előrehaladott- komoly
lelki törekvő 25 éves kora körül megházasodik és
idejében fölvállalja két gyermek világra segìtését,
hogy mire 50 fölé ér már utódai is család-alapìtási
korba érhessenek. Fiú gyermeki függőségének vége-, különösen pedig az apai „dominancia” alóli felszabadulása csak az őszinte elengedés által jöhet
létre. Az ilyen fiú már nem „anyámasszony-katonája” aki csüng aggódó édesanyján, bújva annak védőszárnyai alá, de az új család méltó fője. A lánygyermek, mint a női lét cseperedő előszobája örök
védelmet érdemel. Gyermekként apjáét -is- majd
hites férjét. Az ő elengedése férje megerősödésével
válik időszerűvé. Úgy 50 fölött férfi ember fokozatosan vonul vissza hitvesével együtt, de mìg előbbi
a lelki tudás elméjìtésében, addig az anya férje- és
gyermekeik segìtésében találhat éltető békességet.
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ő az ki már tudja valóm s meglát engem végpercben - mint létezés és áldozat mozgáselvek mestere
Aki nem csak hiszi, de tudja Isten igaz valóját -azt
hogy Ő valójában Ki- az ennek a tudat(á)nak köszönhetően élete utolsó pillanatában (allegórikusan
„végpercben”) meglátja a Legfelsőbbet. Az ilyen
önmegvalósìtott személy elméje a testel-hagyás pillanatában már nem csapong, semmi másra nem
gondol, csak egyedül a MINDEN-re, s ìgy Hozzá
jut. E banális egyszerűségnek tűnő magatartás gyakorlatilag kivihetetlen. Ám az azisnemis törvény
szellemében, az emberi történetben már sokan voltak részesei ìly magasztos pillanatnak. Ez az „Istennel való találkozás élmény” sok vallási folyamatban
emlegetett esemény, miközben Avatár Balarám
nem erősìti meg, hogy személyes Személyével -Avatárjait leszámìtva- való találkozás olyan evilági
történet volna, aminek következtében „megvilágosodás” „megtérés” és hasonló patetikus folyamatok
zajlanának le. Balarám itt „végpercről” beszél, nem
valamely emberi élet köztes pillanatáról. Elismerésre és dìcséretre méltó minden jó/jobbìtó „pálfordulás” de ezektől még senki nem lett valódi tudásra szert tevő isteni-ember. Ahhoz szilárd Istentudat, makulátlan elme, tisztìtott szìv- és test kelletik. Bárki mondja, vagy bárkiről halljuk hogy megvalósìtotta a valódi tudást, azt csak az előző szakasz
hozzáfűzésében felidézett 24. kritériumos fejlődési
lépcsővel kell szembesìte(t)ni. Csak dicséret s hódolat illeti az ilyen személyt, miközben a szìv s az
elme nemes tisztìtottsága sem biztosìték önmagában, hogy testelhagyás pillanatán Istené lesz az utolsó gondolat. Mikor ilyet hallunk „- Mért hagytál
el engem?” - ugyan kiről szól? Istenről? Nem, a
magát elhagyatottnak érzőről. Vagy ha ìgy fohászkodik valaki: „- Bocsásd meg ha vétkeztem ellened!” - megint nem Istené a gondolat, de a bocsánatért esendőé, rádaásul még mindig- még a halála
pillanatában is kunyerál! Milyen Isten-tudat az ilyen? Valljuk be töredelmesen, túlon túl emberek
vagyunk s még sok életben leszünk ember-tudatban. Ez most egy jó alkalom, hogy a „tudat(osság)”
és a „hit” közötti kontrasztot érzékeltetni lehessen.
Nem hisszük magunkat embernek, hanem úgy tudjuk; eszünkkel, de még szìvünkkel is, mert szegény
az is tévképzetünk áldozata. Magunk valljuk, tanaink hìrdetik s mindent aszerint teszünk, szervezünk, szerkesztünk. Még attól sem idegenkedünk,
hogy magunk képzete szerint Isten hasonlatosságára teremtessük meg az embert! Szegény Isten,
nagyon lehetne sajnálni ha ilyen volna! Mindjárt itt
a második fordulatban nyilatkozza ki, hogy „létezés
és áldozat mozgáselvek mestere” - mitől ember némiképp azért távol áll! Nem kevés malìciával ugyan
mondhatnánk, hogy az ’ember’ valóban a létezés
’mestere’ hisz mesteri módon létezik összes gyarló

esendőségével, amit csak egynek köszönhet, hogy
most a szellemi és erkölcsi degradáció ideje van,
mibe jól beleférünk. Mesternek olyan személyt szokás mondani, aki valamiben olyan „leg”-szerű, tevékenységét oly magas szinten gyakorolja, hogy az
már-már mesteri. Miként szól Úr Balarám az ’áldozattal’ ’áldozással’ kapcsolatban? Többek között:
B.T.159. „...a védikus szentìrások dicsérik az áldozást - de azért tudd Jas barátom cselekvés az mindahány 160. minden tárgyi áldozatnál többet ér a
bölcs tudás - mert hogy az a kútforrása mindennek
mi áldozás...” - azaz a helyes áldozat csak megfelelő
tudás által végezhető, gyakorolható. B.T.198. „...
értsd meg jó Jas hogy én vagyok áldozatok gyűjtője
- világ Ura s fő barátja ki érti ezt békét lel...” - a
MINDEN nem csak az áldozat LegFőbb Mestere,
de minden áldozat „elszenvedője/élvezője” is! B.T.
316. „...tudd Jas hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem - örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem 317. életük már harmonikus folyton
Rólam zengenek - kötelességteljesìtőn élnek önfegyelmesen 318. mások tudással áldoznak azt művelik élethosszt - tudják Ők hogy csak EGY vagyok
mégis Enyém minden poszt 319. áldozat és áldozás is ajándék mi ősöké - vagyok éppúgy...” - a személyes Isten és az Ő személytelen Mindátható energiájától semmi nem ment(es) része, részese és
érdemlője; hol Személyén át, hol lél-jei által, hol
„csupán” az ősöknek bemutatott áldozatok révén.
B.T.545. „...áldozatból az jó amit kötelességtudat
hajt - követni az ìrásokat jutalmat se akarva 546.
dicsfény hajtott eredményvágy szeszély fűtött áldozás - aki ìgy tesz földhöz ragad nem érinti tisztulás
547. nemjó áldozat mi fukar szabályokat kerülő senkinek sem ajánl ételt szent szavakat se zengő...”
- nem ismétli a Szent Neveket, magának főz -ha
ugyan nem főzet mással!- s maga élvezi az étket (is)
miközben tévtudatos „szabályok” szerint él. B.T.
561. „...áldozat és önfegyelem vagy az adás szintúgy
SZAT - jó az hisz szent kötelesség törekvő mást
nem akar 562. áldozat vagy önfegyelem adás hit
nélkül üres - itt és túlnan egyként ASZAT nemjó
ìgy hát kerüljed...” - a kellő tudatosság még a nemesnek szánt tettektől sem vonható el! Tekintve,
hogy öröklétű csak Isten és parányi szerves részei a
lél-ek, a létezésnek is Ő LegFőbb Mestere. Miként
lehetne bárki s bármi átmeneti; valódi Mester? (ez a
kifejezés is a ’szeretet’ az ’avatár’ s más magasztos
eszmények lecsupaszìtott, megfosztott, besározott
köznyelvi változatává silányult!) A ’mozgáselv’ az
örök változás forrásoka, Aki Ki lehetne más, mint a
Legfelsőbb Maga! E változás nem csak a teremtettség privilégiuma, de a Legfensőbb EGY-ségben is
az örök Isteni lüktetés, áramlás, örvénylés csodája.
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Balarám mond mi a MINDEN mi a tett s mi a lényeg - mi e mindenség mond kérlek s kik a félig Istenek
Jas kérdései ősi -máig élő- emberi kérdések. Ki/mi
Isten? Mi az ami tett/cselekvés és mi az ami nem?
Ezen belül melyik a jó és mi a rossz? Kell-e legyen
mindennek lényege s ha igen, mi az? Mi ez ameddig
emberi szem (akár tudományos eszköz, -módszer
segìtségével) ellát? Ha van Isten, vannak félig istenek is? Azt mondják a csecsemő még látja a felnőttek által nem láthatókat. A kisgyermek 3-6 éves
kora között még őszintén nyitott, alig-alig előìtéletes. Úgy szìv magába mindent, mint a szivacs, bár
alig téve különbséget. Meglehetősen „erkölcstelen”
hisz még nem tudja a szabályokat, nem hogy miként kell viselkedni. Azután a kisded cseperedik, értelme nyiladozik és elkezdi felvenni az elvárt magatartási formákat, elkezd úgy viselkedni, mint az idomìtott állatok. Mikor kitör feddést, vagy fenyìtést
kap, meg „jó” tanácsot: „- Mi lesz ìgy belőled?!” - s
a gyermek megretten. Pedig kisebb korában még alig félt. Majd „ne hogy kifejletlen legyen az agya”
elkezdetik a félelem evése, ami rendesen majd’ a
haláláig tart. A húsevés. Mert minden mozgó élő
fél, amikor megfosztják az élettől. (A növények is
félnek, csak magukban, csendben, alázattal, de ahhoz hogy tovább élhessenek, elég beérett gyümölcsüket, termésüket élvezni, miként a fejős állatok
tejét, amihez nem kell az „anya-állat” leölése, sőt éljen soká!) Azután ez az egész életen át tartó félelem
azt sem tudja mit tegyen. Keressen menedéket?
Hol? Barátok közt, a családban, nagyobbaknál, felnőtteknél, másik nemnél, játszótéren, tanulmányaiban, templomban, földön, vagy égen? Nem tudja
(eldönteni). E támaszkeresés közben elsőre nem is
azt kérdezi ki Isten (ha van) hanem, hogy MI Isten?
Mi az ami arra készteti a kereső jámbort, hogy kérdéseket tegyen fel, hol kifelé, mikor meg befelé. Tanácstalan, cselekedjen, vagy tétlenkedjen? Akarjon,
vagy csak várjon? Mi a fontos(abb) egyáltalán mi a
lényeg? Mìg el nem foglalja magát létfenntartással,
személyi szükségletek kielégìtésével, érdekvédelemmel s mindenféle időmúlatással, mìg rendesen be
nem idomult, újra és újra felötlenek kérdések. Miért? S lehet bármi válasz, arra is jön az újabb kérdés: - Miért? - És a kérdezett már azt sem tudja mi
ez, makacsság, értetlenség, puszta boszantani akarás? Nem. Az ember(ke) kìváncsi, leginkább azért,
mert tudja, érzi hogy mindig minden több annál,
mint ami látszik, amit mondanak a nálánál nagyobbak, -okosabbnak véltek. Mert ha tudná a lényeget, mindenek lényegét, hát könnyebb volna, amikor gondolkodni akar, ha akar. Ha nem, hát talán még egyszerűbb is az élet(e). Lesz anyukának
egy szép, nagy, ügyes, aranyos, buta fia, akiből lesz
egy nagy buta felnőtt, aki már nem okosságot, de
csupa butaságokat fog átadni, szerencsére arra nem

mindig fogékony utódainak. A kis elvetemült előbb
csak értetlenül néz apjára -ez „normális?” kérdi belül- nem látja az angyalokat? Nem veszi észre, hogy
az az aranyos öreg néni akiért Anya sokat sìrt, az
még itt mosolyog s örül nekem? Később számára
az első szóra világos Isten, Apunak miért nem? De
azután, ha nem kondicionálják hozott értékeiben már pedig nem, sőt!- akkor belőle is lehet egy szép,
nagy, buta, aki az orra hegyéig alig lát, nem hogy a
mindenség felől érdeklődne. Minek a’?! Itt a sok
élv-vágy mi táplálható s tüzelhető, akár mindhalálig,
miként „az félelemnek az bizonyos evése” is. Megkezdődik a „Ki mivel ... attól ...” mókuskeréktánc/
hajsza, mìg meg nem botlik, vagy ki nem esik a
„kerék”-ből. Hajtja, űzi egyre az élvezeteket, a javakat, a hatalmaskodást és gondosan ápolja hiúságát. Már nem érdekli mi Isten, nem hogy milyen
tettek vannak, mi nemes, vagy nemtelen és a számára létező mindenség megtelik mindenféle „istenekkel” játék istene, sport-, szórakozás-, nyerés
istene, mindenféle élv-ek, élvezetek istenei. Hódolat nekik mindenek felett. Még kacéran meg is
jegyzi -a hitetlen- hogy „- Ha Istennek nem tetszene nem engedné!” - kifelejtve a szabad akarat doktrìnáját. Sajátos jószág az ember, mikor bajban érzi
magát; „- Isten miért engedi?” - amikor sok a jóból
nem veti fel: „ - Isten miért engedi? - vagy a bajt
egyik fajta isten hozza ránk, a jót egy másik? Van a
„jó” meg van a „baj”-hozó? A MINDEN-tudat
nem tagadja a sok-sok Fél(ig)Isten létezését. Tekintve azonban, hogy nem Velük kìván kokettálni,
Őket tiszteletben tartva, gondosan elkerülve. Ahogy Úr Balarám válaszaiban később meg is jelöli, a
Félistenek irányìtók, Melyik minek Felsőbbsége,
Felsőbb Irányìtója, motiváló mozgatója viszonyoknak, körülményeknek. Sok felekezet prédikál az
Mindenható EgyIstenről, miközben az Egy, Teljes
és Tökéletest megfosztja mindazon felelősségi-,
jog- és hatókörétől, mely viszonyok hìvő(k)nek
nemtetsző, pedig ugye Istentől semmi nem független. Pokolbolygók léte is Tőle, Belőle, Általa származik. Persze attól, hogy Ő fáradhatatlanul cselekszik, nem végez mindent Maga, mondhatni nem
csak a jótétemények egy részét, de a piszkos munkát is számtalan aspektusa közt osztja szét. Még a
nem épp csekély teremtéss(ekk)el sem bìbelődik
mindenhol s mindenkor. Akadnak méltó jelentkezők a magasa(bba)n fejlett lél-ek között a különféle
Fél(ig)Isteni pozìciók személyes (be)megtöltésére.
Ezek a Felsőbbségek méltán imádhatók és hatáskörükben meg is adják hódolóiknak mindazt, amit
megfelelő áldozatok vállalásával, bemutatásával kiérdemelnek. Csak sok ne legyen a jóból, hogy azután jöjjenek a kamatos-kamattal törleszteni valók.
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mi a testi áldozat mond s ki az ki az élvező - s hogyan láthat végső percben aki önfegyelmező
A testi áldozat meggondolása előtt előbb az ’áldozat’ mikéntje, -mibenléte kìván némi elgondolkodást. Elöljáróban: az áldozat nem feltétlenül különleges szertartás, vagy meghatározott rituálé, hanem
az önös vágyak, elképzelések feláldozása. Így lehet
az áldozat -puszta (jó esetben bárminemű célzatosságtól mentes)- önzetlen cselekvés. Lehet un. áldozatvállalás-, bizonyos többlet tett valamely cél, -eredmény elérése érdekében. Már e két megközelìtés is ellentmondásos, hisz mìg az első változat
önzetlenségről-, viszonzás-nélküliségről szól, addig
a második eredményorientált viselkedést fed. Az első a valódi ’szeretet’ felé hajlik, mìg a második valamilyen önösségből táplálkozik. (Akár mint, ha az
egyidejű azonosság és különbözőség -azisnemisegyfajta megnyivánulása volna?) Azért már közelìtünk a szakasz első fordulati fölvetéséhez, „-Ki az
élvező?” - „Kié az élv(ezet)?” - Ez önös motiváltság esetén sem világos azonnal, hisz egyértelmüsìteni kéne, hogy ki az, akinek gondolja-, tudja magát
az a bizonyos ’áldozat’-vállaló? Mégis talán az egyszerűbb feladat ennek behatárolása, mint sem az
önzetlenség „élvezőjének” kiben/miben léte. Mikor önösség a mozgató, abban legfőbb szerepet az
„áldozó” elméje játsza, attól függően, hogy milyen
képzetekkel bìr magával kapcsolatban, van-e elképzelése önnön lényegét illetően, vagy testi mivolta-e
az akit/amit „szolgál”? Az általános természetesen
a testével- és annak különböző besorolásaival/beskatulyázásaival való azonosulás, azonosìtás. Mint;
ember, férfi, fehér, európai, keresztény, iparos, házas, férj, apa, miközben még gyermek (is), rokon,
barát, stb. stb. Melyik „érdekeltség” kapja az áldozat jutalmát? Elsődlegesen a hamis én(ön)azonosság képzete, valamint az előzőekből egyidejüleg
több aspektus is, azaz testi vonatkozások. Mi a testi
áldozat? Kb. olyan cselekvés, amit áldozatként végez a test gazdája -jósetben- nem egyéni, önös
vágyból, vagy viszonossági megfontolásból. Nagyon nehéz azonban megkülönböztetni az önzetlen
és a viszonossági alapon-, eredményvágyból végrehajtott tetteket, áldozatokat. MINDEN-tudat nélkül elkerülhetetlenül valamilyen ellentételezés fejében cselekszik az ember. „Jót teszek? - Jót kapok!”,
„Lemondok? - Megadatik!” - Tehát a titkos remény
a viszonzásra mindig ott matat az elmében. Ez az
egyik alappillére a zsidó-keresztény gyakorlatnak
(is) Nem megértésből-, belátásból végezni lemondásokat, hanem eredményvágyból. Nem téves önmagunkat föladni, sőt azt igyekezni „mennyei birodalomba” átmenteni. Nincs fogalom a lényegről, a
lényegi lényről, a lél-ről még akkor sem, amikor
„szent-lélekről” esik szó. Ilyen helyzetben az ember
mindig kényszerpályán mozog, erősen bekorlátozva

eredendően igen nagy szabadságfoka. Mert, hogy
az ember rendelt szabadsága összemérhetetlenül
nagyobb a földi élőlénytársakénál. Bár ez a szabadság tudat(osság) kérdése. Ki miről tud, fejlett(ebb)
szinten; miről tudatos, aképpen tud viszonyulni áldozathoz, áldozáshoz, élvezethez, élvezőhöz, egyáltalán Felsőbbségekhez s magához Istenhez. Első
lépés nyilván tudni arról, hogy van Isten, majd azt,
hogy Ő személy és a Legfelsőbb, a MINDEN Maga. Nem elég szóbeszéd szinten-, különállás látszatának elkerülése érdekében betagozódni azokba az
istenes körökbe, melyek befolyásolják a világi életet. A valódi lelki élet más. Lelki életet igazából
minden komoly vallásos ember belül él, sem mint
kint. Az igaz vallásosság, nem vásári látványosság,
nem templomi magamnak megmutatása, sugallva
„Közétek tartozom!” „Ne vessetek ki!” „Félek egyedül!” - mert az ilyen egyén valójában nem hisz,
nem bìzik. Emberként él, emberekbe kapaszkodik,
még „lelki” gyakorlatai közben is. Áldozatai is testi
áldozások. Mikor „Istenhez” fohászkodik, „Neki”
áldoz, olyankor is abban a reményben teszi, hogy
„Az” megóvja a gonosztól, elűzi a sátánt, el nyomorúságot, -betegséget, -nélkülözést, -kirekesztettséget, mert teste s általa „lelke” is szenvedne az egyedüllét, az elhagyatottságnak még csak gondolatától is. Sosem gondol másra, mint anyagi/testi
miben-képzeltére. Ha netán el is fogadja a több élet
lehetőségét, akkor is retteg a testelhagyástól. Mivel
áldozati(nak szánt) cselekedeteit is mind anyagi/
testi megfontolások mozgatják, hát számára emberi
mivolta az élvező, csúsztatva némi „alamizsnát” a
Felsőbbségeknek is, miközben sem az Ős(Apák)
sem a Legfelsőbb nem kerül gondolati látókörbe
(sem). Az ìgy élt/leélt élet végén nincs más, mint a
görcsös kapaszkodás minden elért kötődésbe, a
megszerzett kötöttségek által. Hisz a legegyszerűbb
áldozat sem világos; tenni az emberi kötelességet!
Úgy tanulni, úgy dolgozni, családot alapìtani s
fenntartani, hogy örömmel, zokszó nélkül viselni
annak anyagi/testi szempontból kényelmetlenségeit, kellemetlen megpróbáltatásait, nehézségekkel alaposan megtüzdelt sorát. Ilyenkor a látszólag testi
áldozat „meg-lelkesül” lelkivé nemesedik. Nem az
oltári ál fohász, de a szótlan, mosollyal végzett
munka, minek élvezője első helyen a lél, ki-ki
egyéni lényegalkotója s Általa, Rajta keresztül a
MINDEN. Mert mikor „mindenek elszenvedője”
kerül fölemlìtésre Istennel kapcsolatban, akkor a
’szenvedő’ nem a mi kellemetlenségi fogalmi körünk szerinti, hanem Isten érintetlen érintettsége!
(azisnemis) A szilárd lelki erővel, örök derűvel, Isten-tudatban élt s megélt egyszerű élet, magasszintű
gondolkodásával nem enged másra sem gondolni.
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aki örök Ő a MINDEN szól Avatár Balarám - lél a lényeg szintúgy örök a tett meg eredményvágy
Jas azt kérdezte: - Mi a MINDEN? - Balarám válasza: „aki örök” - nem részletezi tovább, miközben
a Bizalmas Tanìtáson végigvonuló kinyilatkozásokból pontosan „összerakható” mi-, milyen Isten.
Lásd: BBB. „MINDEN” cìmű tömörìtvényét, ami
kb. a B.T. esszenciája a Legfelsőbbel kapcsolatban.
Úr Balarám itt azt a „technikát” alkalmazza, mint amikor az ember egyes szám harmadik személyben
(ként) beszél magáról. Több archaikus nyelvben
megtalálható ez a modor, ami nem puszta extravagancia, de mély mögöttes tartalommal, -értelemmel
bìró forma. Néha a még jobbára érintetlen gyermekeknél napjainkban is tapasztalható, hogy mikor
megkérdezik tőle „Hogy vagy?” „Éhes vagy?” ő
nevével válaszol, hogy ’az’ jól van, vagy ’az’ éhes. E
kép szerűen beszéltek pl. az ős jászok is. (részlet
BBB. „Jásztörténet” cìmű ìrásából) „...Ha egymás
felöl érdeklődtek? - As vitéz, hogy van? - ìgy a kérdés. - As vitéz jól van - hangzott As válasza. Magukat, Atyjuktól kapott nevükkel határozták* meg,
de életük során nemegyszer változó, ragadványneveket is kaptak. E ragadványnevek; készségek, tulajdonságok, erősségek, sajátos szokások jelölései...”
A néveredetkutatás szerint Magyarországon kb. a
XIII.-XIV. szd.-ban alakultak ki a családnevek, leginkább foglalkozás, helységnév, keresztnév, nem
ritkán nemzetiség alapján. (* A felmenők fontossága különböző népeknél eltérően jelenik meg a
személynevekben. Pl. Irakban első név az Apa, második a Saját, harmadik a Nagyapa, negyedik a Családnév. Az apa előbbre való mint a személy, de ha
nagyapa és a család/had nevet meg is előzi, azok is
közlésre, használatra „kerülnek” - Tisztelet, hagyományőrzés, identitástudat erősìtő. Nem tanulság
nélküli az un. nyugati kultúrák névhasználata, ahol
a saját -utó/kereszt- név megelőzi a családnevet,
vagy vezeték /értsd: vezető rendeltetésű/ nevet!)
Az ős jászok sem igen használtak egyes szám első
személyt. (Jásztörténet-ből) „... - Idő Úr hogy van?
-kérdi egyik jász a másikat. - Az Idő Úr haragos szólt a válasz. Mindez annyit jelentett, hogy az időjárási viszonyok kellemetlenebbek lesznek. Hogy
milyenek? Nem kell részletezni, hisz a pusztai nomád, tűr bármìly viszontagságot...” Ugyanakkor
nem ok nélküli az „időjárásfelelős” által elrendezett
természeti törvényeken/jelenségeken alapuló meteorológiai helyzet kiváltójának fölemlìtése, itt épp
konkrét név nélkül „csak” mint pozìció. Ilyen személyek voltak megnevezve az ind mitológiában:
Rudra = Szél-, Vihar Isten, Indra = (többek között
a) Mennydörgés-, Villámlás Istene, Agni = Tűz Isten, stb. A Jas kérdezte: -Mi a lényeg? - válasza: „lél
a lényeg” ìgy folytatva „szintúgy örök”. Ők azok A-

kik örök személyek; Isten és a lél-ek. Őrajtuk kìvül
minden a születés, majd halál áldozata; világok, élettelen létezések és élő lények, mind. B.T.139. „...
teremtek mint nemcselekvő...” - szól(t) az Úr. Úgy
tesz, hogy személyében nem vágyik annak eredményére. Lél parányaiért teszi. Itt B.T.10. „...ami mozgat az a szent lél gyermekben és aggban is...” - mert
Ő(k) a lényeg, nem a burok. Hiába a forma B.T.14.
„...ne higgy az ìly változásnak ez csak látszat áltatás
- anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást...” Bár
a változás a B.T.15. „...testet öltött lélt is éri csak
hogy ő nem változik - mi szenvedés mi torzulás
mind az összes testi kìn...” Mert B.T.20. „...mi elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más - örök lélnek mind egyre megy nem fogja a változás...”
Mi született az változik, de B.T.23. „...nincs a lélnek születése halála sincs éppen úgy - ha már megvolt nincsen vége számára nincs véges út...” Avatár
Balarám nyilatkozza ki: B.T.177. „...lél az soha nem
cselekszik test hogyha lát vagy ha hall...” -majd később- 183. „...lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bìztat hanem nemtudás mi mozgató...” - Az anyagi lét vágyak telje, köztük eredményvágy legfelül, de B.T.184. „...bármit
gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb - testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt...” 190. „...
MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása
itt...” - amint megszabadul földi vágyak, anyagi/testi kötöttségektől. B.T.229. „...tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se
MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon...” mert Isten EGY! B.T.308. „...vagyok s nem is azisnemis lásd be imìgy szólhatok - vagyok MINDEN
mégis a lél parány MINDEN mondhatom...” B.T.
431. „...tudd meg Jas hogy lényeg a lél mi befödi
küzdőtér...” - amiben a teremtettség fennálltáig a
tett eredményére való igyekezet kényszere hat. B.T.
449. „...tudd hogy ami mindent áthat lél aki nemszületett - jó szeszély nemjó s változás anyagban a
hevület 450. lélvágy ok a kéjre kìnra de nem lél a
cselekvő - anyagtermészet mi késztet mozgat s hatást szenvedő 451. forma kötőerők révén kényszerìti a testet - lényegi lény oly leplet kap mit az érdeme rendel 452. anyag testben nem csak lél van
Mindátható is ott lőn - Ő ki enged Ő ki tanú történést elszenvedő 453. anyag természetét értő kötéseket ismerő - s ki áthatót bölcsen belát annak
nincs itt teendő...” - mely bölcs belátás megszerezhető. B.T.463. „...naprendszert Nap beragyogja
éppìgy tesz a testtel lél - a létforma általhatott pompázatos csatatért 464. ki meglátja különbséget lényeg és a test között - közelebb jut Legfelsőbbhöz
mert lélt lát anyag mögött...” - keresőknek útja ez.
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mindenség e mulandóság kozmikus természetem - félistenek irányítók fő élvező Én leszek
Jas kérdezte: „- Mi e mindenség?” - mire Úr Balarám válasza „e mulandóság” amiben az Ő kozmikus természete nyilvánul meg. Mulandó, hisz kezdettel bìr, ezért -ha lassan is, de- halad a vég, a
pusztulás-, megsemmisülés-, megnyilvánulást követően a megnemnyilvánulás(a) felé. Istennek végtelen sok -féle- természete, megnyilvánulási formája
van, melyek egyike az általunk lakott és „ismert”
kozmikus rendszer. (A „kozmikus” kifejezés is sokszorosan félreérthető, miként -akár- a ’katolikus’ ≈
egyetem*/leg/es/ség/ is, hisz akár csak szűk körünkben tapasztalhatjuk, hogy nem mindenki katolius /akár még ha keresztény is/, ahogy a világon
se, ha az ide sorolt vallás egyetem*(leg)es jelzőt kap
ha nem. A szó eredete a görög katholikosz, amely a
kata holon kifejezésből ered. Ez a kata elöljárószóból /„valami felé”, „valami szerint”/ és az „egészet”, „tökéleteset” jelentő holon melléknévből
származik. A katholon jelentése tehát: „az egészhez
tartozó”, „teljességben és harmóniában levő”, „egész szerinti” - amiből az egészhez való tartozás tagadhatatlan, a teljességben lévő már ugyancsak aggályos, hisz egyedüli Teljes csupán Isten maga,
minden s mindenki más valami hìjjával való. A
’harmóniában’ levés szép gondolat csak megnyilvánulását nem lehet tapasztalni - mármint egyházak
körében. Az ’egész szerinti’ pedig újabb félreérthetőség, amennyiben ha az egész szerinti, akkor
miért más, mint más egészhez tartozók?) A ’kozmosz’ (Magyar Katolikus Lexikon szerint) ≈
„harmonikusan elrendezett, törvényekkel leìrható,
megismerhető világegyetem*” - még ha eleje nagy
biztonsággal vállalható is, ’megismerhető’-ségi vonatkozásban ugyancsak ambiciózus megközelìtés.
(Bár az optimista „bölcselet” úgy tartja: „A végtelen világ megismerhető - Végtelen soká” - amivel
ugye csak filozófiailag lehetünk kielégìtve) „...A
kozmosz legfőbb jellemzője a rendezetlen ősállapottal (káosszal) szemben a rendezettség...” - hisz
valamilyen megfontolás szerint teremtett, ìgy magán viseli Teremtője gondolatát/tervét/akaratát.
„...összetartó ereje a kozmikus törvény...” - amit a
MINDEN-tudat Isteni elrendezésként, vagy természeti törvényként ismer. „...a benne megvalósult
harmónia által a szépség megtestesìtője. A görög
Thalésznak tulajdonìtják a mondást: „a kozmosz
szép, mert isten költeménye” - mely bölcsesség
csak támogatható. „...A kozmosz keletkezéséről a
vallástörténet tanúsága szerint minden népnek és
kultúrának sajátos képzetei vannak...” - Nem oktalan a „sok” eredet/keletkezés/teremtés-elmélet mikor a Föld különböző pontjai másként helyezkednek el -már csak a tengely dőlése okán is- Napunkhoz képest, mások hegyvìzrajzi viszonyai, éghajlati

adottságai, flóra-fauna egyedi körülményei és ìgy
tovább, amiből természetszerüleg következik, hogy
más eredendő létforma-árnyalatok (rasszok, nemzetségek) szülő otthonai. „...a tudományos eredetelmélet az ’ősrobbanás’-ra vezeti vissza...” Tehát
még vallási nézetektől „mentes” (hisz maga is vallás
-ugyan ateista, de- alapú) emberi megközelìtés is
teremtés”mondát” alkot. (* úgy a világ-’egyetem’
mint a vallási ’egyetem’-esség a maga felfoghatósági
mindenségét tekinti meghaladhatatlan tartománynak, ami -valljuk be- csak szűkebb az Isteni végtelennél, a MINDEN-nél, Akitől senki és semmi
nem független, Rajta nincs kìvül! /Nem személyes
személyén kìvül nincs, hanem olyasmi nincs ami
Rajta kìvül volna képes lenni, hisz Aki/ami MINDEN, az annyit tesz mint mit „pozìció-megjelölése” kifejez./ ) Mindazok Akik nem ilyenek, Ők a
Fél(ig)Istenek, ahol a „fél” nem számtani-, vagy
mértani értelmű, hanem arra utal, hogy nem egyenlő a Legfelsőbbel, kevesebb Nála. Ha bármilyen
természeti törvényszerüség miértjére, mikéntjére
gondolunk, elkerülhetetlen, hogy mögöttes okot,
forrás-okot keressünk. Ezen forrás-okok megszemélyesìtői, Akiktől fogva az okozat zajlik azok a
Felsőbb Irányìtók Akiket -valamifajta- Isten-nek
szokás nevezni, hol névvel, hol pozìciója megadásával, mint pl. bizonyos jelenségek-, folyamatok-,
népek-, stb. istene. A Nekik bemutatott áldozatok
akkor vezetnek eredményre, ha elnyerik Istenük
elégedettségét. Mivel azonban egyikük sem független a MINDEN-től, ami az általuk megélt „élvezet”
annak úgy végső „nyertese” egyben elszenvedője az
EGY Isten. Ezt a megfogalmazást nem egy -akár
világ- vallás használja maga Felsőbbségével kapcsolatban, de nem különösebb alapossággal is látható,
hogy azok Felsőbbsége mindig rendelkezik bizonyos bekorlátozottsággal, hiánnyal. Eleve imádói
magukra-, magukkal kapcsolatos leszűkìtésével bekorlátozzák, hisz minden más hitű istentelen a szemükben, ami nyilvánvaló szűklátókörüség. Ha igazuk volna, akkor az ő istenük csak rájuk szűkìtett,
meglehetősen behatárolt érdek- és hatókörű -afféle- Fél(ig)Isten. Fölemlìtésre kerültek a hivatkozott
Lexikonban a vallástörténetileg eltérő népi-, kultúrális kötődésű sajátos képzetek. Ezek természetesen nem alá-fölé rendelhető szintű/minőségű vallásosság folyamodványai, csupán a rendelt helyére és
körülményeibe teremtett közösség rendelt útja az.
Egykor, még a túlnépesedés előtt ennek értelmes
oka volt s az a csekély számú emberszám birtokolta
azt a mennyiségű intelligenciát, amin ma több mint
hétmilliárdan osztozunk. Értékrendünk szerint e
„primitìvek” semmit sem tudtak a modern emberhez képest „csak” valódi Istenesek voltak mind.
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bárki aki képes arra hogy végpercén Rám gondol - annak helye bizton Nálam nem kell kezdjen új sorsot
Nem csak hogy nem tűnik nehéznek Istenre gondolni ember testelhagyási végpercében, de vélhetően sok haldokló -akár fennhangon (beleértve még
ateistákat is(!)- imádkozik: „- Segìts meg Istenem!”
- s hasonlóan fohászkodik. Ám az efféle könyörgések, melyek még egy élet utolsó pillanataiban sem
mellőzöttek, még mindig a kérés, önös kìvánság
kategóriájába tartoznak. Megszabadulási óhaj testi/lelki fájdalomtól, mentesülés szenvedéstől, menekülés a halál elől, netán könnyű halál iránti vágy s
gyors bebocsáttatás az mennyeknek országába mint ha az csak úgy menne! Semmiképpen nem
alázatról, meghódolásról, teljes önfeladásról, elengedésről szólnak. Benne van még Isten kisajátìtása
is, mint ha kizárólagosan az imádkozó személyes
„szolgáltatója” volna a Legfelsőbb. Nyìlván ez hibás nyelvi berögződés, bárminemű tudatosság mellőzésével, mégis jól mutatja azt, hogyan viszonyul a
sokság Istenhez. (a fürdőszobákban is azért van két
csap, mert egyikből a „szeretet” folyik, másikból
„isten” - miközben mindenütt dúl a szeretetlenség
/örökös elvárás + kéréshegyek + ugyancsak személyválogató részrehajlás/ és Istent is csupán szolgaként „alkalmazz/n/ák” legtöbben) BBB. „MINDEN” Negyedik tudnivaló -részlet- „...A korlátolt
értelem csak korlátolt eszményeket képzel, azt szolgálja, istenìti, hìvja segìtségül amikor baj érte...” mert amìg minden rendben, nagyjából kìvánságok
szerinti, ugyan mi szükség volna Istenre. Azzal csak
„rendelt” időben kell foglalkozni és Rá csak megfelelő helyen pl. templomban „kell” figyelmet szentelni (?) Szánalmas az ilyen „hit”. Nem is megy az
Istenre gondolás a haldoklóknak. Vannak számosan lelki törekvők, akik a szent neveket soroló
mantrák gyakorlását végzik (hol több, hol kevesebb
figyelemmel) az un. mantra-meditáció követői. Úgy
tartják a régi bölcsek, hogy Isten nevének egyetlen
IGAZ kiejtése felszabaduláshoz vezet(het-ne!) Azt
a példát szokás fölemlìteni, amikor a játszadozó
kisgyermek, bajt tettetve hìvja Édesanyját, aki hallja, de tudja hogy az csak játék. (Így van a MINDEN a mantrázókkal is - tudja, hogy az többnyire
„játék”) Ám abban a pillanatban, amikor a bajba jutott gyermekből kiszakad az őszinte menedékkérés
az „ANYA” szótól, igazi-, tudattalan fohász tör ki a
megmentőért, az azt meghalló Édesanya mindent
hátrahagyva rohan szeretett gyermekéhez. Hasonlatos ez a „mechanizmus” a „farkast kiállt” effektushoz. Jót-rosszat képes bevonzani a szó. Jól jegyezzük meg: a hang nem játék! Olyannyira nem, hogy
napjainkban önvédelmi és hadászati célra is alkalmas hangfegyverek készülnek. A 151 dB-es, magas
hangfrekvenciát kibocsátó, 200-300 m-ig is elviselhetetlen hangterhelés az emberi fül számára. Titkos

azon „mélysugárzók” léte, melyek olyan alacsony
frekvenciát bocsátanak ki, több kilométerig is érő
hatóerővel, melyek halált okozva, az emberi belső
szerveket rocsolják. Nem véd ellenük még páncélozott harci jármű sem, „csak” az emberek halnak
meg. A speciális tartományú és intenzitású hangkeltések a régmúltban sem voltak ismeretlenek, arra
képes és alkalmas harcosok előtt, de ilyenre utal a
bibliai Jerikó falainak ledöntése is. Legtöbbjük működési elve a rezonancia-katasztrófa, amikor adott
dolog saját rezgését fokozzák tönkremenetelig. A
hang, miként minden rezgés, hullámjelenség. A védikus - tudás alapú ismeretanyagban a „tűz” durva
fizikai megnyilvánulás, azaz a különböző-, meghatározott frekvenciájú váltakozás (mint; fény, hő,
hang, stb.). A gondolat is egyfajta hullámtevékenység, ami ha együtt rezeg az Úrral, akkor megtörténik az „egy húron pendülés” Nincs más, csak Isten
és az Ő követője. Páratlanul ritka pillanatok, annak
ellenére, hogy minden a MINDEN-ben van s a
MINDEN mindent áthatva, mindig, mindenhol s
mindenben jelen van. Ő a mozgás, változás, váltakozás forrásoka és Ő mindnek szemlélőjeként,
minden változás, történés élvező/elszenvedője. Istentől semmi nem független. Mivel azonban a
MINDEN (kifele - befele) végtelen, hiába van minden Őbenne, a szakasz második fordulatában emlìtett „Nálam” az Ő kitüntetett szférájának lokalitása. Aki ide eljut testelhagyását követően, annak
nincs több itteni megszületés, anyagi testetöltés. A
folyamat rendkìvül egyszerű(nek látszik): halál pillanatában Istenre gondolni és vége a lél emberi testekben való vándorlásának. A sokság körében mindennek „csak” három akadálya van: 1. a valódi Isten-hit hiánya 2. a gondolat fegyelmezetlensége 3.
mindenek lényegi lényéről, a lél-ről való tudatlanság. A többi stimmel. További kizáró körülmény,
hogy az általános ember -tulajdonképpen, ha már
lehet „újra élni”- ugyanabban a testben, ugyanazzal
a személyiséggel és társasággal szeretne újabb életet, királyi pompával és bőségben, végtelen élvezetekkel, korlátlan hatalommal és minderről tudjon az
egész világ. Élvezet-javak-hatalom-hìrnév. A négy
alapvető vágy-féleség, mitől senki nem mentes.
Legnagyobb veszélye pedig az artikulálatlan (képzetlen, értelmetlen) vágyak élésére, kiélésére való
törekvés. Nem értik pl. miért tartozik a szabályozott életvezetésbe az alkoholmentesség. Régről tudott s mára a modern tudomány is kimutatta, hogy
az alkohol elsődleges „célpontja” ható „központja”
az önkontrolt, önfegyelmet szabályozó agyi rész. A
mértékletes italozás is ezt teszi, feszültségoldó, lazìtó, felelőtlenné tevő. Íly oldott állapotban Isten neve is ugyan méltatlan szóösszetételek alanya csak.
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testelhagyás pillanatán kinek ki jár eszében - Őhozzá jut abban újul az vezérlő eszménye
Majd hogy nem félelmetesek Úr Balarám szavai. Ilyen erővel bìrna a gondolat? Tagadhatatlan, az
emberi elme rendkìvüli dolgokra képes, az Úr pedig
legtöbbnek nem áll útjába. Hagyja. Miért ne lehetne
Ő is kìváncsi; „- No lám csak! Mire jut gyermekem?” - mert az elme nem csak csapongó, de kreatìv és nem ritkán igazán eredeti gondolatokat szül.
A magára testet öltött lél teremtő képessége. Mert a
gondolat teremt, eszményeket hoz létre, melyek
akár egy életen-, netán több életen át is képesek vezérelni. A nagy gondolatok, a fajsúlyos eszmények
tömegeket tudnak (meg)mozgatni, (be)vonzani, sodorni (nemegyszer el!) annak irányultsága szerint,
mert hogy azok sem mentesek a három kötőerőtől;
jó-szeszély-nemjó. „...A rossz, mit ember tesz, túléli
őt; A jó gyakorta sìrba száll vele...” - hangzik Antonius gyászbeszédében, a Shakespeare-i „Julius Caesar” műben. De épp ìgy a kisebb ellenállás törvénye
szerinti, hogy a; „Rossz hìr kétszer körbejárja a
Földet, miközben a jó még csak a kiskertajtóban
tart” - bölcs népi megfigyelés. Mint ha a ’jó’-ért
mindig meg kéne küzdeni, miközben a ’nemjó’
dudvaként nő mindenütt. És igen. Nem látjuk az
emberi történetben, hogy a ’jó’ diadalmaskodna
bárhol s bármiben is. Abban az ’emberi történet’ben, ami a valóság, mert az nem az emberi történelem, amit időről időre át- és/vagy újraìrnak, átés/vagy újra értelmeznek, elmesélnek, vagy épp eltitkolnak erőviszonyok szerint. Szinte érthetetlen;
’jó’ nem több, mint ’nemjó’ vagy ’szeszély’? A nemes eszmények nem értékesebbek, mint a galád-,
nemegyszer életidegen hitványak? Dehogynem,
csak a ’jó’ többek között nem kérkedő, nem hivalkodik, csendben, alázatban elfér a félre eső helyeken. Sokszor akár titkos is, vagy titkolni való, miközben a ’szeszély’ mint vásári komédiás kiáll a porondra, zajong, harsány, tündököl (mint mulandó
tünemény) és népszerű; „Olyan mint a nép, olyszerű!” A ’nemjó’ tábora is népes, hamis eszmékre
a sokság könnyen kapható. Pedig ’jó’ ’szeszély’ és
’nemjó’ közt nincs erőkülönbség, B.T.257. „...tőlem
van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő...” mondja Avatár Balarám s nem teszi hozzá, hogy
egyik, vagy másik nagyobb hatóerővel bìrna. De a
’kisebb ellenállás’ (felé) törvénye, épp úgy örök érvényü, mint a hatás ↔ vissz(a)hatás testvérisége,
mik sosem hagyják el egymást. Tudjuk már, hogy a
Felsőbbségek nem Isten. Mégis akként tekintenek
sokukra, azokra Akiknek jelleme nagyon is emberi.
Bennük is élnek ugyanazon vágyak, mint az emberi
létformában. Ők is kedvelik az élvezeteket, szeretik
javaikat, ragaszkodnak hatalmukhoz és ugyancsak
hiú természetüek. A népi bölcselet azt is megjegyezte, hogy „suba subával, guba gubával” „ki mi-

vel... attól...” és „zsák a foltját megtalálja!” - ki milyen természetű, milyen meghatározottságú (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) kihez/
mihez vonzódik olyan Felsőbbséget talál magának,
mert „az” jár eszében. Ezt éppúgy képletesen kell
érteni, mint e szakasz második fordulati „...Őhozzá
jut abban újul...” szóképeket. Az egyén természete
szerinti eszményén nem kell neki elgondolkodni,
még csak munkálkodni sem, hisz jön az magától.
Úgy tartják, minden emberben van jó is és rossz is,
fény is és sötét is, amihez mindjárt hozzátehetjük,
hogy igen, sőt még csapongás jó és rossz között és
a szürke árnyalatai is gyakoribbak, mint a tiszta fehérség, vagy a merő feketeség. Az azisnemis törvény pedig a teljességre figyel; minden jóban van
valami rossz s minden rosszban van valami jó (is).
Képileg lásd; a jin-jang szimbólumát

Melyik jut felszìnre? S melyik mikor, vagy mikor
melyik? Nem mindegy. A MINDEN-tudat vallja e
teremtettség kettősségét miközben tudja azt is,
hogy ezen megnyilvánulás csak mozgásában létezik,
ha megáll(na) meghal(na). A változás a MINDEN
természete s mindené, mi Őbenne helyezkedik el,
az pedig minden. E mozgásnak, miként ellen-, vagy
rokonszenvnek, van irány(ultság)a. Az ősi megfigyelések (babona?) szerint a jobbra forgató ’jó’ irányba hat, mìg a balra forgató ’nemjó’ felé. Mit
mond az elektronikus „tudástár” ? „...A babona
vagy hiedelem szűkebb értelemben olyan, a világ
mágikus szemléletéből fakadó hitet, vagy erre épülő
tevékenységet jelent, ami (tévesen) közvetlen (okokozati vagy jel-jelöleti) összefüggést tulajdonìt ilyen viszonyban valójában nem álló dolgoknak, az
események mozgatóiként sokszor természetfölötti
erőket elképzelve...” - a MINDEN-tudat nem zárja
ki a Felsőbb Irányìtókat s az Ő erőiket. Aki szenvedély rabja, annak nem kell adott szenvedély felelőseként regnáló Felsőbbséget imádnia, Hozzá fohászkodnia, pedig dehogy nem harsan a sok ima pl.
Fortunához, szerencsejátékosoknak akár ajkáról is
nem csak gondoltukban. A nyugati szellemiségű
ember leszólja, lenézi a „sokistenes” keletit, miközben úgy követi saját hagyományozottan tanult
babonáit, mint ahogy a „sokisten”-hìvő mutat be
áldozatokat a különböző történések Felsőbb Irányìtóinak. Lekopog mindenfélét mindenfélén, hogy
az úgy legyen, vagy épp ne úgy! A babonaság él.
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ezért mondom Reám gondolj kötelesség tevőként - bármit tegyél Nekem áldozd önzetlen légy örökké
Nem csak az egyes emberek, de egész tanrendszerek hosszasan taglalják, hogy Istennek mi a szándéka világunkkal, vagy az emberrel. A válasz rendkìvül egyszerű: SEMMI. Attól, hogy vannak elrendezései, melyek következetesen működnek, nem
jelenti azt, hogy Ő különösebb megfontolásokat
tenne a „fejlődés” irányát illetően. S már megint
egy azisnemis; nincs terve, mégis az az elrendezése,
hogy mostanság -vagy ötezer éve és még pár százezer évig- az emberiség lelki értelemben degradálódjon. Ha Istennek tervei volnának, nem volna
teljes, pedig tudjuk hogy az; Önmagában TELJES.
Nincs semmi hiánya, hát szinte csak szórakozásból
tesz-vesz kedvtelése szerint s mert sosem tétlen hát
teremt, mozgat, pusztìt. Úgy tesz, mint ha kötelességei volnának, mint ahogy van is; létezés-,
megnyilvánulási- és létformák, valamint nemlét(ezés) forgatása, hogy soha semmi meg ne álljon! B.T
43. „...ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől ìly lét bűntől mentesìt
44. ilyen módon legcsekélyebb törekvés is megsegìt
- bizonytalan tévelygésből szilárd úton elindìt 45.
tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész nem tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz...”
- szól Úr Balarám, elrendezései pedig úgy intézik,
hogy megkapjuk az engedményt e földi létre való
tekintéshez is. Előbb ’tanuló’ majd ’családos’ életszakaszban. ’Visszavonult’ és ’lemondott’ életrendben már fokozatosan nézhetünk abba a nemesebb
viszonyba, amit életünk kb. első felében „még
csak” kacérkodásként tehetünk, kötelezettségeink
elsődlegessége mellett. A ’tanuló’ életszakasz szükségszerüségét senki nem cáfolja. Még azon eltökélt
vallási rendek sem, ahol ugyan szinte csak vallásos
tanulmányokra korlátozzák azt. Így nem véletlen,
amikor valaki fiatal éveit bentlakásos egyházi oktatási intézményben tölti el, ahol sok alapos ismeretre
tesz szert, majd mikor végez, kijőve meg kell tanulja a világi életet is, amitől azideig elzártan élt. Ám a
’családos’ életrend kötelezettségével kapcsolatban
már erősen megoszlanak a vélemények. Egykor és
ma is működő erős egyházi rendek -rendesen azok
számára, akik „elhivatottak”- nem tekintik szükségesnek a házasságot, családalapìtást, gyermekvállalást, helyette eszményìti a cölibátust, az élethosszig
tartó egyházi szolgálatot. Mivel támasztható alá a
családos életszakasz felöli kötelezettség? B.T.437.
„... elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség...
440. ...elengedve már mindent - házat asszonyt fiat
rokont...” - mert ne feledjük ember sorsa rendesen
nem a sötétség - volna! Tehát amikor ember a fényre, világosságra, Isten felé tör, akkor a ’tudás’ megvalósìtásán fáradozik s mikor elér a megfelelő korba, elenged! Mit lehet elengedni? Azt ami korábban

volt. Ház, asszony, (szerencsés esetben) fiú (is). Az
Úr kinyilatkozásaiban nem szoktak felesleges ajánlások szerepelni és logikája, okfejtése sem pillanatnyi szeszély. Mi más a családos életrend, egyfajta
követése az Isteni tanìtásnak: „...önzetlen légy örökké...” - mert a házasság nem a másik-, nem egymás kisajátìtása, kihasználása, kizsákmányolása, uralása, de önzetlen szolgálata. Bármely tanrend oktatási intézményénél keményebb iskola, amit a ’jó’
tanuló ha jól végez „kötelesség tevőként” jár el. És
természetesen, a családban sincs semmi akadálya
Istenre gondolni, bármely szolgálat közben. A család a megtestesült áldozati hely, benne a ’tudás’
megvalósìtásának majd minden eleme: (B.T.437.441.) alázat - nem ártás - hìján levő büszkeség - önfegyelem - hű szolgálat - tisztaság - becsület őszinteség - egyszerűség - önzetlenség - türelem változások belátása - érintetlen - derűs kedv - áléntudat elhagyása - nemkötődés semmihez - a
MINDEN-nek mindenfelett látása. Ha áldozatként
tesszük, sosem érhet csalódás, hisz valódi szeretettel viszonyulunk (világi) szeretteinkhez: elvárások
nélkül, örökkön csak adni és azon megkülönböztetés nélkül melynek révén sem magunkat, sem
családtagjainkat nem visszük téves értékrend felé.
Mi a szokásos „család-modell”? Mindent a családért! Anyagi bőség a jelenben, a jövőben az örökösöknek. Dinasztiák épìtése, vagyonnal, hatalommal,
befolyással, most és mindörökre. Nem számìt kinek mi a személyes sorsa, mindenkit betagosìtunk
saját, vagy elődök eszményìtett egzisztenciális terveibe, elképzeléseibe, elvárásaiba. Mindent megszerzek s megadok nekik! Még azt is ami többet árt,
mint hogy lelki javukat szolgálná. Nem könnyű iskola. A megkülönböztetőképesség, a lemondás, az
önmérséklet, stb. magasiskolája. Avatár Balarám ezt
mutatta be. Család, egy feleséggel, két gyermekkel.
Nincs felhalmozás, mindig csak a szükséges és elégséges mindenből. Ő igazán bármit megtehetett
volna, mégsem tett meg bármit. Ma amikor sokan
nem vállalják fel a családos életrendet, az Úr annak
sem áll útjába, hisz megtehetik. Még nem tudjuk
mit kezdenek majd üres, hiányos öreg korukban, de
egy biztos, egy alapvető kötelezettséget elsumákoltak. Hogy mi lesz a következménye? Ki tudja. Isten
útjai tényleg kifürkészhetetlenek. Főleg, mivel nincs
terve. Terveket mi szövögetünk és még a lél sem
ártatlan, hisz azt tervezte, hogy Ő is Isten lesz és
uralkodni fog. Nem sikerült. Leigázni, kizsákmányolni, megnyomorìtani, tönkre tenni, mások felett
hatalmaskodni, az megy, csakhogy ezeket Avatár
Balarám nem sorolta a ’tudás’ fénylő erényei közé.
Ezek bìz’ mind a sötétséggel, leginkább a szellemi
sötétséggel csereszabatosak. Egyik szüli a másikát.
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csak így lehetsz sorskovácsod ha rendíthetetlen vagy - kitartóan szabályozott életvitel felém hajt
Mìg az előző szakasz a kötelességteljesìtésre és az
önzetlenségre hìvott fel, addig most a rendìthetetlenségen és a kitartó szabályozottságon a hangsúly.
Az ilyen életvitel bizton ’jó’ irányba, azaz Isten felé
vezérel. A kicsit is kereső emberek életük során
biztos hogy találkoznak valamilyen lelki folyamattal, gyakorlattal. Sokan, nem csak kacérkodnak
velük, de akár bele is kóstolnak, nem ritkán többe
is. Azután valahogy alábbhagy a lelkesedés. Az
adott kultúrkörben „rendszeresìtett” vallási folyamat nem kecsegtet különösebben izgalmas kalanddal, kivéve ha valaki netán tényleg komolyan is
gondolja. Azonban látni kell, hogy a „hivatalosan”
keresztény Magyarországon is se szeri, se száma a
különböző szervezetszerű hiteknek, vallásoknak,
ami arra enged következtetni, hogy mégsem kapnak
a lelki érdeklődésűek megnyugtató magyarázatokat,
tanácsokat, ajánlásokat a szokásos körökben. Még
akkor sem, ha ugyancsak könnyìtett utat kìnál a bevett hagyomány. Talán egyik legnagyobb gát a rendìthetetlenség hiánya. Persze ha a kìváncsi keresgélés egyik oldalhajtása volt csak a „lelkiség” föllángolása akkor az eltántorodás, a rendületlenség hiánya föl sem róható. Ennyi volt. A szabályozó elvek
terén való haladás már összetettebb, hisz több ajánlott tartózkodás, elállás kìnálkozik. Egyik sem
tartozik a ”próbáljuk meg” kategóriába, miközben
egyik -akár csak időleges- végzése sem ártalmas,
különösen ha van mögötte értelmes megfontolás.
Ne csak vak „követés” legyen, hanem társuljon valódi szellemi értékek tanulmányozásával. Volt már
utalás arra, hogy ha csak a lélekvándorlás-, a karma
törvénye elfogadását és a vegetáriánus életmód követését végzi egy gyakornok, már igen sokat tett lényegi lénye, valódi kiléte, a lél helyzetének jobbìtása
érdekében. Sokan a B.T. azon szakaszát hozzák fel
a vegetáriánus étkezés(t) ajánló kinyilatkozásaként,
hogy 329. „...legparányibb hódolatot szeretettel fogadok - levél virág gyümölcs vagy vìz tiszta szìvvel
ha adod...” - holott az „csak” a felajánlás egyszerűségét, ám annál elkötelezettebb „kiegészìtéseit”
sorolja, annak érzékeltetésére, hogy nem kell hatalmas ceremóniákra, vagy vagyont érő javak „átadására” gondolni. Elég az egyszerűség, csak őszinte legyen és amint sikerül legyen elvárásnélküli. A
húsevés eltanácsolása ugyan burkoltan, ugyanakkor
komplexitásában kerül kinyilatkozásra éspedig ismét a ’tudás’ ismérvek között, miként a családos életrend kötelezettségi emlìtése. B.T.437. „...elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség - a nem ártás ... 438. ... tisztaság és becsület...” - ahol a ’nem
ártás’ = az erőszakmentességgel, aminek része az
élet kioltásától való tartózkodás, mint az állatok leölése, valamint az ìly módon képződő állati dara-

bok élelemkénti elkészìtése, fogyasztása. A ’tisztaság’ = -többek között- az étkezésben való tisztátalanság kerülése, leegyszerüsìtve, „amihez nem tapad vér”. A ’becsület’ = -többek között- az erkölcsös életvitel, aminek része, élőlénytársaink megóvása, nem leölése, különösen olyan célból, amire
az emberiség túlnyomó töbségének nincs szüksége.
(Pl. az eszkimóknak sem volna húsevésre szüksége, csak rendelt sorsuk okán nincs más választásuk,
hacsak azért nem vándorolnának gazdagabban termő vidékre, hogy megfelelő növényi élelemhez juthassanak. Persze ez meg rendelt helyének el nem
fogadását idézné elő. Nem kis erkölcsi dilemma.) A
húsevést nem tiltja a Legfelsőbb „csupán” annyit
jelez, hogy nem tartozik a valódi ’tudás’ követésének, gyakorlásának körébe, nem a fény, a világosság felé vezető út, de a sötétségbe(hez). Nem kevesen próbálkoznak a vegetáriánus életmóddal, csak
hiányzik az értelmi alap, annak szilárdsága, a rendìthetetlenség az elhatározásban és a kitartás. Aki divatból, egészségügyi megfontolásból próbálja, abban a hiúság és a testtudat a motiváló, nem a lelki
tisztulás iránti vágy, miközben legalább addig az ideig emberi-emberhez méltó erkölcsiséget gyakorol
s már ez sem kevés. Már tudjuk, hogy akármilyen
sok is az egyén sorsában a predesztináció, az eleve
elrendeltség/elrendezettség, a szabad akarat mindezeknél magasabbrendű ajándéka az Úrnak, hisz
megengedésben is Ő a Legnagyobb. Ha őszinte a
szándék, valódi a tudás és ’jó’ az akarás, akkor meg
van a lehetőség a sors(unk) saját megértés(ünk) szerinti kovácsolására. Hisz semmi nem csak ez, vagy
csak az, nem csak ìgy, vagy csak úgy, nem csak ilyen, vagy olyan. Miközben az ’azisnemis’ fennáll, s
ott kavarog jó-szeszély-nemjó, amit megértett lelki
törekvő helyzetéből s amilyen rendìthetetlen és kitartó, olyan módon és mértékben képes hatást gyakorolni az elrendezésekre. Sokszor előfordult az
emberi történetben, hogy valaki(k)nek nagyon kedvezőtlenek voltak körülményei(k), de ha máshogy
nem is elmében, érintetlen meditációban olyan áldozatot mutathatott, mutathattak be amilyet megértés, elkötelezettség megkìvánt. Vegyük a kóborló
nomád, nagyállattartó jász ősöket. Ugyancsak nem
húsmentes életet éltek. Vándorlásaikban hiába voltak tisztában földműveléssel, az idők nyomása mindig tovább kényszerìtette őket, mint sem megtelepedve, gabonát, zöldséget, gyümölcsöt termesztve
elégìthették volna ki a test és lél egybetartásának
szükségletét. Tudták; B.T.282. „...bármit tegyél Nekem áldozd...” 330. „...ajánld amit megcselekszel eszel s amit áldozol...” 331. „...nemkötődve semmihez sem mindent Nekem áldozván - elkerülnek földi
bajok szeszély s nemjó egyaránt...” - a sors megsegìt.
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gondolj úgy Rám mint EGY MINDEN aki azisnemis lény - mindentudó ősi lelki Nap formájú mindenség
Istenre sokféleképpen lehet gondolni, kinek-kinek
lelki evolúciós fejlettségi szintje szerint. Sokszor
merül fel ez a „lelki evolúció” de mi is az pontosan? A MINDEN-tudat alapállása, hogy mindeneknek van lényege, legyen az élő, akár élettelen, végtelen parány, vagy szinte végtelen kitejedésű kozmikus rész-egész. Olyan része a mindenségnek, ami
önálló egészként kezelhető, mint pl. egy Nap rendszere. Minden lényege egy-egy olyan egyedi lél, Aki
Isten parányi szerves része, Vele minőségileg mindenben megegyező, de mennyiségileg összehasonlìthatatlanul jelentéktelen, Hozzá képest. Ám hogy
képességeit, energiáját érzékeltetni tudjuk, egy-egy
ilyen parány képes atom szerkezetét egybe tartani,
vagy egy egész Naprendszert s mindezt teszi annak
megnyilvánulása alatt egyfolytában, egészen megnemnyilvánulásáig, megsemmisüléséig töretlenül. A
Naprendszer gigantikus erejéről ha pontos fogalmunk nincs is, azt érzékeljük, hogy számunkra felfoghatatlan. Az már kicsit izgalmasabb, hogy egy
megfoghatatlanul parányi atomot ha maghasadásra, vagy fúzióra-, egyesülésre kényszerìtünk, olyan energiák szabadulnak fel amivel a nukleáris fegyverek, vagy az atomerőművek bìrnak. Tehát egyegy ilyen lél, kicsinysége ellenére Isteni energiákat
hordoz Magában. Mindig nagy kezdőbetű kìvánkozik lél bárminemű megnevezése elejére, mert Ő
Személy. Olyan individuum, Akinek saját-, örök, kifogyhatatlan személytelen energiája van. Így képezi
minden lél, adott létezési-, vagy létformájának, átmeneti burkának lényegét. (létezés ≈ élettelen, lét ≈
élő) Mikor egy megnyilvánulás létrejön, Isten/a
MINDEN/a Legfelsőbb (mindhárom egymás szinonìmája, ami nem csak hasonló, de azonos!) Teremtő aspektusa által megteremt, akkor a végtelen
lelki világból, annak különböző szintjeiről-, szféráiból lél milliárdok áramlanak/zuhannak a megnyilvánulást generáló lényeg vonzáskörébe. Itt, azon megnyilvánulás elrendelt szabályrendszerének
(természeti -fizikai-, kémiai-, stb.- törvényei szerint)
megfelelően előbb létezési, majd létformákat „épìtenek”/vonzanak magukra. Előbb egyszerűbbet,
majd egyre összetettebbeket, melyik teremtettségben milyent. A mi általunk lakott világban az emberi létforma az, melyből vissza lehet jutni, ki lehet
lépni az anyagi/fizikai megnyilvánulásból. Ez az
egyszerűbbtől a végső „bonyolultságú” létformáig
való fejlődés az evolúció*, amiben a lelki tìpusú, a
lélt burkoló anyagi/testi kényszer vékonyodása a
lelki evolóciós fejlődés. A nagyon szorosan, vaskosan burkolttol, az erősen megkötött, ragaszkodó
természetű embertől, az elengedő, az érintetlen, a
könnyed, az önátadó Istenes emberig. Nem addig
amìg ájtatos megjátszóként isteneskedőn alakìtja

szerepét, miközben mélyen anyag- és testfüggő!
Ragaszkodik testi tévképzetéhez, javaihoz, személyekhez, tárgyakhoz, ragaszkodik hitéhez, egyházához, csak éppen Istenhez alig. (* az itt vissza-vissza
térő ’evolúció’ kifejezés nem az a Darwini fejlődéselmélet, amiben magyarázat nélküli a különböző fejlődési szintek közötti váltás, változás forrásoka, hisz az ok = a MINDEN!) BBB.
„MINDEN” -részlet- Hatodik tudnivaló „Változó
létformákban változnak eszmények, emberi elmében, milliárd elmélet. Ezen rész-egészben Földünk életterén, Nap-nál Istenibbet lény hiába remél. Nálánál nem kell menedék jobb legyen, szebb,
erősebb e körben ki lehet? Nem kell emberképre
formálni, csak hagyni, ésszel félni, szeretni, befogadni s hatni. Itt is a MINDEN a közép, mint
bárhol, akár semmiben, mennyben, vagy más világon egyre megy, múló érzetekben megnyugvás
nem lehet...” - vagy - B.T.123. „...csapongó érzékek
felett ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél mi mozgat életet 124. ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben
majd harag s vágy nem kéjeleg 125. mit most
mondtam tőlem kapta Vivaszván a Napisten - tőle
Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanìt meg...” - azaz az
Abszolút Igazság kútforrása teremtettségünkben a
NapIsten, Aki a Legfelsőbbtől kapta meg azt. Nem
véletlen tehát, hogy sok kultúrkör Nap-imádatra
vezethető vissza, ìgy a jász ősiségé is. Azonos tőről
származnak a tűzimádati hitrendszerek is, hisz a tűz
a Nap(Isten) energiájának megnyilvánulása. Az sem
véletlen, hogy a legtöbb vallásos ceremónia, áldozati szertartás nem mellőzi a tűz jelenlétét, ha másként nem hát gyertya-, vagy mécses fénye révén.
Mert a MINDEN FÉNY (is) miként minden lél.
Istenre azonban nem csak, mint a Nap-ra kell/lehet
gondolni, hanem mint az Önmagában Teljes Isteni
„EGY”-re is. Ahogy Ő mentes mindentől, úgy a
kettősség sem érinti, hiába zajlik Őbenne. Az „azisnemis” törvény annyit fed, hogy egyidőben Isten és
az Ő elrendezései azok is és nem is mint amit mi
érzékelünk, vagy gondolunk felőle. Lássuk be: „Végessel végtelen fel nem fogható!” Hogy ősi, lelki és
mindentudó, az a Legfelsőbbel kapcsoltban már
kérdés sem lehet. Avatár Balarám nem tanácsolhat
hát mást, mint: B.T.337. „...mindig gondolj Reám
elméd szegezd MINDEN-re - akkor nem tévedsz
meg soha hajlékomat eléred 338. halljad Jas az abszolútot legfelsőbbik igazat - adom hogy javadra
váljon bizton járhasd utadat 339. eredetem nem ismerik felsőbbségek s szentek itt - nem tudják hogy
mindamennyi Énbelőlem érkezik 340. vagyok aki
születetlen s az ki erről tudatos - az már soha nem
téved meg nem jár bűnös utakon...” - kövessük hát.
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ember aki végső percben mindenét Rám hangolja - nem kerülhet másik helyre mint örök hajlékomra
A kinyilatkozás teljesen világos és logikus, csak a
sokság embere számára kivihetetlen. Nem szabad
ezt felróni, hisz első Isteni „adományunk” következtében elfelejtettük, hogy kik is vagyunk valójában. Egyszerűen nem tudunk róla, sőt még ha értesülünk is a lényegi lényről, a lél-ről, az ismerettel
csak elme szinten -ha- vagyunk esetleg képesek valamit kezdeni, de az azzal való azonosulás, vagy
annak megvalósìtott követése bizony már nagyon
bajos. Nyilván kisgyermekek, ilyen hìrekkel nincs
mit kezdjenek, mire pedig odáig ér az egyén, hogy
megkisérel értelmesen gondolkodni, addigra már
annyi réteg rakódott rá, hogy a valódi tudás nem
lát(szik) ki alóla. Szerencsére van három „válaszút”
időszak; pubertás-krisztusi-változó kor. Az első és
a harmadik nagyban függ össze a nemiséggel, a nemi hormonok intenzìv beindulása, majd a változó
kor táján, azok mérséklődése. Serdülőkorban nagyjából eldől, hogy „ki” lesz az erősebb; test, vagy a
szellem(iség)? Külső figyelmes szemlélő ezt jobban
képes észlelni, de az egyén sem siklana el felette, ha
érdeklődési körébe tartozna, mint ahogy nem tartozik oda, csak még nem tudja hogy mit is kezdjen
magával? Úgy 50 év felett hiába figyelmeztet a test,
a megszokás, a hiú berögződés, a nemi vágy kiélésében szerzett élmények nem akarnak engedni, ahogy az egyén nem akarja elengedni azt, aminek elmúlt az ideje. Van egy istenes vicc; „Mikor az Úr
megteremti az élőlényeket, kiosztja egyes fajoknak
a potens időtartamot. Ádám 40 évet kap, a majom
50-et, a papagály 80-at és ìgy tovább. Mivel vitának
nemigen van helye eltávoznak. Ám Ádám kevesli a
40 évet. Kér hát a majomtól 10-et. Mivel azt is kevesli, kér a papagálytól is 10-et. Ezért tartják úgy,
hogy a férfi ember úgy 40 éves koráig megfelelően
potens szexuálisan. 40 és 50 között inkább csak
majmolja a dolgot, majd 60 fölött jobbára inkább
beszél róla”. A változó korban -akár férfi, akár nőnem csak elengedni nem akar az addigi berögződésekből -nem csak a nemiekből- de nem akarja figyelmét új-, anyagi/testitől a lelki felé sem fordìtani. „Nem akarásnak nyögés a vége!” - mondja a népi regula és bizony folyamatosan megtapasztalható,
hogy a ragaszkodások megannyi baj forrásai. Betegségek, konfliktusok, másod(harmad) „virágzások”
kapuzárási pánik, erőltetése a „hisz még nem vagyok olyan öreg” -effektusoknak és férfi, nő egyaránt veti bele magát az „életbe” - már aki megteheti. Aki anyagilag nem engedheti meg magának az
sem mentes a próbálkozásoktól, ami vagy korai elhasználódásba-, vagy pszichés zavarokba-, szenvedélybetegségekbe (leginkább alkoholizmusba) torkollanak. Mindenbe belevág a sokság embere, csak
nehogy el kelljen engedni addig berögzött ragasz-

kodásait. Mindez pedig még csak nem is tanultság
kérdése! Hogyan gondolnának ilyen emberek Istenre, mikor még csak ráhangolódási szándék sem
merül fel. De három „választóút”-ról esett szó. A
közbensőnek nincs nemi vonatkozása, miközben
az azisnemis törvény jegyében hogy ne volna, hisz
úgy a 33. év körül ismét lehet dönteni: test(iség),
vagy szellem(iség)? Krisztusinak pedig azért tartják,
mert ebben a korban nyìlik lehetőség a megvált(ód)ás személyes gyakorlására. Nem mások által,
de a lelki törekvő egyénnek magának! A nagy döntés ideje; - Hogyan tovább? Mi legyen az érték, mi a
mérték? Annak a Jézusnak a személyéhez kapcsolódik a „krisztusi-kor” jelzős szószerkezet, Aki serdülő korában hagyta el családi környezetét s vándorolt Keletre valódi tudományok szerzése okán,
mert Ő (is) meghaladta kora hagyományos zsidó
hitrendszerét. Harmincas évei elején tért vissza tanìtani, „megváltani” amivel csak annyira ment,
hogy szeretet-tanìtása befogadatlansága miatt,
pass(z)iót -személyes kedvtelést- volt kénytelen bemutatni „kereszt-halálával”. Bár nem halt meg a feszületen, de a körülmények rendezése során máig-,
világvallási szinten ható téveszmét ültettek el követői megváltói mivoltával. Ha az emberiség addigi
bűneit vette volna magára, hát az nem sikerült s ha
a jövendőbeliek megváltása lett volna -állìtólagos„dolga” az sem vezetett eredményre. De nem is ez
volt az Ő küldetése. „Csupán” elmondani, hogy legyünk elvárásnélküliek, csak adjunk, és ne legyünk
részrehajlók. Még szerencse, hogy a mai Jézusra alapozott hitrendszert -korrekten- zsidó-keresztényként határozzák meg, mert bár a jézusi tanok nem
kerültek át a keresztény világ hétköznapjaiba, a viszonosságalapú-, elváró és részrehajló zsidó tradìció azonban világhódìtó. A jelen szakasz második
fordulata ugyan feltételes módban fogalmaz, de
olyan kizárással, hogy „...aki végső percben mindenét Rám hangolja...” az „...nem kerülhet másik
helyre mint örök hajlékomra...” - tehát egy felől a
Legfelsőbb nem átmeneti szférájába, mint pl.: a
mennyországba, vagy pokolbolygókra kerül, hanem
örök lelki hajlékra(ba) jut, ahonnan nincs újabb anyagi testetöltés. Ehhez csak mindent Istenre kell
hangolni, azaz semmi átmeneti anyagi, múló testi,
változó földi, mennyi vágy, vagy pokolbéli sötétség
nem terhelheti a távozó lelki embert. Ez nem kis
feladat, rendesen egy élet is kevés hozzá. Ezért
sorolja többször is Avatár Balarám, hogy mindig
Reá gondolva gyarapìtsuk a lelki értékeket, mérsékeljük az anyagi/testi béklyókat, hogy egyre közelebb kerülhessünk a felszabaduláshoz, ha nem jelen, hát akár számosìtható következő életekben, ami nem tart a majd’ végtelen megnemnyilvánulásig.
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a védikus tudás útján OM-ot zengő törekvő - lemondásban tör Énfelém elmondom most miként jő
Elöljáróban nézzük meg hol és milyen összefüggésekben kerül emlìtésre az „OM” -Teremtő Ige- a
Bizalmas Tanìtásban. B.T.96. „...Teremtő a tettek
oka Legfelsőbb OM mitől jő - ezért minden áldozásban tudjad jó Jas ott van Ő...” - azaz a Teremtő
sem örök, hiszen a MINDEN-től(ből) jő! Isten kedvtelése szerinti- egyik megnyilvánulása/aspektusa. Bár nem örök a Teremtő, teremtettsége fennállásáig mégis természetszerű, hogy Ő is létezik, megnyilvánul és miként a Legfelsőbb a teremtés oka,
ìgy a Teremtő a tettek oka, az Ő teremtő energiája
munkál a teremtettség okozataiban- s azok által, egészen a megnemnyilvánulásig. Mivel a szent, Legfelsőbb OM mitől a Teremtő ered, ezért a Legfelsőbb felé irányuló áldozati cselekvésekben is ott a
MINDEN, Mindátható energiájaként. B.T. 253. „...
vìznek ìze Nap s Hold fénye vagyok tudjad öreg Jas
- éppenìgy a teremtő OM férfierő s térben hang...”
- a teremtő OM „hangzás” is Isten Maga, (egyfajta
fizikai törvény-szerű megnyilvánulás) mint térbeli
hangzás, rezgés, hullámzás, változás, váltakozás, a
megnyilvánulás alap(fel)tétele. B.T.286. „...a védikus tudás útján OM-ot zengő törekvő - lemondásban tör Énfelém elmondom most miként jő...” szól jelen szakasz, arról aki zengi az OM-ot. Az
OM-t zengő B.T.287. „...szìvbéli vágya Rólam szól
elméje nincs szerte szét - elkülönülés az útja hátráltatást kerülvén 288. teremtő OM amit vibrál egyhegyűség Rám mutat - ìgy távozó testelhagyó nem
véti el az utat...” - tehát nem csak élethosszan részei
az OM „szócskák” mantrának, felajánlásnak, áldozatnak, de még a testelhagyáskor is ennek búgása az
üdvös. B.T.289. „...aki folyvást Énrám gondol Reám mint a MINDEN-re - harmóniában élhet itt
nem térìti semmi el...” értsd: Istenre gondolni nem
elvarázsolt misztérium, vagy vallásos szertartásbéli
kizárólagosság, hanem a kötelezettségkövető mindennapok szerves része, hogy tántorìthatatlan törekvő harmóniában legyen magával s környezetével B.T.320. „...univerzum apja s anyja Ősatya is én
vagyok - teremtő OM minden tudás s Nálam öszszes hatalom...” - Maga Avatár Balarám nyilatkozza
ki, hogy -többek között- a teremtő OM is Ő! B.T.
362. „...Bölcsek Bölcse is Én vagyok szóban OM
mi teremtő - imákban a csendben hangzó Himálaja
hegyek közt...” (Himalájának, csak a nem ott lakók
nevezik az Isteni hegy(ség)et, helybélieknek Himálaja) B.T.557. „...OM TAT SZAT szólt a Teremtő
„igen ez jó” imìgy van - jelölt papot s áldozatot
Védákat ìgy alkota 558. lelki ember OM-al kezdi
áldozást és adományt - önfegyelmet hìv tanìtást ahogy a Védákban áll 559. TAT zeng egyre áldozáskor adás gyakorlás során - önszigorban fegyelmesen viszonzásra nem vágyván 560. tudd Jas SZAT a

merő jóság létezés vagy ami van - teremtetett tehát
ìgy jó MINDEN ìgy akarta azt 561. áldozat és önfegyelem vagy az adás szintúgy SZAT - jó az hisz
szent kötelesség törekvő mást nem akar 562. áldozat vagy önfegyelem adás hit nélkül üres - itt és túlnan egyként ASZAT nemjó ìgy hát kerüljed ...” mely szakaszok hozzáfűzéseihez, majd eljutunk azok helyén. Hiába magasztosabb a hang(zás) az
ember vizuális lény, sőt a sokságot alkotó ’élvezkedők’ hit-minősége a: „- Hiszem, ha látom!” - ezért a
képi megjelen(ìt)és világunkban megkerülhetetlen.

A buddhizmusból eredeztetett ind és tibeti szimbólum,
valamint a MINDEN-tudat OM megjelenítése.
Az ’OM’ sem mentes sokféle megközelìtéstől és értelmezéstől, bár közismert kaligrafikus ábrája a
szanszkrìt, déva-nágari ìrásmód. Leginkább három
hangra vezetik vissza (A–U–M) különböző okfejtésekkel, de az legyen azon tanok sajátja. A MINDEN-tudat a kört képező „O”-ba zárt, ahhoz kapcsolódó „m” hullámot, ritmikus váltakozást jelenìti
meg. A kör Isten alapmintája, az egység, a tökéletesség, az egész-ség, a határtalan tér, a korlátlan idő
szimbóluma. A hullámzás teremtettségünk kettősségének természete. E kettős világban évezredes
vezérlő elv a védikus-, azaz tudás alapú bölcselet
melynek útját a MINDEN-tudat is követi, ám nem
keresve a hajdanvolt szertartásosságot. A folyamatos változás még bölcsek előtt is világossá teszi a
hely-idő-körülmény szerinti megvalósìtását az Abszolút Igazság keresésének, megfogalmazásának,
gyakorlatának, követésének. Ami elkerülhetetlen az
a lemondás. Helyes megkülönböztetéssel folyamatosan szétválasztani ált és való, ’jó’-t ’szeszély’-től s
’nemjó’-tól, majd ’jó’-kat követni, ’szeszély’-ről s a
’nemjó’-ról lemondani. Hiába a nagyìvű szólam,
hogy „Minden út Hozzám vezet!” - értsd: Istenhez,
mikor „A pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve” - legyen hát bármi lelkes elkötelezettség,
az igaz önátadás kora a lemondott életrend, úgy 75
év felett. Azt megelőzően még tisztességgel teljesìtendő ’tanuló’ ’családos’ majd ’visszavonult’ kötelezettség, kinek-kinek emberi osztálybéli meghatározottságának megfelelően; ’gondolkodó’ ’uralkodó’
’nyerészkedő’ vagy ’élvezkedő’ móddal, a mindenkori hely-idő-körülmény alapul vételével egyre csak.
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szívbéli vágya Rólam szól elméje nincs szerte szét - elkülönülés az útja hátráltatást kerülvén
Sok-sok istenes ember él a Földön, sokféle vallási
folyamatban, ám akiknek szìvbéli vágya Istenről
szól(na), az ugyan kevés. Van vágy (ki tudja milyen), még szìvbéli is (ki tudja mennyire tiszta), de
azok valahogy mindig az ember körül forognak
(hogy volna másként, mikor azzal azonosulunk).
Nem különb az elme sem, sőt az aztán igazán (ki)
csapongó. Még a figyelmes embernek is minden érzéke éber érzékszervei információira és sosem független a mindenünnen áradó hatásoktól. Mikor jön
a „pihentető” alvás, az elme bekapcsolja mozigépét és pereg a film hajnalig. Jószerivel szunnyadnak az érzékek s az alvó egyre csak hánykódik. Fáradtan ébred. Folytatódik a mókuskerék hajtása. Új
nap, új vágyak, meg persze ott vannak még a rendezetlen, beteljesületlen régiek s ki sem látszik az anyagi/testi/elmebeli igyekezetekből emberünk. Mikor lesz már béke? B.T.76. „...tudatlanság éjjelében
tudós bölcs világot lát - de az élők ébren léte hoz
tudónak éjszakát 77. élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - mìg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg mint
bölcseknek elméje 79. békét talál az a férfi aki hamis éntől ment - elhagy vágyat mindenektől nincsen benne ellenszenv...” - más érdekel tudót s tudatlant. Egyik vak a másik „országában”. Alázatos
nincs mit kezdjen büszkeséggel, miként a rátarti
számára lealázó-, de leginkább elképzelhetetlen az
alázat. Talán nem is tud róla. Higgyük úgy. Akik
nem tudnak a lél-ről, azokon hogyan lehetne számon kérni? Akik az élv keresői sokat találnak, csak
egyikben sincs ott a béke. Honnan ez a rejtőzködő
béke-vágy? A lél tud róla, de „gazdája” annak hamis énje miatt nem figyel Rá. Azután ott a szenv;
rokon- vagy -ellen. A ’szeszély’ felségterülete. Sem
nem ’jó’ sem ’nemjó’ de örökké támad. Vágy, szeszély, élv tényleg zuhatagként ömlik ránk. Valahogy, valamikor csak rendet kéne vágni. Na nem
karddal, vagy pallossal, ’jó’ szóval, mi nem mondhat mást, mint elhagyni a hátráltatókat. Még csak alig hogy körülnézünk azt látjuk igaz lelki fejlődésben minden világi hátráltat. Ezért mondja a MINDEN-tudat „Vele, de nélküle!” Szellemi elkülönülés. Ha tudjuk hogy lényegi lényünkben semmi anyagi nincs, akkor ugyan miért ne „különülhetnénk” el minden testi, anyagi körülménytől? Ha
elfogadjuk, hogy a szellem(iség) anyag feletti, akkor
azt kell hìvni segìtségül. Mert a rendes vallásos ember, a valóban Istenes nem arról ismerszik, hogy
minden templom, vagy feszület láttán hányja a kereszteket magára egyre csak, de arról, hogy észrevehetetlen. Ős jászok is egykor -jó ötezer éve- magasan szárnyaltak, mindenki felnézett rájuk. Ma azt

is alig tudják kik azok. Mikor a vizes, tüskés borkos
mentén ha ember gyalogol, csak hangját hallja, de
meglátni alig, a mindent túlélő ökörszemnek. Hangot ad s ha sikerül kifürkészni, pillanatokra meg
is villantja magát, hogy
„-Én is itt vagyok!”
Csepp, de hegyes. EurÁzsia mérsékelt övén él,
nem vonuló. Kerüli a
bajt. Szerény, nem hivalkodó mégis figyelmes. Mindig résen van. Tegyen hát lelki törekvő is ìgy: szerényen, nem hivalkodón, mégis figyelmesen. Ügyeljen
a hátráltatókra s kiművelt megkülönböztető képességével, döntsön mindig helyesen. A sokszor felemlegetett szabályozó elvek nem légből kapottak,
nem önsanyargató aszkézis az, de mindnek meg
van jó oka, mért üdvös ’nemjó’ s ’szeszély’ kerülése. Gondoljuk csak végig micsoda világ volna földi
paradicsomunk vágóhidak-, szeszfőzdék és borászatok nélkül. Bezárt droglaborok és -ültetvények
mellett. Dohányföldek s -feldolgozók hìjján. Rossz
(alkodó)-lányok s -fiúk nélkül. Tisztaság, becsület,
jó erkölcs. Csupán ennyi lehetne a nyereség. Mert
még a sokféle szerencsejátéktól remélt nyereség is
elmaradna, azok felhagyása következtében. A szegények adója (a lottó) alól is fel lehet(ne) szabadulni. De ilyesmiket kimondani főbenjáró. Legkevesebb zártosztály annak ki ìgy beszél. - Hát mindig
ìgy volt? - modják - Mi ebben a baj? - aki kérdi,
annak semmi, hisz nem ért semmit. De igaz lelki
törekvő nem tudatlan, lát, ért s végzi dolgait kitartón, mit elhagyni vétek. Tiszta fejjel, tiszta elmével,
ügyel kötelezettségeire s mìg csendben munkál, egyre csak Istent látja. Látja, mert érti a világot, tudja
ki mozgat és Ki az élvező, de azt is ki szenvedi el a
sok embertelenséget, nem Ő (bárhogy éli is át). Oly
érintetlenül cselekszik az Úr folyvást, hogy csak azt
látja a bölcs; - Minden rendben. Jó a Gazda. És
nem tud másra gondolni, mint a Legfelsőbbre, Aki
a MINDEN Tőle, Vele, Benne, de mégis teljes szabadságban. A szabad akarat mindig megengedi a
döntést. Lehet egy döntés ’jó’ lehet ’nemjó’ de lehet
bizonytalan, határozatlan, csapongó, mint a zabolátlan elme; ’szeszély’-es. Úgy van a sokság a szabadsággal, mint az egyszeri ember, aki szereti a tréfát, csak nem bìrja. Bármìly kopottak is, mégis magasztos szavak: béke, igazság, szabadság. Tudatlan
a békét nem leli, fél az igazságtól, a szabadság meg
addig tart mìg úgy van ahogy ő akarja, de nem tovább. Lelki ember nem ìgy megy Isten felé, de valódi szeretettel. Azzal amit csak hìrből ismerünk,
mert gyakorlóit ember nem leli. Bár az is lehet,
hogy csak nem értjük ki s mi van kiért s miért? No?
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teremtő OM amit vibrál egyhegyűség Rám mutat - így távozó testelhagyó nem véti el az utat
Lemondás, elkülönülés, hátráltatások kerülése, nem
kevés, de igaz lelki törekvéssel, jó’-ra való igyekezettel és a MINDEN örökös szem előtt tartásával
már szinte elég az „üdvösség”-hez. Lemondás a lelki fejlődésben való kedvezőtlenségekről. Elkülönülés az általános sokságtól. Kerülése a hátráltató körülményeknek. Keresni- és követni a ’jó’-t s belátni,
hogy a MINDEN-től semmi nem független. Hát
kb. eképpen „jő” azaz megy lelki ember Isten felé.
Mindennek szìntere pedig nem falak közé zárt hiábavalóság. Bölcsességben gazdag Keleten a hajnal
mindig szabadban töltött meditációval kezdődik.
Kultúrkörönként hol szellemi-, hol testi hangolódás
(ami nem ment a szellem szabályozásától) köszöntése a Napnak. Így kapcsolódik tisztulásra törekvő nem Istenhez, de- a mindennapokhoz. Mert a mindennapok kötelezettségei mindig teljesìtendők. A
valódi „zsolozsma” a kötelesség; tanulónak a tanulás, családosnak a munka s a család dolgai/gondjai, visszavonultnak az egyhegyű összerendezettség
gyakorlása. Lemondott már békével kelhet a Nap
előtt, megtisztálkodva várhatja a pirkadatot és
nyugodtan szemezhet az első sugarakkal. Ez a folyamat is többrétű. Tisztelet NapIstennek, hogy előbb kelünk sötét éji tudatlanságunkból mint Ő (aki
ugye le sosem nyugszik, csak FöldAnya forgolódik
rendelt sorsa szerint) Az első sugarak jótékony/
gyógyìtó hatásúak a megfelelő mantrázással egybekötött ritmikus nyitott-, majd csukott szemen át.
Mindehhez a friss, tiszta levegőn végzett lég(ző)
gyakorlatok és kész a „harcos” jöhet bármi is. Ha
alapos a gyakornok, akkor nem csak bebiflázza a
sok lelki-, de anyagi dolgot is, nem csak szecskával
tölti meg fejét, de józan ìtélő képességgel, meggondolja, megfontolja, rendje- s rangja-, értéke szerint
elkülönìti a sok-sok információt, majd annak megfelelően cselekszik. Nem a „lenni, vagy nem lenni?”
a fő dilemma -hisz a lét(ezés) elkerülhetetlen- de
leginkább a ’tenni, vagy (meg)nem tenni?’ A szokásos emberi értékrend szerint, lehetőleg -majdnemmindent ki „kell”(ene) próbálni, de ez olyasmi volna, mint ha a buzgó lelki gyakornok begyűjtené valamennyi ismert tant(ételt), mindbe alaposan beleásná magát, végül megkisérelné „szintetizálni”. Bármennyire is gyakori szellemi iskolák mondandójának összecsengése (még ha más is fogalmi és szókészletük) ha egybe szeretnénk rendezni, azt lát(hat)nánk, hogy a többféle puzzle játék „alkatrészei” többnyire nem illeszkednek. Mìly sivár is volna a világ ha minden egybesöpörhető lenne, végeredményként pedig valami szépséges csodát kap(hat)nánk. A Legfelsőbbnek, de még Teremtő aspektusának is gazdagabb ennél fantáziája. Arról
nem is beszélve, hogy a világ mérhetetlenül szìnes.

Nincs az emberi elme korlátai közé szorìtva. Ezért
is ajánlja Avatár Balarám -többek között- az egyhegyűséget, aminek nem mellesleg fókusza Ő, Isten
Maga. Bármìly szétszórt benyomást tesz is e teremtettség, alapos szemlélő megláthatja az egyfelé-mutatását mindennek. OM – Tisztelet hódolat, Lelki
Tan Mesternek, nemtudás sötétjét tudással oszlat el
– Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari – OM.
Az OM „O”-ja az örök kerek egész, „m”-je a folytonos változás. Tisztelet; a teremtettségnek. Hódolat; a MINDEN-nek. Lelki; az igaz tudás. Tan; a
bölcs tanìtás. Mester; a méltó Tanìtó. A nemtudás;
sötétség. A tudás; a világosság, mert a fény-, a világosság eloszlatja a sötétséget. Ki ìgy távozik teste
elhagyásakor, az nem téved el. Ha már életünk során oly sok tévutat járunk is meg, legalább végpercre hagyjunk egy esélyt. Ehhez azonban tenni kell,
kitartóan. A ’lemondás’ nem tétlenség, sőt örökös;
hol testi-, hol szellemi aktivitás. Az ’elkülönülés’
nem elzárkózás, sőt része lenni az egésznek; „csak”
érintetlenül. Kerülése a ’hátráltatók’-nak nem aszkézik, sőt figyelmes életvezetés a valódi tudás jegyében s nem az illúzió kényszerképzeteinek hódolva. Istennel sokféle kapcsolat lehetséges. BBB.
„Jász Úr és Tündér” – részlet: „...A Tündér vidáman csacsogott, kezében rétvirág, haja meg fenn
lobog. Koszorút font. A koronát a Nagyúr fejébe
húzta és nagyot kacagott. - Hódolatom Jó Ura! - s
már illant is tovább. A Jász Nagyúr csak csöndben
ballagott. A fura társulás egyszercsak Hat testvérrel
találkozott. - Kik vagytok? - ìgy a Tündér s kìváncsin pislogott. - Békesség - szólt első - Szolgálat második - Barátság - harmadján - Gyermekség - negyedik - Szülőség - ötödik - Szerelmesség - utolján.
... - Tündér! Szorult beléd értelem is, vagy csak ez
állandó gyerekség foglal el? - szólt csendre szelìdülve a Hadúr. - Nem kevésbé, mint érzésből beléd Jó
Ura! - fricskázott a Tündér. A Nagyúr erőst elgondolkodott. Lábait maga alá húzta, derekát kiegyenesìtette, karját nyugvón ölébe engedte és meleg tekintetét Tündérre emelte. - Világosìtsd hát meg nekem, mire megyek a Hat Testvérrel? - Békesség
mind megóv. Elvárásoktól ment meg s hogy egy legyél jóban-rosszban. - Szolgálat kitanìt alázatból,
hogy sose légy büszke. - Barátság megsúgja, ne tégy
különbséget. - Gyermekség a ráhagyatkozás biztonát nyújtja. Bìzz az Úrban vakon. - Szülőség tanìt
meg adni, adni és adni, semmit sosem kérve. - Szerelmesség a szìn önfeladás - ott már nincs méricskélés, adok-kapok. Nincs; legyen józan ész és nem
számìt akár az egész világ! - A Jász Nagyúr erőst elgondolkodott...” – mert a gondolat nem azért szabad, hogy parttalanul csapongjon tarka elmeszüleményként, de egyhegyűen rendeződjön össze az.
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aki folyvást Énrám gondol Reám mint a MINDEN-re - harmóniában élhet itt nem téríti semmi el
Az Istenre való gondolást sem kell(ene)-, nem (volna) szabad (el)misztifikálni! Pedig ember-, különöst
lelkiekre érzékeny ember igen hajlamos misztériumba merülni s azt keresni ott is ahol nem szükséges (nem mint ha nem volna, csak „Minek a’? –
ha az egyszerű Istenes-, tudatos-, erkölcsös lét elégséges). A MINDEN-tudat „alap mottója” - Mindenben látni a MINDEN-t! - hisz, ha a Legfelsőbbtől semmi nem független, akkor nincs olyan hely,
nem létezik olyan helyzet, ahol Ő s az Ő elrendezései fellelhetők ne volnának. Persze akik kizárják Istent, az Ő létét, vagy ugyan istenesek, de olyasfélék,
akik a MINDEN-t kìvül helyezik-, -képzelik el világunkon, azok csak „kitüntetett” esetekben, pillanatokban gondolják úgy, hogy valaki/valami -netán
felsőbb(ség)- időnként beavatkozik. Vagy ha nincs
semmiféle beavatkozás, semmilyen (el)REND-ezettség, akkor véletlen-, spontán-, ’csak úgy”-, ’magától’-, stb. van (szerintük). Pedig ha nincs történés-, változás következmény nélkül (mint ahogy
nincs!), akkor okozat sincs ok nélkül. Ha elfogadjuk
mindenek függését-, függőségét -legalább valamirendező elvtől, akkor „már csak” a rendező elv
„gazdáját” kéne felkutatni. Itt megint ketté válik
’személyes’ és ’személytelen’ megközelìtésüek vizsgálódási lehetősége, hisz mìg a ’személyes hitüek’
Valakire gondolnak -úgy- elsőre, addig a ’személytelen hitüek’ a semmiből indulnak ki, aminek olyasféle gondolatai támadnak, amitől a történések okai tán- elcsìphetőek. Itt, most maradjunk személyes
alapon, más területeket (ateizmus, materializmus,
személytelen szemléletmód) hagyjunk azokra, akik
ott tartanak. (És ebben az „ott tartanak” megfogalmazásban még csak alá-fölé rendelési törekvés
sincs. Mindegyik folyamat helyezze magát oda, ahova ő gondolja, az eredményt, következményeket,
figyelmes követő majd -egyszer tán- megtapasztal/hat/ja.) A MINDEN-tudat azt vallja, hogy ha
figyelmesen szemléljük magunkat-, környezetünketés a történéseket, akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy Valaki valamit elrendezett (nevesen: a
MINDEN mindent!) s az működik. Mikor valamit
nem értünk, akkor „csak” végére kéne járni annak,
hogy milyen útvonalon is haladtak az események a vélt- végkifejletig (hisz ki tudja hol is a dolgok vége?!) Mindezt pedig vezérelje a valódi ’szeretet’ az
elvárásnélküli, az adó (nem a kérő, nem a kapni vágyó) és az ami nem személyválogató, nem részrehajló, de megkülönböztetés nélküli, azaz Abszolúttal igyekszik „mér(legel)ni” nem valamely elfogultság, vagy elragadtatás szerint. Aki ilyes életvezetést
követ, az még mikor nem is érti a történések
komplexitását, olyankor is bìzik. B.T.115. „... viszolyog vagy vágyódik - ne engedj a késztetésnek bìz-

zál legyen bárhogy is...” 628. „...kerüld minden vallás útját ... megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj...”
És a világ kisimul. Megszünik a diszharmónia. Minden „passzol” mindenhez, helyére kerül, minden oda ahova való. (Hiába keserű az orvosság, a beteg
testrész javára válik) Mindezt szìvből megérezni nagyon nehéz. Tán csak a lelkiekben legnagyobbak,
ha képesek, mert az Ő szìvük már semmivel nincs
befedve, megfertőzve, beszennyezve. Náluk érvényre jut az Isteni. Értelem és érintetlenség, ez
MINDEN-tudatú útja (módja). Megtanulni az igazat, meg a valót, érteni a világot, ha csak annyira
is amennyire épp kell. Eltérìthetetlenül. A MINDEN-tudat nem minden(n)ek tudása, nem mindentudás, tudatosság a Legfelsőbb felől. Tudatosság és bizalom. Ráhagyatkozás. Ember dolga a tett,
a ’jó’-ra törekvő tett, az eredmény Istené. Hogy én
vagyok az „élvező” mikor sikert érek? Ki vagyok
én? A hamis önazonosságalapú-, korlátolt értelmű-,
káprázatvezérelt érzetű anyag/test -hús-vér- ember? Amìg az elme ezt sugallja, addig csak a bonyodalmak látszanak, vágyak- s teljesülésük gátjai.
Mint, ha Rend-etlenség volna. Az anyag/test tudatú
ember pedig elkezd intézkedni. Tervez, szervez,
beleáll, megmozgat, felforgat, szövetségeseket keres, küzd -leginkább másokkal szembe, mások ellenébe- ... Miért is? Azért, hogy elképzelései megvalósulhassanak. Mik ezek az elképzelések? Élvezet,
javak, hatalom, dicsőség. És lám a világ ellenáll.
Persze, hisz a világ anyagi s nem lelki. Anyag dolga
a lél börtönbe zárása s ott tartása mìg létezés fennáll. Ez rendelt dolga, nem EllenIstentől való. Itt ki
hatni akar, ellenhatást talál. Sehogy sem akar kikerekedni a vágyott harmónia küzdő és küzdőtér között. Küzdő kedvelt terepén van, teszi mit tévképzetei diktálnak s mìg meg nem áll szusszanásnyi
gondolatra, egyre csak harcol, ha nincs ellenség hát
konstruál. Szunnyad a békevágy. B.T.431. „...tudd
meg Jas hogy lényeg a lél mi befödi küzdőtér - aki
mindezt felismeri annál van a bölcsesség 432.
mindezeknek ismerője egyedül csak Én vagyok ott a tudás ki belátja anyagot s tért áthatok...” mindenben Ő, Isten/a MINDEN/a Legfelsőbb
látható, ha tudunk róla, ha akarjuk látni, akarjuk
megérteni, ha elménk képes rá. Az ugar vad terméseket hoz, életképeset. Szellemi és erkölcsi hanyatláskor (mint most!) a gyom gondolatok léttere
virágzik. A kiművelt emberfő gyakorta csodát terem mi nemegyszer mégis életképtelen. A valódi
tudást kereső/követő belátja, hogy mindez nem
Isten-telen. MINDEN minden, Kinek semmi hìjja
nincs. Embernek ha tetsző világ, vagy ha nem is
rajta áll. Ám ha értőn néz mindenre, kevesebb lesz
mi disszonáns. Lehet itt béke, még ha csak belül is.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
290
azok a nagy lelkek akik Hozzám értek töretlen - többé sosem jutnak ide amit kellett leéltek
A „nagy lélek” természetesen allegórikus szófordulat, hisz minden lél egyenlő, nincs kicsi és nagy lél,
ahogy fiatal-, vagy öreg lél(ek) sincs, hisz mind
megszületetlen, örök. Mivel azonban a közbeszédben legalább emlìtésre kerül, hogy léteztek és léteznek olyan személyek (is) Akik -nem csak a nagy
kezdőbetüt érdemlik ki, de- életükkel bizonyságot
tettek arról, hogy a Legfelsőbb elkötelezett hìvei,
ìgy nem oktalan a kifejezés használata. (miként Mahatma Gandhi is joggal érdemelte ki a ’maha’ =
nagy, ’atma’ = lélek nevet) Lelki beállìtottságúak
számára ez bìztató, pozitìv megjelölés. Degradálódó korunkban már az sem kevés, hogy a bizakodásnak hely marad(t). Így hát ne is fogjunk oly nagy
lelkendezésbe a „többé sosem jutnak ide” kinyilatkozástól, mielőtt a lél anyagi/testi tisztogatásában
számottevő eredményt el nem értünk. Mert le kell
élni sok-sok életet, hogy a lél „kicsomagolódjon”
megszabaduljon kötelékeitől. Mikor egy lél ide ér értsd: ezen teremtettséget- ha az első testet öltése,
akkor egyszerűbb létformából sok-sok bonyolultabb létformán át jut el az emberiig. Ha már járt itt,
akkor cipeli az előző kötöttségeket, amiket korábbi
életeiben szerzett be. Sem az „elsőszülött” sem a
sokadik nem tud automatikusan mentesülni újabb
anyagi/testi születéstől. Mikor a nyughatatlan lél a
lelki szférában Istenre irìgyen, Őt másolni igyekvőn
uralkodni szeretne, akkor a Kegyes Úr megteremti
a lehetőséget, a szó minden értelmében. Látja gyermeke nyugtalanságát és együttérzőn teret biztosìt,
anyagi közeget, hozzá illő anyagi létformával. Különböző lelki tanokat sugallmazva melyikben uralásra bìztat, hol meg szolgálatra. Vannak segìtők,
vannak tanìtók, tudásnak őrizői, ilyen s olyan más
módon hivatottak, meghatározottságaik szerint. Ha
jelen korunkra igyekszünk leszűkìteni az Abszolút
részecskéit, akkor praktikusan mai lehetőségeinkről
érdemes szót ejteni, nem paradicsomi múltról, vagy
pokoli jövőről. Mit tehetünk itt és most? Elégszer
nem ismételhető, hogy első a tanulás! Ha már -kultúrköri meghatározottságunk okán- első életszakaszunkban nem sikerült valódi lelki tudásról is ismereteket szerezni, sőt még a második-, családos életrend is minden mással lefoglalt, mint sem értelmes
érdeklődés, akkor igazi felnőtt korban csak nem késő, addig ismeretlen tudáskincsbe is tekinteni. Ilyen
a MINDEN-tudat s az annak vezérfonalát képező
Bizalmas Tanìtás. A földi túlnépesedés, a FöldAnyát kizsigerelő és önpusztìtó életmód globálisan
megállìthatatlan, visszafordìthatatlan. Idealisztikus
elképzelés a fizikális kivonulás is az általánosságból
és valamifajta paradicsominak vélt közeget kialakìtva szigetelődni el a normalitástól. Istenes szellemiségű ember nem fogja mindezt Istenre, de tudja azt

hogy az Ő hozzájárulása, engedélye, jóváhagyása
nélkül létre nem jöhetett volna s nem jöhetne létre
ilyen ’istentelen’ világ. Minden itteni lél -beleértve
az összes létformát- megkapta a lehetőséget s kapja
folyamatosan; élje le azt amit kell, azt amit megszolgált. Kinek „könnyebb” kinek „nehezebb” élet
jut (mit most és előző életekben kivìvott magának!!!) és azzal kell-, lehet „gazdálkodni”. Maradjunk csak az emberi létnél, hisz azzal sem boldogulunk, hogy vennénk hát a bátorságot minden létforma „vizsgálatára”? Bár akár kecsegtető is lehet(ne),
de az un. ’isteni-ember’-i létet is tegyük most félre,
hisz oly csekély számosságuk (a viszahúzó százezreket semlegesìtő épìtő létük ellenére!) ’Állati-ember’-eknek meg hiába szólnánk, legjobb esetben
tágra nyìlt szemekkel értetlenkednének; - Mit beszélsz? - ìgy az ember-léthez méltó, ’emberi-ember’-el próbáljunk meg kezdeni valamit, közülük is
azokkal, akik előtt a végcél Isten/a MINDEN/a
Legfelsőbb Maga. A többiek számára van bőséges
választék, keressenek, kutassanak azok között s
boldoguljanak megértésük-, sorsuk-, érdemük szerint. Realista tisztában van azzal, hogy számlálhatatlan ledolgozandója van, ha csak emlékezete szerinti
-ez élet-béli- helytelenkedéseit veszi is számba. És
megint jön a „tanulás” fölhánytorgatása, hisz meg
kéne tudakolni, hogy amit akár csak egy napon belül teszünk, abból lelki fejlődés szempontjából mi
előnyös és mi kedvezőtlen. Ezen túl a napi tettek
közül mi milyen hatással van embertársainkra és
FöldAnyára. Első tisztázandó: életkorunk szerint a
rendelt sorban élünk? (0-25-ig; tanuló – kb. 25-50ig; családos – kb. 50-75-ig; visszavonult – kb. 75 felett; lemondott) Ezt követné (ami egyébbiránt az
elsődleges, de nehezebben „objektivizálható”) hogy
mely emberi osztály meghatározottsága kell(ene)
vezérelje eszményeinket s azon keresztül vágyainkat, életvezetésünket. Mindez nem kìvánság-műsor
és mesterségesen-, semminemű „tréninggel” nem
lehet osztályt váltani! Azonban bármìly zavarodott
is korunk világa, a kevertségnek meg van az az előnye, hogy egyén szintjén a lelki fejlődésben előbbre
vivőket lehet erősìteni, mìg a hátráltatók érvényre
jutását-, hatását mérsékelni. A ’gondolkodó’ - a
szellem jámbor embere, az ’uralkodó’ - az erkölcsös
hatalomgyakorlás küzdő embere, a ’nyerészkedő’ a tisztes munka embere, az ’élvezkedő’ - a szolgálat
embere. Tehát az ’élvezkedő’ meghatározottság
bármìly esélytelennek tűnő is a szellemi/lelki emelkedésben, a szolgálat alázatos gyakorlása révén óriási lépést tehet következő születése alkalmával kiérdemelt meghatározottság ’jó’-ra fordulásában, hogy
akár belőle is lehessen „nagy lélek” a szó összes pozitìv értelmében, egyén s köz javára egyaránt itt.
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ember léttér Teremtőtől e világig kereng itt - de ha elér árnyvilágot végleg elkerülheti
A szakasz első fordulata kétféle képpen is kezdhető: 1. „ember” – „léttér-Teremtőtől” 2. „emberléttér” – „Teremtőtől”. Nagyjából ugyanoda vezet,
hisz emberről, azaz a hozzánk hasonló teremtett
létformáról szól, valamint arról, hogy ez a léttér,
emberi létünk tere szintén Teremtőtől -Valakitőlvaló. Tovább lépve még -az első fordulatban- az „e
világig” való kerengés, az újabb és újabb megtestesülések körfogására (életről-életre történő kerengés-re*) utal, amìg az itteni léttér fennáll. (* a
’kerengés’ költői hangulatosságán túl azt is jól érzékelteti, hogy nincs egy határozott ritmikus keringés
szabályossága az újabb és újabb testetöltésekben,
de valamifajta szabálytalanságban kereng létünk sorozata.) Az már egyértelmű, hogy mint minden
aminek kezdete van, úgy e teremtettségnek is mint
kezdettel bìrónak, lesz vége, ami e-világ vége, de
nem mindenek megsemmisülése. Egyfajta át(viszsza)rendeződés. Anyagi értelemben megnyilvánultból, anyagi értelemben megnemnyilvánulttá válik,
azaz a lelkiből anyagivá „sűrűsödött” újra lelkivé
„nemesedik”. Mondhatnánk azt is, hogy „hìgul”?
Vérmérséklet kérdése, egy bizonyos, hogy jelen tudásunk szerint lél számára anyagi megnyilvánulásba
kell sűllyedni/zuhanni ahhoz, hogy megszabadulhasson uralkodási vágyától, amit a lelki világban
nem tud megtenni. Egyfajta - B.T.5. „...ezt is meg
kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6. csak föléri
egyszer végre nem ez az ő otthona...” - azaz nem a
korlátozott szabadság a lél végső állomása, de a
korlátlan szolgálata a Legfelsőbbnek. E szolgálatnak a helye már nincs kizárólagos „hely”-re szűkìtve, hisz akár még itt is végezhető az Úr szolgálata
oly módon, hogy a lelki ember -ugyan felszabadulhatott volna, de ő- az itteni „szolgálati-helyet” választotta. Ilyenek a valódi Nagy Szentek, akiket sosem szabad összekeverni a különböző rituálék során „szentté” avatott egyénekkel, leginkább azok
(hamis mázú) emlékével! (Vegyük példaként Árpádházi Szent Margit helyzetét. Akit Atyja -IV. Béla- Magyarország megmentéséért ajánlott fel az égieknek /mert hogy nem tudni, hogy IV. Béla ténylegesen kire is gondolt „ember-áldozata”  cìmzettjeként?/ Így az önmegtartóztató, önsanyargató életre kárhoztatott gyermeklány sosem nőhetett nővé,
különösen nem asszonnyá, megfosztva az Anyaság
Szent Áldozatától, helyette idejekorán hagyta el testét. B.T.569. „...kötelesség elrendezett azt megszegni bìz nemjó...” - hogy fogalmaz még Isten a Bizalmas Tanìtásban az önsanyargató életvezetésről?
B.T.553. „...testét ...sanyargató s azt vezeklésnek hìvó - merő sötét és tudatlan ilyen személy bìz nemjó...” - mìg a valóságot nem látó Apa - B.T.594. „...
nemjó annak az értelme ki nem látja a valót - illúzió

vallászavar mi rajta uralkodó...” - háromszorosan is
’nemjó’ által terhelt a történés, aminek iránya nem
Istenhez visz, de Tőle el/felé/. Mindezt természetesen hagyjuk meg a nyìltgondolatú lelki törekvőknek, a más hitűek éljék sorsuk szerinti világukat. Az
azonban megjegyezhető, hogy a királyi „ember-áldozat” ellenére még a XVIII.-ik században is érkeztek tatár támadások leginkább Székely-földre, de a
Szamos mentén az Alföldre is. Vagy a „szent”-felajánlás volt tévedés /netán álságos/, vagy a megcélzott Istenség nem bìrt Magyarország-védő-, békeilletékességgel. Mindez pedig bárminemű „szakralitástól”- netán tiszteletlenségtől függetlenü tényszerűség.) A második szakaszbéli fordulat „árnyvilág”
kifejezése itt épp fordìtottja a szokásos szemléletmódnak, miszerint a lelki világ a ’való’ az itteni/anyag(i) az ’ál’. Mivel azonban már tisztában vagyunk az azisnemis (egyidejű azonosság és különbözőség) törvényével, hát mikor való(di)nak véljük
világunkat akkor az, az is meg nem is, és a lelki világ is ’árny’ is, meg nem is, ha innen tekintünk felé.
(Nem nagyobb pongyolaság ez, mint mikor az
hangzik el, hogy a Teremtő önképére teremtette az
embert.) Maradva azonban az eredeti teljes mondandónál; mikor a lél e világból a lelki világba kerül,
akkor elkerülheti az újabb ideszületést. Hogy a lelki
világ mely szférájába jut is ténylegesen, az ugyancsak kifürkészhetetlen, de leg optimistább forgatókönyv szerint akár Isten/a MINDEN/a Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajlékára is juthat, ami lél
tényleges végállomása. Hogy miként megy a lél oda? Avatár Balarám kinyilatkozza: B.T. 287. „...
szìvbéli vágya Rólam szól elméje nincs szerte szét elkülönülés az útja hátráltatást kerülvén 288. teremtő OM amit vibrál egyhegyűség Rám mutat - ìgy
távozó testelhagyó nem véti el az utat 289. aki
folyvást Énrám gondol Reám mint a MINDEN-re
- harmóniában élhet itt nem térìti semmi el...” – azaz igaz lelki törekvő vágya csak Isten szolgálata.
Még az is mindegy számára, hogy hol. Elméje/gondolkodása/érték- és eszmény rendszere egyhegyű.
Tökéletes érintetlenség által különül el kedvezőtlenségektől és tudatosan minden hátráltatótól. Felajánlásait-, áldozatait OM-al kezdi és töretlenül vibrálja a HariRám-mantrát - Hari Rám Hari Rám
Rám Rám Hari Hari. És bár testelhagyásáig itt kell
éljen, harmóniába kerül mindennel és semmi nem
térìti el. BBB. „MINDEN” -részlet- Második tudnivaló: „A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni,
hisz mindennek része, miközben minden Őbenne
van, s mindennek figyelője, mozgatója, felügyelője
és minden elszenvedője. Szétterjeszti Önnön magát, Önmagán belül; időben, térben és létben, szét
a végtelenben, mi csak Őbenne véges...” – végtelen.
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Teremtőnek éjszakája ezer földi korszakos - nappala is éppen annyi s százévesen már halott
Ezirányú érdeklődők részére természetesen számszerüsìthetők is a kinyilatkozott időnagyságok, de
emberi létünk számára valójában felfoghatatlanul
hosszú-, mìg lényegi lényünk-, az időtlen (megszületetlen - örök) lél szempontjából elenyésző a
Teremtő életkora. Az ezer földi korszak: ezerszer a
négy korszak (arany – ezüst – bronz - vas az Ind
mitológia szerint: szattya - treta - dvápara - kali)
azaz 4 x /1.728.000 + 1.296.000 + 864.000 +
432.000/ földi év a nappala. A MINDEN Teremtő
aspektusának éjje is: szintén 1.000 x 4 korszak. A
Teremtő 100 éve 311 billió 40 milliárd földi év. Mit
is kezdhetnénk ekkora időtávlattal? Mint az örök lél
világunk fennállásának „csekélységével”. Ami azonban fontos információ jelen szakaszból, hogy Isten
Teremtő megnyilvánulása nem azonos fennállású
Vele, sem a végtelen számú lél-el. Valójában a Teremtő lényege is egy -ugyan kitüntetett- lél, Aki
azon létforma létezéséig Annak lényegalkotója. Azaz létező univerzális környezetünk megalkotója ugyanolyan lél átmeneti burka, mint minden létezési
formának, mert hogy hiába szuverén egyéniség
minden lél, mégis „csak” egyfajták. Ugyanolyan lél
a lényegalkotója egy elemi részecskének, egy atomnak és ìgy tovább, egészen a Teremtő-ig. Nagyon
fontos leszögezni azt a tényt, hogy ezen teremtettségben (persze más teremtettségekben is!) első
mindig az Okozó, Aki az Oka a Lényeget burkoló
Okozat-nak. Minden megnyilvánulás- és megnyilvánulási forma OKOZAT, Valaki, valamilyének
(pl. széndékának, gondolatának, vágyának, akaratának, stb.) a következménye. Az ’ok’ motìváló „tényezője” a lényeg, a LÉL. Tehát előbb van az a lél,
Aki Isten teremtő „funkcióját” fogja „kitölteni”
mint Annak lényege, majd Köré „szerveződik” a
FORMA. Hogy milyen a Teremtő formája, alakja?
Ki tudja. Van jelentősége? Istent sem szükséges
formába önteni még csak képzeleti szinten sem,
hisz végtelenségét bárminemű képbe, alakba, formába, dalba, vagy hangzatba beszűkìteni lehetetlen.
Mint a véges próbálkozása a végtelen kezelésére 
mi leginkább megmosolyogni való. Épp ìgy egy lél
a teremtettség Fenntartójának lényege, miként Isten Pusztìtó aspektusának is. Ez az analógiája a létezéseknek, létformáknak, köztük a számtalan Felsőbbséggel. A Teremtő -mint RészlegesIsten- az Úr
szándéka szerint készìti el alkotását, ám a műben a
Teremtő kreativitása-, szabadsága is benne van,
mint bármi remekben. Az általunk lakott világot
ilyennek alkotta Teremtője, ìgy tartja fenn Fenntartója, Akiről alig esik szó, még szellemi tanrendszerekben is. Leginkább minden Istenre van
fogva, ami azért önellentmondásos, hisz be kell
látni, hogy Ő Önmagában teljes, tervek s célok nél-

kül. Akik „akarnak” azok a MINDEN parányi szerves részei a lél-ek s általuk zajlanak a mozgások.
Egy-egy lél az Ő létformájába burkolva képes megcselekedni amit kötöttségei, kötődései lehetővé
tesznek. Így pl. a Teremtő teremt, majd mint ha
visszavonulna, figyeli Fenntartó „Testvére” működését. Ez a „figyelés” hasonlatos a Legfelsőbb viselkedéséhez, Aki hiába történnek Benne, Általa az
események, Ő mégis „kìvülálló megfigyelő” közvetlen beavatkozásai elhanyagolhatók a végtelen számú történéshez képest. Az Ind mitológia a ’madár’
és a ’tanumadár’ hasonlatot hozza, mikor is a ’madár’ csipeget, mìg a ’tanumadár’ „csak” figyel(i).
Oktalanság Istenre ruházni számunkra bármi jónak-, vagy nemjónak vélt körülményt. Ő ugyan
rendkìvül együttérző (is) mégsem azon fáradozik,
hogy teljes szabadságú „teremtményeit” folyton
egrecìrozza, erre elrendezései hivatottak, aminek
ismeretében hìvő ember képes különösebb nehézségek nélkül gyakorolni vallását, élni életét, ismeretük hiányában-, vagy az Isteni törvények figyelmen
kìvül hagyása esetén sok nehézséggel szembesülni.
Maradjunk most az ember-létnél. Első a 100%-ban
’lelki’ lél. Mivel azonban már sok földi létezésnek és
létformának volt korábban lényeg-alkotója minden
ember lényege, és hiába törlődik születésről-születésre a sok anyagi tapasztalás, emlékek csak maradnak testi- és szellemi képességek vonatkozásában
is. Így nem túlzó, mikor egyént állati-as jelzőkkel is
illetnek viselkedése alapján. Ez nem csak viselkedési forma, de a hozott emlék a múltból. A lél -űrbélin túli- továbbìtó „kapszulája” a hìmivarsejt. Ez
már önmagában egész rész. Önálló létforma, melynek milliói megszületnek minden hìmivarú „gazdában” rendkìvül aktìvak, kifejlődnek -értsd: termékenyìtőképessé válnak, azaz- alkalmasak a lél továbbìtására. Mìg életképes/termékenyülő-képes petesejtbe nem jutnak, leélik rövidke életüket s meghalnak.
Egy hìmivarsejt élete néhány órától, legfeljebb 3-5
napig tart. (Lél számára ez is egy potenciális lehetőség kiteljesedésre és ugyancsak nem viszonyìtható
a Teremtő lényegalkotójának élettartamához.) A
petesejtet bombázó rengeteg hìmivarsejt közül egy
(nagy ritkán több – gondoljunk az egypetéjű ikrekre) képes a nálánál vagy 200 000-szer nagyobb „Anya(g)-testbe” jutni s megindìtani az ember(ke) létet. Az emberkében pedig a korábbi egy-ség kettős
lesz, hìm-i és nő-i is (azisnemis) Apából s Anyából
csavarodik fel a DNS, ami a „gazda-lény” majd
minden sejtjét „ellenőrzése” hatása alatt tartja. Vallásos beszélgetések során gyakorta merül fel a Teremtő, ami pongyolaságból nemegyszer egyenlővétételre kerül a Legfelsőbbel, holott Ő mérhetetlen
nagysága ellenére; egyik megnyilvánulása Istennek.
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életének első napján léltömegek jönnek le - alkonyatkor mindahányan áramlanak fölfele
A Teremtő születése nem olyan mint a földi lényeké. Nincs kétneműség(e), nincs fogantatás(a), nincs
várandós-, vajúdó-, stb. állapot(a). Ebben az esetben (sem) nem igaz az „Amint fent úgy lent” analógia, ami sok szempontból helytálló, de nem mindig. (Miközben nem helytelen a hasonlat, hisz a
„lent” a „fent” valamifajta „tükre” de értelemszerűen nem ugyanaz, nem ugyanolyan sok vonatkozásban. Leginkább szűkebbnek ill. „torzultnak” mondható a teremtettség a lelki szférákhoz képest.) Isten
elképzelése szerint egy kitüntetett lél megkapja a lehetőséget, hogy a MINDEN Teremtő aspektusának lényege lehessen. Ez a lél „csupán” kitüntetettségében különbözik a többi lél-től. E kivételezett
lél von(z) maga köré anyagi megnyilvánulást, ami
maga a teremtés. A Teremtő mindvégig megmarad
teljesen lelkiként, semmi anyagi vonatkozása nem
lesz. És lesz anyagi vonatkozása (azisnemis) hisz a
teremtettség „központi figurájaként” műve része,
mert hogy az nem Rajta kìvül nyilvánul meg, hanem Vele együtt. Már azt is tudjuk, hogy az Ő
„funkciója” a teremtés maga, de a fenntartásban
már a MINDEN Fenntartó aspektusa a főszereplő,
miközben a Teremtő nem szűnik meg. Olyan
„megfigyelő” aki a teremtettség lényege marad, annak megnyilvánulásáig, kb. annak „nappaláig”.
Hogy miből alkot a Teremtő? Az alázúduló-, alázuhanó lél-tömegekből, Akik minden megnyilvánulás
lényegalkotói, a legparányibbtól, egészen az emberig. Életteleneknek s élőknek egyaránt, úgy a mozdulatlanoknak, mint a mozgóknak. De bolygóknak
és bolygó rendszereknek is mind lél a lényegalkotója, mert hogy lényeg nélkül semmi nincs! E
lényegalkotók köré rendeződés elve az Avatár Balarám által emlìtett B.T. 249. „...megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld vìz lég hő
térrész egyszer ész értelem s hamis én 250. ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség - minden létnek leglényege parány részem örök lél 251. tudd
hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt
és ne csak hidd 252. minden ami csak létezik
gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon...” - e képletes „fonalat”
tekinthetjük kb. a Legfelsőbb Teremtő apektusának. A Teremtő ugyan fogantatás nélküli, mégis
van születése -értsd: kezdete- ami azzal jár, hogy
halála is van. Emberi léptékkel kezelhetetlenek az
Ő korának időmértékei, de belátható, hogy időrőlidőre van, teremt, majd mikor Isten Pusztìtó aspektusára kerül a sor, anyagi értelemben megnemnyilvánult formában létezik. Kvázi: alszik. Mikor
felébred, kezdődik az újabb kiáradás, annak rendelt
fennáltáig. Ez a ciklikusság úgy folyik örökkön a

lelki világban -a MINDEN-ben- hogy aközben a
MINDEN akkor is teljes mikor van megnyilvánulás és akkor is, amikor nincs. Mivel Isten végtelen
és mindig teljes, hát a megnyilvánulások és megnemnyilvánulások az Ő végtelenjének, más-más
szférájában történő léte és/vagy nemléte biztosìtja
mozgásában a mozdulatlan egyensúlyt. Azisnemis;
egyensúlyban változik. Jelen szakasz második fordulatának „alkonyat”-a a Teremtő egy napjának/
nappalának ciklusát képező idő végezete. Mi lesz a
sok „föláramlást” követő lél sorsa? Mind addigi tanulmányainak elsajátìtása szerinti lelki evolóciós
fejlettségi szinten vándorol sorsának megfelelően.
Nem fantazmagória a sokat emlegetett más dimenzió „képzete”. A végtelen lelki világban végtelen
számú megnyilvánulás van folyamatosan, egymással
párhuzamosan, melyek között nem kizárt a „vándorlás” lehetősége. Jól példázza a világok közötti
szabad vándorlást Nárada Muni, Akinek nevéhez
fűződik a Bakti Szutra, vagy az Általa inspirált Maha-Bárata (aminek egy fejezete a Bagavad Gìta), a
Ráma-Jána, a Srimad Bagavatam. Had álljon itt egy
kis részlet a Nárada Múni féle Bakti Szutrákból: „1.
Most hát beszéljünk az odaadás vallásáról! 2. Az odaadás igaz természete a legmagasztosabb istenszeretet. 3. Ez az odaadás nektárédes ambrózia. 4.
Ezt elnyerve az ember tökéletességet ér el, halhatatlanná válik és teljesen elégedett lesz. 5. Ezt elnyerve
az ember nem vágyakozik semmire, nem bánkódik
és nem gyűlöl, nem ujjong, s a saját érdekében nem
tesz semmiféle erőfeszìtést. 6. Ezt megismerve az
ember megmámorosodik Istentől és semmi egyébbel nem törődve az önvalóból merìti örömét. 7. Az
istenszeretet nem kéjsóvár, hanem egyfajta önfegyelem. 8. A vágyaktól való elállás nem más, mint a
világi s a szent kötelességek Istennek szentelése. 9.
Az önfegyelem igaz valója a Legfelsőbb iránti szüntelen odaadás s a tartózkodás mindattól, ami ezt
hátráltatná. 10. Az állhatatos odaadás a teljes meghódolás s a kizárólagos oltalomkeresés Istennél. 11.
Az odaadást hátráltató dolgoktól való tartózkodás
olyan világi és transzcendentális cselekvést jelent,
ami az Úr kedve szerint való. 12. Amìg az ember
tiszta szìvében nem sarjad ki a töretlen hit, a szent
ìrások szabályai a követendők. 13. Máskülönben
bukás fenyeget...” - mely sorok harmónikusan csengenek egybe Avatár Balarám Bizalmas Tanìtás-ban
kinyilatkozott ajánlásaival, hisz Nárada Munit tekinthetjük egyfajta Isteni küldöttnek is, Aki vándorlásai során úgy szolgálja a Legfelsőbbet, hogy az
Abszolút Igazságról szóló tudást osztja meg azokkal akiknek sorsa keresztezi az Égi Vándor útjait.
Nárada is azon valódi szentek közé tartozik, Aki itt
s más teremtettségekben végzi Isten örök szolgálatát.
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körforgás ez napról napra testöltés és elhagyás - nappalon az anyagi lét nemlétezés éjszakán
Az anyagi lét mindenestől átmeneti, úgy egyénileg,
mint globálisan, sőt univerzális szinten is. Az idő
relativitása szerint kinek rövid(ebb), kinek hoszszabb s van ami igazából felfoghatatlanul/kezelhetetlenül sokáig (ki)tart. Vannak élőlények -jellemzően mikroszkópikus szinten- melyek teljes élete
(születés-kifejlődés-leépülés-halál) percek, órák, esetleg napok, bonyolultabbak/összetettebbek élettartama akár években is mérhető. Egy ember legfeljebb ha 10 évtizedig, de pl. e teremtettség év milliárdokig megnyilvánul. A szakasz első fordulatában
emlìtett ’körforgás’ pedig a lényegi lény, a lél újabb
és újabb burkának, létformájának egymást követő
életeire, világok fennállására-, létére/nemlétére vonatkozik. Minden elmúlik egyszer. Deprimálónak is
volna tekinthető e régi bölcs megállapìtás, pedig a
puszta valóság, ami akkor is igaz ha bárki tagadja.
Felnőttek is inkább úgy tesznek, mint a kisgyermek;
amit kellemetlennek-, nem kìvánatosnak vél, azt eldugja gondolatai mélyére és próbál úgy „boldog”ulni, hogy kizárja azt. Néha mìly áldásos is az Istenadta feledés. Még a sokság -aktuális- normalitásban
élő tagjai is úgy vìgasztalnak bajt elszenvedőt; - Elmúlik! Ne szomorkodj! - Lám ők is tudják, vagy
csak mondják reflex-szerűen? Ember vérmérsékletétől függően, nagyobb, vagy kisebb garral feledkezik bele a mindennapokba. Még ha fel is merül a
más-, a több-, a teljesebb kérdése, elhárìtja; - Hagyjuk! - és hasonló hozzáállással kikerüli a (ki)józanìtó
információkat. Rosszul esik az igaz való, akár csak
morzsája is. Jobb elringatózni egy-egy sikeres élvezetkiélésben, újabb javak megszerzésében, hatalmi
képzet megvalósulásának érzetében, vagy hìrnevének erősödésében. Élv – javak – hatalom – hìrnév,
mi leginkább a hiúság alakjában nyilvánul meg.
Ennyi az emberi élet? Anyagcsere – szaporodás –
védekezés – pihenés? Hisz minden élő ezt teszi.
Biztosan több-, magasztosabb, ha már Istentől való. Életünk nem lehet egy operett, netán szappanoperányi csacskaság. És mégis. A napok körforgása
ébredéstől elalvásig minden nap újra kezdik az áltatást. Jó ez ìgy! Így a jó! S közben valami mindig hiányzik. Jónak tűnik (ìgy idézőjelek és aposztrofok
nélkül!) és mégis hìja van. Érzelem-vezérelte korunkban inkább érzi ezt az alany és értelme mértékében meg is toldja egy; - Legközelebb majd sikerül! Máskor majd biztosan az is meglesz! - és hasonló önámìtással. Nem újkeletű ez (sem). B.T.516.
„...kétfélék a teremtmények isteniek s gonoszok isteniről bőven szóltam halld most azt kik nem azok 517. démoni kit nemjó ural nem tudja mi jó s
mi nem - tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen
518. aljadékok hitetlenek nincs is isten hirdetik csak a kéj s az élveteg lét minek hódol mindenik

519. ők is isten teremtményi romlást végzők hadai lényegi lényt gúzsba kötik nincs ki innen szabadìt
520. fogyhatatlan törekszenek mámorosan élni meg
- gőgöt dühöt hiúságot állatias életet 521. örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók - élvetegek
kéjre törők minden fölé azt rakók 522. minden vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg 523.
mindent kapok mit akarok mondják s holnap is ìgy
lesz - mind az enyém sőt még több is nap mint nap
csak ezért tesz 524. egy ellenem lám legyőztem ìgy
jár majd a többi is - hatalmas és tökéletes szerencsés úr ìgy hiszi 525. nemes ősök sarja vagyok hozzám nincs ki fogható - majd áldozok ha kiéltem
mind amire vágyódok 526. megkülönböztetés nélkül káprázatba burkolva - vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét pokolra 527. kétes biztonságnak
dölyfe áláldozat s hamisság - ez mi útjuk sötétségük
számukra vallásosság 528. szabályozott élet nekik
lenézendő gyakorlat - csak hatalom birtok élv ár istent is megtagadva 529. mivel ilyen természetük új
létük sem lehet más - démonikus anyaméhbe juttatom el mindahányt 530. születésről születésre tévelyegnek egyre ők - létről létre egyre másra kezdhetik a legmélyről 531. pokol szféra három kapus
mindhárom oda vezet - kéj harag és kapzsiságból
jutni másra nem lehet 532. aki kerüli e hármast annak üdvös élete - amely úton ìgy elindul találkozhat
Énvelem 533. tökéletlen boldogtalan céltalanul bolyong csak - aki szeszélyt jobbnak véli mint a szentìrásokat 534. vedd e Bizalmas Tanìtást s kövesd kötelességed - tedd ezt s meglásd Jas barátom segìtenek intelmek...” - ám hiába az ezredéves intelmek, a
szellemi- és erkölcsi degradáció csak halad rendben,
rendelt útján. Ebben életről-életre szorgalmat mutat a tudatlanság embere. Mìg tart a Teremtő nappala -értsd: egy anyagi megnyilvánulási periódusaddig az adott kor (arany – ezüst – bronz – vas) jellege dominál. Amiben most-, és már jó ötezer éve
ember él, az lél-t nem dicsőìt, még akkor sem ha
győzőnek dicsőség a másik leverése, ha vagyonosnak dicsőség a kizsákmányoltak nyomora, ha hatalmas(kodók)nak dicsőség az elnyomottak tudatlanságban tartása. Az emberi történelemben dicsőség
volt gyarmatosìtás, dicsőség a hittérìtés, dicsőség
más kiìrtása, dicsőség FöldAnya feletti „győzelem”.
Teremtőnek éjjeléig ìgy van ez mìg élv a fő, szenv
igazgat (rokon s ellen) s pénz hatalma, miből nem
kér kereső. Az a lelki kereső, aki tudja, látja minden
sorsát, tudja azok rendelt okát s hiába is érez néha
jónak olyant, ami nem az. Figyeli a bölcs tanìtást, ügyeli a ’jó’ rend szavát, végzi dolgát töretlenül, szolgálatban merül el, uralni csak gyarlóságon hogyha
kìván, -ha akar, kötelességet bìz’ el nem hagy.
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tudd hogy van egy másik lét is ahol sosincs elmúlás - az a világ akkor is van mikor itt kor éjre vált
Az anyagi megnyilvánulásnak mindig kezdete van,
ìgy természetes, hogy véget ér. Azonban a lelki világ kezdet nélküli s mivel örök, ìgy hát vége sincs.
Ez nem azt jelenti, hogy a lelki világ statikus állandóság, hanem azt, hogy a benne zajló folytonos
mozgások áramlások következtében hol itt, hol ott
teremtés -megnyilvánulás- alakul ki a MINDEN
szándéka szerint, adott Teremtő jóvoltából. Épp
ìgy átmenetileg jönnek létre un. mennyei és pokolbéli közegek is, melyek szintúgy véges fennállásúak.
Legáltalánosabb a három szintű megnyilvánulás,
ami felső-, középső- és alsó részekből áll. Földi
világunk e teremtettség középső része, mely felettiek az itteni menny(ei), alatti a pokol(béli) réteg.
Mikor örök kárhozat kerül fölemlìtésre, vagy örök
mennyei boldogság, azok is -hasonlatosan a földi
lét(ezés)hez- kezdettel és véggel bìrók. A MINDEN-tudat nem fordìt különösebb figyelmet ezen
emberi léten túli létezésekre, hisz nem az a célja és
nem úgy törekszik, hogy bárminemű pokolra jutástól kelljen tartani. Figyelve az emberi „lélek-tant”
be kell látni, hogy a sokság számára a félelem a legjobb igazgató. Hangsúlyozni kell: a sokság számára,
a soksággal szemben! Ennek elsődleges közege az
emberek testtudatban való tartása. Hogy okkal, joggal féltsék anyagi/testi (ön)azonosság-tudatukhoz
kapcsolódó élvezeti lehetőségeiket, javaikat, pozìciójukat, hiúságuk sérthetetlenségét. Nem véletlen
hát, hogy a gyermekekhez hasonlatosan felnőttekkel szemben is a leghatékonyabb ’rend’-tartási
módszer a félelemben tartás, a folyamatos riogatás.
„-Féld az Istent!” - hangzik a nem minden megfontolás nélküli -manipulatìv- intelem, hisz ha Istent
mindenféle furfangos kegyetlenkedésekkel ruházzák fel, akár pl. ördögei révén a pokol-szféra Általa
történő „üzemeltetésén” keresztül, akkor sokan
voltak/vannak/lesznek, akik azért tesznek-, vagy
nem tesznek bizonyos dolgokat, hogy a bűntetést
elkerüljék. Nem voltak véletlenül a kereszténység
virágkorában, a középkorban a válogatott kegyetlenkedések, leginkább mennél nagyobb nyilvánosság mellett. Rettegjenek a népek a kìnos következményektől. Dominált a „Hiszem ha látom!” - ’élvezkedői’ meghatározottság. Mai vizualitás-alapú
világunk sem tesz mást! Sajátos módon vannak olyan tanok, ahol kijelölnek olyan „Isten-hátamögötti” helyeket, helyzeteket, módokat, ahol megúszható az amúgy értett vétkezés. Egyszerűen gondolkodók számára (ha egyáltalán a test- és a testi ragaszkodások féltésén túl az előfordul) egyszerű tanìtások kellenek. „Egyszerű az egyszerűnek, bonyolult
a bonyolultnak.” A MINDEN-tudat az egyszerűnek bonyolult, mìg a bonyolult számára (túl)egyszerű. Ez is egyfajta azisnemis, egyidejű azonosság és

különbözőség. Meg is felel, meg nem is. Az bizonyos, hogy nem a népszerű (ami - „Olyan mint a
nép olyszerű!”) olvasmányok közé tartozik. Ha valaki nem hiszi az érdemek szerinti földi kellemetlen
következményeket, hát majd a túlvilágon! - szól a
közkeletű regula. Mondhatják, hogy a MINDENtudat is riogat, amikor azt állìtja, hogy ’nemjó’ és/
vagy ’szeszély’-es tettekért ’nemjó’ és/ vagy ’szeszély’-es következmények jönnek. Ez sajnos nem
rémhìr. Ahogy a karma(visszhatás) törvénye sem a
fantázia műve. Nincs hatás ellenhatás/visszhatás
nélkül. A nagy Rend része a következmények arányossága annak kiváltóival. A vissz(a)hatás törvénye nem működhet másként, mint igazságosan.
Hogy gyakorta nem értjük az okozatok okát, nem
gondolunk időeltolódásokra (akár évszázadosra is)?
Gondoljunk csak a Turáni átokra, ami ezredév múltán is aktìv, vagy az egykori gyarmatokon elkövetett
galádságok visszaszállására napjainkban, a volt
gyarmattartókra. Mivel az emberlét célja nem a földi berendezkedés, nem FöldAnya- és élőlénytársaink kizsákmányolása, ìgy hát mindennemű szükséges és elégségesen túli elvétel, felhalmozás maga után vonja az indokolatlan elbitorlás okozta „vákuum” betöltését kedvezőtlen követekezmények formájában. Az értetlenség a tudatlanságunk eredője,
nem szellemlények cselvetése, de persze hús-vér
földi manipulátorok sem ártatlanok benne, akik akár a vissz(a)hatások megvalósìtói szerepét töltik be
-persze- szerezve maguknak/magukra ugyancsak
kedvezőtlen visszahatásokat, „dolguk” mégis végzik. A tudatlanságban való tartása a sokságnak
számtalan uralkodó hatékony eszköze volt/van az
emberi történetben. Még iskolázott, tanult mai szülőktől sem idegen; „- A gyereket be kell csapni!” gyakorlat. Nem csak Illúzió Istennő, Maya teszi
meg cselvetéseit, de kiváló tanìtványai vannak, akik
a megtévesztés fegyverét alkalmazzák önös céljaik
elérése érdekében. Ilyen cselvetés az „egyszer élünk” az „örök kárhozat” a „végtelen mennyei boldogság” stb. Az egy életben való hit azzal jár, hogy
egy életen át hajszoló elégedetlenség uralja az egyén
vágyait. Mindent most elérni, vagy legalább is minél
többet, hisz „Egyszer élünk!” Az „örök kárhozat”
bármìly elrettentően is hat, lám mégsem visszatartó, mint ahogy a „végtelen mennyei boldogság”
sem elég kecsegtető. B.T.506. „...létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő
csalhatatlan le nem jő 507. lél fölött van Mindátható ki Legfelsőbb személye - öröklétű s fenntartója hármasvilág egésznek...” - A lelki világ nem úgy
rétegzett, mint a megnyilvánulások, ám végtelenségében, végtelen sok féle/fajta szféra fér meg úgy,
hogy létük s nemlétük egyensúlyt alkot örökkön.
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megnyilvánulatlan e tér öröklétű éppenúgy - aki oda eljut egyszer annak már nincs visszaút
A lelki világ anyagi értelemben megnyilvánulatlan,
hisz nincs semmi anyagi vonatkozása - miközben
az ’azisnemis’ (egyidejű azonosság és különbözőség) törvény szellemében, ha az örök- és végtelen
lelki világ a mindenkori anyagi megnyilvánulások
foglalata is egyben, akkor természetesen mint Nagy
Egész nem érintetlen a megnyilvánulások történéseitől. Érintett, miként - s megint hivatkozva az ’azisnemis’ törvényre- attól érintetlen. „Sántaságában”
is vállalható hasonlatként emlìthető a fejlett lelki törekvő azon helyzete, hogy úgy él mint ha „normális” volna (látszólag a világi világ tagja, résztvevője)
Őt az ottani behatások mégsem befolyásolják eltökéltségében. Hasonlatos az Úr helyzete is, Akit Saját kinyilatkozása szerint; B.T.140. „...tett az engem
nem érint meg nincsen vágyam énnekem - ki ìgy ismer nem téved meg látja teljes lényegem...” - azaz, a
Legfelsőbb örök belső változásában változatlan, folytonos mozgásában mozdulatlan, állandó érintettségében érintetlen. Isten ìgy TELJES, még -számunkra- önellentmondásaival együtt is. Az örök és végtelen
lelki világban végtelen sok megnyilvánulás van párhuzamosan, melyik ilyen, melyik olyan, hisz a MINDEN
teljessége egyben szìnes is, nem valamiféle egykaptafára fabrikált tákolmányok gyűjteménye. Minden Isteni alkotás önmagában tökéletes, az annak megálmodott szabályok, -elrendezések, -törvények szellemében. A mindenséghez viszonyìtottan parányi ismert(?)- univerzumunkban sem találunk két egyforma galaxist, még ha a tudomány jelen feltevései
szerint azonos (?) fizikai törvényszerüségek uralják is
azokat. Nincs két egyforma bolygó, de egyelőre még
más ’szénalapú’ életet sem sikerült találni a belátható
teremtettségben. Így nem csoda, hogy ha egy lél megszabadul itteni anyagi köntösétől s mindez olyan
fokon történik meg, hogy nem kell számára újabb
itteni gúnyát (létformát) felölteni, akkor a lelki világ
olyan más szférájába kerül, ahonnan már nem ide kell
jutnia - (de) máshova. Azok az emberek, akik tisztában vannak azzal, hogy a halált követően nem
nyomtalanul szìvódik fel az ember ’lényegisége’ a
semmiben, azok különböző „fantasztikus” utazásokat
vizionálnak, képzelőerejük-, vagy az általuk elfogadott
hitregék nyomán. Ezek kutatása, vizsgálata nem
tartozik a MINDEN-tudat érdeklődési körébe, hisz
MINDEN-tudatú alapelve az emberkénti megtisztulás mindenféle kötődéstől, beleértve a menny(e)i
létbe kerülés iránti vágyat is. Érti, hogy az „egyszer
lent, egyszer fent!” elv egy körfolyamat, nincs benne
örökké itt és/vagy örökké „ott” (értsd: kinek hol?)
miközben itt is van tisztulási teendő és ott sem örökkévaló „kánaán”-ban lesz része a törekvőnek. A
földi kellemetlenségeket több hitrendszer túlvilági
jóléttel igyekszik ellensúlyozni, holott a legegyszerűbb

és leg etikusabb az volna, hogy „itt és most” nem tenni a ’nemjó’-t, se a ’szeszély’-t és „itt és most” tenni a
’jó’-t. De hogyan? Részlet; BBB „Menni vagy letelepedni” ìrásából. „...az ember-állat több egyszerű
túlélő szerkezetnél, még ha gyakorta azt látjuk is, hogy
az emberek többsége csak; anyagcserét folytat (eszik,
iszik, ürìt) – igyekszik megóvni testi épségét és létét –
szaporodik – és pihen. Ennyi? Hát legtöbbször ennyi,
csak ezeket a dolgokat igyekszünk mennél érdekesebbé, izgalmasabbá, élvezetesebbé tenni. Minél
jobbakat enni, -inni. (Az egészséges ürìtés élvezetét is
csak akkor tudjuk meg, amikor valami nincs rendben.
Gondoljunk csak egy jó vesekőre, vagy egy becsületes
bélcsavarodásra. Meg ha valami ott jön ki, ahol bement!) Aztán ha már ìgy van elrendezve, hogy a szaporodás első aktusa igen élménygazdag, hát gyakoroljuk – persze leginkább magáért az aktus öröméért.
(Nem vagyunk mi nyulak!) Óvjuk létünket, hisz ha
valami nincs kedvünkre, az kellemetlen, vagy talán fáj
is. Ezért hát igyekszünk elkerülni a kényelmetlen fáradozásokat, leginkább ébren történő pihenés formájában, hisz este nem tudunk aludni, mert TV-t kell
nézni! És ez ìgy folyik napról napra, hétről hétre, és
ìgy tovább. Azonban az ember nem gép, ami „örül”
ha működhet, az embernek vágyai is vannak. Szeretne
kellemes- és mennél kellemesebb érzéseket érezni,
szeretne sok-sok- és mennél több javat birtokolni,
szeretne mennél több-, ha lehet mindenek feletti
hatalmat, és természetesen ezt -meg minden mástmindenki tudja meg, tehát mennél nagyobb hìrnevet.
No itt már egyértelműen megérkeztünk az emberhez.
Egy atom nem akar királyi lakomán, fölséges italokkal
és ellentétes neműekkel, kéjes mámorban fetrengeni,
(hisz az azonos töltésű részecskék taszìtják egymást!),
egy növény nem akar hìres, vagy minden hatalom birtokosa lenni, egy állat nem kìván luxuskivitelű álomutazásokat. Ilyenekre csak mi emberek vágyódunk, de
bármi áron! Ha kell az életünk árán, ha kell a környezetünk épségének árán, minket nem zavar, ha
kilyukad Földünk védőpajzsa, nem ha ihatatlanok és
élettelenek lesznek a Föld vizei, nem ha elfogynak
erdeink és nem lesz ami éltető oxigént volna képes
készìteni az általunk fékezhetetlen mértékben eltüzelt
anyagok okozta és kibocsátott gázokból…de mindez
Föld Anyánkat cseppet sem zavarja. Őt még az sem
zavarná, ha mi nem volnánk! Sőt! És mi mit tudnánk
kezdeni nélküle? Az emberi természet velejárója a
társas lét -a magányba vonuló remetéket leszámìtvaaz emberek társas-ságban élnek. Ez természetes, hisz
egyedül nehéz volna szaporodni, egyedül mit sem ér a
gazdagság, egyedül ki előtt lehetnénk hìresek és egyedül csak önmagunk felett tudnánk uralkodni! (Ami
tán nem is volna oktalanság!)...” - az ilyesfajta bonyodalmakból ugyan nehéz szabadulni egy élet alatt.
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bár MINDEN-ként nem itt lakom mégis mindent áthatok - csak szerető önfeladás minek díja otthonom
Az egyik ’alap’ azisnemis „cikkely” hogy; - Bár nem
itt lakik Isten, mégis mindenben benne rejlik (itt is).
Ez nem afféle olcsó különbségtétel, hogy „Persze
hogy nem itt lakik, de van hogy itt van” - hanem
egy állandósult állapota a Legfelsőbbnek, amint
Magában hordoz mindent, közben mindenre hatást
gyakorol s mindezt teszi úgy, hogy Ő maga mindettől független. Ráadásul mindezt a valódi ’szeretet’ szellemében teszi: bárminemű elvárás nélkül
– önzetlen örök adóként – részrehajlás/megkülönböztetés/egyénválogatás nélkül s e „szent hármasság” a MINDEN esetében egyidejűleg jut érvényre!
Tévedés ne essék, a kiválasztottság (csoport, vagy
egyéni) a küldetésszerű kötelezettség nem kiváltság,
vagy bárminemű kivételezettség, de okkal (úgy) elrendezett helyzet. Normális (egyezményesen, adott
hely-idő-körülmény szerinti) viszonyok mellett kiváltságos állapotnak tartott(ság) helyett, valójában;
SZOLGÁLAT. Betölteni annak a „rendeltetésnek”
a szerepét ami a Nagy Tervben áll. Mindezt nem a
mesebeli varázslóinas példázatával (ahogy azt az
ember/iség/) teszi, gyarlóan istenkedve, de a Nagy
Varázsló -jelen esetben, értsd: Isten- illetékességét
és kifürkészhetetlenségét tiszteletben tartva. A világ-, miként az Úr igen fantáziadús és nincs ellenére
az improvizáció sem. Lényeg hogy a nagy Terv
megvalósuljon, amit az idő nem sürget! Tovább tagadható az „olcsóság” vádja azzal, hogy a legtöbb
vallási folyamatban fölemlegetett Isteni beavatkozás úgy tűnik, mint ha volna e világ, azon kìvül Isten és ha Ő úgy gondolja akkor közreműködik a
történésekben. Nagyon szenteskedők még kitüntetett különleges pillanatokként is értelmezik azokat
a jelenségeket, melyek megtörténtében Istennek direkt tettét/kegyét vélig fölfedezni. Pedig ahogy
nincs Tőle független(ség) úgy nincs Általa gyakorolt
kivétel(ezés) sem. Isten úgy munkál, hogy álmodik
(prózaibban: kigondol) egy megnyilvánulást, mely
Isteni Álom magában hordozza azon világ -fennáltáig ható- természeti törvényeit/szabályait/törvényszerüségeit és az azok szerinti működési mechanizmusát is. Ennek legjobb példája a három kötőerő; jó – szeszély – nemjó megalkotása és azoknak e teremtettség fennálltáig való állandó hatása,
érvényrejutása bárminemű kibúvó nélkül! Vagy ilyen a vissz(a)hatás-, vagy karma törvénye is. Semmi nem történhet következmény nélkül. De a karma-törvény nem csak mint következmény-, de sok
esetben mint okozó/kiváltó/cselekvésre késztető is
hat. Jelentkezik egy hiány(érzet) ami kikényszerìti a
„vákuum” ki(be)töltését. Létrejön egy vágy s akiben
a vágy ébred szinte elkerülhetetlenül eleget akar annak tenni. Kivéve, ha figyelmes, gondolkodó és fegyelmezett. Akkor nem ugrik ész nélkül vágya kie-

légìtéséért, de mérlegel, mely mérlegelés módozata
nem az általános emberi mód; a „Kis befektetés
nagy haszon!” vagy a „Miként fogok abból (anyagi/
testi szempontból) jobban kijönni?” - téves reflex.
A mindent átható MINDEN mosolyog. Hiába van
neki akár Haragvó aspektusa is, Ő alapvetően derűs. Még olyankor is, amikor lél parányainak emberi
burka gyalázatos tettek végrehajtója. „- Sajnálom, aki ma szenvedő, az korábban mások szenvedésének
volt okozója! Itt ez a törvény.” - Szerencsés esetben ez megtörténhet egy életen belül, de leginkább
életsorozatok során, mikoris az elszenvedő teljesen
értetlenül áll a történések előtt. Hogy Isten nem (elég) humánus? Minden „szerető önfeladóval”
szemben az. Aki mindig és mindenben elvárásnélküli, aki örökkön csak ad és ad, aki nem részrehajló
senkivel szemben és feladja téves önazonosságképzetét (mármint hogy ő csupán anyag/testi ember)
azokat boldogan várja Legbensőbb Bizalmas Otthonába. A többieket hagyja, had járják kacskaringós útjaikat, tanuljanak s okuljanak. Ha képesek rá.
Ha nem most, majd az elkövetkezendő sok-sok életben. Emberek hiába nőnek fel, viselkedésük felnőttként sem sokban különbözik az óvodai csetepatéktól. Leginkább a pillanatnyi érdek vezérelte
’szeretet-gyűlölet’ kihez-, mikor-, milyen viszony
csak hogy a képzelt önérdek érvényre juthasson. A
mögöttes gondolatok, szándékok valódi mérlegelése nélkül. A természetszerű következmények figyelmen kìvül hagyásáról nem is beszélve. Valódi ’jó’
igazi ’jó’-t hoz, szenvedélynek ’szeszély’ a dìja,
’nemjó’ pedig csak ’nemjó’-t szül, nem történhet
máshogyan. Mert hogy Isten s az Ő rendelt ’terve’
itt van köztünk örökkön. E „terv” nem olyan
szentìrás, mint számtalan közös(ködés)ség „szent”ìrása, de úgy egész, hogy minden lél-parány -szabadságfokának megfelelően- végezhesse és teljesìthesse kötelezettségeit. Van hogy egy mulasztás
„csak” előjegyzésre kerül. Felìrásra a ’Nagy Fekete
Könyvbe’ amit ne feledjünk fellapozni amikor valami nem kedvünk szerint alakul. Sajnos olyan tudást nem oktatnak sehol, amivel megfejthető volna
mit miért kapunk. Azt a bizonyos Turáni átkot sokan cáfolják. Annyi azonban történelmi tény, hogy
Vajk óta nem volt akár csak egyetlen évtized sem
mikor ne lett volna békétlenség magyar s magyar
közt. Az ősi magyar tudás- és hitrendszert kiìrtók
felé olyas „átok” (előrelátó jövendölés) szólt a máglyán haldokló táltosoktól; „- Legyen békétlenség a
magyarok közt, mìg Róma igáját le nem vetik!” máig is dehogy vetik, de hìrdetik. A MINDEN-tudat sem rendelkezik mindentudással, hogy mi miért
van. Ám az Úr mindenek tudója s örök pártfogója
az embernek. Nem ellensége Ő Ön-magának!
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elmondom most Jas barátom mik a szerencsés napok - amikor a törekvőknek kijutása biztató
Előrebocsátható, hogy nem a biztosat, vagy kizárólagosat, de a „bìztató”-t nyilatkozta ki Úr Balarám.
Figyelemre méltó továbbá a „kijutás” mint lehetőség. Értsd; egyetlen -kellő szabadságfokkal bìró- lél
sem kárhoztatott örök itt maradásra. E szabadságfok elrendezett, Földünkön az emberi létformára, azon belül is az isteni-ember és az emberi-ember szintre korlátozott. Ami még el nem hanyagolható, hogy mindez a -lelki- törekvőkre értendő,
nem „akárkifiára”! Nem akárki(re) és nem nemfiú
(ra)! A női lét(forma) ide valósi. Még a legértelmesebb nő is tökéletes boldogságot képes leélni adott
női életében, ha minden női vágya teljesül. Persze
ha nem -ami az általános- akkor nagyon frusztrált,
ezért is keresnek jobbára a nők lelki „tìpusú” menedékeket. Ezért látni több nőt a templomokban,
vallásos szertartásokon, ezo- és „izé”- „szeánszokon” kivéve persze azon kultúrvidékeket, ahol köztéren is alig láthatóak a hölgyek, az ottani „rend”tartás okán. Sokszor esik szó un. egyenjogúságról.
Maga a kérdésfölvetés is sánta, hisz eredendő lényegalkotónk a sok-sok lél nemtelen. Se nem hìm,
se nem nő, miközben mindkettő – azisnemis. Majd
azután az újabb és újabb megtestesülések körfolyamatában, a kétneműek táborába érő lél anyagi burka meghatározottsága szerint kezd affinitást mutatni egyik-, vagy másik nemiségi irányba (ami itt most
a saját nemiséggel való azonosulást, nem a másik
nemhez való vonzalmat jelenti!) Nagyon lecsupaszìtva, a férfiember-, miként a hìmivarúak általában,
járnak kelnek s ha adódik tovább adják azt a magot,
ami a hìmivarsejtbe burkolózott lél, mint potenciális lényegalkotója a megfoganó, majd kifejlődő és
megszülető élőlénynek. A kellő értelemmel bìró nomádok -miként az ős jászok is- folyamatos továbbállásukkal óvták a természeti környezetet, túl sosem
szaporodtak. Birtoktudat hìján kìmélték önazonosságtudatukat bárminemű uralmi pozìció képzetétől.
A nem kellő értelemmel bìrók-, a kor törvénye szerint (értsd: Kali juga = szellemi és erkölcsi hanyatlás) sokasodtak, letelepedtek, bìrtoktudatba és énközpontuságba burkolóztak. Nem csak magukat,
de ivadékaikat, sőt mindenféle rokonaikat is mások
fölé/elé helyeztek, haszonelvűen halmoztak mindent (javakat, élvezeteket, pozìciókat, befolyásolást,
hìrnevet) A nomádok nem tudtak felhalmozni, hisz
gátolta volna szabad mozgásukat. Hogy előbb volt
a szükségletek feletti felhalmozás és az okozta-e a
röghözkötöttséget, vagy fordìtva, nincs mit firtatni,
bekövetkezett. Az egyhelyt való sokasodás már igen korán jelezte a problémaforrásokat, de különböző vallási-, politikai-, igazgatási- és hatalmi eszközökkel azt máig törekszik az ember mérsékelni,
bár csekély sikerrel (lásd örökös háborúk, kül- és

belviszályok, népvándorlások, stb.) Ha visszatekintünk az emberi történelemre, láthatók a különböző
rendű/rangú vezérelvek, melyek leginkább a hatalmon-, kiváltságos/kivételezett pozìcióban lévők anyagi/testi érdekeit szolgálták. Ezen közegben nagy
jelentőséget tulajdonìtottak/tulajdonìtanak a vérségi szaporulatnak, melynek hiába férfi a potenciálja
(mint a hìmivarsejtben lél-t hordozó nemző), a testalkotó, kihordó, világra segìtő mindig a nő. Értelmes nomádok a túlnépesedés ellen a megszakìtott közösülést alkalmazták, ami mindig a férfi lehetősége. Miután közhiedelem lett a „szaporodjatok,
sokasodjatok” és a férfi fejekben is inkább a borultság hatalmaskodott, mint sem a világosság, a
nők egyre csak szültek és szültek. Nem oly régi keletű az a népi szólás, hogy „Parasztember az esőtől
és a gyermekáldástól sosem félt” – hisz a sok gyermek életükben erőt, szülők öregségére biztonságot
sugallt az ész nélkül szaporodókban. A sokasodást
-a meglehetős énközpontúság okán, na meg a hamis tanìtások következtében- azért inkább családon
belül igyekeztek tartani. Így hát -az ugyancsak megbìzhatatlan- női személyekre ügyelni kell(ett). Ha
már van „énházam énváram” akkor a szülőképes
nők legnagyobb biztonságban ott vannak. Úgy tartják, hogy a női emancipáció kirobbantói az öntudatra ébredt nők voltak. Ez tévedés. A falak közé
szorult hölgyeket úgy lehet(ett) szabad prédává tenni, ha kiszabadìtjuk a köz terére. Mindegy, hogy
melyik nem mire alkalmasabb, mi az ő köteles útja,
az újabb keveredések (emberi osztályokon, életrendeken, népeken, nyelveken, kultúrákon, stb.-n túl) a
köz terére is kiterjedtek. Mivel az emberi nem
szabadságfoka a legnagyobb a Földön, hát az Úr az
emberi bölcsességre bìzta/bìzza a döntéshozatalokat. A szabadságfok kb. a szabad választás-, szabad
döntés lehetőségéről és képességéről szól. Lehetőség adatik minden embernek, de nem mindenki
képes élni ezzel, leginkább megfelelő ismeret és kifinomult intelligencia hiányában. Az atomi, vagy
más hasonló elemi létezések lényegalkotóinak nincs
választási lehetősége. Még az ösztönéletet élő öszszetett élőlények is épp csak érintettek szabad mérlegelés dolgában. Amikor már kifejlett megkülönböztetőképességről beszélhetünk az az emberi-emberek köre. Persze anyagi/testi értelemben a legtöbb létforma rendelkezik önérdekérvényesìtő képességekkel, sőt mindenek ellenében is, de annak
érvényrejutása csak tovább szilárdìtja téves anyagi/testi képzeteiket, valódi röghöz/Földhöz kötöttségüket. Intelligens ember belátja helyzetét, próbálja megérteni sorsát és tanul egy életen át azért, hogy
mivégre is a sok itteni fáradozás. Belül tudja,
eszével- s szìvével érzi, hogy el innen, de hogyan?
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kedvező a testelhagyás tűzhatások idején - Napnál és a fénylő Holdnál északi Nap félévén
Egy létforma rendelt helye a teremtettségen belül
adott. Van amely csak szűk körzetben képes egyáltalán életre, de sok egészen nagy határok között tud
úgy élőhelyet változtatni, hogy az látszólag nem befolyásolja. Ne feledjük semmi változás nincs következmény nélkül! Rendesen a rendelt élőhely elhagyása szükségtelen. Azonban itt e fránya szabad akarat, ami az emberi kìváncsiságra és különösképpen a telhetetlenségre települve néha még a Föld
bolygót is szűknek véli, nem hogy egy behatárolt
territóriumot. Bizton leszögezhető; ahhoz hogy egy
lelki törekvésű ember adott életét teljességben megélhesse egészen szűk körzet elégséges. A többi valódi hiábavalóság. Teljeskörű vizsgálódás helyett
maradjunk most a jász ősöknél. Ismert történetük a
Föld É-i féltekének 45. szélességi foka térségében
zajlott s meghatározóan folyik jelenleg is. Nem északabbra, nem délebbre és mindig maradva a mérsékelt égöv alatt. A Földi felszìnen való lét további
meghatározó eleme a domborzat, a vìzrajz és a természetes flóra-fauna. Ahhoz, hogy az elsorolt körülményeket teljessé tehessük, érdemes ide idézni
az elektronikus országútról az évszakok alakulásának miértjeit, mikéntjeit. „Az évszakok kialakulása
a Föld Nap körüli mozgásának, valamint a tengelyferdeségnek következménye. A tengelyferdeség miatt a napsugarak beesési szöge a keringés során változik, emiatt a Földön felmelegedésbeli különbségek alakulnak ki. Ennek a különbségnek az eredménye az évszakok váltakozása. A Föld elliptikus
pályán kering a Nap körül, iránya NY-K, az északi
félteke telén Napközelben kering, nyáron Naptávolban. („É-i Nap” – decembertől – júniusig)

Mérsékelt éghajlati övben négy évszakot különböztetünk meg, melyet a napfordulók választanak el
egymástól; tavasz - nyár - ősz - tél. Meteorológiai
vagy Hagyományos jellemzők szerint: Tavasz: a
lombhullató növények rügyezésétől, a vándormadarak visszaköltözésétől - a hőmérséklet állandó, tartós felmelegedéséig. Nyár: a hőmérséklet állandó,
tartós felmelegedésétől - a lombhullató növények
leveleinek elsárgulásáig, a vándormadarak elköltözéséig. Ősz: a lombhullató növények leveleinek el-

sárgulásától, a vándormadarak elköltözésétől - a
hőmérséklet fagypont alá csökkenéséig. Tél: a hőmérséklet fagypont alá csökkenésétől - a lombhullató növények rügyezéséig, a vándormadarak viszszaköltözéséig. Csillagászati évszakfelosztás: Az É-i
féltekén: Tavasz: március 21-étől - június 21-éig.
Nyár: június 22-étől - szeptember 22-éig. Ősz:
szeptember 23-ától - december 21-éig. Tél: december 22-től - március 20-áig. (A D-i féltekén: Tavasz:
szeptember 23-ától - december 21-éig. Nyár: december 22-étől - március 20-áig. Ősz: március 21étől - június 21-éig. Tél: június 22-étől - szeptember
22-éig.)” A Bizalmas Tanìtás az É-i féltekén hangzott el és a jászok is itt élnek. Mivel központi
égitestünk -NapIsten birodalma- a Nap, ezért a
Naphoz viszonyìtott pozìció nagyon lényeges. Természetesen nem tilos semminemű helyváltoztatás,
sem egyéneknek, sem népeknek akár kontinens váltása sem, de ezek következményei alaposan kifürkészhetőek lennének, ha erre a modern tudomány
figyelmet fordìtana. Tekintve, hogy a MINDENtudat nem mindenek megfejtését célozza, ìgy megmarad az ismeretterjesztő mélységben, az amúgy
nem lényegtelen változások, változtatások szemlélése során. Elfogadja az elrendezések alakulását,
még ha tudva is annak degradálódó minőségét. Ha
nem mindegy ki hol-, mikor- s hogyan él, természetes, hogy az sem mindegy mikor hagyja el testét
lényegi lénye. Azt azonban fontos hangsúlyozni,
hogy egy élet akkor teljes, ha az eltávozás formája a
természetes halál. Ebben izgalmas terület lehetne,
ha elhanyagolnánk a gyógyìtás beavatkozása következtében beálló „élethosszabbìtásokat” melyek
szintén minden egyén sorsának része. Ki több, ki
jobb, ki más egészségmegtartó segìtséghez jut soksok körülmény együtthatása eredményeként. Úr
Balarám elsőként a „tűzhatások” idejét emlìti bìztató körülményként. A „tűz” elem, mint durva anyagi megnyilvánulás a hullám, rezgés tartomány, köztük a fény, azaz nem sötét időben. (ebben nem a
villanyoltás a segìtő!  ) Lévén hogy a nomádok a
szabadban halnak meg, nappal, vagy olyan éjjelen,
amikor Hold-tölte van, a legintenzìvebb visszfény
idején. Ahogy a Nap sugarain érkeznek a lél-ek szakadatlan, a szerencsés távozás is azon hullámokon
történhet – vissza(felé). Ide kapcsolódik az elhalt
testtel való helyes „bánásmód” is, értsd; a temetkezés. Kedvező módja a hamvasztás, amikor ténylegesen a tűz által kerül „megsemmisìtésre” a visszamaradt „porhüvely”. Az „északi Nap féléve” ~
december 21.-től, ~ június 21.-ig tart az É-i féltekén. (A Délin fordìtott az elrendezés, de annak
nincsenek jász vonatkozásai, miként csak kalandvágyó jász vérek találhatók fel a Déli féltekén.)
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kedvezőtlen viszont füstnél éjen s fogyó Hold alatt - déli Napnak félévében távozó fönt nem marad
Miként a nappali-, fény melletti testelhagyás kecsegtető, ugyanez a fény hiányában aligha eredményez
kedvező(bb) következményeket. Persze e fényhatások egy szempontot képviselnek a sok közül. Közrejátszó tényező még az aktuális légáramlás is, felfelé, vagy lefelé. Felszálló légáramlatok mellett pl.
az áldozati tűz füstje felszáll, mìg leszálló időszakban inkább elterül. (Gondoljunk csak a biblikus
Káin-, Ábel féle tűzáldozat füstjének összefüggésére a történések tragikus kimenetelével - ami egyébbirát nem pillanatnyi féltékeny szeszély, de az
elrendezések természetszerű velejárója volt. Lejárt a
’pásztor’ -értsd:. vándorló nomád élet ideje- elérkezett a ’földműves’ általános letelepült életmód,
annak összes negatìv hatásával, legékesebben a
Föld kizsákmányolása. A szabad mozgású Ábel
meghalt, a röghözkötött Káin -a gyilkos- „máig”
él.) A lél testből való távozása után annak sorsa,
útja sokféle lehet. Elég általános a „helybentopogás” amikor oly erősek az elhalt és annak hozzátartozóinak kötődése, megkötöttsége, hogy nagyjából
helyben marad, de ne gondoljuk, hogy szigorú rokoni körben, még nemzeti(ség) szinten sem bizonyos. Leginkább -egyfajta- ellenoldalú születés várható. Kinek mit kell megpróbálni kiegyenlìteni, mit
kell törleszteni. A korábbi negatìvumok jóvá tehetőek. Immár biztosan tudjuk, hogy a lél testetöltése
nem „kész” test elfoglalása formájában valósul meg
! Első állomás a hìmivarsejt, majd a megtermékenyìtést követően a női petesejtből „épül” fel az új
test. Tehát senki ne gondolja, hogy a ma eltávozott
Nagypapa lényegi lénye holnap már egy másik kifejlett élőlénybe vándorol, általa „testesül” meg! Ez
tévedés. Így hát nem hogy „fent” nem marad, de
még csak „fel” sem emelkedik az emberi lényeget
alkotó lél-ek tömege. Itt bolyong, gyarapìtva az emberlétbéli sokaságot napról napra mérsékelve az
„egy főre jutó emberi intelligencia” hányadát. Lelki
értelemben degradálódunk, ez vitán felül áll. (Vegyük csak a formálisan vallásosok, a vallástalanok,
vagy a materialisták igen nagy -egyre növekvő- számát) Miként szaporodhatnának ìgy azok az emberek, akik tudják, értik, megértik a valódi lényeget, az
Abszolút Igazságot. Az ilyen sokság emelkedése
még a fényre vár. Számukra a kecsegtető időszakok
sem bìztatnak, hisz oly mélyen ágyazódtak be az
anyag- és testtudatú emberlét tévképzetébe, hogy
abból nincs senki aki kimenthetné őket (ha csak
maguk nem). Sőt, némileg úgy viselkednek, mint a
vìzben fuldokló, aki még nemegyszer az őt menteni
igyekvőt is magával húzza a mélybe. Bizony nem
ritka(ság) a leesett lelki törekvő. Még szerencse,
hogy a lelki értékek életről életre csak gyarapodni
tudnak -hisz örök értékek- fogyni sosem fogynak,

legfeljebb megnyilvánulásuk nem lesz magától értetődő az újabb gyakornok lét magatartása alapján.
De nem véletlenül mondják; „Ne ìtélj korán!” - Ki
tudja hogy „miből lesz a cserebogár?” - Mi tudjuk;
pondró-, vagy pajor- majd báb(u) lét földalatti sötétjében letöltött -rendelt- ideje után képes kirepülni a cserebogár. Mindezt persze csupán addig teszi
mìg magát degeszre falva okoz kárt, párosodik és új
lendületet vesz a „kerék” a földbe rakott tojások révén. Hogy az emberi élet nem ilyen? A sötét tudatlanságban való lét, a szellemi és erkölcsi mélyben
gyakorolt élet, falánkság, föltörekvés, de a felszìnen
is újabb dőzsölés és szex mindenáron. A cserebogarak sem törnek tovább. Figyelemmel arra, hogy a
két Földi félteke -különösen a Föld-tengelyferdesége- és a Föld, Nap körüli elliptikus pályája miatteltérően viszonyul a Naphoz, jelen szövegrész az
É-i félteke helyzetét vizsgálja ami egyben a Bizalmas Tanìtás globális megállapìtásain belül adott lokalitást vesz alapul. Ha visszagondolunk az előző
szakasz azon megjegyzésére hogy; „Egy létforma
rendelt helye a teremtettségen belül adott” - akkor
ezt határozottan elkülönìthető vidékenként és raszszonként is értelmezni lehet, azaz más „tájegység”
szűkebb-tágabb élőhely eltérő körülményeket eredményez s a lelki tanìtások is árnyalód(hat)nak. Gondoljunk a magashegyi népekre, az erdőlakó embercsoportokra; külön trópusi, vagy más éghajlatú
vidékeken, a szigetvilágok népességére, a pusztai
vándor népekre, vagy a sivatagi nomádokra, egyenlìtő térségi, vagy sarkkörön túliakra, stb. A Kali juga
kezdetével a sokat- és sokféle vonatkozásban emlìtett keveredések az emberi rasszokra is értendő, ami a valóságos Bábeli-zűrzavarral is érzékeltethető.
Nézeteltérések (kora)! Az eltávozó, de fönt nem
maradó lél-ek jellemzően a Föld „vonzás”-körzetében, a Föld különböző térségeiben -szerencsés esetben- nem csak újabb és újabb emberlétben, de
más és más rasszban, -nemzetségben, más és más
meghatározottságok közepette, hol férfiként, hol
nőként kényszerülnek eligazodni a globális zűrzavarban. A különbözőségek tökéletesen alkalmasak
a legalantasabb indìttatású manipulációkkal egymás
ellen fordìtani -amúgy jószándékú, jámbor- csoportokat is, mikor kinek a nevében, mikor milyen jelszavak mentén. Eközben egyszerüsìti az emberiség
-összetett- helyzetét, hogy a sokság nem bonyolódik mélyen szántó gondolatok firtatásába, beérik
a legegyszerűbb, vagy lebutìtott tanokkal, netán a
modern társadalomtudományos alapokon billegő folyton változó- nézetekkel, nem utolsó sorban a
politikai manipulációk gerjesztette fogyasztási kényszerképzetességekkel. Ilyen tömegeknek oly mindegy fény vagy sötét az üdvösség ugyan messze van.
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öröktől csak kettő az út világos és a sötét - világosban szabad az út fénytelen meg rögkötés
A lél testelhagyásának bìztató idejéről/körülményéről történő „tudósìtás” természetesen nem csak a
lelki törekvők ideális eltávozásáról (haláláról) szól,
de talán még hangsúlyosabban a fény és a sötét
kedvező, valamint kedvezőtlen hatásáról - gyakorlatilag mindenre. Tudjuk, hogy jelen világunk eredendő fényforrása a Nap. Még akkor is amikor
különböző természetes (pl. tűz, gyertya, gázégő,
stb.) vagy mesterséges (pl. elektromos világìtás)
fényforrásokat alkalmazunk, hisz azok mind -kisebb-nagyobb- átalakìtásokkal a Nap valamilyen
formában „akkumulált” energiáját hasznosìtják. Fa,
szén, kőolaj, földgáz azok épìtőelemeiben elraktározák a „besűrìtett napsugarakat” az elektromosság
pedig a különböző hőerőművekben elégetett energiahordozók felszabaduló (Nap)energiája által termelnek áramot. (A különböző atomerőművi, vagy
szél-, árapály-, vìzierőműveket, most hagyjuk figyelmen kìvül, hisz vizsgálódási témánk nem
energiatermelés) A fény, mint világosság elég ’világosan’ utal a szellemi felvilágosodottságra, mìg a
fény hiánya, a sötét(ség), nem bonyolult asszociációval a szellemi sötétséghez, a tudatlansághoz párosìtható. Azaz, a fény és annak hiánya a nemfény
(értsd: sötét) viszonya végig kìséri kettősség-alapú
világunkat, egész életünket. BBB „Jászhit” - részlet: „...Zaratusztra, (i.e. 628 - 551) a párszi - óperzsa
vallás alapìtója. Tanìtásának fő elve; az idő. („idő
vagyok, világok pusztìtója” - mondja a védikus tanìtásban a Legfelsőbb) Legfőbb tétele: „Isten a legbölcsebb út, Ő minden jóságos teremtője”. Fényhitű tanìtása szerint, a világ rendszerében a jó és
rossz harcából adódó kettősség érvényesül. Minden
létezőnek két oldala van: egy lelki, vagy mentális, és
egy fizikai vagy anyagi. Azonban nem csak megszemélyesìtette a természeti tüneményeket, hanem erkölcsi tartalommal is ellátta. A Napisten - Mitra; a
tisztaság, a fény a jóság az igazság képviselője, aki a
hazugság és gonoszság, a sötétség ellenfele. A csillagok, a jó gondolatok, a Hold; a jó szavak, a Nap;
a jó tettek megfelelője. A csillagok -mint távoli napok- teremtő kisugárzásukkal a jó gondolatok sokasága. A Hold -a teremtő sugarakat, hullámokat
visszatükröző- a jó szavak, jó vibrációk forrása. A
Nap, az eredet, a teremtés, a teremtő jó cselekedetek, jó tettek jelképe. "Életem legmélységesebb titka,
óh én Istenem, hogy minden létezőnek benső értelme Te vagy,
hogy kezdet és végezet, e világ létele és benső valója mind Te
belőled való! Hogy e világ értelmének leggyönyörűbb gondolata Te vagy, legjobb érzetünknek a legbensőbb magja, és
örök forrása a hullámzó élet végtelen árjának." Írja a Zaratusztra-hit szent könyve, a Zend-Aveszta, (aveszta = Tudás könyve) melynek tanìtásával a vándorló
ős Jászok is találkoztak, Jézus előtt századokkal. /!/

A magyar "világ" szó a világìt, világol rokon kifejezése. Ami világunkban világol, az a Nap, a forrás,
az éltető és pusztìtó. A Napisten a mìtoszok szerint
a kősziklából született, a szilárdságot, a folytonosságot példázza. Útja a tett, a Nap hatalma és szellemi ösvénye, mentes a szentimentalizmustól, a
moralizálástól, nem ìgér megváltást az emberiségnek, csak az aktìv szellemi és fizikai tevékenységre
bìztat. Követői a mindenség felett uralkodó istent,
a Legfelsőbbet látták benne, aki az istenek -védikus
hagyományok szerint dévák- közreműködésével
megvédelmezi az örök világrendet a hazugság és
sötétség szelleme ellen...” - a világosság „szabad útja” szintúgy nem csupán szerencsés eltávozási eshetőségről szól, de a szellem-, az emberi gondolat
szabadságáról is! Az egykor pusztai nomád életet
élt jász ősök nem természetszellemekkel incselkedő, vagy sámánok által elődobolt Felsőbbségekkel
kokettáló „egyszerű” népek voltak, de vitték, hordozták magukkal úgy a védai tanokat, mint az Aveszta szellemiségét, vagy a Manicheizmus hatásait,
melyek őshazájuk-, a Baktriai As városállamban
gyakorolt vallásos élet vezérfonalait képez(het)ték.
(megjegyzés: Zaratusztra is Baktria szülötte volt!)

Térkép: az ie.-i 2.000 körüli állapotról. BBB „Jászhit” részlet: „...Mani i.e. 216-ban született. Azt tanìtja,
hogy a hiedelmektől, hit-béli és hagyománybéli tekintélyektől az érvelés erejével kell megszabadulni.
A tudás megvilágìtó ereje teszi lehetővé, hogy az ember megértse saját természetét, az univerzumét, az
ember és a világegyetem sorsát. A tudás biztosìthatja, hogy megtudjuk, kik vagyunk, honnan jöttünk,
és hová megyünk. Mani tanai szerint csak a tudás
vezethet az üdvözüléshez, emberi mivoltunk kiteljesüléséhez. Legfőbb Lény: a Fény, amely a bölcsességet jelenti. (a Nap; személy, Fénye; a Nap
személytelen kisugárzása) Ez a kisugárzás, ez a
Fény sem nem szellemi, sem nem anyagi. Az egész
fénybirodalom az istenség testét képviseli. Isten fogalmi testét Mani mint öt hajlékot nevezi: Értelem-Megismerés-Gondolkodás-Mérlegelés-Felfogás
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öreg Jas én jó barátom ki tud mind a kettőről - nem esik az már zavarba mikor ideje el jő
Mikor eljön a testelhagyás pillanata legszerencsésebb Istenre gondolni, mint sem földi ragaszkodásokon csüngeni. Persze hogy is gondoljon olyanra
bárki, Akit tagad(ott), vagy félreért(ett)? Ez legyen
az ő sorsuk. Ateista kutasson a sok váltakozó ismeret közt, személytelen hitű a semmiben, különböző
vallási utak követője a maga folyamatának lehetőségei szerint. Egy bizonyos, aki nem tudja hova tart
annak egyik út sem jó. MINDEN-tudatú egészen
attól, hogy elfogadja a Bizalmas Tanìtás szellemiségét, annak követésén- és a szabályozó elvek gyakorlásán át, egészen a végső -eltávozásközeli- időszakig próbálja tisztogatni ne csak testét, de elméjét
egyhegyűen. B.T.111. „...vesd el minden kételyedet
reám gondolj...” -ne bizonytalankodjon- 225. „...aki
mindig Reám gondol sugaraim ölti fel - bűntelen
lesz s érintetlen nem téveszti semmi meg...” -már
majdnem tévedhetetlen- 337. „...mindig gondolj
Reám elméd szegezd MINDEN-re - akkor nem
tévedsz meg soha hajlékomat eléred...” - mert- 411.
„...az ki személyemnek hódol Reám gondol örökkön - szeretettel él MINDEN-ben az a legjobb törekvő...” - Ez a két első életszakaszban nagyon nehéz, valójában talán felesleges erölködés is, hisz oly
sok a kihìvás és oly sürgető érzés mindenek megélése, netán a kötelezettség, hogy mindez várat magára a -ma ritkán követett- ’visszavonult’ korszakig,
úgy 50 év felett-re. Mivel ez az ’életrend’ -gyakorlatilag- nem ismert, de legalább is nem közkeletű,
érdemes egy kis időt szánni miértjére, mikéntjére. A
’tanuló’(nak) tanul(nia kéne!). A ’családos’ vagy
’háztartó’ aktìv dolgozó és családfenntartó számtalan kihìvás-, kìsértés közepette. Ám ha a ’jó’-sors
embere kellő időben a szükséges és elégséges alap
tanulmányainak eleget tett, rendelt időben (férfiak
nők egyaránt 23-25 évesen) családot alapìt, majd
még 30 alatt világra segìtenek két lél-t gyeremekeik
alakjában, akkor az első két életszakasz végére tisztességgel elvégezhetik alapvető emberi kötelezettségeiket – tanulás – család – munka. Hogy nincs
emlìtve buli, szórakozás, csatangolás, nyaralás és a
többi? Ha azt- és annyit végez egyén mi szükséges,
minek a’? Pihenni akkor ildomos, ha valaki elfárad
(t). De mi van ha önkifejezés, szórakozás a gyermeknevelés, a pénzkereseti-, közösségileg hasznos
tevékenység, a párkapcsolat tökéletes harmónia,
ugyan mikor s mit kell(ene) kipihenni? Tudjuk ez
még ideának is rémisztő, olyannyira lehetetlen (ami
persze nincs - csak van /azisnemis/ ) ìgy hát marad
bőven „vezekelni” való úgy az élet (kb.) felén. Ezt
a „vezeklést” nagyon képletesen kell érteni, hisz a
múltat semmissé tenni nem lehetséges, bűnbocsánat is csak önálltatók körében ismert, a vissz(a)hatás működik. Semmi nem múlik el következmé-

nyek (vissza)hatás nélkül! A ’visszavonult’ életrendben értőn viselni kell. Ha sokminden jóvá nem is
tehető, de lehet ellensúlyozni. Az egyre csak gyarapodó lelki erények és -értékek, lassan képesek feledtetni az anyagi megkötöttségeket. Amint mérséklődik a testi/anyagi kötelékek szorìtása, úgy
kezd lelki törekvő számára mindegy lenni, hogy
mely évszakban, napszakban „kényszerül” elhagyni
testét. Mert, hogy volt olyan testelhagyás is, amit
főképp a fejlett(ebb) lelki emberek gyakoroltak az
ős-jászok közt, hogy pusztába-vonulás. BBB. „Bevégeztetett” -részletek- „Pusztavándor öreg Tátos
botra rója terheit, búcsút intve veszi lába napnyugatnak lépteit. Nincs itt sìrás, nincsen bánat, útra kél a jó öreg, aki látja mosolyt röptet, intve hódol
sok föveg. Elindul a végső útra, nem kìséri senki
sem, lenyugodott szìvvel, egyként, köszönt múló
életet. Nem vágyik ő üdvösséget - Mìly világ lesz?
Egyre megy! - volt mit szìvből megtehetett; - Ím,
most bevégeztetett! ... Térdig érő magos fűben járás már nem könnyüdik, lassan megy a Nap nyugtával, szemét egy csepp könny üli. - Elég volt-e? amit megtett - Átadta-e amint kell? - nem tudja
meg hogy lesz tovább, ki-ki éri amint tesz. - Ennyi
volt. Ím ennyi mára, pillanat lett sok-sok év! ... Itt a
hely mi alkalmas lesz, itt a végső nyughelye - végerőből botra dőlve, nyom a földbe rúdhegyet.
Tátosbot a kopjarúdja, végső harcnak harcosa, ez
lesz itt a békeküzdés, arca már nem marcona.
Nincs itt kürtszó, dob se szólal, lovasroham messze
leng; egy a küzdő, egy az ellen, le kell vetni életet. ...
Szikár kezek fonadéka botra kúszik ég felé, lehunyt
szemmel, emelt fővel csendesìti életét. Nincsen
benne ragaszkodás, vágyak álma eljövend. Egyre
könnyebb lesz már minden, áldozat mit elkövet. Itt
a végső áldozatja - Lám a játék véget ért! - ennyi
volt csak, most csak ennyi, föladja az életét. Nap
korongja egyet pislant, látóhatár pompaszép, fű, fa,
virág, madár hallgat; - Ím, elillant kósza lél! - ami
maradt már nem Ő az, nem a Kedves Jó Öreg,
csupán erős csontozaton szövetek és bőrköpeny.
Testmelegje már elhagyta, lepi éjnek harmata, megtalálja lágy fuvallat s más élőknek garmada. Mondta mindig jó öregje: - Életen az élet él! Tedd csak
mindig mi a dolgod, légy derűs és sose félj! Nem
tehet mást ember fia -miként többi élő sem- ha
nem okul, akkor marad, magát testnek vélőnek. Ez
az egyik legfőbb lecke; - Tudd hogy lél vagy, nem
haló! Testi rabság futó létünk, ősi tudást elhagyó! ...
Csend a vége, puszta béke, senki nem rì életért; Ennyi volt és itt a vége! Csapong, kacag csacska
lél…” - mert lényegi lényünk ìgy is úgy is elillan, de
hogy hol s hogyan folytatja azt már a visszavonult
életrendben gondos gyakorlással előkészìthetjük.
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MINDEN-tudat ismerője védákon már túlhaladt - üdvös bár a követésük hívem mégsem úgy halad
„Védákon már túlhaladt” ≈ MINDEN-tudatú tudja, hogy a szertartásos énekek és gyakorlatok a jelen
kor emberén már nem képesek segìteni. „Üdvös
bár a követésük” ≈ a védikus tanìtások sosem kedvezőtlenek, mivel a MINDEN-től valók, ìgy örökérvényűek. „Hìvem mégsem úgy halad” ≈ senki
nem élhet ma egy korábbi kor(szak) útmutatásai
szerint. A hely-idő-körülmény is Abszolút szabály.
A Védákat-, azok virágkorában a legmagasabb „ajánlási” szintre helyezték (nemegyszer kötelezővé-,
kizárólagossá tették!). Az idők során s ìgy napjainkban is sokféleképpen viszonyulnak hozzájuk nem
csak egyének, de különböző szellemi iskolák is.
Gyakori az a megközelìtés, hogy a Védák -többek
között- meghatározzák az emberi élet céljait, konkrétan annak négy legfőbb célját: „teremtés - kötelesség (teljesìtés) - élvezetek - üdvözülés (felszabadulás)” Meg kell mondani, hogy a MINDEN-tudat
szemüvegén át meglehetősen -akár- (ön)ellentmondásosnak is értékelhető az ilyes megközelìtés, ezért
bele nem bonyolódva más tanok szemléletmódjába,
idézzük ide Avatár Balarám védákkal kapcsolatos
szavait a Bizalmas Tanìtásból. B.T.323. „...akik Védák követői s bájitaltól* révülnek - jutnak mennyi
létezésbe felsőbb térben örülnek 324. de hogy érdemik fölélték újra lentre zuhannak - hiába a tankövetés vágyra vágyók maradnak 325. lásd hogy Véda
követői lent és fönt majd lent újra - de már teljeset
él aki Engem lát itt csak Úrnak...” („bájital” ≈
szóma, a szóma növény kivonatából készülő bódìtó, révülést segìtő ital, amit sok szertartás során -ìgy
a védikus időkben is- fogyasztottak) Tehát Úr Balarám kinyilatkozza, hogy lehet a védák előìrta szertartásokat követni, akár még bizonyosfokú üdvözülés szerű állapotot is elérni vélni ezáltal, azonban
tárgyilagosan gondolkodó MINDEN-tudatúnak
nem ilyes átmeneti (illuzórikus) „könnyűdések” a
céljai. Sőt még az is elhangzik, hogy „vágyra vágyók
maradnak” - ami tovább erősìti azt az intelmet,
hogy ha pl. a fent emlìtet -egyfajta mai megközelìtés- élvezetvágyat követjük, abból ugyan nincs szabadulás. (B.T.120. „...olyan ez a vágy mint a tűz lobog hogyha táplálod - még a bölcsek elméjét is kéjkésztetés átláncol 121. lélt borìtó anyagtestben vágy
mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet s
tévutakra sarkaló 122. bölcs belátás fő ellenét legyőzni csak úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod 123. csapongó érzékek felett ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél mi
mozgat életet...”) Mind eközben kijelenti az Úr,
hogy B.T.357. „...tudd hogy Én vagyok ... 359. Védák között hang dallama...” („Védák között hang
dallama ≈ a védai himnuszok hangsorainak vibrációja”) azaz olyannyira nem függetlenek Istentől a

Védák, hogy azokat is áthatja - sőt tovább megy;
B.T.557. „...OM TAT SZAT szólt a Teremtő**
„igen ez jó” imìgy van - jelölt papot s áldozatot
Védákat ìgy alkota 558. lelki ember OM-al kezdi
áldozást és adományt - önfegyelmet hìv tanìtást
ahogy a Védákban áll...” (** OM : ’igen’ a teremtő
ige. - TAT : ’ez’ Ami van, maga a létezés. - SZAT :
’jó’ Ami a ’jó’ kötésében van. - a Teremtő: a MINDEN teremtő aspektusa, egyfajta /megnyilvánulási/ formája, Védák vonatkozásában -is- Brammá,
Akitől a Védák származnak) A MINDEN teremtő
aspektusa az „om tat szat” kinyilatkozással jelölte a
Lelki Tanìtó(ka)t, a ’jó’ áldozatokat s ìgy alkotta
meg a Védikus szentìrásokat s mindez ìgy jó. A
MINDEN-től és az Ő szent akaratától semmi nem
független, ìgy bármi történjen is, Ő arról tudatos
még akkor is, ha nem Maga idézte elő. Tudjuk már,
hogy jelen korunk (a Kali juga) nem a korábbi
kor(ok) bármelyike, amikor más idők s más erkölcsök uralkodtak. Nemes(ebb) időkben -akárugyanaz máshogy „szól”. Sánta ugyan a példa, de
gondoljunk csak akár a belátható századokra, hágy
(rendszer)váltás, változás történt emberi közösségekben, netán globálisan és sosem kell(ett volna)
minden megelőző, minden ajánlását sutba vetni, teremtve újabbakat, mik hosszabb-rövidebb idő után
ugyancsak mellőzésre, tagadásra, netán üldözésre
kerülnek. A Védák nem ilyenek, akkor is örök értéket képviselnek, ha a kor másként tekint rájuk,
másként igyekszik az ember(iség) boldogságát elérni. Látható is, hogy a Védák nem kerültek könyvtárak porlepte hátsó polcaira. Ma is vannak iskolák,
melyek nem csak leporolták, de újraételmezték, igyekeznek a ma embere számára élhetővé tenni (ha
néha eltérìtetten is!) amit a MINDEN sosem tìlt. A
szabadság egyik legfőbb eleme, hogy a gondolat
mindìg szabad! B.T.45. „...tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint e földi
létre nemesebb viszonyba néz 46. ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz
jövőbe el nem téved higgy nekem 47. nem szédìti
mézes szóval misztikus édelgetés*** - nem gondolja semmiképp sem hogy más nincs csak szép remény...” (*** a misztikus édelgetés mézes szavai a
ma már alig értelmezhető -védai- szent dallamok
szavaira utalnak) A MINDEN-tudat ’véda’ kifejezéshez való viszonya rendkìvül egyszerű. Nem kutatja, nem firtatja annak rejtett, vagy értőknek nyìlt
szellemiségét, hanem aként tekint rá, mint „védai”
vagy „védikus” = tudás alapú. Persze nem akármilyen tudás, de a B.T. szerinti ’tudás’-fogalom eszmeisége, annak követése és gyakorlata, melynek
segìtségével felszìnre kerülhet minden egyén lényegi lényének Isteni teljes tudása és örök boldogsága.
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most pedig a legtitkosabb bölcseletet osztom meg - Veled mivel hív barát vagy meglásd gondot oszlat el
„Hìv barát” = hű barát, aki kitartó és nem vár el
Barátjától semmit. (valódi ’szeretet’ első fordulata).
A bölcseleti ismeretek jellemzően nem oldanak
meg problémákat, viszont megértésük belátóvá
teszi, az addig „felvilágosulatlan” gondterhelt személyt. Új-, más megvilágìtásba kerülnek zavaró körülmények. Avatár Balarám a legtitkosabb bölcselet
megosztására készül, de tekintsünk vissza néhány
eddigi elhagyhatatlan Isteni kinyilatkozásra. B.T.4.
„...ami Kuru mezőn történt elrendezett dolog volt letűnt dicső korok léte... 5. olyan idők jöttek soron
ami már nem dicsőìt - ezt is meg kell lélnek élni
hátha eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre
nem ez az ő otthona...” - Egy nemesebb kor letűnt, a Kuru mezei csatával beköszöntött a Kali
juga, a nézeteltérések-, a szellemi- és erkölcsi hanyatlás időszaka, de ez nem a lél ellenében van!
Hátha (föl)eszmél? 9. „...létünk éltünk ép úgy meglesz jövőben mint múltban volt - nincs kezdete
nincsen vége végtelen mi mozgató 10. ami mozgat
az a szent lél gyermekben és aggban is - ahogy eljő
éppúgy elszáll s rója egyre útjait...” - Mindenek- s
mindenki lényege egy-egy lél, Aki személy s mind
örök. 13. „...ki boldog ki boldogtalan van ki örül
van ki sìr - hideg meleg fény és árnyék mind egyre
csak változik 14. ne higgy az ìly változásnak ez csak
látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta
láthatást 15. testet öltött lélt is éri csak hogy ő nem
változik - mi szenvedés mi torzulás mind az összes
testi kìn 16. kit nem zavar boldogság sem kinek bú
is egyre megy - megérett egy jobb világra nem kell
újra kezdje el...” - Legyünk kiegyensúlyozottak és
lássuk be, hogy test és lél nem azonos. Sosem test
„lelkesül” hanem a lél ölt magára testet az Isten által elrendezett természeti törvények szabályainak
megfelelően, azaz a lél „testöltési” útja minden esetben- és csak a hìmivarsejten keresztül indul,
majd következik petesejt megtermékenyìtése és az
Anyatest oltalmában fejlődik ki az embergyerek.
(lelkek mindenféle kószálásait hagyjuk meg a misztériumok kedvelőinek) 23. „...nincs a lélnek születése halála sincs éppen úgy... 24. ...ősi az ő léte
miként örök valósága is...” - Minden lél örök, megszületetlen, ìgy kortalan is, hisz a végtelen időben
csak önkényes-, átmeneti időintervallumok és időegységek foghatóak meg, praktikus -emberi- anyagi
megfontolású kezelhetőség okán. 27. „...miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel másikat - tesz a
lél is egyre másra testi vándorlásokat...” - Értsd:
lélekvándorlás, reinkarnáció. 31. „...mert mi meghal
bizton új lesz miként új is mulandó...” - Aminek
születése van, annak halála-, elmúlása is van. Teremtettségünkben semmi nem tart örökké. 43. „...
ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi -

megszabadul félelemtől ìly lét bűntől mentesìt...” A kötelesség mindenek felett, de kinek-, mikor-, mi
a kötelessége? Ez sok helyt került körülìrásra és bőségesen esik még szó a B.T. -nagyjából- második
felében. 51. „...réges régi jó tanácsok három jármot
beszélnek - tiszta jóság bőszült szeszély s nemjó amit rejt e hely...” - Teremtettségünk rendelt velejárója a mindenekben érvényre jutó három kötőerő
- döntően keveredetten! Világunk a kettősség jegyében „fogant” de a két „szélsőség” -jó és nemjóközött, az örök változás okozta mozgástól folyton
„csapongás” van, még ha nem is ér mindig minden
változás egyik véglettől el a másikig. 54. „...tett gyümölcsét sose vágyjad egyformán élj rosszat jót... 56.
...elvárásnélküli legyél ez a lét művészete...” - Igaz
lelki törekvő belátó, megértő, tudja, hogy az elrendezések az Abszolút Igazság szellemében működnek, csak -még- nem értjük. 59. „...ha misztika ha
bűvölet vágyaidtól távol áll - bennem nyugszik már
tudásod sötétségből kitalálsz...” - Nem kell Istent
játszani! Tisztánlátáshoz nincs szükség mágiára,
vagy varázslatosságokra! 72. „...szilárd elme derűt
áraszt ... megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő 73. szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke
nincs - béke nélkül nincs boldogság elveszik a tiszta
hit...” - Szilárd elme + Derű + Kiegyensúlyozottság
+ (belső)Béke + Boldogság. 75. „...csak az egyensúlyozott - ki elméjét féken tartja érzékire nem lobog...” - Az elme folyamatos művelést- és felügyeletet igényel! 83. „...kettős út van tett vagy tudás
művelés - gondolkodó tudás útján más önzetlen
jön felém...” - A „szellemi” ember a gondolatokat
„műveli” a többiek -ha igaz lelki életet szeretnének
élni- szolgálat útján gyakorolhatják a tisztìtó önzetlenséget. 103. „...nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek...” - Hangsúly a cél-nélküliségen van! Ne tulajdonitsunk Istennek mindenféle
fondorlatos terveket! A Fél(ig)Istenek, Felsőbb Irányìtók ember-szerűen terveket szőnek, -dédelgetnek, provokálják ki azok megvalósulását. 106. „...
bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar...
107. aki tudás birtokosa ne zavarjon célvágyót...” Valódi bölcs végzi mi adódik s azt és úgy ahogy a
köznek lelki javára válik. 110. „...teljes való ismerője nemtudókat nem zavar...” - Akik a teljes való ismeretének hiányában vannak, azokat nem szabad
össze(meg)zavarni. Persze ha kérdés van, azt tisztességesen, a szükséges és elégséges mértékig meg
kell válaszolni. A zavar(tság) legyen a kérdező felelőssége. 116. „...önnön kötelességedet hibákkal is
ha teszed - jobb az mint hogy másét akár végzed
tökéletesen...” - Korunk egyik nagy baja, hogy
mindenki addig törekszik, mìg el nem éri azt a
helyzetet, beosztást, amire tökéletesen alkalmatlan.
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oly világos miként a Nap tiszta felséges tudás - egyszerűen követhető észfölötti majd meglásd
Mielőtt megismerkednénk a további „felséges tudás”-al fejezzük be a B.T. első feléből -nem csak
lelki törekvők részére- megszìvlelhetőket. B.T.119.
„...miként tüzet annak füstje anyaméh a magzatát tükröt meg a porlepel fed élőt akként burkol vágy
120. olyan ez a vágy mint a tűz lobog hogyha táplálod...” - A ’vágy’ nem ördögtől való, miközben
azt is be kell látni, hogy a vágy sem mentes a ’jó’
’szeszély’ és ’nemjó’ kötelékétől! Senki nem vitatja,
hogy a vágynak sokféle minősége van, ebből a ’jó’
vágyakat kell keresni, ápolni, a többi a ’nemjó’ irányába-, Istentől el-fele visz. A minél jobban tápláljuk, annál jobban ég! (mármint a tűz - párhuzam)
a ’jó’ vágy esetében is igaz, tápláljuk nyugodtan, annál kevesebb hely marad ’szeszély’ s ’nemjó’ számára. 124. „...ha megérted mi a lényeg értelmed is
rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s
vágy nem kéjeleg...” - Eljön a belső béke. 130. „...
bár én örök s születetlen vagyok mégis megteszem
- jelenek ez álvilágban kápráztató testbe meg 131.
ember testben megjelenek mikor elvész igazság kötelesség hol hanyatlik adom ember támaszát 132.
nemeseknek oltalmára galádoknak vesztire - igazságként alászállok lásd időnként testileg...” - azaz
Isten Maga száll alá -akár- emberi testben, ha úgy
látja szükségét. Hogy napjainkban miért gondolja
az Úr, hogy nincs itt az ideje megjelenésének? Ezt
Ő tudja. Mi annyit tehetünk, hogy keressük a lényeget s értsük is azt. 137. „...gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték - élvezkedő szintúgy
tőlem jármaimmal lekötvén...” - a négy emberi osztály a MINDEN elrendezése szerinti. Az ’élvezkedők’ is Isten tudtával teszik, mit tesznek, amin az
Úr rendszerint mosolyog. Ember, van még tennivalód! 138. „...gondolkodó tiszta jóság uralkodó
szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő
mind nemjó...” - A minőségeket lám Isten határozta meg Maga. 139. „...teremtek mint nemcselekvő
magamból mi végtelen - kit aszerint mi a sorsa s
mely jármoktól fékezett 140. tett az engem nem
érint meg nincsen vágyam énnekem...” - Az Úr a
teremtettség fő tervezője, a részletek rajtunk-, valamint Isten és a köztünk állókon múlik. 141. „...
egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság erő hìrnév szépség tudás lemondás és gazdagság...”
- Ezt az egyidejű minőséget Rajta kìvül senki nem
bìrtokolja! 160. „...minden tárgyi áldozatnál többet
ér a bölcs tudás...” - A ’tudás’ ismérveit lásd: B.T.
437.-441. melyek megvalósìtása az igaz bölcsesség.
165. „...nincs tisztìtóbb erő annál mint a teljes igazság - aki önzetlen kutatja önmagában rátalál 166.
önfegyelmes tiszta hitű előtt tárul bölcsesség - azt
elérve tudd rátalál tökéletes békesség...” - Keresni
magunkban kell, lényegi lényünket a lél-t, mi Isteni.

172. „...tudd hogy kötöttségtől ment lesz ki nem
utál s nem kìván - lemondóan tesz ő mindig eredményre már nem vágy...” 179. „...aki vágy nélkül
cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben - úgy
nem tapad visszhatás rá mint vìz lótusz levélre...” Mikor rokon- s ellenszenv nélkülivé válik lelki törekvő, elkerülik a kedvezőtlenségek. 181. „...belső
béke megtalálja azt kit nem köt semmi meg - ragaszkodót tette béklyóz nem szabadul sohasem...” (fel)Szabadulás a kötődések feladásával kezdődik.
190. „...MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt...” - Úr Balarám kinyilatkozza, hogy
a lél Isten mása. Minőségileg Vele mindenben megegyező, de mennyiségileg összehasonlìthatatlanul
parányi a lél a MINDEN-hez képest! 192. „...igaz
boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait...” - El kell hagyni a
„kettős”-látást. 204. „...ki elméjén uralkodik annak
barát elméje - ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége...” - Tegyük az elmét szövetségesünkké.
205. „...hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegìt - hideg meleg bánat derű gyalázat dics nem
hevìt...” - Mikor nem a csalfa elme irányìt, akkor érvényre juthat a mindenkiben szunnyadó lél. 207.
„...részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös egyet
ér...” - Nagyon nehéz lecke. 214. „...se koplalás
vagy virrasztás kevés se sok semmiből - túl sok evés túl sok alvás éppúgy elvon mindentől 215. aki
ismer középutat nem fárad meg sohasem - eszik alszik munkál pihen megtartja a mértéket 216. szabályozott életvitel szabályozza elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri...” - A
megfontolt életvezetés, a szabályozó elvek követése nagyban mozdìtja előbbre lelki törekvő fejlődését, megértését. 218. „...mikor elme lecsillapul
felszìnre tör tiszta lél - ki a MINDEN apró része s
bölcs az őstudásban él...” - A lecsillapult elme eláll
a mélyen meghúzódó őstudás útjából, mi őszinte -s
közérdekű- keresés esetén új dimenziókat nyit. 228.
„...aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg
mindenben - azt Én soha el nem hagyom s ő sem
hagy már el Engem...” - Isten sosem hagy(ott) el
bennünket, mi lettünk Hozzá hűtlenek. 248. „...ezer
ember közül ha egy ki őszintén törekszik - ezer ilyen közül talán egy ki lényem megérti...” - Nem
sok az igazán értő. 249. „...megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld vìz lég hő térrész
egyszer ész értelem s hamis én 250. ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség - minden létnek leglényege parány részem örök lél...” - Világunk alkotóelemei. 251. „...tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs - vagyok minden cél és
forrás fogd fel ezt és ne csak hidd...” - Ennyi csak
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ki kétkedve fogadja el annak sorsán nem segít - nem jut Hozzám újra kezdi míg nem éri tiszta hit
Úgy tartják, mindenki a maga sorsa kovácsa, ìgy hát
jobb kinek-kinek megkeresni és megtalálni saját
valódi útját*, miközben jó ha nyitott szìvvel, nyìlt
elmével szemléli a világot -ha nem is feltétlenül elfogadóan, de legalább befogadóan- hisz mindennek
sok-sok oldala, megközelìthetősége van. (Útálhatom én pl. az ónos esőt, még tiltakozni is lehet
ellene, de ha nem örülök neki akkor is esik, mikor
olyan az idő.) Nem kivétel a sokszìnűség alól az a
vallásosság sem, amivel találkozhatunk. (* többek
között ezért is bajosak a különböző felekezetek,
egyházak, kötött/zárt szellemi iskolák, mivel az oda
kerülőkre elég hamar olyan súly nehezedik, ami
nem ritkán még az őszinte figyelmet is gátolja,
hiszen meg kell felelni az ottani elvárásoknak, melyek hol toleránsabbak/megengedőbbek, hol ugyancsak szigorúak, kemények, nem ritkán örök
kárhozattal és/vagy kiátkozással fenyegetnek!) Hit
annyi van ahány ember, mert a valódi hit két fél
ügye: hìvőé és az ő Legfőbb Eszmeiségé-é (Aki/ami lehet Személyes Isten, személytelen erő/energia/gondolat, lehetnek Fél/ig/Istenek, de akár az
ateizmus melletti különböző filozófiai lehetőségek,
stb.) Amint ez a bizonyos egyéni/személyes hit
megvallásra kerül, kilép a közösségi nyìlt térre,
vallásosságként nyìlvánul meg. Mivel az embert közösségi lényként ìrják le, hát majd’ mindenki és
majdnem mindig társaságot, társakat keres. Nem éri be saját hitével (ami legtöbbször egyenlő énközpontú, /téves/önérdekalapú megfontolásaival) és
hite -nálánál magosabb, rangosabb- Felső(bb)ségével. Nem ritka az olyan emberi mentalitás, hogy
csak „Én vagyok, én számìtok, minden és mindenki
igazodjon hozzám! Még a Felsőbbségek is engem
szolgáljanak (ki)! Különben is Isten vagyok, vagy ha
még nem is de leszek!” Hát az ilyen felfogás bizony
messze van a MINDEN-tudat Isten iránti feltétel
nélküli szolgálatkészségétől, az Ő -értett/nemértett- elrendezéseinek -méltatlankodás/zúgolódás
nélküli- elfogadásától. Avatár Balarám Maga mondja, hogy B.T.303. „...MINDEN-tudat ismerője védákon már túlhaladt - üdvös bár a követésük hìvem
mégsem úgy halad...” - Így behatárolhatjuk a MINDEN-tudat kezdetét, a védákon alapuló vallásosságot követően az ó-, közép-, és új-kori vallások elé.
Ha vallásbölcseleti összehasonlìtásokat végeznénk
(mint ahogy nem tesszük!) meggyőződhetnénk róla,
hogy a „több”-be belefér a „keves”-ebb, mìg fordìtva bajos. A MINDEN-tudatba mind belefér mi
utána keletkezett (ha nem is egyetértőleg, de megértően, intelligens magyarázattal szolgálva a különbség oka felöl) mìg fordìtva sok hiány(osság)
lelhető fel ami a különböző vallásokból hiányzik a
MINDEN-tudattal szemben. Tekintve, hogy a

MINDEN-tudat forrása a MINDEN maga -Aki
Önmagában teljes- ìgy tanìtásának sincs olyan hiánya ami szolgálhatná az ember ’jó’-sorsát. Mielőtt
az Úr kinyilatkozná Jas-nak „a legtitkosabb bölcseletet” mely -véleménye szerint- „gondot oszlat el” azt is leszögezi, hogy az B.T.305. „...oly világos miként a Nap** tiszta felséges tudás - egyszerűen követhető észfölötti...” - ahol az „észfölötti” leginkább arra utal, hogy nem lehet(séges) puszta elmeműködési/logikai alapon felfogni/kezelni. (** B.T.
124. „...ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy
nem kéjeleg 125. mit most mondtam tőlem kapta
Vivaszván a Napisten - tőle Manu ősök Atyja ki
Iksvakut tanìt meg 126. szájról szájra szállt a tudás
bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt
lánc s máig nem jutott tovább 127. ezért ezt a
legszentebbik teljes tudást most neked - átadom
mert barátom vagy s tiszta szìvvel kérdezed...”)
Már korábbról tudjuk, hogy az igaz lelki törekvő itteni elsődleges útja -még a felszabadulás előtt- hogy
isteni-emberré váljon, akinek legfőbb jellemzője,
hogy szìv és ész együtt áll, értelem és érzelem nem
rivalizál benne, egy-ségben, egyetértésben-, belső
békében van. Tehát mit a következőkben Avatár
Balarám -Aki a MINDEN Maga- elmond, az azt
kétkedve fogadóknak -sorsán- nem segìt. Haladjanak maguk választotta „sorsuk”*** szerint s jussanak oda, amiről tudnak, amire vágynak. (*** a magunk választotta sors a szabad akarat érvényesülése.
Ugyan „meg van ìrva” de az ember szabadon
elfogadhatja, vagy szembe is fordulhat azzal. Lelke
rajta a szó valódi értelmében, hisz ahogy él, amint
törekszik úgy alakul lényegi lénye a lél befedettsége,
úgy halad szabadulása, vagy további beburkolózása!) BBB. „Balarám” - részlet- „...Balarám Istenember, aki bármit megtehetett volna, de nem tett.
Ám miként Isten, sosem volt tétlen! A lél sok
mindent megtehet, -bár nem büntetlenül- de nem
kell mindent megtennie! Az embernek, mint a lélnek, szabad akarata van, de miként a lél is szabad akaratából került a lelki világból az anyagi világba, aképpen, az ember is szabad akaratából választhat
tudása szerint/sorsa szerint; egyéni életutat. A lél
rosszul döntött, bár sorsa elkerülhetetlen. El kell
szenvedje, döntése következményeit. Az ember, tudás nélkül báb, az anyagi késztetések, a természeti
törvények útvesztőiben. A tudás egy ideig; hit. A
hamis tudás; tévhit. A tapasztalás; a hit megszilárdìtása. A hit; remény. Bizakodás abban, hogy akár
úgy is lehet. A tudás próbája; a tapasztalás. Igaz tudásról, csak tiszta tapasztalással lehet bizonyosságot
szerezni. Tiszta tapasztalás, csak tiszta érzékekkel,
szennyezettség nélküli értelemmel lehetséges...”
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mint a MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig mindent - át de nem Én vagyok bennük minden nyugszik Énbennem
Akivel Jas beszélt -a Bizalmas Tanìtás során/keretében- Ő Avatár Balarám (volt) mely megnevezésben az ’avatár’ alatt, Isten Maga értendő. Tekintve
azonban, hogy az „Isten” kifejezés is oly sokszor
kerül fölemlegetésre ugyancsak bekorlátozott Felsőbb Irányìtókra vonatkoztatva -is- (pl. egyes népek Istene, Teremtő Isten, Atya Úr Isten, stb.)
hogy szükségesnek tűnt olyan kifejezés bevezetése,
aminek nincs hiánya. Bizonyára lehetne még számtalan megjelöléssel-, netán különböző vallások,
más-más köreiben használt nevekkel illetni, de a
„MINDEN”-nél teljesebb magyar szót (magyarul, a
magyarban) nem sikerült kitalálni. (Mindez nem kitaláció, hisz nem Isten végtelen sok neve közül egy
-ami akár lehetne is, hisz mi nem fér bele a végtelenbe/?/- hanem egy/fajta/ pozìció, egy Abszolút
„poszt” aminek egyetlen sajátossága, hogy csak egy
van belőle és egy Személy tölti be maga a Legfelsőbb) Ha valami minden, különösen ha az Valaki,
azaz a Személyes MINDEN, Nálánál bővebb-, teljesebb-, mindent magába foglaló -jelen tudásunk
szerint- nincs. Tehát; MINDEN = a valódi, Önmagában teljes Isten, Aki az a Legfelsőbb, Aki „felett”
nincs senki és semmi. A Bizalmas Tanìtás esszenciája ìgy kezdődik; BBB. „MINDEN” -részlet„Első tudnivaló: A MINDEN mindenben benne
van, mindent áthat, miközben minden a MINDEN-ben nyugszik. A MINDEN-től semmi nem
független, még a semmi is a MINDEN része...” mindez talán a leglényegesebb alaptétel. Még ha
lél(ek)-el, vagy emberrel nem is foglalkoznánk, már
szinte mindent „megfejthetnénk” Isten „behatárolása” révén. A MINDEN személy! Nem „valaminek, a valamilye”. Olyan Személy, Akinek -többek
között- kiterjedése is van. Isten kiterjedése; Végtelen. Amint ide idézzük e kifejezést s azt Isten „egyik tulajdonságaként rójuk fel” abban a pillanatban olyan térre jutunk, ahol szinte semmi nem fogható meg szokásos emberi ésszel és -léptékkel.
Nincs olyan térbeli, vagy időbeni mérték, sem
nagyságában, sem parányában, ami kìvül eshetne e
végtelenségen úgy kifele, mint befele. Mivel azonban praktikus emberi mivoltunkban mit sem tudnánk kezdeni ilyen közlésekkel, hát kereteket szabtunk, bizonyos fokig egyes hitrendszerek még a
maguk Istene számára is. Már-már komikus, amikor isten-hátamögötti, vagy isten-telen helyekről,
személyekről beszélnek. Ugyancsak megmosolyogni való, mikor Isten ellenében bárkit, vagy bármit
állìtanak, mint ha az a valaki, vagy valami képes
volna a MINDEN-en kìvül lenni, pláne Vele -netán- reálisan szembeszállni. Persze nem tilos Istennel hadakozni, csak épp értelmetlen. Ahol a különböző kettősségek merülnek fel mint pl.: Büntető

vs. Megbocsátó, Jóságos vs. Gonosz, Teremtő vs.
Pusztìtó, stb. azok a MINDEN-en belül jól megférő sokszìnűség bizonyos szempontú ellentétpárjai,
de egyik sem Istenen kìvüli, túli, vagy feletti. Az
már valóban „észfölötti” hogy Ő miként hat át
mindent s úgy, hogy az nem Ő? (persze mint mindenek foglalata az is - de ezt majd lássuk a B.T.308.
’azisnemis’ felfoghatatlanságában) Fontos az első
fordulat „itt s mindenütt” „helymeghatározása” azaz; nem csak e teremtettségben, hanem valamennyi
megnyilvánulásban, sőt a megnemnyilvánult időszakokban is, azok „semmi terében” és mindig, az
örök időben. B.T.357. „...tudd hogy Én vagyok ...
367. ...pusztìtók közt az idő 370. ...örök Idő is Én
vagyok...” - Hogy miért pusztìtó az idő? Mert halad
s benne ami keletkezik, az születése pillanatától biztosan halad a halál-, megsemmisülés-, pusztulás felé. Megszületésünk pillanatától mi is napról-napra,
egyre közelebb kerülünk a halálhoz. Szerencsére
csak emberi mivoltunk, testi valónk. Az idő-megállìtás éppoly képtelenség, mint a teremtettségben a
változás-, mozgás megszüntetése. Ahol áll az idő,
ahol nincs mozgás ott nincs semmi - de ne feledjük, hogy ez a „lokális tér” is Isten része, Rajta belüli érthetetlenség. BBB. „MINDEN” -részlet- „Első
tudnivaló: ...A MINDEN önmagában teljes, nincs
ideje, tere és vágya, nincs kezdete, vége, nincs terve és
nincs neki iránya. A MINDEN nélkül, minden értelmetlen...” - az hogy a MINDEN Önmagában teljes, arról már esett szó és a MINDEN-tudatban
magától értetődő. Ahol „Isten” nem teljes, ott Valaki másról van szól. „Nincs ideje” (?) Nincs, hisz
Ő Maga az Idő is. „Nincs tere” (?) Nincs, hisz minden Őbenne van, nincs olyan, amiben Ő van -az
azisnemis törvény szellemében van (!)- hisz Maga
mondja, hogy mindent áthat, mindenben jelen van
(még ha az nem is Ő - ki más volna, ha Ő minden?!) „Nincs vágya” (?) Akkor miért tesz bármit
is? Lél-parányai kedvéért, ami által Önmaga, Önmagán belül képes megtapasztalni Önmaga végtelen szìnes gazdagságát. Az hogy nincs kezdete -ezáltal értelemszerűen- vége sincs, az itt evidencia.
Így örök, miként minden lél. Ők azok akik megszületetlenek, minden más kezdettel, teremtettséggel/
születéssel bìr, ìgy értelemszerűen véges. Lehet,
hogy emberi léptékkel felfoghatatlanul hosszú életű
egy-egy megnyilvánulás, mégis véget ér egyszer.
Minden elmúlik egyszer! Hogy Istennek nincs terve? Nincs. És van, amikor „eltervezi” hogy a vágytüzelte, elégedetlen lél-ek számára megnyilvánulást
hozat létre, Teremtő aspektusa által (Aki a Teremtő
Isten - a MINDEN részleges megnyilvánulása) „Nincs
iránya” (?) Ugyan mutassunk egy irányt a végtelenben, aminek ott, akkor nincs más, ellen-iránya is.
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vagyok s nem is azisnemis lásd be imígy szólhatok - vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN mondhatom
Újabb két alapvetés: 1. az un. ’azisnemis’ törvény
első számú letéteményese maga az Úr 2. a lél is
„MINDEN” csak parányi. Az ’azisnemis’ - törvény: az egyidejű azonosság és különbözőség alapelve. E teremtettségben mindennek kezdete van,
tehát vége is van. Így mint átmeneti „valami” az is
meg nem is az, aminek véljük. Anyagi értelemben
legtöbbször valóság, mìg lelki értelemben illúzió,
maya. (A szemfény-vesztés Istennője Maya után) A
’van’-ság és a ’nincs’-ség elfogadása egyaránt lelki
evolúciós (azaz: tisztultsági) szint kérdése. E kettő
egyidejűségét pedig csak a lényegi lény teljes tudásának felszìnre jutása által lehet belátni. Mindennek
a MINDEN a forrása s forrás oka. Még az ellentétpárok sem mentesek Őtőle. Nincs külön Isten
jóra s külön rosszra! - miközben e kettőségek világában igenis van abszolút ’jó’ és abszolút ’nemjó’.
Avatár Balarám is felsorol számtalan körülményt,
egymásnak ellentmondóakat is, amelyek az ’azisnemis’ szellemében akkor is Tőle származnak, ha
egyik kizárja, vagy tagadja a másikat (bátorság –
félelem, öröm – boldogtalanság, jó – becstelenség).
Az egyidejű azonosság és különbözőség (azisnemis)
az EGY -azaz oszthatatlan, miközben végtelen sok
aspektusa lehet és van is az Ő kedvtelése szerint- s
a végtelen MINDEN. A MINDEN-tudaton kìvüli
tantételek, elvek és elméletek mindig megragadnak
a kettőség valamely pontján; ’JóIsten – Gonosz’
’üdvösség’ – ’kárhozat’ ’dicsőség’ – ’gyalázat’ sőt
nemegy jut(ott) el Isten teljes tagadásáig, nemlétezésének hirdetéséig. A legfőbb emberi probléma
mégis az, hogy hamis önazonosságtudatából, azaz
átmeneti ’ember-ségéből’ indul ki s ahhoz igyekszik
rendezni a világot, világnézetét. Nem tudva, hogy
az ’emberség’ éppolyan átmeneti, mint bármely más
anyagi létezés, a legegyszerűbb elemeknél még
ugyancsak labilisabb is. Ami itt van és történik, az a
teremtett anyagi világ, e kettősségek közé szorult
látszat valósága (azisnemis). Valóság, hisz létező, de
látszat, mert nem örök. Az átmeneti nem csak az
örökös változásra igaz, de a megnyilvánulásra és
megnemnyilvánulásra is, mint az emberiség számára tudni való Abszolút Igazságra. B.T.582. „...
minden lényegét ki látja jó jelleghez tartozó - oszthatatlant megosztásban lélt ki Nekem hódoló...” –
„oszthatatlant megosztásban” (?) a sok-ban az
EGY-séges lényeg(-ek), aki(-k) végtelenül sok(-an
vannak), mégis mind ugyanaz és mind más és más
(azisnemis). Tovább egy sem osztható. De bőven
akad ’azisnemis’ felmerülés a Bizalmas Tanìtás hozzáfűzéseiben is. Pl.: „...Aki úgy gondolja, hogy a lél
eltávozása után a porhüvelynek bármi köze is van
az élőhöz, az téved. S közben mégis van köze! (azisnemis) A tetem hordozta információk átadódna

és kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Egyszerű példa:
amikor egy állatot leölnek, az a halál beálltakor -és
azt közvetlenül megelőzően- halálfélelmet él át.
(Mely élőlény nem retteg a haláltól? Ki látott már
baromfit ami önként nyújtotta nyakát a kés alá?) Ez
a hatalmas stressz információként tárolódik a sejtekben. Hiába fagyasztás, sütés, főzés, pácolás, a félelem, mint adat a tetem fogyasztóinak átadódik
(miközben az információk kedvezőtlen hatást gyakorolnak vagy a vadászra, vagy az állat tenyésztőjére, az állatszállìtókra, a hentes- és mészárosokra, a
húsfeldolgozókra, a hússzállìtókra, a húskereskedőkre, a szakácsokra, séfekre, stb.). A húsevők félelmet esznek! Nap mint nap. Így hiába a kegyes
ajánlás: - Ne félj! - miközben a testtudat következtében állandó az aggodalom (a test és az elme ragaszkodásainak féltése)...” - más hozzáfűzési részlet: „...Mindaz amit érzékelünk valóság, és mégis
csak látszat. Azisnemis. „Jó” szinten látszat, „nemjó” szinten valóság. Anyagi létünk nincs „jó” szinten - hisz akkor nem volna itt! Lelki létünk „nemjó” szinten van - hisz lényegi lényünk itt van! Ez a
kettőség nehezìti az emberi gondolkodást, lehet
hogy esetleg van tudomása a lél -mint lényegi lénylétezéséről, de a testtudat erős(ebb!). Az ember természetszerűleg azonosìtja magát nemével, nevével,
faji-, nemzetségi hovatartozásával, rokoni kapcsolataival, státuszával, stb. És mindez igaz is a test vonatkozásában. Kell is azonosulni mindaddig vele,
amìg a testtel kapcsolatban a külvilágnak elvárásai
vannak. Ha egy test nem felel meg a vele szemben
támasztott követelményeknek, akkor örökös zavarodottságot okoz és a test maga is örökké zavarodott...” - még a hozzáfűzésekből: „...A természet
„tárgyai” már összetettebb folyamatok következményei, de aki megérti, hogy ezen anyagi megnyilvánulásnak is egyszer vége lesz, az érti minden ilyesmi valódiságát. Valódi s mégsem az. Azisnemis.
Valódi, hisz érzékelhetőek, használhatóak, alkalmasak kölcsönhatások lebonyolìtására s mégsem valódi a szó igaz értelmében, hisz mind-mind véges.
Lényeglátó használja őket, de velük, vagy nélkülük,
egyre megy. Természetesen mennél befedettebb
egy lényegi lény, annál nagyobb a kötődése tevékenységekhez, azok eredményéhez, a burkot -értsd;
a testet- érő kedvező, vagy kedvezőtlen következmények szerint...” - most utoljára a hozzáfűzésekből: „...Egészen más az érzetek, érzések valódisága.
Ki vonzódik, ki viszolyog, amikor ilyen érzésekről
szó esik? A vonzódó-, vagy a viszolygó ember? Igen is és nem is. Azisnemis. De ki/mi a vonzalom
alanya/tárgya? És ki/mi az élvező? A test? Az elme? A lél(-ek)? Mindegyik és egyik sem...” - és még
folytatható volna, de maradjon minden a helyén.
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miként a szél leng a térben úgy csapongnak Bennem Ők - Én csak terük s okuk vagyok Ők sohasem veszendők
„...vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN...” - szólt Úr Balarám az előző szakaszban. Ő
MINDEN, mint Isten EGYmaga s minden Benne
van, még az a végtelensok lél is, Akik mind az Ő
másai. B.T.190. „...MINDEN önmagában teljes lél
a MINDEN mása itt...” - hangzott el korábban. Így
együtt alkotják a mindenséget, mint minden változás/váltakozás ellenében az állandó, örök „pont” amihez lehet kötni figyelmünket, egyhegyüség „hegyét” minden imbolygás/ingadozás horgonykötelét. Azért senkit ne tévesszen meg a B.T. 190.-es
idézet, hisz ezt kb. úgy kell érteni, mint mikor kifröccsen egy vìzcsepp az óceánból és a csepp elkezd óceánkodni. Úgy mosolyoghatunk ezen, miként az Úr teszi velünk, itteni csetlés-botlásainkat
szemlélve. Vidám társaság vagyunk. Sőt helyenként
lìrikusak -énközpontúak- akár mint Babitsnál A lìrikus epilógja: „Csak én birok versemnek hőse lenni,
első s utolsó mindenik dalomban - a mindenséget
vágyom versbe venni, de még tovább magamnál
nem jutottam. - S már azt hiszem: nincs rajtam kìvül semmi, de hogyha van is, Isten tudja hogy’ van?
- Vak dióként dióban zárva lenni S törésre várni
beh megundorodtam. - Büvös körömből nincsen
mód kitörnöm, - Csak nyìlam szökhet rajta át: a
vágy - de jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok: magam számára börtön, mert én vagyok az
alany és a tárgy, jaj én vagyok az ómega s az alfa.” mint ha kicsinyt el volna foglalva/telve magával a
költő utószavában. Nagyjából azért ilyenek vagyunk, mi emberek. Kicsit, nagyon magunkkal vagyunk elfoglalva, megtévedt hamis éntudatunkban.
Pedig ugyancsak mulandó minden ember, főleg ha
még szelleme se hagy nyomot. BBB. „Nyakamon a
kötél” -részlet- „...szebb jövőt - súgja a bába - zsinórt a nyakamról levágta - s apám kezébe adott - ki
égnek emelt - hát itt vagy kis poronty - isten hozott
- ne félj - de majd ha elmégy - hagyj valami nyomot.”- „...miként a szél leng a térben úgy csapongnak Bennem Ők...” - hangzik az első fordulat,
s a sok lél(-ek) valóban leng sodródik egyre csak,
mint ki(k) sosem akar(nak) megállapodni. Az Isteni
foglalat majd’ mindent megenged, mindent lehetővé tesz az elrendezett keretek között. Ember, hát
tehet sokmindent sorsa igazgatásában is, csak a
vissz(a)hatást feledni nem szabad. Ha el is múlik egyszer- minden, de semmi nem lesz nyomtalan.
Olyan, hogy valami megtörténjen s attól semmi ne
változzon, olyan nincs e teremtettségben. Hiába
lengenek akár szélként „szellemek” (értsd: a lél-ek)
bármit tesznek-, netán gondolnak is, mind után jön
az okozat. Az ilyen okozatok oka/okozója még
akkor sem a Legfelsőbb, ha minden lél létének oka
Ő - mint mondja. A mindenség forrásoka Isten, de

történéseinkben mi vagyunk a sorsfordìtók, nem
felejthetve azt, hogy már sok életünk volt, sok törleszteni valóval! Születünk, keresünk, tévelygünk s
nem lelünk nyugalmat. Örömérzet akad bőven, néha több a bánat, de ha egyszer megtanuljuk mi a
valódi rend s mi a dolgunk, kevesebb lesz a kudarc.
A MINDEN, lél számára is „csak” teret nyújt Magában, Önmagán belül, de létük mellé öröktől adja
a választás lehetőségét is. Nem jár el másként emberléttel sem, melynek e teremtettség koronázott
helyzetét rendezte el, a többi a mi dolgunk. B.T.
625. „...e Bizalmas Tanìtásban titkok titkát feltártam - tégy hát belátásod szerint eredményét megláthasd...” - nyilatkozza ki Avatár Balarám. Lám a
döntés kinek-kinek magánál van, belátása szerint.
Csak hogy milyen ez a ’belátás’ - miből s mivel
épìtkezik, ha oly hiányos a tudás, kevés az ismeret?
El nem veszünk, miként lényegi lényünk sem „csupán” hiábavalóság lesz abbéli életünk, amikor a való igazára legyintünk, vagy róla tudomást sem veszünk. Van hogy kìváncsiság sem jut addig, hogy
lelki keresés legyen embernek életsorsa. Mikor elmerülünk élvezet - javak - hatalom - hiúság fogságában. Bármìly’ tévelygésekkel is teli egy élet B.T.5.
„...olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőìt ezt is meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6.
csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona....” lényegi lényünknek, a lél-nek nem, de nekünk,
FöldAnya s Szülő Anyánk áldozatai által testünk és
testi/anyagi szellemiségünk átmenetileg ez. Anyáinknak pedig tartozunk annyival, hogy barátságosak
legyünk Velük és bánjunk barátságosan test-adóinkkal. Nem véletlen e „barátság”-összefüggés,
melynek legfőbb jellmezője, hogy nem akarjuk
megváltoztatni. Ne akarjuk se Anyánkat, se FöldAnyát megváltoztatni. Próbáljuk elfogadni, próbáljunk Beleférni békével. Figyeljük rezdüléseiket s tanuljunk, okuljunk. Ott vannak a „Megfigyelések a
természetben” BBB. „Tőhajtások” -részlet- „...A
kivágott fa életképes gyökereiről tőhajtás(-ok) nő(nek). A tőhajtás, az eredeti ős tő folytatása. * Ha
egy egyedi, önálló jegyekkel rendelkező csoport,
törzs, nép, keveredések folytán elfajzott és az elfajzott törzset kivágják, akkor -ha életképes- kihajt
az ős tő, feltéve ha eredeti gyökereit föltárják, és az
egykor volt csoport, törzs, nép leszármazottai hitelesen fölelevenìtik, újra (meg)élik az önálló, egyedi
jegyeket...” - mert minden az Isteni térben van,
minden lél, minden teremtettség. Okuk a Legfelsőbb és elrendezései bábáskodnak minden teremtmény felett, ha- és amìg hagyják. Ha önállóskodni akar a „gyermek” megteheti, hisz; B.T.10.
„...ami mozgat az a szent lél gyermekben és aggban
is - ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait...”
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mikor világ nem nyilvánul minden száll fel Énbelém - majd a megnyilvánuláskor új áradást teremték
A „fel”(felé) az ember által megszokott térbeli „tájékozódási” megszokást követő kifejezés. Nagyjából minden kultúrkörben az alakult ki, hogy a fel
(felé) a jó, a pozitìv, az üdvözìtő, mìg a le(felé) a
rossz, negatìv, kárhozott (kb. elveszés, pusztulás).
Nagyon sematikusan tehát a föld(felszìni) élet a középutas normalitás, mìg ’fel’ a jobb, ’le’ a rosszabb.
(Ha elképzeljük, mondjuk, hogy pl. egy kanadai
miközben felfelé mutogatja a mennyországot, az
ugyanakkor pl. az ausztrálnak épp lefelé van 
Sokkal jobb akkor sem lesz a helyzet, ha azt mondjuk; igen ám de a Föld középpontja felől kell -mindig- kifele, felfele tekinteni! Mint ha a Föld volna a
világ közepe? De hisz ezt már rég meghaladtuk a
heliocentrikus, Nap-központú világkép általános elfogadása során.) Berögződéseink és elterjedt tanìtásaink -gyakorlatilag még vallásos körökben is- anyagközpontú, test-azonosságtudatú, Föld-höz kötődő. Embert ide valósiként kezelő. Az azisnemis
törvény szellemében ìgy is van - meg nem is. Az
ember ide valósi, mert más megnyilvánulásokban a
testetöltések talán ha emberszerüek is, de biztosan
nem emberiek. Lehetnek hasonlóak -nem tudjukde mások. Ott a legmagasabb rendű/rangú -kivételezett- létforma az ottani „porból vétetett” ami
nem ez a „por”. A Földi életet szén-alapúként ìrja
le a tudomány. És mi van ha másutt más az alap alkotó-elem? Sőt a végtelenben biztos, hogy nem
csak ilyen és ennyi elemből állnak a teremtettségek.
Amit a MINDEN-tudat biztosan tud, hogy lél
„csak” egyféle van! Egyféle, de minden egyes lél
önálló, szuverén identitás. Rájuk is érvényes az azisnemis törvény -egyidejű azonosság és különbözőség-: mind egyforma, de mind más. Általuk nyilvánul meg a Legfelsőbb EGY-sége, úgy minden megnyilvánulásban, mint a megnemnyilvánulást is magába foglaló mindenségben - ami végtelenszer nagyobb az általunk kezelni képzelt mindenségnél.
Végessel végtelen nem csak felfoghatatlan, de kutatni is oktalanság. Pl. Gautama -a történelmiBuddha elutasìtotta a teremtő Isten létezését és a
teremtés több aspektusát és azt állìtotta, hogy a világegyetem eredetének kérdése végső soron nem
hasznos a szenvedés megszüntetéséhez. Leginkább
az un. „modern” emberre jellemző, hogy okkal - ok
nélkül kutakodik, miközben a lényegre nem ügyel, a
lényegre nem fordìt gondot, még csak kutatási szinten sem. BBB. „MINDEN” -részlet- Második tudnivaló: „A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni,
hisz mindennek része miközben minden Őbenne
van, s mindennek figyelője, mozgatója, felügyelője
és minden elszenvedője. Szétterjeszti Önnön magát, Önmagán belül; időben, térben és létben, szét a
végtelenben, mi csak Őbenne véges. MINDEN

mindennek és Önmagának oka, áthat mozgót,
mozdulatlant, érzetet, vágyakat.” - tehát aki elfogadja a Személyes Istent, annak „csak” emberségén
kell dolgoznia. Elsődlegesen hogy belássa: „Nem ez
a test az ÉNünk!” Majd hogy végső soron hiába
gondoljuk magunkat embernek, mikor ha a lél elhagyja testünket, akkor a porhüvely megy veszendőbe, de a lényeg megmarad, sőt él mindörökké.
Amint egyéni lét van, majd nincs, úgy a teremtettség is teremtésétől fogva van, egészen pusztulásáig.
Mert aminek születése van, annak számára biztos a
halál. Ilyenkor gondoljunk Csánakja intelmére: „Ha
földi boldogságra vágysz, gondold azt hogy örökké
fogsz élni, ám ha lelki boldogság a célod gondold
azt, hogy holnap meghalsz.” - ahogy megnemnyilvánulás után új Isteni (ki)áradásként (Önmagán
belül!) megnyilvánulás jön létre, úgy a halál után az
eltávozó lél újabb testet ölthet, rendesen ölt is magára. Ne feledjük a testetöltés sosem kész testbe
történő belebújás, hanem a természeti törvények,
Isteni elrendezéseinek megfelelő fogantatás és
kifejlődés – majd leépülés és testelhagyás. Ez ìgy
van rendjén. Hogy ne terelődjünk ilyen deprimáló
terepre? Ha valaki azt gondolja, hogy a MINDENtudat egy halom valóságszajkózás, lehangoló reália,
az azt se feledje, hogy legfőbb ajánlása a kötelesség-teljesìtés. Mikor valaki ébredező gyermeki
elméjétől a tanuló-, családos-, visszavonult életrendeken át eljut lemondott korszakáig s minden időben Istent helyezi legfelülre, Őt tekinti vezérlő elvnek, hogy Neki-, majd Rajta keresztül az általa
áthatott mindenségen keresztül végezze mindig a
nemes áldozatgyakorlást, akkor abba nem csak a
konok menetelés, a kitartó rendkövetés, de az állandósúlt derű is beletartozik. Mert hogy nincs az a
nehézség, amit ne lehetne derűsen viselni, mosolylyal fordulni minden és mindenki felé. Mikor az
egyik nagy hindu vaisnava Tanìtómester, Górakisóra Babadzsi lemondott életrendjében egy felfordìtott csónak alatt húzta meg magát éjjelente és
vegetáriánus létére halcsontokkal szórva azt körül elhitetve hogy halat eszik- gyakran vált csìntalan
utcakölykök célpontjává. Mikor azok nem bìrva
gyermeki rosszaságukkal kővel dobálták, szidalmazás, vagy riogatás, védekezés helyett az ég felé fordult: Krisna, Krisna! Bepanaszollak Jasoda Anyának (aki Krisna édesanyja) hogy mit művelsz velem!
- Bár tudta, hogy az nem a Legfelsőbb személyes
„packázása” de látta a világi történések mögött az
elrendezéseket, melyek sosem függetlenek Istentől,
Aki jót, rosszat számon tartva engedi a természeti
törvények-, köztük a vissz(a)hatás -karma- törvényének érvényre jutását. Nem kutatta a bölcs a
dolgok okát, de viselte derűsen, erőszakmenetesen.
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világkorok sora szerint jön majd oszlik anyaglét - mindez oka éppúgy vagyok s foglalatként adok tért
„...Minden a MINDEN-ben nyugszik...” - s ilyenkor a „nyugalmat” ugyancsak aktìv változékonyságként kell érteni. Egyszerűen fogalmazva; minden
benne van a MINDEN-ben, Aki oly végtelen kiterjedésű, hogy nincs Ő-Rajta kìvül. Ez teljesen világos lehet egy nyitott gondolkodású ember számára, aki elfogadja Isten létét s az Ő -pl.- mindenhatóságát. Ha ìgy van, hát bármit megtehet. Aki(k)
elkezdi(k) hozzánk és/vagy a Föld bolygóhoz társìtani, mint viszonyìtás/viszonylat a Legfelsőbbet,
az(ok) nem veszi(k) a bátorságot még az elme kiterjesztésére sem, nem hogy lényegi lény(ünk) a lél
Isteni tudásának felszìnre engedésére. Pedig ha az
örök + boldog + teljes tudású lél megnyilvánulását
bármìly kicsinységben is megengedjük, olyan mértékben tágul ki a szemléletmód, amibe elkezdenek
beleférni mindazon -akár még tárgyi- ismeretek (is),
melyeket korábban észre sem vettünk, vagy kétkedve utasìtottunk el, zártunk ki a lehetségesség köréből. Visszatérve a „nyugvás” gondolatára, úgy
nyugszik minden a MINDEN-ben, hogy az Ő teljességében nyugalom van, Benne BÉKE van. Ez
úgy jön létre -úgy létezik folyamatosan- hogy másmás szférákban más történik, hol egy teremtettség
megnyilvánulása, hol egy létezés működése (születés – növekedés/fejlődés – öregedés – pusztulás)
megint máshol épp megnemnyilvánulttá válik egy
megnyilvánulás, megszűnik. Béke és folytonos konfrontációk - azisnemis, még a Legfelsőbben is, hisz
Ő Teljes. Az egész egyensúlyban van. Isten kiegyensúlyozott. Mivel azonban végtelen, Benne
semmi nem zárható ki. Ha akár csak eddig jutunk is
el az „elme-túrában” már új alapokra helyeződhet
mindaz amit addig megfigyeltünk. A B.T. hozzáfűzései magyarul, az általánosìtható magyar szokásokhoz igazodva kerülnek megfogalmazásra.
Nem magyar specifikus, mégis bekorlátozott az itteni berögződések szerint. Mondják a magyart Európainak, kereszténynek úgy, hogy egyik sincs
mindenki számára egyezményesìtetten deffiniálva.
Attól, hogy valaki Európában kap emberi testet, itt
szocializálódik, attól miért volna természetes, hogy
pl. keresztény értékrendet vall és/vagy követ, netán
tart „leg”magasztosabbnak, „leg”magasabb szintűnek? Ki tudja mit hozott előző életeiből? Ki tudja,
hogy jelen testi „köntöse” jutalom, vagy büntetés?
Tanulnia kell-e itt és most, vagy tanìtania? E hozzáfűzések szerzője (be)vallottan jász elkötelezett, magyar állampolgár. Olyan jász „amit” szinte csak érzelmileg lehet valahova elhelyezni, hisz a ’jász’ sem
nem kisebbség, sem nem nemzetiség. Nincs saját
nyelve, jász-nak mondott kulturális megnyilvánulásai szinte teljesen magyar-osodottak. Mégis a jászszìvű emberek komolyan veszik jász-ságukat. Csu-

pán egy a baj; - Mi az? - mely kérdésnél már Európaiság, magyarság és kereszténység vonatkozásában
is megakadtunk. Nem ritkaság, hogy valaminek a
megfejtéséhez úgy juthatunk közelebb, hogy az Mi nem? - Mikor azt gondoljuk, hogy Isten nem
véges, vagy nem korlátozható, nem határolható-,
nem szűkìthető be, akkor érthetőbbé válik, hogy Ő
végtelen s mint ilyenben végtelen kiterjedésű a tér
és végtelen azon szférák számossága ahol bizonyos
„világkorok sora szerint jön majd oszlik anyaglét”
amihez aztán Isten teret biztosìt foglalatként. Egyben az ős-Ok is Ő. Ez a „mi nem - technika” hasznos -lehet- népcsoport (ön)meghatározása terén is.
Bármeddig tekintünk vissza az ismert-, különösen
az ìrott emberi történetben (ami mindig több, tisztább és valóságosan tágabb értelmű, mint a történelem, amibe „csak” a -feltételezetten, vagy erő-diktátum okán- igazolható /?/ történések kerülnek meg a történelemhamisìtások!) a jász újra és újra
visszaköszön. Különböző neveken, de ezek a nevek legtöbbször mások általi megnevezés, nem a
jász nemzetség saját név-tudata. (a nyelv-történelem nagyjából egyet ért abban, hogy az emberi
nyelvek ős-állapota gyökszavakból állt, majd azok
formálódtak és minden gyökszó egy magán-hangzóból állt egy-, vagy több mással-hangzóval „szìnesìtve” artikulálva. A több magánhangzós szavak
már nyelvi sajátosságok szerint formázott szóalakok.) Ahogy a jász elhagyta nyelvét, el kultúráját,
elrejtette ős-vallását, úgy nevét sem hangoztatta
mindenek felett. Amint sodródott, ahogy társult,
vagy kapcsolódott, békével viselte mikor más népnév alá sorolták (szarmata-jászok, metanaszta-jászok, kun-jászok) hisz maguk között, maguk tudták, hogy ők AS (ász) vérek. Ősi hagyományaik szerint nem ragaszkodtak semmihez. Ez pedig nem
együgyű igénytelenség-, alávetettségi gyámoltalanság-, netán tudatlanság volt, de magasfokú megvalósìtása az „egyszerű élet, magasszintű gondolkodás” - szellemi eszménynek, melynek alapja a MINDEN-tudat -szerű- világnézet, szemléletmód. Mìg a
sors ki nem kényszerìtette, hagyta a világ zsongását,
élt benne kitartó tevékenységgel. Megvalósìtója volt
az Arany-i („Epilógus” - részlet) „...Ha egy úri lócsiszárral - Találkoztam s bevert sárral: - Nem pöröltem, - Félreálltam, letöröltem. - Hiszen az útfélen itt-ott - Egy kis virág nekem nyitott: - Azt leszedve, - Megvolt szìvem minden kedve...” – az őstudást szìvükben tudták -miként ma is!- éltükben
élték. Nem kellett nekik idegen vallás, mások hitrendszere, regevilága. Bizton tudjuk, hogy a jász ősök mi(k) nem! Nem európai eredetüek, nem magyarok s nem keresztények. Ide sodorta őket az idő
felvették a keresztet és beolvadtak a magyarságba.
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MINDEN önmagában teljes nem kell Nekem semmi sem - cselekszem de nem köt mégsem öröklétem semleges
Két újabb alapvetés hangzik el: 1. Istennek nem
kell semmi! 2. Isten semleges! Meglehetősen ellentétes mindkettő az általánosan ismert vallási tézisek
állìtásaival és az eléggé megszokott emberi képzetekkel. Lehet, hogy azon az „Istenek” akik kérnek,
igényt tartanak valamire, részrehajlók, azok nem a
Legfelsőbb? „Logikázni” is lehet egy kicsit; hisz miért volna valakinek bármire is szüksége, ha teljes?
Ha hiánya, vagy ilyen érzete van akkor nem teljes.
Aki nem teljes az hogyan lehetne MINDEN? Aki
nem MINDEN, az miért volna Isten? Tovább lépve; Akinek nem kell semmi sem, az miért támasztana bárkivel szemben is-, és bármiféle igényt?
Vagy, ha pl. valamilyen irányban elfogult, részrehajló volna, hogyan lehetne semleges? Maga az Úr
mondja a fentieket, hát miért kételkednénk? Mert a
sokság talán magából indul ki -akik ugyan tudják,
hogy ők nem teljesek, mégis- mindig valami szükséget éreznek, vagy vélnek feltételezni? Mindig kell
valami. Istennel kapcsolatban sok helyen azt halljuk
hogy Istennek ez kell, az kell, ezt akarja, azt akarja,
ezt parancsolja, azt parancsolja ... Lehet, hogy ezek
mesterkélt antropomorf kitalációk? Miért akarna Ő
bármit is, ha egyfelől Teljes, másrészt nem kell Neki semmi sem (hisz Önmagában Teljes - és minden
Őbenne nyugszik, mi hiánya volna hát?) Van olyan
kifejezés, hogy „Isteni parancsolat”-(ok) ami a
MINDEN-tudat árnyaltságában úgy értendő, hogy
az Úrnak vannak elrendezései, melyek a természeti
törvények formájában jutnak érvényre. A közkeletű
„parancsolatok” nem Isten igénypontjai, hanem az
egyes Felsőbbségek (Legfelsőbb és az ember közti
lények) azon intelmei, hìrdetőik által felfogott sugallatai, melyek segìtenek adott Felsőbbség szerint
vélelmezett „helyes” út követésében. Ezek között
természetesen vannak Abszolút értéküek is, de számos relatìv vonatkozású. Őszinte lelki törekvő, aki
mentes az önös-, különösen az anyagi/testi vágyaktól az Abszolút értékeket keresi, ha megtalálja, vagy
tudomást szerez róluk követni próbálja azt. Ilyen
egyik Abszolút érték, a „nem kell semmi sem” vagy
egy másik a „semleges”-ség. Jó! - mondják a szkeptikusok - könnyű Istennek hisz mindene megvan,
de nekünk sok-sok hiányunk van! Még olyan hiányok is amelyek segìte(né)nek az Isten-keresésben,
vagy a Hozzá való eljutásban! - aki tudja, hogy
mindeneknek-, ìgy az embereknek is lényegi lénye a
lél KisIsten, akkor nem kell más csak ezt az árva
lelket meg kell szabadìtani mindattól a kötődéstől,
köteléktől amit a test és különösen az elme teremt
köré áthatolhatatlan buroknak. Tehát mikor (hiány)
igény merül fel, olyankor érdemes (volna) megvizsgálni, hogy az most kinek-, vagy minek a hiánya s
hogy az valós vagy csak érzet? Így élni bizony na-

gyon nehéz (volna). Ezért hát az „ahogy szoktuk”
vagy „ahogy mások is-, mindig is szokták” - Nem
újìtunk, nem változtatunk! Ha sok-sok éve ez jó
volt, akkor jó most is és ezután is az lesz! Megint
álljunk csak meg! - Minden jó úgy ahogy van? Akkor mivégre a sok panasz? - mást sem látni, hallani,
hogy ez sem jó, az sem, jó, ìgy sem jó, úgy sem jó! akkor valami tényleg nincs rendben az emberi gondolkodással! Semmi nem jó, de minden úgy jó ahogy szoktuk (?!) Ez nem azisnemis! Ez butaság,
lustaság, szellemi restség! És vannak olyan tanìtások, melyek a változtatásra való restséget különböző parancsolatokra való hivatkozással fednek el. Ez
ìgy nem működik. Pontosabban csak ìgy, ilyen következményekkel működik, amelyek ellen naponta
hadakozunk értetlenül, miközben minden okozat
és minden okozatot ok vált ki. Ha ’kell’ ha nincs
’semleges’ hozáállás, akkor mindkettő ok arra, hogy
okozat kövesse. Esett már arról szó, hogy a test és
a lél egybetartásához ugyancsak kevés elégséges.
Persze ez a kevés tényleg annyira kevés, hogy nem
elég élvezetkielégìtésre, nem telik belőle javak gyarapìtására, nem lesz tőlük senki hatalmasabb vagy
befolyásosabb és bizony sérti az egyén azon hiúságát, hogy a sokság lenézi és kiközösìti igénytelenségéért. Sőt megbélyegzik a balek, pancser, lúzer,
stb. becsmérlő jelzőkkel. Mikor azután ilyen emberünk elvégezve tanulmányait, teljesìtve családos
kötelezettségeit, visszavonultként derűs elégedettséggel szemléli a világot és segìt másokat önzetlenül, akkor irigykednek rá. Még a semmijére is irìgyek. Persze ez a ’semmi’ nem csekélység, belső béke és elégedettség. Lelki erő és örök derű. Majdnem
olyan mint Isten; nem kell neki semmi sem és mindenhez és mindenkihez semleges. B.T.144. „...igen
nehéz felfogni azt mi tett bűntett s tétlenség - addig
kell ezt megtanulni mìg félre nem ismernéd 145.
nincs visszhatás azok tettén akik látják s megérték cselekvésben tétlenséget tétlenségben cselekvést
146. bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk ilyen
embert bìz elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől sem
szennyeződik bűntelen de nem henyél 149. ilyen
személy nem lesz irigy beéri azzal mi jő - jóban
rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő 150.
bármit tegyen áldozat az szìn önzetlen cselekvés szerves rész ő a MINDEN-ben ez a tiszta bölcsesség...” - pedig a ’bölcsesség’-et általában nagy becsben tartja még a közgondolkodás is, csakhogy azt is
összekeverik korral, mindenféle tárgyi tudással, diplomákkal és rangokkal, cìmekkel. Légy semleges.
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nemszándékolt akaratom természeti törvényként - állót s mozgót megteremti okozat e mindenség
Azt tudjuk, hogy minden történés okozat, csak azt
nem hogy minek mi az oka? Úr Balarám úgy nyilatkozik, hogy „nemszándékolt akaratom”. Van Istennek akarata, ami nem szándékolt? Elég talányos, de
ha Ő mondja... Lehet cáfolni, vitatni, attól Ő változatlan. Mint a bölcs; B.T.77. „...csak szenvtelen áll
vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók szakadatlan
ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg
mint bölcseknek elméje...” - hasonlatosan a Legfelsőbbhöz, hogy minden éri, de nem érinti. A MINDEN csupán Önmagától nem érintetlen. Minden
benne foglaltatik, de nem mindent Ő végez kizárólagosan, még ha elszenvedője is mindennek. (azisnemis: érintetlen s mindenek elszenvedője) Számtalan „segéde” van, mint a Felsőbbségek (a különböző mértékig Istenek), de ide kell érteni a végtelen
sok lél-t is. Esett szó arról, hogy a Legfelsőbb úgy
ismeri meg Önmagát, hogy alkotóelemeit figyeli.
Hol szìnházas, hol mozgóképes hasonlatok merülnek fel, amikor Félig(meddig)Istenek, lél parányok
különböző létformákban élik életüket, élik vágyaikat, teremtenek, fenntartanak, működtetnek, nemegyszer (el)pusztìtanak s az Úr szemléli, hogy mi
történik Őbenne. Ebben az Isteni „eszközök” a
természeti törvények, törvényszerüségek. Ateisták
nem fogadják el Isten létét, sem az Ő Mindáthatókénti mindenhatóságát. Helyette inkább a természet tövényszerüségeit figyelik, kutatják, értelmezik
és magyarázzák (nemegyszer koronként akár ellentmondóan) de mindezt teszik abban a hitben (ne
feledjük a ’hit’ azt jelenti; vagy úgy van, vagy nem!)
hogy az működik magától. Azt nem tagadják hogy
okozatok vesznek bennünket körül, de miként a
betegségek tüneteit kezelik, a rendellenességet igyekszenek (meg)gyógyìtani, de hogy mi minek a
tünete, milyen betegség milyen rendellenesség következménye, azt inkább megmagyarázhatatlan véletlenszerüségként kezelik. Meg gyakorisági/valószìnűségi alapon. Mind eközben babonaként söprik
le az ezredéves megfigyeléseken alapuló bölcseleteket és megállapìtásokat. Szűkìtsük most le szemlélődésünket a magyar történelemre. Nem az azt
meghaladó magyar történetre, hanem az ìrott, oktatott, fenntartott történetiségre. Senki nem emlìti fel
azt a több mint ötezeréves „megfigyelést” hogy a Rokonvér kiontása a családi hagyományok vesztéhez vezet. → Ahol nem követik a családi nemes
hagyományokat, ott a vallástalanság és a kötelességszegés lesz úrrá. → Mikor túlsúlyba kerül a vallástalanság, akkor elfajulnak a női erkölcsök. → Erkölcstelen nők nem képesek nemes utódokat szülni
a méltatlan kapcsolatokból. → Dicstelen utódok
romlását okozzák úgy a családoknak, mint a rokonvért kiontóknak. → Az ilyen utódok nem tisztelik

az ősatyákat. → Az ősatyák és azok hagyományainak nem követése a családok vesztét okozza. →
Elvesztek azok, ahol elhalnak a nemzetségi hagyományok. – Eddig szól a megfigyelés alapú egyfajta
regula és nem értik. Mitől a balsors? Pedig ahonnan
a magyar államiságot származtatják, az úgy kezdődött, hogy rokonvérontás, majd tart ez napjainkig,
de ez már okozat, az ok az az Isteni „természeti
törvény” ahol ha rokonvérontás folyik, ott lassan,
de biztosan halad még a nemzetség is (amely vérségi) hát még a nemzet (amely már ugyancsak keveredett) az Úr akarata által törvényszerüvé vált elrendezésben. Ő sosem kérdezi hogy vitában kinek
van igaza. A Kuru mezei csata előtt-, vagy idején
sem mondta hogy ennek, vagy annak a tábornak
van igaza. Mindkét tábor -gyakorlatilag- megsemmisült. A rokonvérontás megtörtént. A Legfelsőbb
kinyilatkozásaiban elmondja -kinek-kinek belátására
bìzva- mi mivel jár. Bizonnyal magyarnak is volt
ős-tudása. Elpusztìtották. Maga vére pusztìtotta el.
Miként a Felsőbb Irányìtók, nem csak lél-ek képesek dolgok megsemmisìtésére, de emberi létformák
is, szeszélyesek kitüntetetten. Előbb elvesznek a dicső hagyományok. Jön a vallástalanság és/vagy az
idegen vallás (ami ugyanaz, hisz az igaz elveszett!)
Kötelességszegések lesznek úrrá. Elfelejtik, elfeledtetik, elfedik; kinek mi a dolga, elsődlegesen az idegen tanok előidézte kötelesség-értelmezési zavaroktól. Ilyen körülmények között anyáink, akik a mag
hordozta lél-re „gúnyát” épìtenek várandósságuk alatt, nem követik az igaz erkölcsöt. Ilyen viszonyok
mellett nem képesek nemes utódok születni. Dicstelen utódok, széthulló-, romló családok. Nincs
tisztelet a régiek-, az igaz régiek-, de van a hamisságok iránt. Elhalnak a családok, el a nemzetségi
hagyományok. Keserű ez a reália, de hát az igazság
fáj(dalmas) is. Jász máshogy élte meg az elmúlt ötezer évet. A magasztos ős-tudás révén, mit szìvében hordoz, máig követi az igaz utat. Ez az út most
nagyon kacskaringós, legtöbbször -akár generációkon át- rejtekek között vezet. Sokszor, mint a bujkáló ökörszem a szúrós bokrok között, hogy más
oda ne követhesse, más ne zavarja. As városállam
óta sosem volt országa. Nem volt rá szüksége.
Nem volt mit félteni, védeni. Legyen vìz, legyen fű
hol jószág megél s jász nem vész el soha. Viseli-,
bìrja a változásokat, mert belátja; „világ sora változása” - mikor régbe mered nem merevedik, nem
forgatja idő kerekét vissza. Előre tekint, mint egykori ős kóborlásai során előre, amerre a Nap halad.
Nem kergette senki sem, nem uralta senki sem,
húzódott az élhető vidék felé. Nem hágott sziklára,
nem épìtett várat, de még templomot sem, mert
tudta; „az egész világ az istenek temploma s lakása”
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mikor testben alászállok ostobák csak nevetnek - MINDEN-ségem föl nem fogják nem ismernek meg Engem
Amikor Isten személyesen itt járt Balarám, Krisna,
majd Buddha alakjában, a sokság valóságos emberként tapasztalta meg Őket. Az Önmagában Teljes
Istennek nem is volt szüksége arra, hogy bárki is
„felismerje” ám igaz hìvei(k) tudták Kivel állnak
szemben. Már tudjuk, hogy Isten és a lél minőségileg megegyezők „csak” -kifejezhetetlen- mennyiségi
különbség van köztük. Akik valódi Isten-tudatban
vannak, azok számára akár személyesen jár itt avatárként a Legfelsőbb, akár lél formájában mindenben, tudják hogy az Úr mindig velünk van. Mindig
és mindenkivel. Nincsenek kivetettek, lekicsinyeltek
minden a tudatosságon múlik. Isten valódi szeretettel viszonyul mindenkihez, legfőképp pedig a ’szeretet’ 3. fordulata szerinti: részrehajlás-nélküliként.
Akik nem tudatosak a MINDEN felől, vagy akik a
maguk módján hiszik Istent azok az Ő személyességét nem is értik, nem hogy megtapasztalnák. Ezért sincs szükség Isten örökkön alászállásaira, hisz
aki MINDEN-tudatban van annak mindegy, aki
nincs, annak meg -úgyis- mindegy. Mit is tudtunk
meg eddig Istenről és Vele kapcsolatban? Isten = a
MINDEN. A MINDEN pedig minden kìvül, belül,
hol közvetlenül, hol közvetve, hol meg lél parányai
személyében. A lél parányok 100%-ban lelkiek,
semmi anyagi nincs bennük, de amint anyagi megnyilvánulásba kerülnek anyagi burkot öltenek (vonzanak, teremtenek) magukra. Amint beburkolózott
a lél a burok első rétege elfelejtése annak, hogy Ő
nem anyagi/testi lény, de örök, teljes tudású és boldog lelki lény, ugyanakkor azonosulás azzal a
tudattal, hogy ő a ’burok’. Az atomi lél atomnak
hiszi/tudja magát, a molekulai annak, a bonyolultabb élőlény(ek)-, élen az emberi létformával annak
hiszi magát ami a „külső”. Külső, annak összes belső tulajdonságával együtt. Mivel elfelejtették valódi
kilétüket, ìgy Atyjukról is csak képeket, képzeteket
képesek felállìtani, ki milyen lelki evolúciós fejlettségi szinten van. Nyugodtan kiemelhető most (is)
az ember, hisz az annál alacsonyabb létformák un.
lelki evolúciós fejlettségének sok jelentősége nincs,
miközben van (azisnemis), hisz a magasabb rendű
élőlény, mondjuk egy tehén, vagy egy elefánt meszsze meghaladja a kutyák, macskák, netán disznók,
vagy patkányok rájuk érvényesìthető burokréteghányadot, ami semmi összefüggésben nincs a mérettel. Mennyivel hatalmasabb egy cet, vagy egy bálna mint az ember, mégis sok létforma választja el
őket egymástól. Azután az ember osztálybéli meghatározottsága szerint ’gondolkodó’-tól, az ’uralkodó’-n és a ’nyerészkedő’-n keresztül sokasodik az
’élvezkedő’-k túlnyomó többségéig, tudva hogy jele
korunkra a tiszta meghatározottság eltűnt. Minden
keveredett. De nem csak az osztálybéli keveredett-

ség az általános, de a ’jó’ a ’szeszély’ és a ’nemjó’
kötelék is egymásba fonódva köti gúzsba emberünket. Azt, aki maga keveri ’tanuló’ ’családos’
’visszavonult’ és ’lemondott’ életrendjeit időről időre. Nem csak keveri, de a két utóbbit el is hagyja,
mint nem ismertet, vagy ha netán hallott is róla ostoba feleslegességnek véli. Pedig ha gondos megfigyeléseket végzünk a természetben -melyben mint
az annak részét képező ember sem más- látható,
hogy minden teremtmény fiatalon tanul, kb. ivarérettségét követően kapcsolatba lép a másik nemmel s ìgy szaporodik (persze túl, hisz nem tudatos
lények, mint az ember, aki ugye nem szapodorik túl
 ja és azért teremtette Isten a vadászt, hogy nem
legyen túlszaporodás  ) majd szépen lassan átadja
az egyed a fiatalabbaknak a képviseletet, dominanciát, visszavonul, öregségére pedig egészen egyszerűen-, lemondottan él. Az Istenes ember érti, hogy
nem egyszer élünk. Azt is, hogy mindenkinek minden életkorban és meghatározottsága szerint meg
van a helye a világban és az nem a vágyhajszolta
eszetlen kóborlás, keveredés másokkal, de megtenni, mit meg kell. Miután ténylegesen megtette a
lelki törekvő un. világi kötelezettségeit és időben,
nem az itteni boldogulást kell gondoznia, de a következő élet-bélit. Ha ezt elmulasztja, akkor olyan
sok megkötöttséggel- és számtalan oktalanság törlesztendőségével hagyja el testét, hogy az új élet
nem indul felhőtlenül. Lelki fejlődés szempontjából
kedvezőtlen -amúgy kiérdemelt- helyre s közegbe
való születés. Van az Isteni EGY-ség, ami itt a kettősségek világában csak szellemi sìkon értelmezhető. Mondhatjuk, hogy „minden egy” s mivel minden EGY-re a MINDEN-re vezethető vissza nem
is teljesen valótlan, azonban uralkodó a kettős meghatározottság; fény - sőtét, öröm - bánat, hìm - nő,
vonzalom - viszolygás és a többi. Elmondható,
hogy ebben a kavalkádban valóban nehéz mindig,
mindenhol, mindenben és mindenkiben felfedezni
Istent. Senki nem Isten, de Mindáthatóként mindenben és mindenkiben jelen van mindig. Akik ìgy
szemlélik e világot, azok nem tartanak igényt külön
személyes alászállására a Legfelsőbbnek, mert tudják minden a MINDEN-ben nyugszik. Akik másként tekintenek e teremtettségre, azok „...teremthetnek maguknak neveket, képeket kedvükre, de a
képzelet soha nem ér fel a MINDEN-el. A korlátolt értelem csak korlátolt eszményeket képzel, azt
szolgálja, istenìti, hìvja segìtségül amikor baj érte...”
(BBB. „MINDEN” Negyedik tudnivaló -részlet-)
És meg is teszi a képzelettel bìró ember. Képzel,
teremt, alkot, kitalál, másol és utánoz, csak a szabályozottság és a józan ész ugyan elő ne kerüljön.
A következmények világosan láthatók. Aki látja azt.
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kikben nemjó a vezérlő áltudást követnek ők - mozgatójuk eredményvágy létről létre veszendők
Az itteni „nemjó” nem » nem jó « azaz elromlott,
hanem a ’nemjó’ kötőerő (népiesen szólva: rossz),
egyszerűen fogalmazva az az erő benne a meghatározó, ami Istentől el fele visz. Nem Istentelen ő,
még csak nem is SátánFajzat, vagy GonosztólValó,
egyszerűen túlteng benne az anyag/test tudat s azzal együtt az élvezetvágy, a javak iránti mohóság, a
hatalomratörekvés és a hiúság. Mondhatni lelki értelemben „rossz” ember. Mind eközben lehet ő akár okos, ügyes, rátermett, népszerű, sikeres a normalitásban. Egy a gond, hogy jelen normalitásunk a
szellemi és erkölcsi hanyatlás. Azért férnek be valójában érdemtelen emberek mindenféle felértékelt
helyzetbe, pozìcióba. Mìg ki nem gyógyulnak eme
trendkövető (Abszolút értelemben vett) betegségből, addig „létről létre veszendők” életről életre
nem jutnak közelebb az igaz vallásossághoz. Az ilyen egyének nem álságosak, nem játszák meg magukat, hanem „tudásuk” ál, nem valós, nem igaz,
mégis népszerű, olyan mint ha tudás volna. Jól tudják ők az idők szavát, az uralkodó eszményeket,
vérükben van a boldogulási képesség, aminek semmi köze a boldogsághoz, hisz abbéli érzetük is ál,
amit Maya (Illúzió) Istennő generál az ilyenek számára. Szinte mindenük megvan amit szeretnének,
bár soha semmi nem elég, ami érthető, hisz tudjuk
olyan a vágy mint a tűz; minél jobban tápláljuk, annál jobban ég. A ’nemjó’ vezérelte emberek sokak
példaképei. Látni rajtuk, milyen jól érvényesülnek
és juttatják érvényre hamis (általuk ugyan nem tudott, tév-) képzeteiket. Mik is a ’nemjó’ kötelék sajátosságai? B.T.138. „...élvezkedő mind nemjó...” aki ’élvezkedő’ meghatározottságú, az egyben a
’nemjó’ álltal is uralt, mely két „adomány” (hisz
mindegyik Istentől való!) együtt jár s kölcsönhat.
(„Suba subával...”) B.T.471. „...nemjó sötét tunyává
tesz tudatlanság otthona - ki ezt bìrja álomban él ő
a lélhez mostoha 472. ...nemjó nemtudásba visz...”
- E kinyilatkozásban a tudatlanság és a nemtudás
fonódik össze. (...Guba gubával”) B.T.476. „...
nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat
győz és sötétség...” - Ím’ lásd Maya Dévi ténykedését. B.T.478. „...nemjó uralt ösztönlény lesz
kezdheti a legmélyén...” - mert ki ’nemjó’ meghatározottságban hagyja el testét, újabb életben bizton
mélyebbre zuhan mint ahol most tart és nem csak
lelki értelemben, hisz az itteni „jólét” nem tudta
segìteni abban hogy Isten felé forduljon. B.T.479.
„...nemjótól csak balgaság jő önpusztìtó tunyaság...
480. ...nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás... 481. ...akik nemjó uraltjai pokol mélyre zuhannak...” - azaz, ha előbb nem is itt öltenek új testet, a lelki szféra pokolbolygóin folytatják. B.T.517.
„...démoni kit nemjó ural nem tudja mi jó s mi nem

- tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen 518. aljadékok hitetlenek nincs is isten hirdetik - csak a kéj s
az élveteg lét minek hódol mindenik 519. ők is
isten teremtményi romlást végzők hadai - lényegi
lényt gúzsba kötik nincs ki innen szabadìt 520.
fogyhatatlan törekszenek mámorosan élni meg gőgöt dühöt hiúságot állatias életet 521. örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók - élvetegek
kéjre törők minden fölé azt rakók 522. minden
vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg...” korunk (nem) újkeletű legfőbb istene! B.T.523. „...
mindent kapok mit akarok mondják s holnap is ìgy
lesz - mind az enyém sőt még több is nap mint nap
csak ezért tesz 524. egy ellenem lám legyőztem ìgy jár
majd a többi is - hatalmas és tökéletes szerencsés úr
ìgy hiszi 525. nemes ősök sarja vagyok hozzám nincs
ki fogható - majd áldozok ha kiéltem mind amire
vágyódok 526. megkülönböztetés nélkül káprázatba
burkolva - vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét
pokolra 527. kétes biztonságnak dölyfe áláldozat s
hamisság - ez mi útjuk sötétségük számukra vallásosság 528. szabályozott élet nekik lenézendő gyakorlat csak hatalom birtok élv ár istent is megtagadva 529.
mivel ilyen természetük új létük sem lehet más démonikus anyaméhbe juttatom el mindahányt 530.
születésről születésre tévelyegnek egyre ők - létről
létre egyre másra kezdhetik a legmélyről...” - mindaddig mìg ki nem gyógyulnak ’nemjó’ betegségükből.
Mert, hogy bármìly’ csekély érdemeket is szereznek,
az örök lelki értékek folyamatosan összeadódnak és
csak segìtenek, még ha sok-sok élet árán is. B.T.
538. „...három féle felsőbbség van miként hit és
ember is - jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi...” - s lám az Úr mondja Maga, hogy a
Felsőbbségek sem makulátlanok. B.T.556. „...aki
pedig tiszteletlen rosszkor rossznak áldozik - nemjó
ahogy alamizsnál sötétséget álmodik...” 562. „...áldozat vagy önfegyelem adás hit nélkül üres - itt és
túlnan egyként ASZAT nemjó ìgy hát kerüljed...” mert a „szat” a jó, a jóság, minek ellentéte a fosztóképzős „aszat”. B.T.569. „...kötelesség elrendezett azt megszegni bìz nemjó - ezért mindig tedd
mi dolgod törekvőnek az való...” 587. „...visszhatásra nem tekintő önös ártó cselekvés - jellemzője
bizony nemjó miből nincsen menekvés...” 590.
„...aki makacs rest és lomha sértő s rosszindulatú csalfa hazug ingadozó nemjó ami rajta úr...” 594.
„...nemjó annak az értelme ki nem látja a valót illúzió vallászavar mi rajta uralkodó...” 597. „...
nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s félelmet bú kereső és mogorva büszke kétségbeesett...” 601.
„...nemjó öröm mi csak látszat elejétől végéig - lustaságtól gőgtől táplált sötétség az és tévhit...” - Lám
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tudd Jas hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem - örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem
Hogy helyére tegyük a „lélek” fogalomkört a MINDEN-tudatban, tekintsünk át pár helyet a Bizalmas
Tanìtásban, milyen összefüggésekben merül fel a
„lél” kifejezés. Azért a MINDEN-tudat kerül vizsgálatra, mert más szellemi iskolák, -vallások, -tanrendszerek, de akár a materialista pszichológia, nem
is szólva a közbeszédről, más és más keretek között
értelmezi, vagy terjeszti ki a „lélek” fogalmát. B.T.
10. „...ami mozgat az a szent lél gyermekben és
aggban is - ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait...” - tehát mindenek mozgatója egy-egy lél, Aki
nem csak élőkben, nem csak emberekben, de minden testi/anyagi létezőben/létezésben a lényeg(alkotó). B.T.15. „...testet öltött lélt is éri csak hogy ő
nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind az
összes testi kìn...” - a lélt csak áttételesen, anyagi
burkán keresztül, annak változásai szerint érinti a
külvilág, ám nem lényegiségében, hanem sorsában,
aszerint hogyan alakul jelen s majdani befedettsége
a burkok által. B.T.19. „...ami mozgat elpusztìthatatlan lél...” 20. „...örök lélnek mind egyre megy
nem fogja a változás...” - 22. „...nem tud semmit az
sem aki gonosz lélben hisz - hisz ő nem öl s ölhetetlen örök idők végiig...” - a lél ’jó’ még a burka
által elkövetett gonoszságok forrásoka, kiváltója
sem Ő. B.T.23. „...nincs a lélnek születése halála
sincs éppen úgy - ha már megvolt nincsen vége
számára nincs véges út...” - s mint ilyen - 25. „...a
lél az bìz el nem pusztìtható...” B.T.27. „...miként
elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel másikat - tesz a
lél is egyre másra testi vándorlásokat...” - lásd fent a
10.-es szakasz idézetéhez fűzött kiterjesztéseket;
nem csak emberben és különösen nem csak azok
kiválasztottjaiban van lél, de mindenben és mindenkiben! Szabadságfokuk más. Legnagyobb szabadságfokkal az ember lett megáldva s ezért felelőssége is a legnagyobb e teremtettségben. B.T.28.
„...lélt a kard nem kaszabolja tűz nem hamvaszt vìz
nem old - nem szárìtja szélförgeteg marad bizton
bármikor...” - senki ne próbálkozzon lél megsemmisìtésével, az is csak hiábavalóság, mert amúgy;
B.T.29. „...lél a szilárd mozdulatlan ésszel föl nem
fogható...” B.T.32. „...előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor minden egybe olvad újra
láthatatlan ő...” - lél számunkra, anyagi lények számára a mindenség megnyilvánulásától, annak megnemnyilvánulásáig érzékelhető és értelmezni is csak
értelem által képesek arra érdemesek, saját érdemeik alapján, tisztultsági fokuk -lelki evolúciós fejlettségük- szerint. B.T.39. „...tudták ők ezt hát megvìvták végső csatájukat ott - ìgy az árvák szeme előtt minden jó lél fenn lobog...” - mert a jász ősök
tudták: miként maguk-, felmenőik lényegi lénye is
egy-egy lél. B.T.123. „...csapongó érzékek felett ész

s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél mi
mozgat életet...” - az Isteni lél nem csak a durva
fizikai megnyilvánulások felett áll, de a finomaknak
is fe-lettese. B.T.177. „...lél az soha nem cselekszik
test hogyha lát vagy ha hall...” 183. „...lél az bizony
nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki
bìz-tat hanem nemtudás mi mozgató...” - tehát
senki ne „rossz” lelkeket hibáztasson bármiért is,
hanem annak burka esendőségét és ’szeszély’-el,
’nemjó’-val való társulását, azok általi meghatározottságát, melyektől meg lehet szabadulni. Hisz a;
B.T. 190. „...MINDEN önmagában teljes lél a
MINDEN mása itt...” - nyilatkozza ki az Úr Maga.
B.T. 193. „...lél soha nem kerül ki a MINDENből...” - történjen bármi is a lél-el, mindig a MINDEN parányi szerves része marad s Őbenne vándorol befedettsége szerinti szférákban. B.T.218. „...
mikor elme lecsillapul felszìnre tör tiszta lél...” - ezért ajánlott test és elme tisztìtása, testi késztetések
és elmebeli kényszerességek csillapìtása. B.T.229.
„...tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon...” - EGY az Isten nem
vitás. B.T.250. „...minden létnek leglényege parány
részem örök lél...” - s ez megint nem szűkreszabott:
„minden létnek”! B.T.272. „...tudod Jas hogy lél
testet ölt kettőséggel fedem be - irtózat és vágynak
harca örök lánc lesz elmére...” - a lél is Egy-ségben
lévő, miként a MINDEN „csak” amìg kettős világban tartózkodik (átmenetileg) addig Rajta is kettősség uralkodik. B.T.307. „...mint a MINDEN itt s
mindenütt áthatok mindig mindent - át de nem Én
vagyok bennük minden nyugszik Énbennem 308.
vagyok s nem is azisnemis lásd be imìgy szólhatok vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN
mondhatom...” B.T.369. „...lél tudása tudománya
vagyok ki MINDEN-tudó...” - a lél -sokat fölemlìtett- „teljes tudás”-a Isteni. B.T.431. „...lényeg a lél
mi befödi küzdőtér...” - ahol a zavarok s változások
zajlanak az a lél burka, anyagostul, értelmestül, érzelmestül. B.T.449. „...tudd hogy ami mindent áthat
lél aki nemszületett - jó szeszély nemjó s változás
anyagban a hevület 450. lélvágy ok a kéjre kìnra de
nem lél a cselekvő - anyagtermészet mi késztet mozgat s hatást szenvedő 451. forma kötőerők révén
kényszerìti a testet - lényegi lény oly leplet kap mit az
érdeme rendel 452. anyag testben nem csak lél van
Mindátható is ott lőn - Ő ki enged Ő ki tanú történést elszenvedő...” - és még hosszasan sorolja Avatár Balarám a jász Jashoz szóló tanìtásában a lél
Ki-ben s miben-létét. A lél(ek) nem egy magas szervezettségű anyaghalmaz terméke, de a lényeg, mindenek lényege. Igaz Lelkek ezzel tisztában vannak s
Ők valóságos meghódoltjai már a Legfelsőbbnek.
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életük már harmonikus folyton Rólam zengenek - kötelességteljesítőn élnek önfegyelmesen
A meghódolt Igaz Lelkek olyan lelki törekvők kiknek már egész hátralévő ebbéli életüket a Legfelsőbb tölti ki. Vele kapcsolatban látnak mindent,
tudva hogy Tőle semmi nem független. Úgy fogadnak rosszat s jót mint Isteni adományt. Látják s belátják, hogy világunk hiába mutat örökkön változó
képeket, hiába jön derűre ború, minden elmúlik
egyszer. Ám elmúlta előtt minden az Istenes ember
lelki üdvét szolgálja. Ez nem a kiforgatott üdvözülést (a mennybemenetelt, a mennyország kapujában
való sorban állást) jelenti, de azt hogy minden a lél
tisztulása érdekében történik. Ezért végzi, ilyen tudatban már megismert kötelességét, kötelezettségeit, miközben hìven követi a szabályozó elveket. E
közben zengi a Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari
Hari mantrát, hol fennhangon, vagy csendesen prózaian, hol kántálva, hol dúdolva, vagy énekelve.
Van hogy már csak környezete veszi észre hogy; „Lám már megint valamit motyog!” - és mégis irigylik, hogy sosem szomorú, sosem csügged, derűsen
szemléli a világot s annak mindenféle történéseit.
Semmi nem aggasztja, még ha szerényen is megy
sora és mindenről valami más jut eszébe mint a
sokságnak. Érthetetlenek assziciációi, miként humora is. „Nincs is humora!” - mondják a normálisok, pedig csak máshogy jár az esze. Nem képes
értelmesen bekapcsolódni semmiféle világi eszmecserébe, mert csak olyasmik jönnek a szájára, amit a
többiek nem értenek. B.T.76. „...tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát - de az élők ébren léte
hoz tudónak éjszakát...” - Gyanús, de mégis szeretetre méltó. Jószándékú hallgatók őszintén jegyzik
meg, hogy; „ - Oly felemelő, szìvet melengető s
lelkesìtő amit mondasz, olyan felfoghatatlanúl dallamos, kisüt a Nap és virágba borul minden. Eláll a
szó. Csak egy mukkot nem lehet belőle érteni.” - s
az Igaz Lélek megértőn mosolyog, majd hallgat.
Teszi dolgát szorgosan. Ha meg értelmes lelki témában kérdezik, hát kinyìlik és árad ajkáról a tiszta
való, anélkül hogy megterveznie, vagy kigondolva
rendszereznie kéne, csak jön mint ha valami megvalósìtott belső hang szólna általa. Ami az is, hisz
már olyan szabad utat engedett lelki előrehaladottságával, hogy a lél a súgója. A súgást sem hallja,
csak az elrendezések az ő száját használják a megnyilatkozásra. Hisz sem Istennek, sem a lél-nek
nincs emberi szája, nem emberi hangon szólnak.
Hogy Őket hallani lehessen ahhoz lelki „fület” kell
fejleszteni. Az Igaz Lélek mint ha más nyelven beszélne. Értelmesek és érthetők a szavak, de úgy fonódnak mondanivalóvá ami teljesen valószerűtlenül
hat. Valószerűtlenül harmónikus, miként az ilyen előrehaladott lelki törekvő élete. Már megvalósìtotta
mindazt az ajánlást mit Avatár Balarám a Bizalmas

Tanìtásban sorolt el Jas számára. Tudjuk, hogy Jas
már ugyancsak túl volt élete delén, letudta a visszavonult életrendet is és valóságos lemondottként
csak népe javára kìvánt tenni. Felkutatni a hiteles
forrást s kitudakolni a miértet, a tovább hogyant.
Maga és önnön sorsa felől érdektelen volt. Megtudta, hogy népe nem vész el soha, hogyha tudatára ébred a MINDEN-nek, belátja a változások
kényszerét és ki-ki megértve kötelezettségét, követi
azt töretlenül. A megkezdődött szellemi és erkölcsi
hanyatlás uralta világba az képes besimulni aki követi az idők szavát. Ám Jas azt is megértette, hogy
jász többre hivatott, mint világi boldogulás, testi élvezet, anyagi javak, politikai hatalom és kérkedő hiúság. A jász igazodás a „vele, de nélküle” megvalósìtásának érintetlensége. Húzódott Keletről Nyugat
felé ahogy nyomta a sivatagosodó puszta, tolta a
túlnépesedett más népek uralási kényszeredettsége,
határok húzása, erődök emelése s mások által azoknak lerombolása. Zsákmányolás, rabláncra fűzés,
vérkeveredés minden útba kerülővel, mit a jász ősök mindig gondosan kerültek! A sok százados Turán alföldi béke elmúlt. A sokak szerinti (mint pl. a
Spártaiak) „gyávák fegyverére” az ìjra „szakosodott” könnyűlovas jászok gyakran sodródtak harcos népekhez szövetségesként, segéd csapatként,
maguk békéje s nemzetségük biztonsága érdekében. Mikor az alánokkal éltek -már-már- rokoni viszonyban, harcosaik felvonultak egészen Európa
nyugati határáig. Már nem kerülhették el a majd’
önellátás-szerű életvitel feladását a megzavarodott
„népvándorlások korában”. Szűkültek a legelők,
egyre másra határokba botlottak, kellett a szövetséges és kellett a megélhetés. Letűnt a szabad nomád élet. Nem tagozódtak be az egyre hatalmasabb és keveredett hun invázióba. Jász mindig a
békét kereste nem a hódìtást. I.sz. 451-ben az Attila
vezette hun hadaknak a -„döntetlenül végződött”Catalaunumi csata, hódìtásaik végét jelentette. Ebben az összecsapásban az alánok -köztük jász ős
harcosok- a római erők oldalán harcoltak. Aetius, a
római vezér megbìzhatatlannak tartotta Sangibant,
a mintegy ezer fős alán erősség vezetőjét. Ezért a
római és a vizigót sereg közé vezényelte őket középre. Ennek ellenére a hunok első támadására az
alánok kitértek az összecsapás elöl. A rómaiak oldalán álltak, mégsem harcoltak a hunok ellen. A
jász harcosok megmaradtak „távolhalál” harcmodoruknál, azaz távolról nyilazva okoztak nagy veszteséget a hunoknak, megakadályozva ìgy azok frontális támadásának eredményességét. Attila visszavonult, egyes krónikák mégis győztesként hìrdetik.
Egy biztos, a csata után 25 évvel (i.sz. 476) a
lehanyatlott Nyugatrómai Birodalom összeomlott.
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mások tudással áldoznak azt művelik élethosszt - tudják Ők hogy csak EGY vagyok mégis Enyém minden poszt
Közfelfogás szerint az un. szellemi emberek a gondolkodók. (ez nem az a ’gondolkodó’ mint a ’gondolkodó’ emberi osztály tagja, vagy ’gondolkodó’
jegyek meghatározottja!) Gyakran nevezik még
„Nagy Gondolkodóknak” is a köznapi értelemben
vett tudással foglalatoskodókat. Ilyeneknek vélnek
általában egyes diplomásokat, különböző doktori
cìmek birtokosait, akadémikusokat, professzorokat,
stb. Semmiképpen nem kicsinyelve igyekezetüket,
mégis furcsa hogy oly sok századon át, a világnak
majd’ minden táját áttekintve nem találnak sem a
globális-, sem az emberiség szintű problémákra, bajokra megoldásokat. Talán ők is túlságosan földhözragadtak és testi késztetéseik rabjai, hisz leginkább olyan területeket kutatnak ami által könynyebbé, szenvedés-mentesebbé, hosszabbá volna
tehető az emberi élet. Teszik ezt olyan történelmi
ismeretek birtokában, amikor jól látható, hogy azok
sem váltak az emberiség dicsőségére, akik nagy anyagi jólétben, uralomban, hatalomban, hìrnévben,
netán népszerüségben éltek. Ugyan -nemegyszerlátványosan leìrják munkásságuk során a „megoldásokat” de elméleteik bármìly káprázatosak s e kitalálók, „felfedezők” bármìly rendű-, rangú érmek s
oklevelek adományozottjai is, mind hiábavalóság.
Rendszerint problémafelvetésük is sánta, nem hogy
magyarázataik miként válnak kérész-életüvé a próba(tétel) szìnpadán. Sokmindent megpróbáltak már
nem csak hatalmasok, nagy befolyásúak, de tanácsadóik, „lángelmék” vagy akár a „tudomány” fogadatlan prókátorai. Mert korról-korra, vidékről-vidékre s kultúráról-kultúrára fogadatlan prókátor is
akad bőven. A kifejezés eredeti folyamodványa „...
az aki az ajtó mögött áll” - azaz láthatatlan, kerülve
a közszereplést, népszerűséget, hìrnevet, dicsőséget
(rosszmájúan kibicnek is tartják, akinek semmi sem
drága). Rendesen azonban legyen akár az igazság
szószólója, mégis szinte láthatatlan. Mert hogy a
valódi szellemi ember tényleg alig látható. De amikor Avatár Balarám ezen „tudással áldoznak” szófordulatot alkalmazta, akkor nem ilyesfajta tudásra
és „tudókra” gondolt, hanem az Általa körülìrt valódi ’tudás’ gyakorlóira s életükön át annak megvalósìtóira. B.T.437.-441. Nevesen: alázat - nem ártás (erőszakmentesség) - hìján levő büszkeség (szerénység) - önfegyelem - hű szolgálat - tisztaság - becsület - őszinteség - egyszerűség - önzetlenség - türelem - változások belátása (születés, betegség, öregség, halál természetességének belátása) - érintetlen - derűs kedv - áléntudat elhagyása (tudatosság
valódi kilétünkről, Aki a lél) - nemkötődés semmihez - ragaszkodás csak Énhozzám - elengedve
már mindent - házat asszonyt fiat rokont - társaságot kerülve - az Abszolút Igazságnak töretlen kuta-

tása - a MINDEN-nek minden felett látása. Ilyennek senki nem születik. Hiába hozunk sokat korábbi életeinkből, minden újabb „kaland” új erényeket s új galádságokat rak a lél-re. Ne hogy már
egyszerű legyen a felszabadulás. Az alázatot legritkább esetben érzékelhetjük a „tudók” esetében.
Legkevesebb rátartiak, büszkék. (Ugyan mire?) Bár
tudjuk, hogy a ’gondolkodó’ meghatározottság legnagyobb „terhe” a hìrnév iránti vágy, benne a hiúság, mégis be kell látni Úr Balarám ilyesmiket nem
sorol a ’tudás’ ismérvei között, sőt B.T.437. „...
elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség...” azaz, Abszolút értelemben aki nem birtokolja az alázatot, az nem ment a sötétségtől, bármìly éleselméjű. Az erőszakmentesség egyik kardinális területe
a húsevés. Ki vitatná, hogy a húshoz való jutás nem
tud erőszak nélkül bekövetkezni. Aki húst vesz,
vagy húst eszik, az legalább felbújtója mindazoknak, akik az állatok elejtésében, kihalászásában, tartásában, levágásában, feldolgozásában, stb. bűnrészesek. Értelmes embernek nem kell bővebb comment. A szerénység a büszkeség ellenpólusa. Lehet
hogy van -netán- valós érdem, de az nem „csak” az
érdemes érdeme. Így mindjárt lehet kapcsolódni a
következő ’tudás’ ismérvhez, az önfegyelemhez. Ha
átfutunk az eddigi jegyeken; alázat, nem ártás, szerénység, mindegyikhez kell az önfegyelem. Ahogy
szerénységhez kell az alázat, a nem ártásban is látni
kell, hogy nem mi vagyunk az uralkodók. Hiába
szónokolja ezt a Biblia (Mózes 1.): „...Uralkodjatok
a tenger halain, az ég madarain és a többi állatokon,
amelyek a földön élnek és mozognak.” mert azután: „Még azt is mondta nekik Isten: „Nézzétek!
Nektek adok az egész földön minden magot termő
növényt és minden gyümölcsfát, amelynek termésében mag van - ezek fognak táplálni benneteket...” szó nincs ölésről, húsevésről. Mert önfegyelem kell
ahhoz (is) hogy a sok-sok korábbi életünkből hozott állatit fegyelmezni legyünk képesek, hisz mi
immár emberek vagyunk. Legalább emberi-emberek, ha még nem is isteniek, de már nem állati-emberek. Az emberi-ember -ha ’gondolkodó’- ugyan
még csak sejti, de az isteni-ember (akiben értelem
és érzelem együttáll !) tudja, hogy Isten EGY és
hiába egy, mégsem független Tőle a mindenségünkben semmi sem. Ezért hát következő teendő a
tudás útján, a hű szolgálat. A MINDEN olyatén való szolgálata örökkön, hogy az Általa rendelt és elrendezett kötelességeket és kötelezettségeket az igaz lelki törekvő mindig kövei. Tisztaságban, becsületben, őszintén, egyszerűségben, önzetlenségben, türelemmel, belátva a születés, betegség, öregség, halál természetességét. Érintetlenűl és derűs
kedvvel. Sosem feledve valódi kilétét, Aki a LÉL.
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áldozat és áldozás is ajándék mi ősöké - vagyok éppúgy mint a szent szó fű és vaj meg tűz mi ég
Keleten a hagyományos áldozati tűz nem nagyszabású, de annál bensőségesebb és fennköltebb. Az
őszinte áldozó tudja, hogy a tűz (energia) itt Nap eredetű. A Nap pedig Naprendszerünkben a Legfelsőbb legközelebbi megnyilvánulása. Nem Isten Maga, de a Nap vonzáskörzetében nincs Nála hatalmasabb, Istenhez közvetlenebb. B.T. 253. „...vìznek ìze Nap s Hold fénye vagyok tudjad öreg Jas éppenìgy a teremtő OM férfierő s térben hang 254.
föld illata tűznek heve minden lényeg lényege - lemondás a lemondottban s lemondásnak értelme...”
- csak a jelen szakasz emlìtéseiből vegyük a párhuzamokat; „szent szó” = OM, „tűz mi ég” = „tűznek heve” de ott a Nap fénye is, ami szintén az Úr
kiterjedése. Tehát mikor az MINDEN felé elkötelezett tűzáldozatot mutat be, zengi az OM-al kezdődő mantrákat, kisütött vajat (ahogy a jász népi
konyhán is hìvták - Keleten: g/h/ì) csorgat a száraz fűre s lobbantja lángra a szertartási közepet. A
tűz a közép, ami Isten maga, Mindátható energiája
révén, meghìvásra, bevonzásra kerül és megnyilvánul az Úr. Nem véletlen, hogy úgy tartják korunk
férfiairól, hogy azért bámulják -leginkább érdektelenül- a TV-t, mert matat bennük az egykori esti
tűzbe meredés ősi reflexe. Mert este mindig kis tüzet gyújtottak a pusztai népek s mindig volt, aki
reggelig táplálta. Messze fénylett, mint Jas útján az
erdei „remeték” hìvó tüze. BBB. „Jas útja” - részlet- „...újabb napok érik egymást - moha lesz a
megvetett ágy - száraz gally a tűzhöz éjre - fáradt
testnek melegsége - sűrűben az est sem csendes - éj
vadászi settenkednek - hol egy fiók hol egy madár válik csöndes áldozattá - amint egyszer estre hajlik vándor előtt fény világlik - kicsiny mert még elég
messze - gondol egyet hogy meglesse - ahogy közelednek lángok - úgy ér el egy kis tisztáshoz - kerek
térnek közepében - találkája remetéknek - öltözetük faháncsruha - hajuk hosszú lábuk csupasz - tűz
körül ők dúdolásznak - dalaik az égbe szállnak - Jas
csak csendben közeledik - alázattal hódol nekik remeték meg szúrós szemmel - hangtalanul kérdezgetnek - ki az aki megzavarja - szent találkát avatatlan - ki az ki jut rengetegbe - úttól távol keveredve legöregebb szólal elébb - gyere közelb melegedjél hűvös az éj árnyvilágban - mond el ki vagy ki itt
járhatsz - Jas vagyok én jászok vére - elmondom
hogy mint járt népem - el hogy tudja fű fa virág miként tréfált meg a világ - hadba mentek jó vitézink - barátokat hogy megvédik - de a csata végső
harc volt - nem tért haza egy se abból - mért e sújtás mi lesz eztán - ki mondja meg mi vár reánk - ìgy
kérdi a remetéket - tán szebb jövőt elmesélnek - tudunk Kuru mezejéről - sokaságról kik elvérzők nem maradt ott senki élve - Pándu fiakat kivéve -

testvérharc volt korszakváltó - nyitotta meg rút világot - hátra maradt rokon vérek - mind csak új életet élhet - de hogy mely nép hogyan tovább - nem
tudja más csak Balarám - őt keresd meg Ő megmondja - megfejti mi szìved nyomja - Ő ki elkerülte
harcot - küzdés helyett mást mutasson - reménysugár véreidnek - bizton tudom hogy csak Ő lesz megkeresem de mondjátok - Balarámot hol találom
- merre menjek tovább merre - nem ismerek semmit erre - nem kell ismerni itt semmit - csak szìvedet kell felfedni - ne hagyjad hogy elméd húzzon keserűség folyton nyúzzon - hajnalban ha megpihentél - nézz a Napba az lesz vezér - elvezérel biztonsággal - találkozhass Balarámmal - bizony hoszszú idő óta - fáradt vándor útját rótta - végre imé
nyugton alhat - remeték közt biztonságban - mikor
rikkant hajnal madár - Jas megébred és láss csodát sehol senki nyoma sincsen - tán álmodta az egészet
...” - ha álom volt, vagy hogyha nem ami biztos Jas
rátalált Úr Balarámra és mert önzetlenül s alázatosan kérte megkapta, meg amit Jasopanisadnak is
neveznek; Jashoz szóló Bizalmas Tanìtást. Jas-hoz,
hogy tovább adhassa. Már nem az öreg lemondott
rendbe tartozó aggot kellett felvilágosìtani, de a
hátramaradt utódokat s jelen jászainak elődeit. Ezt
kapta az ős jász tátos, mert méltó áldozatot hozott
nemzetségéért, jász ős-Atyákért, hogy ki meghallja,
aki megkapja, felkutatja, vagy kire rátalál, az részese
lehessen az ős jász bölcseletnek. Sokan-, legtöbb
helyen még a történetìrások is úgy tartják, hogy a
kóborló pusztai nomádok egyszerű természeti népek voltak, leginkább primitìv természet-vallásossággal. Mint ha a kőkori ember kicsit kivakarózott
volna s egészen addig mìg a hìres neves nagy kultúrák föl nem virágoztak, bizony „butácskán” tengették napjaikat. Ez a butaság! A ma dicsőìtett nagy
civilizációkat ha sokkal meg nem is előzték, de
semmivel sem voltak alávalóbbak. Jas ötezer egyszáz éve kapta meg a Bizalmas Tanìtást, de már
akkor sem nyiladozó csipájú vérek leszármazottja
volt. BBB. „Honnan hova tova” -részlet- „jász királyság puszta szélén - északlejtős hegyvidékén sandán tekint reá a nap - talpuk alatt föld nem szalad - mìves szikla faragásbúl - rótták házuk palotájuk - útjaikat lekövezték - soraikat egyengették ...
sok századon pompázott hon - bölcs királyok uralkodtok - rend volt béke világ éke - bőség ült e
nemzetségen - nem csak királyik volt dicső - vitézeik messze hìrlő - ép ìgy szorgos kétkeziek – mindent látó tudós fejek ... mindenük volt ami kellett ìrást papìrra vetettek - teljes hitük látó szemük mindenségre nyitott szìvük - olvasztották hegyek
ércét - kovácsolták kardok élét - szilaj lovuk erősségük - karìvezett nyilas kezük...” - s ìm megmaradtak

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
320
univerzum apja s anyja Ősatya is én vagyok - teremtő OM minden tudás s Nálam összes hatalom
Tehát nem elszólás az „Atya” kifejezés Istennel
kapcsolatban, csak hát nem teljes, hisz ha Ő MINDEN, akkor értelemszerűen az „Anya” is Ő. Nem
SzűzAnya, BoldogAsszony és hasonlók, de a Legfelsőbb. Aki ugyan EGY, de ha úgy gondolja megosztja Magát. BBB. „MINDEN” -részlet- „...Harmadik tudnivaló: Megosztja Önmagát, teremtve
Magában -részben az egész- önös tereket. Alkot
szabályokat, súg a térbe rezgést, levegőt, földet és
vizeket. Elenged Önképű szabad lélt végtelent, s
hagyja is vétkezni e teljes részeket...” - Megosztja
magát az EGY s mikor kettős világot* teremt Teremtő aspektusa által, akkor ott az élők hìm s nő
„apa” s „anya” testet viselnek. Egyik sem Istentelen! (* természetesen Isten akár többes világot is
képezhet/ne/, de ilyesmivel nekünk-, testi valónkban a kettősség „termékeként” nincs dolgunk)
B.T.125. „...mit most mondtam tőlem kapta Vivaszván a Napisten - tőle Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanìt meg...” - mert miként a NapIsten Istentől való, aként az első ember Manu, az emberiség
őse is Tőle érkezett s mint minden lényeg lényege,
Ő hatotta át az ember alakú lél-t. És e Földi lények
-köztük az ember- hìmivarúak és nőivarúak és egyik sincs a másik nélkül. Nincs alá s fölé rendeltség. Ember mindkét neme a teremtés csúcsa, némi
különbséggel. A lél-t hordozó magot férfi birtokolja -azonban- mely mit sem ér a földi testkezdemény
petesejt nélkül. A női petesejtbe bújó mag osztódásra készteti azt rendesen, mi sokféle embrionális
alakzatot sorra vevő magzatként kis emberré fejlődik. A MINDEN-tudat sokra tartja az értelmet, néha hóbortosan az érzelem fölé helyezi s láss csodát
minden gyermek Anyjától örökli az intelligenciát az értelem legfőbb fegyverzetét- s Apjától érzelmi
sajátosságait -a szìv sóhaját- Az a megragadó a modern tudományban, hogy néha fölfedezi a régmúlt
bölcseletek bevett ismereteit. A MINDEN-tudat
annyira választ külön férfit és nőt, amennyire létük
sorsküldetése kötelezettségeiket határozza meg. Apáskodhat Anya és anyáskodhat Apa, mégis a rend:
mikor mindenki a helyén van családban, közösségben, társadalmi szinten és ìgy tovább. Tanuló
korban az ivarérésig s főleg még kicsiny korban
nem is értik a gyermekek miért beszélnek különbségről. Azután megteszi „jótékony” (?) hatását
a környezet és már jóval a serdülő kor előtt megkezdődik a szegregáció. Nem csak kìvül, külsődlegességekben, de már egyéni szinten is. Mikor azután megmozdulnak a hormonok, már egészen biztos a más-ság. Már a tanulás is egyre nehezebben
megy. Figyelem szétszóródik, pontosabban elkezdődik „férfi és nő mindig mást akar - férfi a nőt s
nő a férfit” Nincs jobb ajánlás, fiatal felnőtté válva:

férfi nőnek s viszont a párja, mert igazából már
nem önmegvalósìtás, nem az egyéni kiteljesedés,
karrier és érvényesülés -főleg nem a buli- volna a
fontosabb, de család megalkotása, két gyermekkel.
MINDEN-tudat nem tud mit kezdeni a homoszexualitás holtvágányával. Lelkük rajta, nem tehetnek róla. Hozták. Ki métósággal, ki tisztességtelenül viseli. Nem tud elbújni előle. Erre az életre ez
a „jutalom”. Mit pótolni kìván az egyén, az előző
élet hiánya, majd a következőben való kiérdemelhetőség esélye annak, ki méltó rá. De az ilyen párokat -helyenként a „bölcs” jogon kìvül- semmi
nem gátolná abban, hogy két árva gyermeknek
segìtői legyenek. A homoszexualitás nem betegség,
főleg nem ragályos! (a „homo” leginkább ’ember’
jelentésű, de előtagként az utótag egyneműségét,
azonosságát, egyformaságát is kifejezi) Ha az emberiség a tudás alapú (védikus) őshagyomány szerinti négy életrendnek megfelelően élne (tanulócsaládos-visszavonult-lemondott) ugyan mi különbség volna homo- és hetero férfiak, vagy nők
között az élet két második szakaszában. Egyszerűség, önmérséklet, köz szolgálata, szabályozott életvezetés a szabályozó elvek szerint, melyben lelki
emberek számára nem tanácsolt a szexualitás. Ilyenkor túl vagyunk már családalapìtáson, utódnemzésen - még ha a biológia nem is gátolja. Testiség és szex nélkül mi baj lehet(ne) a homoszexuálisokkal? Ja, hogy arra megy ki az egész, a testiségre, érzéki élvezetekre? (a legalacsonyabb ’élvezkedő’ -még- emberi osztály legfőbb késztetője! A
még alantasabb állati-ember ’emberi’-be már nem
sorolható.) Nincsenek különbbül a heterók sem,
mire vannak hát oly nagyra? A lemondott életrendben meg már a nemi különbözőség is értelmetlen,
hisz életük a teljes lelkiségben telik, az ’egy’-ség felé
törekvésben. Az ’egy’ pedig egynemű. Akik bárkit,
vagy bármit Isten fölé helyeznek, azok nem hallották még, hogy „...Nálam összes hatalom...” - dehogynem, hisz minden istenes folyamat felső(bb)ségét ìgy mutatják be. A „Mi Istenünk” még csakcsak, de az „Én Istenem” már igazán aggasztó.
Saját Isten? És igazuk van (azisnemis), csak nem jó
helyen keresik. Nem a Legfelsőbb „pulpituson”
kell kutatni, de kósza elménktől alig egy arasznyira,
szìvünkben, lényegi lényünket, aki valóban kinekkinek a maga Istene, Aki csak mennyiségileg mérhetetlen a Legfelsőbbhöz, de minőségben valóban
olyan. „Minden tudás” is Isten, ìgy lél is birtoklója a
tudásnak. Ki azt keresi, azt kìvánja szolgálni, annak
számára adatik a lehetőség, hogy testi valójában lelki kilétét szolgálja azzal, hogy nem sanyargatja Őt,
sőt egyre csak felszabadìtásán igyekszik, oly régóta
rabszolga már szegény. Menne, végső otthonára.
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célja vagyok mindeneknek fenntartó s fő ellenőr - tanú mentsvár oltalmazó mag és mindezt szerető
Talán az egyik leg személyesebb szakasza a Bizalmas Tanìtásnak, ami az Isten és ember közötti bensőséges viszonyról szól. (ami minden bizonnyal
nem véletlenül a B.T. 640 szakasza második felének
első szentenciája) Úgy mondja Úr Balarám: „célja
vagyok mindeneknek” - s ìgy természetesen az emberi létnek is. Nem mi vagyunk létünk értelme,
főleg nem anyagi/testi valónk s annak tévelygései,
de a Legfelsőbb és elsődlegesen a lél számára adódó lehetőség. Lehetőség a tanulásra, tapasztalatszerzésre és eljutási esély, a MINDEN felé törekvő
önátadásnak, mely önátadás leglényegibb eleme hamis ön(én)azonosságtudatunk elengedése, feladása.
A „célja vagyok” értelmezése egészen egyszerű is
lehet, amennyiben belátjuk hogy minden a MINDEN-ből árad ki -Őrajta belül!- s oda is tér vissza,
mint „cél”-hoz. Az a bizonyos „cél” azután lehet a
MINDEN végtelen számos szférájának sok-sok lehetősége közül valamelyik, attól függően, hogy melyik egyedi lél hol tart lelki evolúciós fejlettségi
szintjében. Az Úr a fenntartó, ahogy mondja. Már
tudjuk, hogy a Teremtő és a Pusztìtó is Ő, de itt
most nem kezdet és vég a kérdés, hanem a lét s annak létezhetősége, amiben Isten Fenntartó aspektusa a meghatározó. Miután megteremtette (Brammával, Maga teremtő aspektusával) ezen anyagi
megnyilvánulást, azt követően dehogy hagyta azt
magára, mint „fő ellenőr” figyelemmel kìséri annak
sorsa alakulását. A mindenségét s benne minden lél
testetöltéseinek változásait, minden lél kapott/kiérdemelt szabadságfokának megfelelően. És Isten
nem csak „ellenőr” de „tanú” is -aki sosem hamis!és a pártunkon van. Számára minden lél kedves. Itt
most nem mondja ki Avatár Balarám, de mindig
mellettünk van, a mi oldalunkon áll, mindaddig mìg
a tisztulás felé visz utunk s szándékunk. Mikor
’nemjó’-ba, vagy ’szeszély’-be burkolózunk akkor
úgy „ellenőr”-ként, mint „tanu”-ként megfigyelői
pozìcióba helyezkedik s várja mire jutunk? Vannak
örökre -a megnyilvánulás fennálltáig- megkötöttek
és vannak kisebb-, vagy nagyobb mértékben szabad
létformák. Senki nem vitat(hat)ja, hogy egy mozgó
állat nagyobb szabadságfokkal bìr, mint egy mozdulatlan növény. Vagy, majd’ hogy nem korláttalan
az emberlétnek szabadságfoka az állatokéhoz képest. És az sem kérdés, hogy az elemi részecskék
lényegi lényei nem tudnak szabadabbá válni annál,
mit a fizikai törvények, az Isteni elrendezéseken
nyugvó természeti rend megenged. Lenézhetjük ezen létezéseket, de nélkülük üres volna a világ. Alantasnak képzelhetjük sorsukat, pedig stabil megbìzhatóságuk nélkül felborulna a természet rendje.
„Alantasak” mégsem szeszélyesek, mindig teszik és
csak azt teszik, mi a dolguk. Az atomok „atomkod-

nak” elemek „elemkednek” mìg ember (meg)érti,
látja s belátja működésük természetét. Legfőbb
mentsvárunk is az Úr. B.T.184. „...bármit gerjeszt
tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb - testnek összes
tévelygése bizton elkerüli Őt 185. ám ha tudás felszìnre jut Napként ragyog mindenre - eloszlanak
tévképzetek test lényege feléled 186. mikor minden
a MINDEN-ben elme hit és értelem - szilárd örök
menedéket lel az ember Énbennem 187. aki ìgy vált
igaz bölccsé különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt pap kutya s ki azt eszi...” - mert miként hìvő
hite alanyához, MINDEN-tudatú a MINDEN-hez
fordulhat menedékként, mikor bajban érzi magát.
A Legfelsőbb ilyenkor nem úgy kél segìtségre, hogy
kimenti hìvét szorult helyzetéből, de a Bizalmas Tanìtás szavai, arra figyelmezőnek megadják az útbaigazìtást, melyet követve mérséklőd(het)nek, csökken(het)nek, megszűn(het)nek az akadályok a lelki
előbbrejutásban. (A feltételes módok nem mellesleg
kerültek zárójelezésre, hisz sokmindentől függ dolgok milyettén alakulása!) Így „oltalmazó” Isten, de
csak lelkiekben! Anyagi/testi vágyak érvényre jutásában, ki- és/vagy beteljesedésében a MINDEN tanu s ellenőr. Látja a vétkezőt s annak vétkeit, ellenőrzése alatt tartja, hogy a „nagy elszámoláskor”
semmi ne kerülhessen figyelmen kìvül, se pro, se
kontra. B.T.464. „...ki meglátja különbséget lényeg
és a test között - közelebb jut Legfelsőbbhöz mert
lélt lát anyag mögött 465. kedves Jas én jó barátom
halld újra tanìtásom - ha megérted bölcsen élhetsz
ezen s túlnan világon 466. e tan biztos menedék
lesz lényeg lényed föléled - nem jössz újabb teremtéskor s nemlétet is föléred 467. személytelen energiám ezen világnak Anyja - tőle a test lél meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja...” - azaz bármennyire is
szeretjünk Anyá(i)nkat, köztük FöldAnyát, Ők a
Legfelsőbb személytelen energiáinak megtestesülései. Még akkor is, ha azt mondja Isten B.T.320. „...
univerzum apja s anyja ... vagyok...” - hisz személyességében ’atyai’ -lásd: fent „...vagyok ... mag...”személytelenségében ’anyai’. Végül pedig „vagyok”
Aki „mindezt szerető” - mármint Isten. Itt pedig
újra elkerülhetetlen a valódi-, Isteni szeretet „deffiniálása” mely: elvárásnélküli + örökkön adó +
részrehajlásnélküli s mindez együtt, mindig, mindenhol, ugyanazon időben. Nem hol ìgy, hol ott,
hol amúgy! B.T.103. „...nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek...” Lássuk be nem
Isten akarja hogy ìgy legyen! Mi akarjuk. Ő teremt,
fenntart, ellenőriz, tanuja mindennek és oltalmazó
mentsvár is. Minden lényeg(i) magja, miközben
mindezt szereti. Úgy van Ő, mint az érintetlen lelki
törekvő; velünk van, de nélkülünk. Úgy együttérző,
hogy következetes szülője mindeneknek. Lássuk be
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Tőlem jő a hő s az eső éppen úgy a szárazság - halhatatlanság és halál lét és nemlét Rajtam áll
Mìg az előző szakasz lél-hez fűződő és emberi kapcsolatait vázolta Úr Balarám, itt most egyes természeti jelenségek forrásokát mondja el. A hőtől a
földi vìz elpárolog, majd mikor „csordultig telik” a
felhő (túltelìtett lesz) már nem tudja magában tartani, vìz kicsapódik s aláhull. A felhők szférájában
jelentősen alacsonyabb a hőmérséklet, mint a Föld
felszìnén. Mikor olyan hőmérsékleti tartományba ér
a pára, ahol eléri a (100%-os) telìtési állapotot (harmatpont) a vìzpára újra folyékonnyá válik, aminek
már nagyobb súlya van, mint a pára és levegő közötti hőmérsékletkülönbségből adódó -a gravitáció
ellenébe ható- felhajtó erő. Ezt nem kell Istennek
folyamatosan figyelemmel kìsérnie, hisz az egy általa „megálmodott” elrendezett, természeti törvény. Sokszor vetik fel materialisták, hogy a tudománynak nincs szüksége Istenre, nélküle is talál
magyarázatokat a különböző jelenségekre. Sokszor
ez igaznak is tűnik, de legtöbb „bizonyìtás” valamifajta gyakoriság-alpú (statisztikai – általában/gyakran úgy szokott lenni) megfigyelést ad indoklásul,
nem a tényleges okot. Már-már az okozatot boncolgatja a valódi ok feltárása nélkül. Az Úr nem
csak hőt és esőt „biztosìt” de szárazságot is, ha a
kedve úgy tartja. Jó példa az Aral tó esete. (lásd: 78.
szakasz hozzáfűzéseiben) Azt mondják -nem teljesen hibásan- hogy a gyapottermesztéshez szükséges öntözés ürügyén az Amu-darja és a Szìr-darja
már nem éri el az Aral tavat s ìgy a tó lassan meghal
(kiszárad). Bizonyára sok más hasonló vidéke is van
a Földnek, de szempontunkból azért kitüntetett a
Turán Alföld, mert ott élt tovább a Bizalmas Tanìtás hìrülvivése(kapása) után az ős-jász nemzetség,
akkor még eleinte teljes természeti bőségben. Nem
volt még gyapottermesztés, nem volt még ipari méretű öntözés, a szárazság mégis megkezdődött s
jött létre a Kara-kum és a Kizil-kum sivatag, mára
bővülve az Aral-kum sivataggal, a kiszáradt tómederrel. (A Kara-kum sivatag -akkor még kisebb
mértékben sivatagosodott- területén húzódott keresztül az egykori Selyem-út Bactria As érintésével).

Már a régmúlt Kelet bölcsei előre vetìtették, hogy klimatikus szempontból- a Kali juga egyik hozománya lesz a sivatagosodás fokozódása. Egykor a
magyar Alföld majdhogynem átjárhatatlan volt nyáridőben a szétterülő vizektől. Tudjuk volt folyam-

szabályozás (azt ma sem értjük az emberi mohóságon kìvül pontosan miért) de anélkül is ide ért volna a sivatagosodás, amit egyre növekvő kiterjedésben tapasztalhatunk a Kárpát-medence közepén.
Az Alföld a folyamszabályozások előtt.

Ám nem csak ilyen „jelentéktelenségek” mint hő,
eső, szárazság dolga áll Istenen, de lét s nemlét,
benne halhatatlanság és halál egyaránt. Ezek -különösen embertudatú- ember számára fontos kérdések. A világ léte s nemléte még hagyján, hisz az
olyan nagy időintervallum amit ember elmében ha
kezelni képes. Mégis, innen is megtudhatjuk, hogy
világ léte s nemléte Istenen múlik. Nem véletlen
NagyBumm, de e NagyBumm is az Ő műve. Ne
feledjük azért, hogy Tőle jő majd a NagyReccs is!
Megnyilvánulása(i) s megnemnyilvánulása(i) teremtettség(ek)nek állandó örvénylésben van(nak) a
MINDEN-en belül. Folyton vannak éppen megnyilvánulások, sok-sok világ fennállása s ezekkel
egy időben a MINDEN más szféráiban épp megnemyilvánulás kezdődik, azon világ pusztulásával,
megsemmisülésével. Viszont halál vagy halhatatlanság „létkérdés” a szó valódi és átvitt értelmében is.
A halált -tetszik-nemtetszik- kénytelenek vagyunk
tudomásul venni. Még egészen egyszerűen gondolkodónak is be kell látni, hogy aminek kezdete van
annak vége is kell, hogy legyen. Így aki/ami megszületik annak számára egy dolog biztos; a halál.
Mégis a halhatatlanság mindig izgatta az ember fantáziáját és sokan nagyon sok mindent megpróbáltak
az örök életért - bár hiába. MINDEN-tudatú számára a rejtély megfejtett, amennyiben tudja, hogy
valódi kiléte nem ember, még csak nem is anyag/
test, de megszületetlen -s ìgy halhatatlan- örök lél.
BBB. „Vagyunk elébb” -részlet- „...ember ... nem
tudja hogy örök léte - nem emberi isten féle - ilyen
létnek pedig sora - nem e földi nem ostoba - itt ha
bölcs akkor csak tanul - remény szerint talán okul.”
- mi van ha nem okul? Hát jön élet és halál, mìg világ a világ. Aki fel nem szabadul, az megnemnyìlvánulást követően is kezdi újra, máshol, máshogy.
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akik Védák követői s bájitaltól révülnek - jutnak mennyi létezésbe felsőbb térben örülnek
A „mennybemenetel” egyik igéretes módja a Védák
követése. Szorosan vett -ugyanakkor szűkebb- értelemben a Védák a Rig-, a Yajur-, a Száma- és az
Atarva Véda. Ugyanakkor igen kiterjedt az un. védai-, vagy védikus- (értsd: tudás alapú) irodalom. A
védikus irodalom célja, hogy információt adjon a
világ eredetéről, felépìtéséről és működéséről, valamint arról, hogy nekünk, embereknek mi a helyzetünk ebben a világban. Honnét származunk, mi a
létünk végső értelme, s hogy mi a kapcsolatunk a
létező világ végső forrásával, Istennel. A Védákról
azt tartja a vallási hagyomány, hogy „időtlen természetű” a teremtés kezdetén a Legfelsőbb nyilatkoztatta ki őket az emberiség számára. Időtlennek,
öröknek tartják őket, mert univerzális igazságokat
tartalmaznak, amelyek -amikor szükség van ráhang, vagy ìrás formájában is megnyilvánulnak az
emberi társadalomban. A négy Védán túl 5.-ként
emlìtik azon szentìrásokat, melyek az előbbiek
megértésében segìtenek korról-korra idomulva az
olvasók értelmi képességeihez. A tradicionális Keleti gondolkodás szerint a Védák tartalmazzák
mindazt a lelki és anyagi tudományt, ami szükséges
ahhoz, hogy az ember megfelelően tudjon élni ebben a világban, gyarapodva lelkileg és anyagilag is,
ha erre van igénye. Ezzel együtt azonban felhìvják a
figyelmet arra is, hogy az embernek meg kell értenie az élet végső, magasabbrendű célját is. Ily módon ugyanazon Védák, melyek eligazìtanak a mindennapi élet kérdéseiben, arra vonatkozóan is útmutatást adnak, hogyan szabadulhatunk ki a születés és a halál öröknek tűnő körforgásából, s térhet
vissza lényegi lényünk (minden egyes egyedi lél)
eredeti otthonába, ahonnét származik. Ennek megfelelően a védikus irodalom tanulmányozásakor
észben kell tartani, hogy azok a legkülönfélébb életcélért tevékenykedő emberekhez, illetve embercsoportokhoz szólnak. Tehát mikor véda-követésről esik szó, az alatt számtalan módot lehet- és kell
érteni. Vannak akik szószerint igyekeznek betartani
a védai „utasìtásokat” még attól is függetlenül, hogy
azt nem értik. Mert, hogy a lelki úton sok olyan eset
van amikor a még nem kellően felkészült törekvő a
hit oldaláról közelìt (azaz; vagy úgy van, vagy nem
és emberünk az „úgy van” változatban hisz). Azt
hiszi; ha úgy tesz, akkor az a vágyai szerinti alakulásokhoz vezet. Mások tudják, hogy a sokfélel lelki
gyakorlat között számtalan olyan „technika” mód
van, ami akkor is jótékonyan -mármint a lelki fejlődésben előrevivően- hat, ha pl. abban a gyakornok
„csak” megadja a lehetőséget a segìtségnek. Ilyen
az un. mantra-meditáció is. Ha lelkiekben fejlesztő
mantrát ismétel az egyén, akkor az olyan esetben is
hat amikor a kereső ember nem érti azt. Számára

sem a szavaknak, sem azok együttesének nincs
értelmezhető „mondanivalója” ám bìzva abban,
hogy akiktől kapta, ahol azt hallotta, olvasta az egy
lelki fejlődésben segìtő szándékú forrás. Vannak
un. „révülési gyakorlatok” is, amit több vallási út, szellemi ösvény, -kapcsolódási törekvés alkalmaz
(ott). Vannak évezredes hagyományúak, mint a szóma italt ivó brámanák (ind szertartás-papok), sok
százados sámán „eszközök” és „modern” drogos
befolyásoltságot próbáló igyekezetek. Mìg a két előbbi jellemzően „csoport-érdeket” igyekezett (ki)
szolgálni, tehát közösségi -segìtő- célzattal bìrt, addig az utóbbi „korszerű” változat az egyén valóságból történő kilépési akarását teszi lehetővé. A révület az esetek többségében Maya (Illúzió Istennő)
szìntere, amikor a „bájitalhoz” forduló illuzórikus
közegbe kerül. Sosem lehet pontosan tudni, hogy
az milyen helyzet? Elmejáték? Külső-, vagy belső
kapcsolat? Kìvülről valamely Felsőbbséggel való
koketálás, vagy belülről a lél „közreműködése”? A
közösség „üdve” érdekében végzett „révülési-gyakorlat” önmagában nemes törekvés, persze figyelemmel a kieszközölni vágyott mód-, vagy változás
jellegére: ’jó’ - ’szeszély’ - ’nemjó’ töltet (amit általában sem a köz/csoport sem pedig a „sámán”/
”pap” nem tud(hat). (Részlet egy kabaréjelenetből:
A magyarok honfoglalása előtt a vezérek megkérdezték a sámán/táltost: - Látod é a jövőt? - Adjatok
kumiszt - ìgy a táltos. Miután ivott újra kérdezték: Látod é a jövőt? - Adjatok még kumiszt - folytatta a
táltos. Többszöri „ivó-gyakorlat” és próbálkozás után újra kérdezték: - Látod é a jövőt? - Látom! hangzott a határozott válasz: - Bé fogok rúgni!)
Komoly szellemi iskola, fejlett lelki tanìtás nem keresi a mesterséges tudatmódosìtási lehetőségeket,
sőt kerüli azokat, eltanácsol alkalmazásuktól. B.T.
59. „...ha misztika ha bűvölet vágyaidtól távol áll bennem nyugszik már tudásod sötétségből kitalálsz...” - hangzik a MINDEN-tudat számára irányadó ajánlás, intelem. A révülésben résztvevők jellemzően örömteli „élményekről” számolnak be, de
nem ritka a rettenetes kìnok érzete/megélése, különböző „szellem”-lényekkel vìvott ádáz küzdelem,
az anyagi/testi világon túli (meg)tapasztalások során. Az ilyen irányú beszámolók rendkìvül szìnesek.
A MINDEN-tudat tisztában van azzal, hogy minden lél más, minden ember- s minden lény más, ìgy
kinek-kinek más az útja, más a sorsa. Vannak kollektìv segìtségek, nem kevés az általánosan érvényes- és általánosan hasznos tisztìtó ajánlás, de igaz
megváltója mindenkinek csak önmaga lehet. Beszennyezett csak maga tisztulhat meg. A Felsőbb
szférákba betekintők, a Felsőbbségekkel „társalkodók” hìreire csak a tapasztalás lehet biztos értékelő.
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de hogy érdemik fölélték újra lentre zuhannak - hiába a tankövetés vágyra vágyók maradnak
Az előző szakasz a „felsőbb térben” örömüket lelők azon csoportjáról tett emlìtést, akik különböző
bódìtó segédletektől (pl. bájitaltól) nyernek átmeneti betekintést mennyei szférá(k)ba - persze amihez elengedhetetlen -bizonyos- szabálykövető életvitel is, mint mondjuk a Védák kìnálta út, mód. A
puszta kábult/bódult állapot, vagy önérdekű-, öncélú révület leginkább a képzelet/fantázia-világába
képes elvinni, mint sem valóban értékes(ebb) közegbe! Vannak azonban olyan „eredményes” lelki
törekvők, akik nem csak pillanatokra-, de földi értelemben alig kezelhetően hosszú ideig tartózkodhatnak anyag feletti közegben. Azért e körmönfont -anyagfeletti- megfogalmazás, mert minden olyan tér(rész) ami ezen megnyilvánuláson kìvüli/túli/feletti (nézőpont-, megìtélés kérdése) nem
fogalmazható meg egyezményesen. (A MINDENtudat azért nem bonyolódik bele ebbe a kérdésbe,
mert nem ápol olyan ambìciókat, hogy követője ilyes átmeneti „örömforráshoz” jusson a Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajlékával szemben) Mikor
elhangzik az a kifejezés, hogy „mennyország” az
más-más tanrendszerekben másként kerül körülìrásra (ahol számontartanak egyáltalán ilyen közeget) és egy biztos, hogy egyik sem fedi le a teljes
valóságot. Ehhez képest ama bizonyos mennyei
szférának igen sokféle fajtája, tìpusa és azon belüli
helye/helyzete lehet az oda kerülő lelki lénynek. A
MINDEN-tudat nem szándékozik sem vitát nyitni, sem igazságtételi törekvése nincs, hisz ahogy
mindenki más, mindenki máshol tart lelki evolúciós fejlettségében. (Sokan eme „evolúciós” kifejezést is rosszalják, mint ha az valami materialista Isten-tagadó- csökevény volna, holott csupán anynyit tesz, hogy életről életre fokozatos a fejlődés
lelki vonatkozásban. Már tudjuk, hogy a lelki értékek/érdemek nem vesznek el sosem, ìgy azok egymásra rakódása, egymáshoz épülése egyre előrehaladottabb lelki szintet jelent/eredményez.) Izgalmas vallásbölcseleti kérdés, ha -európai vonatkozásban- megfontoljuk milyen körzet szülötteihez

és kiknek a munkálkodásához köthető az a sokszìnű vallásosság ami napjainkra meghonosodott.
(miközben Konfuciánizmus, Taoizmus, Sintoizmus, stb. emlìtésre sem került) Nem lehet itt cél
összevetés és vagy különbségtétel, de az könnyen
belátható, hogy viszonylag kicsiny területre és hat
főbb Tanìtóra, Vallás-Alapìtóra (Akik közül Mani
és Zaratusztra akár ki is hagyható lehet) vezethető vissza ami többek között a ’menny’ fogalomkört is ìgy, vagy úgy kezeli, teszi hìvei/követői
eszményìtett „végállomás”-ává. E kis „körzeten
kìvüliek” még Buddha, Balarám és Krisna „működése” -sajátos módon az előbbieken túli- három -tényleges- Avatár, Isten személyes alászállásai. Azaz napjainkra, európai világunk vallásosságát már nem Isten személyes tanìtása vezérli, ahogy Afrika, Ausztrália, vagy az Amerikai kontinensét sem. A jász ősök úgy területileg, mint
szellemi „vezér-alakjukban” jól elkülönìthetőek.
Az As idők vallásosságáról érdemi elképzelések
nincsenek, de a korszakváltó Kuru mezei csata után Jas tudomására jutott Isteni kinyilatkozás -a
Bizalmas Tanìtás formájában- meghatározó erejű
tudott lenni egészen addig mìg olyan mértékű keveredés és környezeti (kényszer)hatás nem érte a
jász elődöket, mely idomulásra, beolvadásra késztette őket nem csak életvitelükben, kultúrájukban,
de vallásosságukban is. A szellemi hanyatlás egyik
megnyilvánulása a vallásos folyamatok egyszerűbbé tevődése*, ami nem csak gyakorlatában lett
egyre megengedőbb, de tanìtásában is leegyszerűsìtett számtalan kérdést. Ilyenek egyike a halál
utáni hova kerülés is. (* „egyszerű az egyszerűnek, bonyolult a bonyolultnak” - ami nem csak az
oktalan túlbonyolìtásra utal, de a sokság szellemiés erkölcsi degradálódását követő engedmények
megnyilvánulását is eredményezte a lelki életben)
Általánossá vált -az amúgy nem teljesen alaptalan- mennyei szféra vég-állomáskénti aposztrofálása. Volt(van) a pokoli- és a mennyei lét közötti
választási lehetőség. Az újabb itteni élet (életismétlések, reinkarnáció) általánosságban törlésre
került. Bizonyára kevéssé találták inspirálónak és
gyenge lelki terrorizálási lehetőségnek vélték az újabb ideszületést, helyette jött a mennyei boldogság, vagy az örök kárhozat ìgérete/fenyegetettsége. E kétosztatúság szinkronban van ugyan jelen teremtettség kettősségével, csak nincs a lelki
világ gazdagságával. Úr Balarám maga jelenti ki,
hogy akik véda-követőként a mennyei szférákba
jutnak haláluk után, miután ott „felélték” itt
szerzett lelki erényeiket, ismét csak ide kerülnek a
rendes születés-halál-születés... körfolyamatba egészen addig mìg ide kötő vágyaik el nem hagyják
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lásd hogy Véda követői lent és fönt majd lent újra - de már teljeset él aki Engem lát itt csak Úrnak
Azok, akik a mennyei célt tűzik lelki fejlődésük
végállomásául, be kell lássák hogy az -is- időleges.
El lehet jutni a mennyei bolygókra, mennyei
szférákba (ahogy tetszik) mivel azonban az éppúgy átmeneti megnyilvánulás -még ha lelki is- miként az anyagi világ, az oda jutók, előbb utóbb leesnek, hisz onnan nincs továbbfejlődési lehetőség,
a lél sorsa pedig valóban a „vissza Istenhez” nem
kevesebb. A mennybe igyekvők abban a tudatban
törtek arra felé, hogy az a tökéletes(ség), ìgy hát
nem szeretné összezavarni őket a Legfelsőbb, legyen vágyuk szerint. Avatár Balarám azonban itt
világosan fogalmaz, akár még a Védák követői is a
mennybe juthatnak. Majd vissza! - valamely anyagi
(tìpusú) megnyilvánulásba. A Bizalmas Tanìtás elhangzásakor még nem született meg Mohamed,
sem Jézus, Mani, vagy Zoroaszter. A MINDEN
„buddhaságának” sem jött el az ideje, de Mózes és
Ábrahám is még csak a távoli jövő szülötte volt. A
MINDEN-tudat előtt is volt élet, volt vallásosság,
voltak teljesen „kifejlett” civilizált közösségek, jellemzően leginkább városállamok. Még jól elfértek
a Földön az embercsoportok. Az erődìtéssel körülvett központ kerìtettsége inkább szakrális jelentőségű volt, mint sem hadászati, de természetesen
védelmi funkciót is jól töltött be. E régmúlt időben a hitélet, az Isten felé való törekvés még magasabbrendű volt mint a világi gyarapodás. Egészen világosak voltak az emberi osztályok (gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő)
melyek a Legfelsőbbtől valók, nem emberi kitalációk, vagy manipulált hatalomkialakìtás/kiélés!
B.T.137. „...gondolkodót uralkodót nyerészkedőt
teremték - élvezkedő szintúgy tőlem jármaimmal
lekötvén 138. gondolkodó tiszta jóság uralkodó
szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő
mind nemjó...” A falakon belül folyt a vallási-, politikai-, kulturális-, művészeti élet. Ilyes volt a jász
ős As nép egykori otthona is. Ne feledjük, É-Afganisztán területén -mely magába foglalta az egykori Bactriát is- 50.000 éves nyomai vannak földművelésnek, ami a letelepült életvitel biztos jele.

Gonur Tepe

Kampyr Tepe, a termékeny Oxus (Amu-Darja) mentén
Akadtak közöttük népek melyek már akkor teljes
életet éltek, bárminemű újkori huncutság nélkül.
Legtöbbjük miért tűnt el nyomtalanul? (ami biztos)
Isten tudja. (BBB „Pusztai nomád élet” - részlet „...E fogalomkörbe tartoznak a jászok ősei is. Azért az ős-jászokat emlìtem, mert napjainkra külső
megnyilvánulásában teljesen megváltozott a jászok
élete, életvitele. Nincs puszta, nincs vándorlás,
nincs rideg élet, még ha nehéz élet van is, de ez
már egy másik élet, ki tudja hova visz? Az ős-jász
életet tudtuk hova visz. Béke, nyugalom, folytonosság, türelem, alázat, teljesség. S hogy mily hatalmas erőket tudnak mindezek adni, azt jól mutatja, hogy bár évszázadok óta megváltoztak az életfeltételek, életkörülmények és az életvitel, a volt
szellemiség ma is eszményi! Ma nincs béke és nyugalom sem kìvül, sem belül. Nincs folytonosság
generációról generációra. Már rég elfogyott a türelem. Az alázat itt nem meghunyászkodást jelent,
hanem beleilleszkedést az egészbe, a földi, az égi, a
természeti környezetbe, a teljességbe, ami teljesség
meg van, csak valahogy nem ilyen teljességet szeretnénk. Azért mondtam, hogy meg van a teljesség, hisz a világ mindig teljes, csak számunkra és
az utánunk jövők számára nem mindegy, hogy miből áll ez a teljesség; jóból s néha egy kevés rosszból, vagy csak a nem kìvánatosakból...” - Az állatiember leginkább emberalakú. Külsőleg, mint ha
ember volna. Emlìtik „kaszton”-kìvülinek is, vagy
„érinthetetlen”-nek - ami semmiképpen nem tévesztendő össze az ’érintetlen’-el !!! Nemesebb időkben az emberi-ember, az emberi történet főszereplője, aki tudatos, nem pedig ösztönlény, miként állattársaink. Az isteni-ember, aki egykor számosan fordult elő, a kisebb emberi közösségekben
lényegesen nagyobb arányban, mint napjainkban.
Ne feledjük, már ötezer éve azt mondta az Úr,
hogy B.T.248. „...ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik - ezer ilyen közül talán egy ki
lényem megérti...” - ami a Kali juga-, a szellemi- és
erkölcsi hanyatlás, nézeteltérésektől terhelt vas korában egyre tovább romlik. De minden csak az
egyénen múlik, itt boldogulni boldogtalanul, fennt
a mennyben, mìg le nem jár annak ideje és újra
vissza, vagy örökre Isten Bizalmas Benső Hajlékán
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tudd meg jó Jas vannak sokan kik imádnak Félistent - hódolatuk nem mást illet Urukon át is Engem
A Fél(ig)Istenek, azok a Felsőbbségek, akiket a különböző felekezetek imádnak. Hogy miért van anynyi imádati forma és „imádnivaló”? Mert sokfélék
vagyunk, mindenki máshol tart tisztulási-, netán
szennyeződési-, azaz emelkedési-, vagy süllyedési
folyamatában. Ezekhez idomulnak a folyamatok.
Mindjárt itt is egy nagy talány; a hanyatláshoz degradálódik az emberiség, vagy a hanyatló erkölcsi- és
szellemi viszonyokhoz rendeződnek a nézetek?
Akik elfogadják az Isteni elrendezések létét (ami
nem a szabad akaratot figyelmen kìvül hagyó eleve
minden elrendel/z/tetett tézis), azok tudják hogy
mindig a nagyobb mozgatja a kisebbeket. Hiába a
sokasodó kicsi, lelki téren nem igaz a „sok lúd
disznót győz” Végtelen számú lél sem képes az Úr
fölé kerekedni, ahogy az óceán összes vìzcsepje
sem dönti el, hogy merre mozduljanak a nagy áramlatok, hanem azokkal sodródnak. A lél-ekhez
viszonyìthatatlanul csekélyértelmű és -hatású emberi gúnyák még ha homokszemekként csikorogtatóik is a „nagy gépezetnek” a rendszer mozog a
maga útján, módján. Akkor most van elrendeltetés,
vagy nincs? Azisnemis. Sokan azt mondják, hogy a
vallások fejlődnek s mindegyik -legyen az new age,
vagy un. NagyEgyház- fejlettebb a korábbiaknál
(mármint a követők mondják, vérmérsékletük szerint). Ha Abszolút mértékkel próbálunk mérni,
nem rossz támpont a kineziológiából többször ide
idézett un. igazság-, vagy energia-szint mutatója
(lásd részletesen pl. a B.T. 127. hozzáfűzésében)
relatìv értelemben pedig sosem hagyható figyelmen
kìvül, hogy a Kali juga -többek között- a szellemi és
erkölcsi hanyatlás kora. Márpedig ami ebben a korban -a kor mércéi szerint- fejlődésnek látszó, az valóságosan követi a romlást. Ez a rend. Nem ritka
azok száma, akik azt mondják, hogy pl. a MINDEN-tudat s annak vezérfonala a Bizalmas Tanìtás
nem a korunkhoz illő (tapintatosan régimódinak
tartják) nem divatos (most a szó jó értelmében)
nem aktuális, igazából nem is fogyasztható. Sőt
nem való a ma emberének - és igazuk van. Ahhoz,
hogy ezen a sztereotìpián túlléphessünk -legalább
próba képpen- meg kell(ene) kisérelni levet(kőz)ni
a (meg)szokottat. Legelőbb is az általánosan bevettet. Ami jól illeszkedik a kor követelményeihez, az
nyilvánvalóan kor-szerű (olyan mint a kor). Sokféle
„műfajban” találkozhatunk azokkal -a modern tudományosság által is alátámasztott- megfigyelésekkel/megállapìtásokkal, hogy életünk minden területén gondok vannak. Mindenütt valami zavaró körülmény tapasztalható. Mondják ezt egyházakra,
politikai kurzusokra, beszél róla a pénzvilág és gazdaság, idézik szociológusok, egészségügyben-, oktatásban dolgozók, sőt egész Földi világunk termé-

szeti megnyilvánulásaiban ez látszik látszani. És jól
látjuk. A Nagy Rend működik. Mindenki hódol
valakinek/valaminek. Lehet az élvezet, lehet javaknak gyarapìtása, hatalom kiterjesztése, vagy hìrnév
fokozása és megtalálják a kijárás segédletét. Van aki
csak babonásan ráfűzi középső ujját a mutatóra (a
„profi” egyszerre minkét kezén) más gombot fog,
fa asztallapon kopog le (de alulról), keresztet hány,
hajbókol, vagy égbe fohászkodik, garast vet „szent”
szökőkútba és ìgytovább. Minden ember vonzódik
valami szertartás(osság)hoz. Vallásból lett a szertartás, vagy szertartásosság(i igény) alakìtott ki magának a „magasztos” keretet? Ki honnan nézi. A
(helyenként nem ok nélkül) sokra tartott Egyiptomi
ős-kultúra „IstenKirályai” szerényebben papkirályai
szinte egész életüket, uradalmuk minden energiáját
arra áldozták, hogy majd ha eltávoznak, mìly’ felséges viszonyok közé kerülhessenek. Egy igaz, önmegvalósìtott pusztai nomád, a maga „szerény kis”
Isten-tudatában, bizony csak megmosolyogta volna
a mérhetetlen anyagi/tárgyi mihasznaságot, ami
biz’ mind-mind ide köt, semhogy fölemelne. Nem
is tud róluk a modern ember -mármint a bölcs nomádokról- de az ókor kő nagyságaihoz csak elzarándokol, még ateista világfi is. Hiába áldoztak
maguknak, anyagi/testi mivoltuknak, vagy túlvilági
létüknek, hiába Isteneiknek, nem tudták hogy „hódolatuk nem mást illet Urukon át is Engem” - nyilatkozta ki a Legfelsőbb. Hisz Akiben minden
nyugszik, piramisoktól, bazilikákig, minden mozgóés mozdulatlan élőtől az univerzumig, Az a Legfőbb élvező(je) bárhova irányuló áldozásnak. A
MINDEN-tudat mindezt tudja s éli. MINDENtudatú nem kegyet keres, de szolgálatot, minek legbiztosabb útja, módja a kötelességteljesìtés. Érti az
idők szavát és nem tér ki kötelezettségei elől. Nem
hátrál meg tanulástól, nem családtól és munkától,
de minden foglalatlan pillanatát az Úrnak áldozza.
Lehet ez békés szemlélődés. Lehet csendes-, vagy
fennhangú mantrázás, szent szövegek éneklése,
olvasása. Erőszakmentesség. Derűs séta a természetben, segìtése elesettnek. Gyámolìtása kárvallottnak és jól elkerülése a gyarlóknak. Emlékezni a tudásra, (B.T.437.-441.) miből áll az s gyakorlása,
mert még természete ellen is szabadon tehet bárki,
hogyha azt a ’jó’ vezérli. Az a ’jó’ mi Istenhez visz.
Mindegy milyen lassan, vagy sem, menetelés ’szeretet’-ben: mentesülve elvárástól, sosem félni az adástól, mindenkire egyként nézni, mi volna ebben a
régi? Komoly dolgok nem változnak, újaknak meg
kell a próba. Majd meglátjuk! - mondja a bölcs s
türelemmel szemléli a történéseket. Ami egykor jó
volt, hiába azon a idő, nyugodtan le lehet porolni,
megpróbálni, tapasztalni, meglátni, hogy valóban jó
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azok akik ezt nem tudják föntre jutva lebuknak - tudatlanok s nem ismernek Legfelsőbbik Uruknak
Az ember emberszerűen tud vizsgálódni. Emberszerűek számára Istenek, -állatok, még mesebeli
növények is. Nem ritkán még gépeket, szerkezeteket is felruházunk emberi képességekkel, tulajdonságokkal. Ki nem szólt még elromlott háztartási
géphez, makrancoskodó motorhoz, autóhoz, és ìgy
tovább? Magunkból indulunk ki. Nincs ebben
semmi különös, hisz mikor egy lél magára ölt-, magaköré „szervez” „növeszt” adott létformát, akkor
a milljomrétű burkot alkotó forma/anyagtest legelső rétege a feledése valódi kilétének. Így rendelte a
Teremtő, itt ez a rend! Elfelejteni azt, hogy Ő valójában sem nem ez, sem nem az a test, hanem örök lél(ek). Ezt az erős feledést csak tudatossággal,
komoly tanulással és gyakorlással -netán egyfajta
megvilágosodással- lehet félretenni. De mikor az
egyén már tudva tudja, hogy valódi kiléte lél, akkor
is emberként működik, hisz késztetik a külső/belső
kényszerek. Erről sokszor és sokat szól Úr Balarám
a Bizalmas Tanìtásban. B.T.13. „...ki boldog ki boldogtalan van ki örül van ki sìr - hideg meleg fény és
árnyék mind egyre csak változik 14. ne higgy az ìly
változásnak ez csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást 15. testet öltött lélt is
éri csak hogy ő nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind az összes testi kìn...” 20. „...mi elpusztul
mi elsorvad az csak a test semmi más - örök lélnek
mind egyre megy nem fogja a változás...” 27. „...miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel másikat tesz a lél is egyre másra testi vándorlásokat 28. lélt a
kard nem kaszabolja tűz nem hamvaszt vìz nem
old - nem szárìtja szélförgeteg marad bizton bármikor 29. lél a szilárd mozdulatlan ésszel föl nem
fogható - ne bánd jó Jas testek vesztét ne légy mást
se áltató 30. sose bánkódj még akkor sem ha azt
véled lél haló - születő majd ismét múló ne bánd
azt mi forgandó 31. mert mi meghal bizton új lesz
miként új is mulandó - lásd ezt tisztán föl a fejjel jó
barátom rétlakó 32. előbb megnyilvánulatlan aztán
a lél testet ölt - mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő...” 97. „...hiába annak az élte ki csak élvezetnek él - látni kell ez örök forgást s ember névre
méltó lész...” 108. „...megtévedett éntudatban cselekszenek nemtudók - természeti erők azok mik
lényeket sarkalók 109. jót szeszélyt és nemjót tudó
érti ők a mozgatók - tudja hogy nem lény cselekszik
természet mi lázìtó...” 117. „...Jas kérdezi Balarámot mond tanìtóm mért van az - hogy ki jó is egyre
másra vétkezik bár nem akar 118. önös vágy az ami
mozgat abból gerjed indulat - mindezt szeszély mi
sarkallja észnek ellen lábasa 119. miként tüzet annak füstje anyaméh a magzatát - tükröt meg a porlepel fed élőt akként burkol vágy 120. olyan ez a
vágy mint a tűz lobog hogyha táplálod - még a böl-

csek elméjét is kéjkésztetés átláncol 121. lélt borìtó
anyagtestben vágy mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet s tévutakra sarkaló 122. bölcs
belátás fő ellenét legyőzni csak úgy tudod - hogyha
ajzott érzékeid kitartóan uralod 123. csapongó érzékek felett ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél mi mozgat életet 124. ha megérted
mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg...” 135.
„...minden ember énfelém jő ez bìz vitathatatlan de én akként megyek elé amennyire lemond az 136.
földi sikert isten kegyet az ér aki igyekszik - ki ezt
teszi sosem tisztul vágya egyre növekszik...” - s
folytatható volna még, de térjünk vissza a lélhez.
Második fedő rétege; azonosulás azzal amilyen létforma lényegalkotójává vált. Atom ’atomkodik’
molekula végzi ami rendelt dolga, növények ’növénykednek’ állatok ’állatkodnak’ melyik milyen
úgy, ember pedig ’emberkedik’. Az ember alatti létformák alig akarnak mások lenni mint amik. (Kivéve az emberrel szorosan és régóta együttélő állatok,
melyek néha embernek képzelik magukat.) Ezzel
szemben az emberek ’istenkedni’ igyekszenek.
Nem csak hogy szeretnének Istenek lenni, de mindent megtesznek, hogy magukévá tegyék a hat felfoghatatlanságot, leginkább -legfeljebb- annak egykét elemét. Erő, szépség, tudás, hìrnév, gazdagság
és lemondás. Mert tudat alatt tudják, hogy B.T.141.
„...egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság erő hìrnév szépség tudás lemondás és gazdagság...”
- mert sok lél mikor a lelki szférákban bolyongott megnemnyilvánulásos időszakokban- be-be kukucskálhatott a Legfelsőbb Bizalmas Belső köreibe
és tud róla, hogy Isten -többek között- ilyen. Ő is
szeretne Isten lenni, mert érzi magában a potenciált, csak még nem értette meg a MINDEN-hez
mérhetetlen parányiságát. A Földön uralkodni akar,
mennyekbe tör, hogy ott majd gondtalanságban élhet, van aki még a poklot sem veti meg, csak valami hatalmi pozìciót szerezhessen. (Persze nem a
„kondérba” vágynak, hanem „fűtők” szeretnének
lenni  ) Imádatuk mindenfelé irányul -szó szerintFöldön és az egekben. Itt csodálnak politikai és/
vagy gazdasági hatalmasságokat, celebritásokat,
mennyei körökben Égi Hatalmasokhoz fohászkodnak, vagy ruháznak fel -számukra- felsőfokunak
kiválasztott Istenséget. Mivel a vágy majdnem mindent képes legyőzni, -keresztülverni, erős akarattal,
töretlen igyekezettel néha megvalósulnak „sikertörténetek” (Koldusból királyfi, vagy nincstelenből
milliárdos, senkiből hìres-neves valaki) Azután a
test elhagyásakor ittmarad a dicső-, vagy dicstelen
emlék, a „hős” lél-je pedig minden földi, anyagi/testi nélkül sorban áll fent újabb „szerepéért”.
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félistenes Félistenhez ősimádó Őshöz megy - szellemkövetőknek szellem s Én a MINDEN-t hívőknek
Avatár Balarám részben megelőlegez későbbi intelmeket (figyelemfelhìvásokat) ugyanakkor ami fontos azt akár többször is, vagy szinte ugyanúgy, vagy
más árnyaltsággal erősìti meg. (Az egykori Keleti
bölcselet azt tartotta, hogy aminek nyomatékot kìvánunk adni azt -legalább- háromszor kell elmondani. Mindez nem szóismétlés, vagy mondanivaló
hiánya, de erősìtése a hallgatónak abban, hogy arra
oda kell figyelni.) Majd’ minden összefügg majd’
mindennel, de különösen az összetartozó és a szorosan egymásra ható dolgok, tulajdonságok, körülmények. B.T.468. „...jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait - testi burok ìgy képezi lélnek földi láncait 469. jó az üdvös szabadìtó visszhatástól
mentesìt - tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevìt 470. szeszély megköt élvre hajszol testtudatot
szilárdìt - kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányìt 471. nemjó sötét tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bìrja álomban él ő a lélhez mostoha
472. jó a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs jót keres azt követi ő a tisztulásban
hisz 473. tudd e három kötőerő lél-el örök hadban
áll - mikor melyik kerül felül az gyakorol ráhatást
474. mikor szorgos hű törekvő jót segìti felülre - lél
felragyog az mi látszik harmónia egésznek 475. ha a
szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt - lángol a
vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő 476. nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat győz
és sötétség még a jónak is testén 477. testelhagyás
pillanatán mikor jó uralkodik - akkor a lél tiszta
bölcsek bolygójára érkezik 478. szeszély győzte újra
itt lesz vágytüzelő emberként - nemjó uralt ösztönlény lesz kezdheti a legmélyén 479. jótól béke s
harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak
balgaság jő önpusztìtó tunyaság 480. bölcsességet
jó szüli meg szeszélytől nő kapzsiság - nemjóval ki
barátkozik annak sorsa nemtudás 481. emelkednek
kiket jó köt szeszélyesek maradnak - akik nemjó uraltjai pokol mélyre zuhannak...” - tehát, függetlenül az egyén osztály-béli meghatározottságától
(gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő)
ami a leginkább meghatározó nem csak az élet minden területén, de a testelhagyás során és azt követően is a lél anyagi burkának (jelesen az embernek)
kötőerők általi befolyásolása. Ezért tanácsolja nemegyszer a MINDEN-tudat, pl. a szabályozó elvek
követését, melyek eredendően hatást gyakorolnak a
személy tényleges milyenségének minőségére. Azt
azért tudni kell, hogy mivel sok élet van mögöttünk, köztük számtalan állati s még egyszerűbb
lét(ezés) ìgy nem elég a ’tanuló’ és ’családos’ -természetszerű- életrendekben magunkra vett kedvezőtlenségek semlegesìtésére való törekvés, de szabad nagyon-nagyon „túl”-teljesìteni. A ’jó’-ból so-

sem elég és ez a ’jó’ nem a tudatlanság alapú anyagi/test-tudat vezérelte elme által sugallt kellemesség
-hamis- érzete! Miként jónak jó ... stb. a „működési” elve világunknak* (vissz/a/hatás /karma/ törvény), nem lehet másként a testelhagyást követő
hova-tovább sem. A Legfelsőbb elrendezte rend része a „kìvánságuk szerint lész” mert, hogy nagyon
kegyes az Úr. B.T.90. „...tudod mikor a Teremtő
embereket teremté - áldozást is küldött vélük mit
végezve vágyuk kész 91. adatott a lehetőség s kìvánságuk szerint lész - ha örökkön áldozának lélnek burka méltón él 92. midőn felsőbb irányìtók
kegyeit elnyerének - elégedettség lesz úrrá földön és
az egekben 93. elégedett felsőbbségek mindent mi
kell megadnak - de ki hála nélkül éli szemérmetlen
tolvaj csak...” - mely szakaszok arra is rámutatnak,
hogy tenni kell. Nem elég csupán a tétlen vágy(akozás) majd hogy megfelelő a vágyat erősìtő cselekedet, be fog következni a vágyott. Mindez épp úgy
érvényes galádságok, miként lelki javak terén. Gondoljunk csak bele mennyi energiát fektetnek törekvésükbe a világ nagyhatalmú igazgatói, a zsarnokok,
de az egyszerű bűnözők is, hogy céljaikat elérjék.
És mindenki megtalálja a maga Felsőbb patrónusát,
mert végtelen az Úr „állatkertje” miként itt lent, aként fent. (Az „amint fent úgy lent” - analógia sok
esetben -pl. mint itt is- meg is fodìtható!) „Félistenes Félistenhez ősimádó Őshöz megy - szellemkövetőknek szellem s Én a MINDEN-t hìvőknek” - szabad a választás, persze ember úgysem képes mást „választani” (érdemelni ki) mint ami meghatározottsága. Ennek -igazából- kisebb része az alkati, nagyobb mindig a munka, a szolgálat hozománya. (* Hiába vitatja a sokság -pillanatról pillanatra- hogy „Nincs igazság!” „Nem ezt érdemeljük!”
stb. mindezt csak a tudatlanság, a tiszta látásmód, a
helyes megkülönböztetőképesség hiánya idézi elő.)
Sajátos módon külön nem szól itt Avatár Balarám a
materialistákról és a személytelen hitűekről. Talán
nem hibás a következtetés, hogy nekik lelki szférákkal nincs dolguk. Akik tagadják az anyagon túlit (anyag-felettit) és/vagy magasabb körök személyes
Nagyságait, azoknak nincs hova vágyuk, hát maradnak még a következő életeikben is itt. Lásd pl. az
előbb ide idézett B.T.478. szakasz ’szeszély’ uralta
embereit, következő életeik is még jó ideig ide kötő
vágyak által tüzelt lesz. Sok helyen tartják nagy
becsben az Ősök tiszteletét, ami biztos hogy nem
ok nélküli, persze figyelve, ügyelve arra, mely ősök,
mely „hőstettei” a dicsőìtettek! B.T.40. „...ott lobog
a dicső példa ... előd példa fáklyaláng...” - „mert ki
mivel ... attól...” Látható, hogy a kölcsön- és
vissz(a)hatások végiggyűrűznek egész létünkön s e
teremtettség minden zugán, kapcsolatrendszerén.
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legparányibb hódolatot szeretettel fogadok - levél virág gyümölcs vagy víz tiszta szívvel ha adod
Általában a vegetáriánus életvezetésre történő utalásként-, vagy bìztatásként szokás értelmezni jelen
szakasz gondolatiságát, ami el is fogadható, de más
megközelìtésben a hódolatkifejezés egyszerűsége is
fellelhető a szavakban, hisz a „legparányibb...” nem
utal emberpróbáló megerőltetésekre. Bő ötezer év
telt el Úr Balarám és Jas beszélgetése óta. Sok változás történt a világban. Így az étkezési szokások is
nagyon mások. Egy kóborló nomád Turán alföldi
nép bizonyosan nem volt vegetáriánus. Állattartók
lévén főleg hús szolgált étkezésre. Ha dús is volt
akkor még a turáni táj, az legeltetési bujaságot jelentett elsősorban, ami a jószág biztonságát jelentette, a bőséges tiszta vìzzel együtt. Csak az élemedett korú szellemi emberek éltek leginkább szinte
csak tejen. A szakasz második fordulatában emlìtett
levél, virág, gyümölcs természetessé teszi annak feltételezhetőségét, hogy azok -egyszerűen- hozzáférhetők voltak. Mit tehet egy mai lelki törekvő? Attól
függ hol él. Pl. Európa középső részén a mezőgazdálkodási körülmények és viszonyok lehetővé teszik a hús nélküli egészséges életvitel lehetőségét.
Ráhangolódás és döntés kérdése. Kevesen születnek ezen a vidéken vegetáriánus családba. Sőt, még
akik oda érkeznek és ott nőnek fel, miután kirepülnek a szülői házból, különösen teenager korban, az
általános sokság közege és a természetes megfelelniakarás hamar eltérìti az ifjút, sodorja a normalitásba. (Sose feledjük, hogy a normalitás legtöbbször
nem pozitìv értelmű, különösen lelki fejlődés vonatkozásában! Nem jelent többet, mint az adott
hely-idő-körülmény szerinti általános normák követését.) Kevesen születnek ’nyerészkedő’ meghatározottságban, jó szervezőként, gazdálkodói adottságokkal. Még kevesebben ’uralkodó’ meghatározottsággal, jó vezetőnek, kiváló harcosnak, ami egyáltalán nem az élvhajhász örökös harcoskodást,
erőszakosságot, nyerni-, és győzniakarást jelenti! A
’gondolkodó’ dominancia pedig ugyancsak ritka (lehet millióból ha egy!) De minden emberben minden magasabb szint morzsái is ott vannak az ’élvezkedő’-i meghatározottság mellett, amit lehet életben tartani, lehet táplálni, sőt erősìteni, ha másként
nem hát az ’élvezkedői’ hitványság mérséklésével,
fékentartásával. Ennek királyi útja a vegetáriánus életvitel. Vegyestáplálkozásuaknak nagyjából felesleges erről hosszasan beszélni, bár mikor egy őszinte
és elkötelezett, már jámborodó vegetáriánus és egy
nyitott gondolkodású vegyestáplálkozású között
szó esett a húsmentesség áldásairól és a húsevés
kedvezőtlenségeiről, valamint az azt lehetővé tevő
mély erkölcstelenségről, az első félóra után csak
annyit mondott a húsevő: „- Én ezeket mind tudom és ha még tìz percet beszélünk róla vegetáriá-

nus leszek!” - s ez egy valós történet. (Bár vélhetően gyorsan elszállt a kacérkodási vágy a húsevőből,
amint megszokott közegébe visszazuhant.) Mikor
kevés a valódi tudás alapú tudatosság a vegetáriánusság mellett, olyankor nyugodtan meg lehet
próbálni hit alapon. Megelőlegezendő azt, hogy
akár jó (netán ’jó’) is lehet. Vagy úgy lesz, vagy nem
a jószándékú gyakornok számára. Ahogy a mézescsupor külső nyalogatásával sem lehet ìzt szerezni a
méz édességéről, a húsmentesség áldásairól sem lehetséges könyvből olvasottak alapján, elbeszélések
nyomán, vagy un. „puding próba” nélkül benyomást szerezni. Egy biztosan kijelenthető, hogy
az egyéni akaratgyengeség -leginkább kudarcosvizsgáján túl (értsd: 100-ból 99-en elbuknak - ha
nem mind!), legnagyobb megpróbáltatás a társasági
együttélés a normálisokkal, jelen szempontok szerint a vegyestáplálkozásúakkal. Ott van persze még
a koffein (ami egy jó fekete teában néha több, mint
egy gyenge kávéban) a nikotin (a jellemgyengék
pótcselekvés kényszerűsége), a különböző energetizáló szintetikum, alkohol és más bódìtó, tudatmódosìtó szer, vagy a kakaó (mint az összes „boldogsághormon”-forrás csokoládé függősìtője). Mindmind oktalan kötődés, miközben hódolóik sosem
mérlegelik azt, hogy mely hóbort mivel jár, mit idéz
elő globálisan ... Az Úr csak némi levelet, virágot,
egy kis gyümölcsöt és tiszta vizet kér attól, aki szìvesen gyakorol oltári felajánlást, netán szertartásos
hódolatot. Valljuk be, vannak vonzalmaink szertartásosságokhoz is, csak leginkább élvezeti, nyereségcélzatú, vágyteljesülést segìtő rituálékhoz. Ilyesmiket nem emlìt lelkiekben előrevivőként a Legfelsőbb a Bizalmas Tanìtás soraiban. Viszont nagyon
fontos a szakasz második fordulatában a „tiszta
szìvvel ha adod”! És ez nem puszta érdeknélküli
figyelmességet jelent, de tiszta szìvet tételez fel!
Nézzünk magunkba -kicsit őszintén, nehogy más
észre vegye- mitől volna tiszta a szìv ha csupa kedvezőtlenség táplálja a testet, minek az -mármint a
fizikai szìv- kitartó motorja, nem mellesleg pedig
ember (és minden más lény) lényegi lényének -átmeneti- szállása. Mindenki tudja, hogy nem arra az
izomcsomóra gondolunk, ami lüktet egy életen át
mellkasunkban, de a felettesre, amit a szìvvel-, szìvbélivel -tudat alatt a lél-el- azonosìtunk. Ezt a szìvet
nem csak anyagi kedvezőtlenségek piszkolják, de
ott a végtelen sok elmebeli, érzet és érzelembeli
ragaszkodás, kötődés és kötöttség, ami nem engedi
Isten adta szabadságában dönteni. Nem az IGAZ
dönt, de a HAMIS. Érzéki élvezetek, javak harácsolása (bűntől sem tartózkodva), hatalom bármi
áron (minél többek felett) és hiú gőg, mi nem enged alázatot se szìvnek, se észnek, sem embernek.
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ajánld amit megcselekszel eszel s amit áldozol - add őszinte lemondásod Hozzám ér ajánlatod
A felajánlásban a legszebb, ha azt az ajánlattevő teljesìti is. „Ígéret szép szó...” - mert a felajánlás előbb
ìgéret, majd a tett az ami elindìtja, az idő pedig
megméri. Igen még csak elindìt az ìgéret, mert nem
tudni mi lesz a kimenetele. Meddig ér a kitartás,
mennyiben módosul a cselekvés közben az elkötelezettség, a tisztes helytállás, a szava-tartás? Nyugodtan ide hozható a számtalan fogadalomtétel is,
de a legegyszerűbb szándéknyilatkozattól az esküig
majd’ minden, amit lelki törekvő áldozatnak szán,
vagy gondol. A Legfelsőbb azt tanácsolja; a biztos,
ha Hozzá irányul a tett motivációja, az étel s bármi
áldozat, köztük kiemelt helyen a lemondás (megengedőbben a tartózkodás). A tettek legfőbb mércéje
a mozgató1, a szándék2, a motiváció3. (1 - A ’mozgató’ a tudatos- és különösen a tudat alatti hajtóerő,
vérmérséklet ami lelki szempontból, a lelki evolúciós fejlettség függvénye. Magasabb lelki szinten
kevesebb a testi és elmebeli kényszeresség, nagyobb hatást képes kifejteni a tudatosság. 2 - A
’szándék’ a személyes akarat; kérdés hogy az menynyiben érzelem-, vagy értelem befolyásoltságú? 3 A ’motiváció’ meghatározottsága az, hogy milyen
motìvumokból, anyagi/testi/szellemi „erőkből”
„képekből” eszményekből táplálkozik? Nem mellesleg az egyénben uralkodó osztály-béliség, az életrend és a társadalmi/közösségi/családi státusz.)
Egyazon cselekvés más és más célt ér el, mást eredményez, másként hat (s vissza) cselekvőre és a cselekvés érintettjeire, attól függően, hogy mi/milyen
volt az indittatás? Legegyszerűbb volna ébredéskor
Istenre szegezni a figyelmet és minden kezdeményezés előtt Felé/Hozzá irányìtani a szándékot
az esti elalvásig. Ez nem bonyolult, bár véghezvihetetlen! Ami életszerű, az a tudatos lét, a tudatos kötelezettségkövetés. Persze mindez akkor értelmes,
ha a cselekvőnek vannak már -legalább rész- ismeretei a valósággal kapcsolatban, tudatos lényegiről
(nem mellesleg a szükségtelen, lényegtelen dolgokról is!) és elképzelésekkel rendelkezik a vissz(a)
hatásról. Hiába hát a jószándék, mindent Istennek
ajánlani, mikor olyan összetett teremtmény az ember és az őt körülvevő világ, nem utolsó sorban attól, amilyenné ember teszi. Érthető, hogy időrőlidőre kialakulnak hitrendszerenként, vallásonként,
iskolánként, kultúránként, társadalmi berendezkedésenként szabály- és szabályozó rendszerek, normák. (Akik beleférnek, azok a „normális”-ak) A vezetők pedig azt sulykolják, hogy minden résztvevő
kövesse az eldöntötteket. Van ahol erőből, másutt
pszichikai terrorral, megint más helyen (ész)érveléssel megtámogatva, vagy anyagi-, előmeneteli hitben tartó ösztönzéssel. Avatár Balarám nem kecsegtet, de kijelent: Hozzá fog érni minden áldozat.

Mert áldozat a tett a tétlenséggel szemben, a tanulás iskolakerülés helyett. Áldozat a család vállalása,
sem mint a szingliség, vagy a cölibátus. Felajánlani
bármit lehet, pláne a Legfelsőbbnek, de csak óvatosan, mert Ő többet tud felőlünk, mint mi magunk
és úgy száll vissza ránk hátsó szándékunk, hogy azt
sem értjük miért? Azt meg sosem szabad elfelejteni,
hogy a MINDEN TELJES, ugyan mire volna
szüksége? Az ajánlattételre, felajánlásra, az áldozatra személyiségünknek van szüksége, hogy ’jó’ irányba fejlődhessen. Mikor a valódi szeretet vezérelte eszmény kerül előtérbe akkor elvárás nélkül
cselekszünk (kötelességszerűen), elvárás nélkül eszünk (test és lél egybetartási szükségszerűségéből)
és elvárás nélkül áldozunk (tiszteletből, köszönettel,
hálaadón mindenért). Adunk cselekedeteink révén,
adunk testünknek, mert szüksége van rá és adunk
az áldozatban. Mind eközben bármi lemondás történnék, azt is elvárások nélkül adjuk (fel) a Legfelsőbb irántunk gyakorolt kegyességéért. Aki normálisan tesz, eredményért cselekszik, puszta élvezeti
célból és ilyen indìttatással eszik, követelménytámasztón áldoz, lemondás(a) pedig szóba sem kerül.
Sokszor kerül (hangzatosan) szóba a lemondás (és
ez nem az azisnemis törvényszerűség helye!) mikor
valaki valamely-, általa jobban dédelgetett cél érdekében, vagy sikerrel-, fokozott élvezettel-, gyarapodó anyagi javakkal-, nagy(obb) hatalommal/
befolyással-, hìrnév elérésével kecsegtet. Számtalan
példa volna sorolható, de álljon itt talán egyedül (és
nem kizárólagosként) a sport-siker. Mi végre is a
sport? Amire az ugyancsak hangzatos egészségmegörző-, vagy egészségfokozó szólamok kerülnek elő.
Pedig tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, hogy a komolyan
gyakorolt sport-, első helyen a versenysport, egy
merő küzdelem-, harc minden résztvevőjének, akiknek pedig „örömet” szerez(ni vél), az még arra
is rest, hogy maga álljon „sorompóba”. Felruházza
eszményìtett hősét képzelt önmagával. A mozgás
nélkülözhetetlen. A sport szükségtelen. Úgy mint a
húsfogyasztás, az alkohol és szintén sokáig lehetne
sorolni a hiábavalóságokat, melyekkel csak egy a
baj, mióta emberi kultúrák fennállnak, mindnek
hódol uralkodóktól a koldusokig mindenki. Ettől
még egyik sem szükséges sem egészséhez, sem boldogsághoz, különösen nem lelki előmenetelhez. A
sport nagy csapdája, hogy ha van győztes, akkor
kell legyen vesztes. Ez vesztesnek kudarcélmény,
győzőnek diadal (Miben is? Másik leverésében?)
Mit ajánl fel sportoló a siker érdekében? Idejét,
szellemi-, testi energiáját, -épségét, egészségét.
(nemlétező) bölcs „sportoló” miután mindezt
felajánlja Istennek, a pillanaton lemond az egészről
s el áll a sporttól. A „-Minek a’?” – könnyedségével.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
331
nemkötődve semmihez sem mindent Nekem áldozván - elkerülnek földi bajok szeszély s nemjó egyaránt
E teremtettségben három alapvető erő-, kötelék
hat: ’jó’ (Isten felé vivő) ’szeszély’ (itt marasztaló)
és ’nemjó’ (Istentől el/fele/ fordìtó/mozgató). Ezek közül a ’jó’-val nincs semmi gondja lelki törekvőnek, csak a javát szolgálja, a ’jó’-ból sosem elég.
Hangsúlyozottan a lelki ’jó’-ból, nem az anyagi/testi meghatározottságban élő ember anyagi/testi jóérzetéből! (Pl.: anyagi érzet* szempontjából jó egy
remek gulyás, egy-két pohárka jófajta borral leöblìtve, miközben mindez lelki téren, a lelki fejlődés
szempontjából visszahúzó, szeszélyben tartó, szeszélyt, szenvedélyt, tudatlanságot fokozó. De hogy
ne mindig csak étkezési példálózásról essen szó, vegyünk egy pompás zenés mulatságot. Önfeledt vidám társaság, némi alkoholos lazìtásban, szìvdobogtató zenére ölel, karol, ringat férfi nőt s viszont.
Serdül, fordul a pár magamutogatón, vágyat keltőn
sodródva a bajba. Lássuk be nem sok lelki ’jó’ sül/
het/ ki ilyesmiből. - * Az „érzet” nyelvi kifejezésében is jelzi, hogy olyan mint ha az volna, egyfajta
feltételes mód. Nem határozott-, megalapozott tudás, vagy bölcs tudatosság. Elmejáték. Az elme elhiteti gazdájával, hogy az jó, úgy jó. Nem részletezi,
hogy mire, hisz akkor hamar kiderülne, hogy illúzió
az egész.) A másik kettő (mármint ’szeszély’ s
’nemjó’) -lelkieknek ellenlábasa- igazi földi baj(keverő). Tudjuk, kettős e világ. Jó és nemjó szövi át
és leginkább a kettő közötti szeszély. Ember ide is
húz, oda is, leginkább mikor milyen „hangulatban”
van. Persze már azt is tudjuk, hogy más és más a
négy osztály-meghatározottság eredője (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő), mások az életrendi/életkorcsoporti adottságok (tanuló-családos-visszavonult-lemondott) és elkerülhetetlen a
négy fő vágy dominanciája (élvezet-javak-hatalomhìrnév). Mindehhez jön még e megnyilvánulásban
is uralkodó örökös változás/váltakozás, ami mindig, minden kevertségét idézi elő, kevert megjelenését mutatja, okozza. A második fordulat -ittnem azt mondja, hogy kerüljük el a ’szeszély’-t s a
’nemjó’-t (ami persze nem ártalmas!), hanem ha
nem kötődünk semmihez és mindent a Legfelsőbbnek áldozunk, akkor maguktól fognak elkerülni a bajok. Igazából még akkor sem szeretjük a bajokat, ha -leginkább tudatlanságunk folytán- keressük azt. Mert a nemtudó ember keres, csak igazából
nem tudja, hogy mit. Belső késztetésként a ’gondolkodó’ meghatározottságú hìrnevet, ismertséget
keres, hogy -vélt- tudását megoszthassa, átadhassa.
Az ’uralkodó’ tìpus uralási helyzeteket, lehetőségeket keres. A ’nyerészkedő’ egyre csak gyarapìtaná anyagi javait, birtokait, hát arra való alkalmakat keres. Az ’élvezkedő’ keresésének tárgya bárminemű-,
ha lehet mindennemű élv(ezet) elérése. Egyik sem

mentes baj(ok) lehetőségétől, leginkább, mert egyik
sem szolgálja a lél felszabadulását. Pedig felszabadulás nélkül, teljes megtisztulás nélkül nincs más
eshetőség, mint az újabb és újabb testetöltés anyagtestben, anyagi befolyásoltságokkal, anyagi/testi vágyakkal. Mindezt lehet(ne) követni -akár- hit alapon
is. Vagy úgy lesz, vagy nem. Ha úgy lesz, akkor lehet tisztulni, mentesülni. Ha nem úgy lesz, akkor véletlenül- sikerül(ne) élni egy tisztességes, jámbor,
bűnkerülő életet. Ja, hogy sokminden kimaradna?
Alapos utánnagondolással hamar rá lehetne jönni,
hogy mind hiábavalóság az egyénnek és súlyos teher az emberiségnek, valamint FöldAnyának. De
mi legyen helyettük? Ha alaposan mérlegeljük mi
fér bele egy emberi életbe, mi egy-egy életrendbe, évbe, netán akár csak egy -napba, ha mindig (csak)
kötelességteljesìtés, mások-, a köz szolgálata, ezáltal
Isten szolgálata lebegne lelki törekvő szeme előtt,
nem is igen maradna idő a hiábavalóságokra. Először is folyamatosan húzni kell(ene) a féket! Hogy
ne sodorjon bennünket a világ arra amerre az halad. Ha deprimáló, ha nem, az is világosan látható,
hogy az emberiség nem akar megjavulni. Hiába Isteni Küldöttek, hiába hitek, -vallások, rend- és szertartások, hiába jó szó, tisztesség, becsület, a sokság
mindig a kisebb ellenállás felé sodródik, meghatározottságának megfelelő (vágy)késztetések viszik
magukkal, bárminemű megfontolás nélkül. Mìg ők
azt mondják erre „Minek a’ ?” addig igaz lelki törekvő az általuk követettekre mondja -leginkább
magában- „Minek a’ ?” B.T.74. „...hogyha érzékek
közül csak egy is lész zabolátlan - elsodródik az értelem mint a szélfútta bárka 75. lásd be tehát Jas
barátom csak az egyensúlyozott - ki elméjét féken
tartja érzékire nem lobog 76. tudatlanság éjjelében
tudós bölcs világot lát - de az élők ébren léte hoz
tudónak éjszakát 77. élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - mìg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg mint
bölcseknek elméje...” - Be kell látni hogy minden
tett-, de akár még rejtett szándék is az örökös változás egy-egy motorja. B.T.81. „...Balarám mond ...
82. ... tenni kell vagy érteni ... 83. mondtam jó Jas
kettős út van tett vagy tudás művelés - gondolkodó
tudás útján más önzetlen jön felém 84. cselekvéstől
tartózkodás visszhatástól meg nem óv - nem tisztul
meg lemondó sem önmagában az se jó 85. földi
lény a tétlenségben pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat mint késztetés szeszélyben 86.
aki eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére - képmutató
hisz elméje tenné mi kedvtelése 87. az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami
dolga eredménytől független...” - többi az Úr dolga.
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Számomra nincs kedves gyűlölt mindenkihez egy vagyok - mégis aki Nekem hódol miként jő úgy fogadom
Sokak számára súlyos szavak lehetnek. Isten számára nincs sem kedvelt, sem gyűlölt? „- Hát akkor
engem, vagy népemet nem helyezi mások elé/fölé?
Vagy az általam- s népem által gyűlölteket éppúgy
szereti mint engem és népem?” - bizony ezt mondja az Úr. De hogy is képzelhetné bárki, hogy Aki
MINDEN, az bármely (ön)részét kitüntetetten
kedvelné, vagy pláne hogy gyűlölné? Ember -úgy
rendesen- nem kedveli s nem is gyűlöli különösebben egyik „alkatrészét” sem. Ha igen, akkor érdemes megvizsgálni s megfontolni, hogy ez miféle aberráció. Ami azonban a második szakasz kezdőszava: a „mégis” jelzi, egyrészt; hogy a Legfelsőbb
teljességéből semmi nem hiányozhat, másrészt a viszony kölcsönös alapú egyén és Isten között. (az
„egyén” most azért került elő/bb/re, mert emberszempontból vizsgálódunk, nem az Úr Felől - honnan is vennénk ehhez a bátorságot? Miközben Ő
kb. úgy viszonyul, hogy Neki mindegy. Ő Önmagában teljes, mi érzünk hiányo/sságo/kat.) Tehát
Isten eredendően -kvázi- semleges viszonyt gyakorol teremtményeivel szemben. Azután, hogy ez a
viszony miként árnyalódik az a hìvőn múlik. Tegyük most félre a különböző hit- és tanrendszereket, beleértve az ateizmust (közte a materializmust
és a különböző személytelen -„istentelen”- megközelìtéseket) is. Vegyük az embert, mint világnézettől függetlent, vagy azo(ko)n belül, miként viszonyul a MINDEN-hez. Persze le kell szűkìteni a
személyes hitüekre, hisz Istennel Ők képesen valamiféle kapcsolódási-, kötődési módot gyakorolni. (a
többiek is végeznek ilyesmit, csak nem tudnak róla!) Volt már ide idézve egy BBB. felnőtt-mese
részlet, de nem árt néha az ismétlés (gondoljunk a
mantra-meditációra, minek gyakorlója egy életen át
nem tesz mást mint ismétli és ismétli mantráját - és
nem unja meg  ) „Jász Úr és Tündér” -részlet- „...
A fura társulás egyszercsak Hat testvérrel találkozott. - Kik vagytok? - ìgy a Tündér s kìváncsin
pislogott - Békesség - szólt első - Szolgálat - második - Barátság - harmadján - Gyermekség - negyedik - Szülőség - ötödik - Szerelmesség – utolján...” - ez a „felsorolás” az egyén Istenhez való viszonyulási módjának/lehetőségének egyfajta vázlata. 1. békés 2. szolgálói 3. baráti 4. gyermeki 5.
szülői 6. szerelmesi viszony; „...miként jő...”. Mind
már fejlett szint. Érzékelteti miként közelìt a lelki
törekvő Isten(é)hez. A MINDEN pedig „...úgy fogad...” - úgy „viszonoz”/viszonyul átfogó semlegességén belül. Megoszlanak a vélemények abban,
hogy a felsorolás milyen sorrendiség, ha az? Van alacsonyabb- és magasabb szintű/rendű viszonylat?
Vagy egyfajta fokozatosság, fejlődési folyamat? Nehéz megmondani. Ahogy a Legfelsőbb viszonyulni

képes -sokféle módon- úgy hódolói is különböző
képpen, vagy épp fejlődési folyamatban tud(hat)nak
az Úrhoz közelìteni. Mindegyik „módnak” könyvtárnyi irodalma van és nem kizárólag vallásbölcseleti művekben, de szépirodalomban, vagy tudományos ìrásokban. Leginkább -természetesen- emberi
megközelìtésből (kevésbé az Úr felől) azaz akármelyik megközelìtést is vesszük, meglehetősen
szubjektìv eszközökkel. Folytassuk talán a felnőttmese további részletével: „...Egy tűz körül ültek ... –
Isten hozott - szólt Békesség - Mi már ismerjük egymást!
- A Jász Nagyúr csak bólintott. - Mi járatban ? - kérdezi
Szolgálat. - Fölzavart ez a mihaszna - a Nagyúr csak ìgy
morog. - És miben segìthetünk - kérdi Barátság. - Nem
tudom, hogy legyen - dünnyög a Nagyúr. - Bìzz a Legfelsőbben, meglásd Ő megsegìt - vìgasztal Gyermekség.
- Bìzom én nincs hiba, de mi az mit tehetnék? – Gondoskodj azokról kiket az Ég reád bìzott - simogat Szülőség. - Azt teszem egyre csak s nem várok másokat - kedvetlenkedik a Nagyúr. - Jó út mit megteszel - ìgy szól
Szerelmesség - de hol az önátadás? - Csend lett. Csak
Tündér csicsergett és önfeledten kacagott. Hallgattak.
Pattogott a tűz s halkan dúdolni kezdtek. Ringott a hullámzás, ágak közt szellő járt, fény-árnyék játszódott, senki nem aggódott...” - izgalmas a helyzet, mégis nyugalom lengi át a szereplőket. De mire megy ember
a hatféle „viszonnyal”? Lássuk tovább a mesét:
„...Békességet már régről ismerte a Jász Nagyúr, Szolgálattal jó barátságban volt, Barátságot nemegyszer látta
vendégül, várkastélya ódon falai közt. Szülőséget népe
igazgatásakor lelte föl, de Gyermekségnek és Szerelmességnek hìrét sem hallotta...” - mert, hogy a Jász Nagyúr (aki az értelem vezérelte ember megjelenìtője)
Isten-tudatban élt s végezte kötelezettségeit, de a
MINDEN-re sem nem mint gyermek, sem nem
szerelmesként tekintett. A békés (béke-tűrő) semlegesség természete volt. Szolgálatát kötelezettségkövetőn mindenben gyakorolta. Mint a jó barát,
senkit nem akart megváltoztatni és mindent és
mindenkit annak természetességében fogadott el.
Szerető szülőként gondoskodott a rászorulókról.
Azonban az Istenre való gyermeki ráhagyatkozásban és különösen a szerelmes viszony dolgában járatlan volt. Mi a mese következtetése? „...Tündér... Világosìtsd hát meg nekem, mire megyek a Hat Testvérrel? - Békesség mind megóv. Elvárásoktól ment meg
s hogy egy legyél jóban-rosszban. Szolgálat kitanìt alázatból, hogy sose légy büszke. Barátság megsúgja, ne tégy
különbséget. Gyermekség a ráhagyatkozás biztonát
nyújtja. Bìzz az Úrban vakon. Szülőség tanìt meg adni,
adni és adni, semmit sosem kérve. Szerelmesség a szìn
önfeladás - ott már nincs méricskélés, adok-kapok.
Nincs; legyen józan ész és nem számìt akár az egész világ! ...” - hát ki „miként jő úgy fogadom” - szólt az Isten.
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tudjad Jas ki Engem imád lehet akár bűnös is - ne ítéld el meg ne vessed hű vonzalma működik
A „bűnös” kifejezés ugyancsak sok-értelmű, sokárnyalatú kifejezés. Eleve maga a „bűn” sem igazán
egyértelmű. Általános nézet szerint a bűn filozófiaierkölcsi fogalom, amely valamely erkölcsi előìrás
megszegését vagy az erkölcsi előìrás megszegésével
felálló állapotot jelöli, gyakran vallásos szövegkörnyezetben használt. Más szóval, a bűn olyan cselekedet, tevékenység, kijelentés, gondolat vagy éppen mulasztás, amit az adott erkölcsi norma tiltottnak, hibásnak, rossznak, vagy elmarasztalandónak
tart. (Meglehetősen relatìv!) Az erkölcsi normát
gyakran isteni eredetűnek tartják, ellenben a nem
vallásosak azokat az emberek belső tulajdonságaiból és társadalmi elvárásokból származtatják, azaz bűnről a különböző világnézetű, vagy vallású
emberek másképp gondolkodnak. Ennek megfelelően változik, hogy adott körülmények között mit
tekintenek kötelezőnek, vagy elfogadott viszonyìtási alapnak, és mit tekintenek az erkölcsi normák megszegésének, bűnnek. (Egyfajta ìrásos-,
„közmegegyezéses”-, vagy szokásjog alapú „norma” be nem tartása) A bűn rendszerint valamilyen
tiltott, vagy elìtélt cselekedet végrehajtására vonatkozik, azonban egyes vallások (mint például a kereszténység, vagy az iszlám) esetében a bűn nem
feltétlenül cselekedet, hanem gondolat, vagy kijelentés eredménye is lehet. Az adott vallás által erkölcstelennek, szégyenteljesnek, károsnak ìtélt gondolat, szó is bűnösnek számìt. A Magyar Néprajzi
Lexikonban a bűn ~ „azon magatartások összessége, amelyeket a közvélemény elìtél. ... A nép bűnnek azt tartja, amit erkölcsileg maga is elìtél, ami a
közvélemény megrovását vonja maga után. A nép
bűn fogalma széles körű és korszakonként meglehetősen változatos, sokszor ugyanazt a cselekményt
egyszer súlyosabban, másszor enyhébben ìtéli meg.
Ezek: „...minden illetlen, helyhez, emberi méltósághoz nem illő viselkedés: a ház tisztátlansága,
rendetlensége, a tiltott munkanapok megszegése,
hiúság, gőg, tiszteletlenség az idősebbekkel szemben, trágárság, káromkodás, részegség, pletykaság s
általában a szokások be nem tartása...” /Szendrey
Ákos – nyomán/. A bűn megìtélésében a népi erkölcs differenciál hely, idő, személy stb. szempontjából...” A Katolikus Lexikon szerint: ~ bűn:
az isteni törvényt sértő erkölcsi cselekedet...”
(Nyìlván a keresztény „isteni törvény”-ek szerinti !
Mely szintén kultúrkörönként is „toleráns” -lévén
sok a keresztény felekezet- de még alapkérdésekben sem egészen „szabály”-követő. Az un. Tìzparancsolat „- Ne ölj!” - tilalmát pl. nem „- Ne gyilkolj! -ként fordìtja a magyar, ami pedig világosan
emberölésre utal(na), ezzel szemben az ölés egyértelműen /már akinek!/ élő, élettől való megfosz-

tása, annak kiben/miben-lététől függetlenül.) A
húsevésen és az annak érdekében történő életkioltáson, ölésen túl a „kereszt” áldása alatt megesett
háborukról ne is beszéljünk. Az nagyjából egyértelmű, hogy bűnös az aki bűnt követ el. Kiterjesztve-,
ugyanakkor leszűkìtve: ’bűnös’ az is aki lelki értelemben nem a helyes úton jár. Ám az Úr szavai
szerint, ettől függetlenül, ha érdeklődik és foglalkozik a MINDEN-tudattal, köznyelvibben Istentudattal, az -mint a Legfelsőbb tanìtása- hatni fog
rá is és jótékonyan. Külső tanìtás-, vagy szabályok
csak korlátozni képesek, a változás, a változtatási
késztetés, majd annak véghezvitele minden egyén
belső/benső ügye. Szìnleg sokmindent el lehet játszani a külvilág számára, de a Mindátható pontosan
nyomon tudja követni a mozgatókat (s a ’Nagy
Könyv’ sorai szaporodnak). Avatár Balarám itt úgy
kezdi, hogy Őt nem csak „bűntelenek” imádhatják
(akik ugye nincsenek!). Vicc: „A tömeg meg akar
egy hűtlen asszonyt kövezni, de Jézus látva ezt, elkezd nekik prédikálni: - Hìveim, az vesse rá az első
követ, aki még sohasem vétkezett. - Ekkor egy fekete ruhás nő kilép a tömegből, kezében egy nagy
kő, hozzávágja a hűtlen asszonyhoz, aki halva esik
össze. Amint a tömeg eloszlik, Jézus odaszól a fekete ruhás nőhöz: - Ne haragudj anyám, de néha
nagyon az idegeimre tudsz menni...” - Vétek? vagy
Bűn? Majd hogy nem „vérmérséklet” kérdése. A
MINDEN nem is bonyolódik bele erkölcsi fejtegetésekbe, főleg nem világi- és lelki vonatkozásokba. Szépen felsorolja a lelki fejlődés szempontjából kedvező tetteket, -viselkedést és a kedvezőtleneket, elmondja a vissz(a)hatás elkerülhetetlenségét, majd Tanìtványra bìzza a döntés. Ő Maga senkit nem ìtél meg, nem ìtél el. Megengedésben is a
Leg. Nem véletlen, hogy a Bizalmas Tanìtás alapú
MINDEN-tudat sosem szerveződött és nem is tör
társadalmi/politikai/vallási/egyházi szerveződésre.
Bárminemű „mennybemenetel” egyéni sors, érdem
dolga legyen akármilyen segìtő is a szervezet. Majd’
minden jószándékú lelki együttműködés ahogy
népszerűsödött, követői sokasodtak, úgy hitték-,
majd hirdették követői kizárólagosnak s oly annyira, hogy azt másoknak követni kötelesség, kerülése
bűn. Mìg emberi történet visszalát, vagy háborúk
kirobbantójaként, vagy hatalmi viaskodások aszszisztenseként nyomon követhetőek a vallásos behatásokat. Nemes „bűntelenek”-ből bűnösök kerekedtek. B.T.623. „...ott vagyok Mindáthatóként
minden szìvben tudhatod - kápráztató energiám élőt bábként mozgató...” - a „bűn” sem Istentelen,
„csak” ’nemjó’ a meghatározottsága, ’szeszély’ a
hajtóereje, melyek mind -akár a ’jó’- a Legfelsőbbtől valók. A választás szabad, a döntés nálunk van.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
334
aki így tesz hamarosan tisztuló elmével él - belső békét ím elérve hívem soha el nem vész
Az emberek sokszor érzik magukat elveszettnek.
Mint ha kilátástalan volna minden. Pedig az Úr Avatár Balarám szavai szerint- még a bűnösökről
sem mond le. Ki nem menti őket a bajból -hisz
nem Ő keverte őket oda- de aki komolyan érdeklődik emberlét-kérdések felől, az megtalál(hat)ja a
segìtséget. Annyi mindennel próbálkozunk, hogy
jobb legyen (persze sose feledjük, hogy a „jó”-ság
megint csak nehezen egyezményesìthető fogalom!)
Ha a „jó” alatt azt értjük, hogy anyagi/testi -tévesönazonosságtudatunk -beleértve megtévedt elménket is- jó közérzetet tudhasson magáénak, akkor a
mulandóság terében rekedtünk. Minden jön-megy s
minden elmúlik egyszer. Jó példa a túl-evés (Már
tudjuk, hogy ami „túl” az nem jó!) Kedvünkre való
ételből tovább eszünk mint ami szükséges volna,
sőt mi több még az eleget is meghaladón. A baj ott
kezdődik, hogy az ember -lévén nem állat(?)- nem
csak akkor eszik amikor megkìvánja, főképp nem
amikor arra tényleg szükség(e) volna, ìgy hát könynyen esik abba a hiba hogy a „jóból is megárt a
sok”. Hát még a ’nemjó’-ból, ami most itt a lelki
vonatkozású ’nemjó’ (értsd: Istentől elfordìtó, Tőle
távolìtó). Az „istenesség” messze nem azt jelenti,
hogy éjjel-nappal hányjuk a keresztet, minden kötelezettséget félre téve bújjuk hitünk szent könyveit, kérgesre térdeljük térdeinket templomi imák
közepette. A MINDEN-tudat az Isten felöli tudatosságot követően második helyre a kötelességteljesìtést helyezi. Mert, hogy első: tudni -nem csupán
hinni- Istent. Természetesen ez nem működik magától, elhatározásból, ennek megvalósìtásához elengedhetetlen az elme művelése, értsd: tanulás. Akikre „csak úgy rázuhan az áldás” (megtérés, „megvilágosodás” ...) sosem tudhatják Ki/mi annak forrása? A tanulás magával hozza a szabályozottság
szükségszerüségének belátását. Az évezredek alatt
megméretett tudás, mint pl. a Bizalmas Tanìtás,
megbìzható támpont nem csak a tanulásban, de a
kellő tájékozódásban is. Azért is érdemes ilyenre
(szabad)időt „fecsérelni” mert felekezet-semleges.
Az Abszolút-ot tekinti mércének. Mentes bárminemű anyagi/testi befolyásoltságtól. Nem kér mást,
mint elfogulatlan-, józa ìtélőképességet. Isten személyének elfogadását követő második segìtség kilátástalanság ellen; a kötelességteljesìtés. Hogy az kinek-, mikor- s hol mi? - annak is tanulás az első állomása, hogy a kereső ember tisztába lehessen azzal; ki ő és mi a helye-, helyzete a világban. Miután
megtudta, megértette, majd belátta, hogy legtöbb
amit tehet; végezni saját dolgát. Így jó esélye van
arra, hogy mindig olyan kihìvásokkal, tennivalókkal
találja magát szembe, melyek végrehajtása nem esik
nehezére, nem megerőltetők, sőt még örömét is leli

benne. Az örökös fáradozás annyit tesz, hogy emberünk nem a maga dolgát végzi és nem ott-, akkor-, annyit- és úgy, ahogy az ténylegesen szükséges-, vagy valódi kötelezettség volna. Így sosem
fogja elérni a belső béke. Mindig küzdeni fog idővel, elégedetlenséggel, megoldandó feladathegyekkel, mások kritikáival és búskomorrá válik, mert sosem jut idő lelkiekben jobbìtó kedvteléseire. Tévképzet, hogy fáradságokat kell felvállalni, mert
majd jő a pihenés. Ezt biblikus körökben odáig fokozták, hogy azon hìvek „eszménye” a hat napig
fáradozó Isten, Aki azután hetedik napon megpihent. (Minden bántás nélkül: - Miféle Isten, Aki
elfárad? A MINDEN lételeme a folyamatos mozgás, változás, benne teremtés - fenntartás - pusztìtás párhuzamosan egyidőben és örökkön.) Ja, hogy
nem Istenről szól ama példabeszéd, hanem az igyekvő emberről. Leginkább pedig azon tömegemberekről (tömegembereknek), akiket mások
zsákmányolnak ki, kényszerìtenek erőt próbáló-,
vagy azt meghaladó és pihenést igénylő munkára,
lefölözve annak hasznát. Jelen korunk (már több
mint ötezer éve) a küzdelemről szól, meg sem gondolva azt, hogy - Miért is? - tudjuk, látjuk hogy a
testi/anyagi célok eléréséért, a hamis eszmények- és
csalfa vágyak kielégìthetőségéért. Hol itt a bölcsen
belátó, isteni-, netán emberi-ember? Nem csoda
hát hogy inkább gyarapszik a „bűnök” elkövetőinek száma, mint sem hogy mérséklődne. Még a
nagy számok törvénye is ezt mutatja, hisz naprólnapra nő az emberiség száma, hát potenciálisan nagyobb az esély az érzékkielégitő-, javakat gyarapìtó, hatalomvágyó-, hiú sokság további számosodására. Ebben az esztelen túlnépesedésben és rohanásban hogy jutna hely béke(sség) számára? Pedig ha
nincs béke sem kìvül, főképp nem belül, ugyan mit
remél akár hìvő ember is? Pedig a kötelezettségek
középútján haladó egyén, aki nem „pályatévesztett”
(a szó minden értelmében) örömmel fog kötelességteljesìtésbe, túlkapások nélkül, mértékkel gyakorolja azt s kellő időben tudja mindig -ragaszkodás
nélkül- félretenni, hogy élete minden napját derűvel
kezdhesse s fejezhesse be. Ne legyen szükség pihenőnapra, se szabadságra, nyaralásra/telelésre. Lehessen minden nap ünnep, az örök Nap minden
napos újabb és újabb dicsősége. Lám Ő sosem pihen, mégis töretlen. A csalfa Föld (mert hogy női
természet?) mi forgandó, hol orcáját, hol meg háta
közepét mutatva az éltető sugaraknak. Ember munkája sose legyen izzadtságszagú és annak gyümölcsét is mindig ajánlja fel, mint sem kuporgasson
személyes gyarapodása érdekében, hogy azután
legyen mit félteni, -védeni, miért harcolhat bűnös
tolvajokkal. Minden a MINDEN-ben marad.
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Nálam oltalmat kereső legyen bár nyerészkedő - jó úton jár mindamennyi élvezkedő netán nő
Három „csoportot” sorol fel Avatár Balarám: „nyerészkedő” „élvezkedő” „nő” - nem mellesleg azok
közülük, akik Isteni oltalmat keresnek! Véletlenül
sem ugyanaz a három „csoport” még csak hasonlóság sincs közöttük, főképp azért nem, mert nő lehet bármely emberi osztály által meghatározott, miközben sem egyik, sem másik osztály-meghatározottság nem kizárólagos. Mindenkiben megtalálható mind a négy jelleg, mi több -kisebb-nagyobb
mértékben- még az „osztály”-on kìvüli-, sötét-, állati(as) befolyás is. Gondoljunk csak a régi bölcsek előrejezésére: „... (1) Az „uralkodók” az „élvezkedők” dolgát végzik. ... (2) Az „élvezkedők” felvirágoznak. ... (3) Bűnözők kerülnek az uralkodó körökbe. ... (4) A „nyerészkedők” csalnak. ... (5) A
„gondolkodók” koldusbotra jutnak, vagy „nyerészkedőkké” válnak. ... (6) A nők áruba bocsátják az ölüket...” - előbb szükséges beszélni a két nem emlìtett emberi osztályról (ami majd a következő szakaszban előkerül). A valódi ’gondolkodó’ és ’uralkodó’ (külön-külön, vagy együttes meghatározottságúak - mint pl. a jász ősök) eredendően Isten
„pártiak”! Mélyen elfedi a nemes befolyás az alantasakat. (Ismétlésként: igaz ’gondolkodó’ meghatározottságú személy -mára- 1 millióból -ha- egy /!/,
’uralkodó’ -mára- 1 millióból -ha- 9 /!/) Nem szabad figyelmen kìvül hagyni, hogy a ’gondolkodó’
nem a köznyelvi; képzett-, tanult, magassan kvalifikált szellemi ember és az „uralkodó” sem az aki
vezető-, uralmi helyzetbe hozta-, vagy hozatta magát, vagy születési úton örökölte azt !!! Maradva az
„ős előrejelzések”-nél; Ad. (1)-hez: Mára nem csak
a formálisan uralmi helyzetben lévők, de még a
tényleges ’uralkodó’ meghatározottságúak többsége
is úgy él, mint az igazi „élvezkedők” Úgy végzik
„azok dolgát” hogy eszményeik, motiváló belső
mozgatóik nem a nemes vezetési elveken, alárendeltek szolgálatán, megsegìtésén alapszik, de személyes anyagi/testi boldogulásukon. Íly módon
„helyesen” cselekszenek a kor elrendezettségének
megfelelően, éltetik és fokozzák az erkölcsi és szellemi hanyatlást. Úgy jók, hogy rosszak (azisnemis)
Ad. (2)-höz: Mára az „élvezkedők” uralják a közösségi tereket. Nincs nemes gondolat, nincs nemes
szándék, nincsenek nemes cselekedetek. Ad. (3)hoz: Az hogy „bűnözők kerülnek az uralkodó körökbe” évezredek történetéből látható. Egyetlen
egy tiszta erkölcsű-, nemes gondolkodású uralkodót nem tud felmutatni az emberi történelem, még
a számtalan hamisìtás árán sem. Ad. (4)-hez: A
„nyerészkedők” ugyan a gazdasági tevékenység motorjai, az erkölcsös irányìtók, szervezők volnának,
mára mégis mind- és mindenhol csalnak. Ad. (5)
Az hogy a „gondolkodók” koldusbotra jutnak már-

-már evidencia. Az -elméletileg- megengedőn értelmiségnek hìvhatók árulóvá-, „nyerészkedőkké” váltak. Még a formálisan gondolat emberének számìtók sem azon fáradoznak, hogy világos és erkölcsös
modelleket mutassanak fel -ha csak szavakban ishanem pénzre váltják képességeiket és mindig az
aktuális hatalmat szolgálják. Ad. (6)-hoz: Az, hogy a
nők áruba bocsátják az ölüket, olyannyira nem újkeletű, hogy még a közbeszéd is a „legősibb szakma”-ként emlìti a prostitúciót, mely prostituáltak
közül a látszólag „hivatásosok” vannak a legkevesebben. Az érdekkapcsolatoknak se szeri, se száma,
mi több az erkölcsileg alacsonyan fejlett hölgyek
nézete szerint; nincs más választás annak érdekében, hogy elképzeléseik szerinti anyagi viszonyok-, körülmények közé kerülhessenek, úgy élhessenek. Az un. „sikeres” nők alig(ha) kerülik el a
„szereposztó dìványokat”. Nem szìvderìtő ez a felsorolás és még ha vitatnák is ezt páran a fontos az,
hogy bármìly erkölcstelenek számára sem hiábavaló
a Legfelsőbbel való foglatosság. Nem csak hogy
nem hiábavaló, de „jó úton jár” - ahogy Úr Balarám kinyilatkozta. Még akkor is, ha B.T.629. „...
tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bìrják hallani ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani
630. azoknak akik hìveim bizalommal oszthatod ha ìgy teszel Engem szolgálsz Hozzám érsz majd utadon 631. Számomra nincs kedvesebb mint ki e
tudást megosztja - őszinte lelki törekvőt sötétségtől
megfosztja...” - Az élőszóban való közlés a leg hitelesebb, de nem szükséges mindig azzal élni. Különösen nem ellenséges környezetben. Ott egyáltalán;
- Minek a’ ? Vannak körök, ahol a vértanúság magasztosnak minősül, de lássuk be bármely vértanúság vezetett-e szellemi- s erkölcsi nemesedésre világunkban? Lásd; a fent vázolt „ős jövendölések”
beteljesülését napjainkra. Vannak helyzetek, mikor
elég (lehet) egy iránymutatás; - „Nézd Barátom! Itt
és itt, találsz válaszokat a Téged feszìtő kérdésekre!” - és a jókor, jónak, jól átadott útbaigazìtás javára válik annak aki valóban keres. Aki nem keres,
az úgy sem fog találni soha semmit. Még aki „csak”
kìváncsiságból is ha keres, mikor valódi értékre lel,
ha érti, ha nem, nem múlik el nyomtalan. Esett már
arról szó, hogy sok olyan dolog van, amit az egyén
nem ért, de ha -akár csak formálisan is- megismer mert hogy igaz tudás- az, lényegi lénye, a lél örömére szolgál, segìt a tisztulásban. B.T.632. „...e Bizalmas Tanìtásra ki figyelmét fordìtja - értelmével
imád Engem s él a MINDEN-tudatban 633. aki
hittel hallgatja ezt azt is éri szent tudás - lényeg lénye boldogan él újabb létben feljebb száll...” - a
jelen szakaszban felsoroltak sincsenek kizárva, sem
a lehetőségből, sem az eshetőségtől nemesedésben.
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gondolkodók uralkodók hát még hívek igazak - akik már ez árnyvilágban járják nemes utamat
A ’gondolkodó’ és az ’uralkodó’ meghatározottságú
ember olyan ritkaság, hogy valójában nem is tudunk róluk. Filozófusokat, szìnvonalas szellemi
munkát végzőket-, alkotókat szokás gondolkodóként aposztrofálni, de ez csak egyfajta jelzős szerkezet, nem tulajdonság, olyan mint ha ’gondolkodó’ volna, miközben pusztán „csak” gondolkodik, szellemi tevékenységet végez. Semmivel nem
jobb a helyzet uralkodói téren. Olyannyi uralomra
törő- és uralomban lévő ember van, hogy azt hihetnénk nincs belőlük hiány, miközben láthatjuk,
hogy ugyanolyan élvhajhászok, harácsolók, zsarnokok és végtelenségig hiúk. Ennél fogva rosszindulatúak, bosszúállók, egy merő rombolás-, ön- és
közpusztìtás veszi őket körül. B.T.137. „...gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték - élvezkedő
szintúgy tőlem jármaimmal lekötvén 138. gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó...” - a
tiszta ’jó’-ság, majd hogy nem is evilági, de mégis
az, hisz itt kell/lehet az igaz ’gondolkodó’-nak olyan szolgálatot végeznie, amivel segìti az Isteni elrendezések megvalósulását. Erre nem a MINDENnek van szüksége, hanem a lelki evolúcióban előrehaladott lél-nek, Aki már vékony anyagi/testi burokban képes ténykedni, leginkább a köz s kevésbé
maga -lelki üdve- javára. Az ’uralkodó’ is ’jó’, de
már benne munkál a szeszély, hisz vezetői szerepét
úgy tudja véghezvinni, ha nem csak bölcs, nem
csak lelki tudásban kiemelkedő, de biztos vezető és
erkölcsös harcos. Köznyelvire fordìtva: a ’gondolkodó’ ≈ pap, szellemi vezető, az ’uralkodó’ ≈ király, hadvezér, azaz elsősorban „katonai parancsnok” nem állam-, vagy kormányfő és nem annyira
szervezetvezető (persze az is). Jelen világunkban léteznek ilyen -mármint ’gondolkodó’ és/vagy ’uralkodó’ meghatározottságú- személyek, de egy sem
ott van, ahová való volna. Olyasmi ez a helyzet,
mint a szellemes mondás: „Erkölcsileg alkalmas
lenne politikusnak, de épp amiatt nem az”. B.T.
139. „...teremtek mint nemcselekvő magamból mi
végtelen - kit aszerint mi a sorsa s mely jármoktól
fékezett...”- azaz nem önművelés eredménye sem
’gondolkodó’-i, sem ’uralkodó’-i „státusz” de teremtett, korábbi életbéli érdemek szerint. Persze
ott van a „jármok” erősen befolyásoló hatása is (jó
– szeszély – nemjó) amit viszont nagyon is képes
befolyásolni a tudatos törekvő. Ösztönlény, érzelemfűtött ember erre nem alkalmas. Az igazi ’gondolkodó’ tiszta ’jó’ az élvezkedő egészen ’nemjó’
mégis ha ’gondolkodó’ ’szeszély’ és ’nemjó’ jellegekkel társul, eszmeileg, gondolkodásában, döntéseiben, viselkedésében és ìgy tovább, bizony elenyészik vele született meghatározottsága. Ugyanak-

kor a lelkiekben „elesett” ’élvezkedő’ ha, majd hogy
nem csak ’jó’ kötelékekbe tartozókkal keres- és gyakorol kapcsolatokat (ételek, italok, viselkedés, társaság, olvasmányok, időtöltés, munka ...) sokat
koptat(hat) lényegi lénye anyagi/testi burkából, amitől az örök+teljes tudású+boldog lél képes megsegìteni a jámbor gyakornokot. Hiába hát ’gondolkodó’ ’uralkodó’ jó esélye, ha rejtve marad, nem
munkál a „felszìnen”. Ennek rendkìvül egyszerű a
magyarázata; ők tisztában vannak a világ rendelt
sor(s)ával: szellemi és erkölcsi hanyatlás, nézeteltérések közepette. Egyénileg jól boldogulnak, hisz
nem vágynak ők semmire, amit azután könnyű
megteremteni. Higgyük el, ez nem önzés, hisz az
ugyancsak távol áll magasan fejlett lelki emberektől,
csupán az Isteni rend megértése, belátása és nem
jobbìtás kilátástalanságától való óvakodás, de a beteljesedés útjába való nem állás, mi meghatározójuk. Életükkel folyamatosan bemutatják a lelki fejlődésben lehetséges haladás útját, módját, de hát ez
a sokság számára elsősorban érthetetlen, másodsorban ellenszenves, taszìtó, destruktìv magatartás.
Szembehelyezkedés a mindig aktuális normalitással.
B.T.146. „...bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk
ilyen embert bìz elhagy 147. menedéket nem keres
ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik
mégsem tesz már semmit sem 148. ő ki nem vágy
semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől
sem szennyeződik bűntelen de nem henyél 149. ilyen személy nem lesz irigy beéri azzal mi jő - jóban
rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő 150.
bármit tegyen áldozat az szìn önzetlen cselekvés szerves rész ő a MINDEN-ben ez a tiszta bölcsesség...” - Maradnak hát az igaz hìvek, akiket célszerűbb (már csak a félreértések elkerülése érdekében)
Isten-tudatúnak, vagy MINDEN-tudatúnak nevezni. Hìvő ember számtalan van a világon különböző
vallások követői közt, mégsem látni nemes-, jobbìtó szándékaik érvényre jutását. A valódi Istentudatú lelki törekvő tudja, hogy Isten Önmagában
teljes. Nincs hát a Legfelsőbbnek semmire szüksége, amit ég-föld felforgatásával hìvő embernek elő
kéne teremteni. (A materialisták anyagi/testi ambìcióiról már nem is beszélve! Lelki szempontból egy
merő hiábavalóság az) Nem kell(ene) templomot épìteni, nem kellenek egyházak, semmi szükség szervezetszerűségre, hisz a világ tökéletesen rendben
van. Hogy mi nem gondoljuk ìgy? Még egy kicsit
jobban el kell(ene) merülni az igaz lelki tanok tanulmányozásában, leginkább a szabályozó elvek követésében. Nem utolsó sorban pedig fel lehet kutatni
azokat az igaz ’gondolkodó’ és ’uralkodó’ keveseket, akik már most Isten nemes útját járják töretlen.
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ezért mindig gondolj Reám elméd szegezd MINDEN-re - akkor nem tévedsz meg soha hajlékomat eléred
Esett szó bűnösökről, nyerészkedőkről, élvezkedőkről, nőkről, gondolkodókról, uralkodókról és
igaz hìvőkről, de ami közös bennük, hogy mindnek
a MINDEN-re, Istenre, a Legfelsőbbre való figyelmezést ajánja Úr Balarám. Ennek módja sokféle lehet, de mindenkinek rendelkezésére állhat a Bizalmas Tanìtás-béli Isteni kinyilatkozás, ami eligazìt
bárkit, aki figyelmes. Ugyan határozott konkrétum
is van bőven a B.T. soraiban, de „módszere” követi az egykori Keleti tanìtási gyakorlatot: miszerint
nem mindig határozott-, tematizált-, didaktikus
„tananyagot” kìván átadni, hanem gondolkodásra
inspirál. A tanulmányozó egyénnek saját magának
kell, saját magában -elsősorban az elméjében- rendet tenni. Ezt pedig ki-ki a maga szintjén képes eredményesen (el)végezni. Itt is érvényes a; B.T.116.
„...önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen...” - vagy - 609. „...hogyha ember hibákkal is
kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha másét
végzi tökéletesen...” - azaz a gondolati sìkon végzettek nem különböznek a tettek mezejétől. (mìly
„véletlen” /?/ a 116 → 1+1+6=8 és a 609 is →
6+9=17 → 1+7=8 !) Mikor a sokak által érthetetlennek tűnő azisnemis törvény(szerüség) felmerül,
abba az is beletartozik hogy szellemi ajánlások jelentős része többféle módon közelìthető meg, különböző képpen értelmezhető. Az olvasó egyénisége, szellemisége, emberi osztálya, életrendje, neme, stb. szerint ugyanazt akár ellentétesen is lehet
érteni és a nagy egészben egyik sem hamis*. Ez
nem baj, sőt. Megmutatja a MINDEN gazdagságát,
teljességét, amiből senki és semmi nincs kizárva. (*
egykor a szellem Keleti művelőinek -különösen Indiában- kedvelt időtöltése volt a vita /nem voltak
mentesek ezektől a görög fórumok sem/. Értelmes,
egészséges-, szó szerinti eszme-csere. A legkiválóbbak mikor érveltek valami mellett és azt teljes mértékig bizonyìtották, azt követően újabb érveléssel
bebizonyìtották annak az ellenkezőjét ami szintén
helytálló volt és ìgy tovább, majd újra és újra, miközben nem ismételtek. Nem oktalanság volt az ilyen tett-, vagy leginkább gyakorlat, de valódi művelése önnön szellemnek, miközben a vitapartnereket is ösztönözte, gondolkodásra késztette.) Igen,
van úgy hogy valami ugyanakkor, ugyanott az is,
meg nem is. Vannak -hely-idő-körülmény- szerint
olyan igazságok, melyeknek ugyanakkor ellenkezője
sem igaztalan. Nyitott szellemű, alázatos lelki törekvő nem „téved meg soha” még ha néha el is téved
a szellemi élet útvesztőiben. A gondolat (is) szabad.
A sokság nem csak, hogy nem szokta a gondolkodást, de nem is szereti, nem bìrja. (Mint az egyszeri
ember, aki szereti a tréfát, csak nem bìrja!) A tö-

megemberek olyanok, mint a szorgos hangyák
(mennek vakon a szagnyomon), a „beprogramozott” méhek (figyelik a többiek táncát és azt követik), a molekulákat kiszolgáló sejtek, a szerveket
felépìtő molekulák, stb. Mikor valamely alkotóelem
elkezd renitenskedni, kötelességében mulasztani, az
kedvezőtlen hatással van a nagyobb egység egészségére. Nem is mondja sosem Avatár Balarám,
hogy mulasszunk kötelezettségeinkben, de a józan
ész akkor sem hanyagolható mikor rendelt dolgunkat végezzük, a tudatosság pedig még kevésbé kerülendő. A fontos, hogy a szolgálat értelmes legyen,
épìtő, pozitìv, előrevivő, ’jó’ ügyet, -eszmét szolgáljon. Persze ha rossz ügyet követ, a hű szolgálat akkor is eredményre vezet, csak ’nemjó’-ra, Istentől
elfordìtóra, Tőle távolìtóra. Mi a jó és mi nem? Követve az azisnemis törvényt, egyazon cselekedet ugyanakkor lehet jó is és rossz is. A könnyebb érthetőség kedvéért, újabb szempontrendszert kell mellérendelni, pl. Abszolút vs. relatìv, vagy lelki vs.
anyagi, stb. Ami egyik szempontból üdvös, az a
másik szerint nem az. Nem hibás a „kettős mérce”
hisz világunk természete a kettősség. Az egyidejű
azonosságban és különbségben majd’ minden cselekvés és/vagy történés, netán gondolat esetében,
lelki és anyagi vonatkozások egymás ellentettjei.
Ebben nagyon nehéz eligazodni, ha egysìkú a
szemléletmód. A MINDEN-tudat kinyilvánìtottan
EgyIsten-hitű (Isten-tudatú) idealista világnézet. A
világi történések pedig bármennyire is tudjuk a mögöttes lényegiséget, a Felsőbb elrendezést, a felszìnen nyilvánulnak meg, leginkább illuzórikusan,
mégis valóságosan. Ebben a nyitott elme elbizonytalanodik, mint Jas a tett, vagy tétlenség vonatkozásában (nem; Lenni, vagy nem lenni? - hanem;
Tenni, vagy nem tenni?); B.T.170. „...jó Balarám
összezavarsz előbb mondád árt a tett - aztán oktatsz cselekvésre mond az ember mit tegyen 171.
Jas barátom egyaránt jó tartózkodás éppen úgy mint önzetlen cselekedet mégis tett a jobbik út 172.
tudd hogy kötöttségtől ment lesz ki nem utál s nem
kìván - lemondóan tesz ő mindig eredményre már
nem vágy 173. van ki mást lát elemzésben s mást
tettben mi önzetlen - pedig egyik hű vándora két eredményt érhet el 174. ki a tudás útját járja ki cselekszik vágy nélkül - ki e kettőt egynek látja bölcs
az meg már nem szédül...” - eképpen nem téved el
az az őszinte kereső sem (függetlenül jelen hozzáfűzések elejé sorolt meghatározású személyiségüktől) aki mindig Istenre gondol, Reá szegezi -mint
örök biztos pontra- elméjét „akkor nem tévedsz
meg soha hajlékomat eléred..." - azaz nem csak el
nem térül, de jó eséllyel halad(hat) az olyas fajta
tisztulás útján ami végleges felszabaduláshoz vezeti.
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halljad Jas az abszolútot legfelsőbbik igazat - adom hogy javadra váljon bizton járhasd utadat
Ahogy már korábban szó esett róla, Úr Balarám
úgy adja át a Bizalmas Tanìtást hogy -köznapi értelemben- nem mindig pontosan a kérdésre válaszol,
vagy nem konkrét leìrást ad sajátosságokról, hanem
nagy összefüggésekre mutat rá, valamint az Abszolút Igazság azon részeit osztja meg Jas-al, melyek
felfogása segìt az eligazodásban. Jas a Kuru mezei
csata következményeit kutatja a jász ősök vonatkozásban. Balarám erre is ad utalást, de inkább az Abszolút felől közelìti meg a tájékozódási lehetőséget,
aminek azután láthatóak is a következményei, nevesen; Jas megértette a hallottakat, azt átadta az ős
jász hátramaradottaknak és azok közül akadtak, akik figyelembe vették azt. A többség ment a maga
feje után, vagy a korábbi megszokások szerint. Ezért is olyan szìnes a jász ősök- és különösen legtöbbször alán rokonaik révén fellelhető történelmi
emlék (catalaunumi csata, britanniai rómaiak-, vagy
a vándorló kunok segédcsapata-kénti emlìtés, de
még az Arthur királyi legendáriumban is fölvillannak). A B.T. sem kerüli Jas és népe Isteni „segedelmét”. B.T.393. „...világ sora hanyatlása szólt MINDEN mint Legfelsőbb - érintetlenség óvhatja népedet mint jó erőd...” - ha jász megőrzi érintetlenségét, a „vele, de nélküle” életigenlő hozzáállását
mindenekhez, akkor az biztos védelmet nyújt. Világunk hanyatlása tényszerű. Hiába a sok technikai
vìvmány, ha mögülle hiányzik az emberség. B.T.
511. „...elsorolom halld barátom milyen Isten embere - félelem ment tiszta éltű bölcselet a kenyere
512. mindig adó áldozatos szent szavakat kutató –
önfegyelmes igazmondó jámbor példát mutató 513.
egyszerű és béketűrő szerény könyörületes - kedves
szorgos irigység ment hibát soha nem keres 514.
hallj az istentelenről is mi az mit kerülni kell - dölyf
düh vadság képmutatás dőreség és fennhéj kedv
515. isteniek Hozzám visznek istentelen kárhozat tudjad Jas hogy Te és néped Istentől kap jármokat...” - a „járom” kifejezés ezen oldalakon leginkább a három kötőerő egyfajta „szinonìmája” (jószeszély-nemjó) ugyanakkor olyan Isteni kötelezettség is, ami édes teherként kerül arra édemesek
vállára. „Teher alatt nő a pálma” - Jász esetében a
tudás őrzése és továbbvitele. B.T.619. „...Nekem ajánld minden tetted légy hű Hozzám örökkön MINDEN-tudat általvezet útba került göröngyön
620. túljutsz minden akadályon hogyha folyvást Velem vagy - de elvesztél mikor büszkén tévtudatnak
utat hagysz...” - s lám jász még nem veszett el! 621. „...hogyha elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz - néped bizony mind elveszik nyom se marad utánnok...” - s lám a sokfelé kóborló-, sok helyre csapódó-, Jas útját elhagyó jászokkal a történelem lapjain lehet már csak találkozni. B.T.622. „...jó

Jas te mint gondolkodó ne aggódj mi hogyan lesz nemzetséged minden tagja természete szerint tesz
...” - a jász nemzetség más-más ágai különböző utakat jártak, ìgy sorsuk is akként alakult. B.T.628. „...
kerüld minden vallás útját egyedül Enyém legyél néped s téged mind megóvlak bìzzál Bennem csak
ne félj...” - a félelemnélküliség az érintetlenség testvére, minél kevesebb a kötődés, ragaszkodás, annál
inkább csökken a félteni-, félni való. Avatár Balarám „legfelsőbbik igaz”-gyanánt a további szakaszokban, az alábbiakat sorolta; B.T.339. „...eredetem nem ismerik felsőbbségek s szentek itt - nem
tudják hogy mindamennyi Énbelőlem érkezik 340.
vagyok aki születetlen s az ki erről tudatos - az már
soha nem téved meg nem jár bűnös utakon 341.
Tőlem jő a tiszta tudás kétségtől ment értelem igazmondás megbocsátás és végtelen türelem 342.
éppen ìgy jő a nemártás önfegyelem lét s halál - bátorság és félelem is öröm s boldogtalanság 343.
forrása az adománynak jónak s becstelenségnek egyenlőség jóban rosszban eredete hìrnévnek 344.
Belőlem van göncölszekér hét sugárzó csillagja - azoknak meg korszakoknak s ma élőknek ősatyja
345. mindaz aki fölismeri sokszázarcú lényemet bizton hű törekvő lesz az megértve a lényeget 346.
Én vagyok az okok oka eredete mindennek - az a
bölcs ki belátja ezt mindörökre hisz Bennem 347.
tiszta szìvű törekvőknek Rajtam kìvül téma nincs megbékélten boldogságban nem kell nekik egyéb
kincs 348. akik rendületlen hittel szeretettel követnek - azoknak már itt megadom a Rámérző értelmet 349. mivel velük együtt érzek szìvük leszen lakásom - ettől aztán tudás révén győznek tudatlanságon...” - mert, hogy ember legnagyobb ellensége
a tudatlanság. Nem kérhető senkin számon az, amit
nem tud. Hìvőkön, akár számon kérhető volna hitük alanya s -tárgya, de ez legyen az ő feladatuk.
Majd mikor egyre csak tornyosodnak kérdéseik hitük ellenére, akkor ha veszik a fáradságot elme és
test tisztogatására, lényegi lényük, az örök-, teljes
tudású- és boldog lél megsegìti azokat. Mìg tudomást sem szereznek valódi kilétükről, addig biztos
a tévelygés akár egy hiten belül, vagy hitrendszerek
között. Lásd az alig számon tartható keresztény felekezeteket, a végeláthatatlanul sok hindu irányzatot, vagy épp az egyre számosodó különböző fundamentalista vallási közösséget, melyek hitük „alapja”-ihoz (fundamentumához) igyekvő (tév)képzetük
hìrdetése okán sodródnak mindenféle szélsőségbe,
akár terrorizmusba. Gondoljunk a kineziológia által
a Korán-nak mért 720-as igazságszinthez képest a
fundamentalista iszlám irányzatok 130-as -élet- és
emberiség ellenes- visszahúzó, pusztìtó szintjére. A
B.T. szavai javára válik annak aki figyel rá s követi.
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eredetem nem ismerik felsőbbségek s szentek itt - nem tudják hogy mindamennyi Énbelőlem érkezik
Hiába vannak igen magas szinten felsőbb-, vagy evilági lények, akár „szent”-ként tisztelt személyek,
mégsem a MINDEN tölti ki érdeklődésüket, hanem valamilyen önös vágy(ak) vagy hamis képzet
(ek), ezért tartanak ott ahol s nem a lél eredendő
hajlékán szolgálják a Legfelsőbbet. A talán túlon-túl
kritikusan hangzó kijelentés a „szent”-ekkel kapcsolatban, akár megbotránkoztató is lehetne, ha
nem gondolnánk arra, hogy a „szent”-nek vélt személyek „szolgálati” helye itt van, itt van Rájuk
szükség a Nagy elrendezésben. Ahhoz pedig, hogy
önként vállalt feladatukat -nevesen; bizonyos segìtség nyújtását- maradéktalanul végezhessék, nincs
szükség különösebben kiterjedt ismeretekre, akár
még a Legfelsőbbel kapcsolatban sem. Jellemzően
az igaz Segìtők többnyire nem elméjük kiművelése,
magasszintű vallásbőlcseleti tudásuk révén képesek
követni a ’jó’-t. Figyelemre azért méltó a szakasz
első fordulata, mert mindezt az Abszolút részeként,
mint -egyik- legfőbb igazat nyilatkozza ki az Úr. Isten létén s mikéntjén -legfőképpen eredetén- nem
elmélkednek az elkötelezett segìtők. (mert hogy a
pozitìv tevékenységek oldaláról szerencsés megközelìteni nemes törekvőket, mint sem a Velük azonos fajsúlyú hátráltatókat, akik „csak” „előjelükben” különböznek, mint ’nemjó’ előmozdìtók)
Köznyelvileg „egyszerű lelkek”-ként nevezik e valódi szenteket. Ők igaz bemutatói az Isteni szeretetnek. Tényleg nem várnak el semmit. Még üdvösséget sem akarnak, csak adnak és adnak, ki mit
tud és kinek mit képesek. Nem részrehajlók, nem
egyénválogatók. Pl. egy tisztes hadi-orvosnak teljesen mindegy, kit fektetnek elé a háborúzó felek közül. Nem dolguk a megkülönböztetés, miközben
világosan tisztában vannak azzal, hogy a sebesült
mely oldalról került oda. A jelzett Felsőbbségek
személyiségük jellege, egyéni jellemük szerint szolgálnak, nemegyszer tudattalanul, hisz Ők a kikerülhetetlen természeti törvények személyes képviselői.
A modern tudomány bármìly sokmindent képes leìrni a világból/világról, a mögöttes személyeket,
személyiségeket nem firtatja. Véleményük szerint
az okozatok okai matematikailag leìrható összefüggések következményei. Nincs mögöttük senki (?) amit nyilván felvilágosult idealisták nem osztanak,
de mìg előbbiek érdektelenség okán-, utóbbiak mármint az idealisták- a „Minek a’ ?” motivációjuk
miatt hagynak figyelmen kìvül. S lám a fent emlìtett
„tudatlan” (legalább is résztudás hìjján lévő) Felsőbbségek, tökéletesen képesek dolgukat végezni.
Azért is méltóak figyelemre a Legfelsőbb „kinyújtott karjai” mert nem elmélkednek miérteken, nem
kitől eredeztetésen, mégis -általában- hiba nélkül
szolgálnak. A REND pedig fennáll. Az Isteni rend.

Ahogy az Úr gondolja, vagy amiként megengedéssel viszonyul úgy a Felsőbbségek-, mint Szentek-,
de egyszerű földi halandók tetteinek folyamatához
s folyamodványához. Mert már jól tudjuk; semmi
nem múlik el következmény nélkül, ìgy amikor
bármi történik, annak okozói alacsonyabb rendű
„elkövetők” mìg a megtörténés lehetővé tevője a
MINDEN. Nem az a mindenki sarkában lángpallossal figyelő félelmetes isten, de Mindátható személytelen energiája révén, a mindenben és mindenkiben jelen lévő. Azért érdemes az emlìtett két
„csoport”-ra ügyelni (Felsőbbségek, Szentek) mert
példázatuk megmutatja miként kell viszonyulni kötelezettségekhez. A különbség annyi előbbiek és a
lelki törekvő között, hogy azok sok-sok élet fejlődése által olyanok amilyenek, mìg emezek előtt még
akad tenni-, tisztogatni való. A Felsőbbségek szinte
már megtisztultak anyagi vágyaktól s kötelékektől
és mégsem (azisnemis) hisz részt kértek és kaptak
anyagi dolgokkal való foglalatosságból. Így érdemelhették ki azt a létformaságot, amivel messze az
emberi hatalom fölébe kerekedtek. A Szentek (nem
akiket annak kiálltott ki valamely egyházszervezet,
nemegyszer Isten-telen cselekedteket elkövetőn is!)
pedig előrehaladott tisztultságuk ellenére itteni
szolgálati lehetőséget „kértek” vágyuk révén s kapták meg annak lehetőségét, hogy itt segédkezzenek
elesetteknek, lelki igyekvőknek, netán nem reménytelen „bűnösök”-nek. Mindezeket végzik -mindkét
csoport képviselői- anélkül, hogy a MINDEN kutatásába fognának. Ezzel szemben nap-nap után
botlunk olyan keresőkbe, akik Istent firtatják ahelyett, hogy rendelt dolgukat megkeresnék s elvégeznék azt maradéktalan. BBB „MINDEN” -részlet„...Második tudnivaló: A MINDEN-t nincs hol, s
miért kutatni, hisz mindennek része, miközben
minden Őbenne van, s mindennek figyelője, mozgatója, felügyelője és minden elszenvedője. Szétterjeszti Önnön magát, Önmagán belül; időben, térben és létben, szét a végtelenben, mi csak Őbenne
véges...” - Minden a MINDEN-ből érkezik, (Ő)Rajta belül. A megszületetlen EGY Isten és a megszületetlen végtelen számú lél közösen alkotják a
MINDEN-t. Mikor- s ahol megnyilvánulás teremtődik -a Legfelsőbb szándéka szerint, az Ő Teremtő aspektusa által- akkor és ott a MINDEN nyújtja
a teret s lél-sereglet tölti meg azt az adott teremtettség szabályai alapján. Minden lél korábbi érdemei szerint vonzhat magára létformát (elemi paránytól -itt- az emberi léttel bezárólag, beleértve
galaxisokat, univerzumokat, mely mind egy-egy burok a lél gravitációja körül) s szenvedheti el annak
kényszeres-, vagy szabad akaratos műveleteit, minden következményével együtt. Ez (is) ìgy az igaz.
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vagyok aki születetlen s az ki erről tudatos - az már soha nem téved meg nem jár bűnös utakon
Isten-hìvő emberek nem kérdőjelezik meg Isten létét. Abban már sokféle az árnyalat, hogy Ő mitől-,
hol-, mikor-, miként van, ha (már) van? Ezt pedig
nem befolyásolja egy-, vagy több-istenes tan. Itt
úgy nyilatkozik a Legfelsőbb, hogy Ő megszületetlen. Földi viszonyokat alapul véve ez elég nehezen
kezelhető megfogalmazás, hisz itt mindennek van
kezdete, keletkezése, születése - miként vége, pusztulása, halála is. Ez is a „legfelsőbbik igazak” (B.T.
338.-ból) egyik eleme, ami lelki törekvő javára válik.
Az nem filozófiai kérdés, hogy ami megszületetlen,
annak miként kezdete nincs, vége sincs, ha nem
születik, hát meg sem hal(hat) soha? Aki erről tudatos, azaz nem csak hìvőként megadja annak a lehetőségét, hogy -akár- úgy is lehet, de tudja. Felfogja,
megérti, belátja és szerves részévé válik élet-szemléletének. Az ilyen személy „nem téved meg” s
„nem jár bűnös utakon”. (visszaidézés a B.T. 47.
hozzáfűzéséből) ’...A „bűn” kérdése is egyszerű,
hisz abszolút értelemben egyetlen bűn van amit lél
elkövet(het)ett, az hogy elhagyta lelki otthonát. Alázuhant az anyagi megnyilvánulásba, mert ő is uralkodni szeretett volna mint Isten. Minden további
„bűn” jelző/fogalom ennek folyamodványa, akár
kifejezésbeli kistestvére. ... A MINDEN-tudat véleménye szerint az anyagi vonatkozású uralkodás elsődleges hadszintere ki-ki önmaga!...’ - ami nem
könnyű „terep” miközben a környezeti körülmények is ugyancsak hátráltatóak a valódi lelki törekvésben, tisztulási szándékban. (visszaidézés a B.T.
47. hozzáfűzéséből) ’...A jelen kor négy legelterjedtebb rombolója (értsd; akár „bűnös út”-ként); 1. a
tiltott/tisztességtelen kapcsolatok nőkkel 2. a húsevés 3. az önmérgezés 4. a szerencsejáték. Alig ha
akad ember ki mindtől mentes. 1.-hez: a testi kapcsolat lelki törekvő számára a házasságon belüli két
utód nemzésén nem terjed túl. 2.-höz: lelki törekvő
teljes egészségben képes élni vegetáriánus módon,
számára szükségtelen a bűnös húsevés. 3.-hoz: aki a
lelki törekvés útjára lép, az elhagy minden „mérget”
mint; kábìtószer és más tudatmódosìtók, alkohol,
koffein vagy más serkentők, ipari „élelmi”- és
„gyógy”-szerek. 4.-hez: minden nyereség alapú cselekvés, vagy szándék hátráltat a lelki fejlődésben,
mint haszonelvűség, mindenféle nyereményjáték,
tőzsde, befektetések, vagy akár a különböző biztosìtások (élet-, beteg-, nyugdìj-, vagyon-, stb. biztosìtás). Igaz vallásosságról csak ott beszélhetünk ahol egyidejüleg jelen van: igazmondás, tisztaság,
nem tűrése boldogtalanságnak, erő a harag és düh
ellen, elégedettség, őszinteség, szilárd elme, érzékek
szabályozottsága, felelősségérzet, kiegyensúlyozottság, türelem, nyugalom, hűség, tudás, lemondás az
érzéki élvezetekről, példa-(irány)mutatás, lovagias-

ság, befolyásoló(ható)-képesség, erő, megfelelő kötelesség végzése, függetlenség, ügyesség, harmónia,
derű, jószìvűség, tökéletesség, helyes tettek, vidámság, rendìthetetlenség, kitartás, Isten-imádat, mentesség a büszkeségtől...’ - mely felsorolás ellentettjei
mind a „bűnös út” részei. B.T.144. „...igen nehéz
felfogni azt mi tett bűntett s tétlenség - addig kell
ezt megtanulni mìg félre nem ismernéd 145. nincs
visszhatás azok tettén akik látják s megérték – cselekvésben tétlenséget tétlenségben cselekvést 146.
bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy
nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk ilyen embert
bìz elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett
mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz
már semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire sem s
birtoktudat menten él - semmitől sem szennyeződik
bűntelen de nem henyél 149. ilyen személy nem lesz
irigy beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő 150. bármit tegyen áldozat az szìn önzetlen cselekvés - szerves rész ő a
MINDEN-ben ez a tiszta bölcsesség…” - tehát
nem csak tudatos Isten megszületetlensége-, örök
léte felől, de a Benne való szerves részességről is
tud. Tudja, hogy bármit tesz is-, vagy akár bármit
gondol, az nem titok a MINDEN előtt. Ez személyes szempont, de emberiség szinten, főleg pedig az
anyagi létezés terén az hogy a Legfelsőbb mindig is
volt és mindig is lesz nem elhanyagolható kérdés.
Ő még akkor is volt/van/lesz mikor jelen megnyilvánulásunk megnemnyilvánulttá válik. Azaz emlékezik mindenre. B.T.129. „...végtelen sok születésem volt úgy nekem mint neked - én az összesre
emlékszem...” - (mely „születései” alatt itt személyes, avatár-kénti alászállásai értendők!) Izgalmas
kérdés merül fel: - Ha minden lél Isten minőségi-,
parányi-, szerves „mása” aki -többek között- teljes
tudás birtokosa, akkor nem csak Isteni készségek
birtokosa, de ősemlékezete révén mindarról is tud
(hat), amiről a Legfelsőbb (?) Ha pedig ìgy van (miért ne lenne?) akkor a sokat emlegetett szellemi/
lelki „tisztálkodás” anyagi kötöttségektől való mentesülés, oda vezet(het) hogy a fejlett lelki ember-,
különösen pedig az isteni-ember (akiben értelem és
érzelem együttáll) úgy tud, miként a bölccsel kapcsolatban hangzott el az a megközelìtés, hogy „többet tud, mint amit tanult” De miért is nem téved
meg soha s mért nem jár bűnös utakon az, aki tudatos Isten megszületetlenségéről? Elsősorban azért, mert ìgy nyilatkozta ki az Úr! Másodsorban
pedig azért mert nem keveri magát tudatlanságból
olyan helyzetekbe, melyek fejlődése-, lelki emlekedése kárára volnának. Lassan, de biztosan elsajátìt(hat)ja a ’tudás’ ismérveit (B.T.437.-441.) melyek
birtoklása révén tisztul, másokon is, sugárzón segìt.
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Tőlem jő a tiszta tudás kétségtől ment értelem - igazmondás megbocsátás és végtelen türelem
Folytassuk a „legfelsőbbik igazat” az Abszolútat/
Abszolútot(?). Istentől való a tiszta tudás. Tőle az
az értelem, mely -tudása folytán- nem kétkedik, határozott és nem hit alapon! A Legfelsőbb a forrása
úgy az igazmondásnak, mint megbocsátásnak és türelem végtelenjének. Ez utóbbiak ismét, mint ha életvezetési „technikák” ajánlások volnának, ám ha a
MINDEN a kútforrás, hát érdemes alaposan elgondolkodni rajtuk. Az igazmondás alapkérdése,
hogy mi az igazság egyáltalán? Amìg azt nem tisztázzuk bármi hamisság, akár igazként is hathat.
Nem tanulság nélküli két történeti esemény. BBB.
„Az igazságról” - Mikor Jézus Pilátus elé kerül azt
mondja: „Azért jöttem, hogy megmutassam az igazságot” (tanúbizonyságot tegyek az igazságról).
Pilátus megkérdezi: - Mi az igazság? - Jézus nem
válaszol… Sok értelmezés jut arra a következtetésre, hogy nem tudna, nem tudott volna olyan
dolgot mondani, amiben hibát, kivetni valót ne
találna, aki akar. Azt is mondják, hogy igen sietős
volt Pilátusnak, felgyorsultak az események és Jézusnak nem volt ideje elmondani, hogy mi az igazság. Tudjuk, hogy másutt -az apostoloknak- mondta Jézus, hogy „oly sok minden van mit elmondhatnék, de fel nem foghatnátok” (el nem viselnétek). Lehet, hogy ha tudnánk az igazságot, akkor
nagyon-nagyon elkeserednénk? Lehet, hogy még az
élettől is elmenne a kedvünk? Lehet, hogy olyan
görcsöt kapnánk, ami feloldhatatlan nehézségeket
okozna bárminémű további gondolatokra, cselekedetekre? Talán. Lehet. Így nem vagyunk befolyásolva. Mindenki teszi amit eszményei, ismeretei
által vezérelt elméje, természete és megszokásai
diktálnak és bekövetkezik az isteni elrendezés? Jézust elìtélték, megfeszìtették, eltávozott. Tanìtásából senki nem okult, az élet megy a maga rendje
szerint. Ardzsuna a csata előtt megkérdezi Krisnát,
(a Bagadav Gìtában) „mi végre a rokonvér kiontása”, majd továbbmegy, ha bekövetkezik a Kuruksetrai csata és rokon rokont, mester tanìtványt
és fordìtva legyilkol, akkor elvesznek az ősi
hagyományok. Az emberiség elkorcsosul és eltorzul
az ősi tudás. Krisna nem válaszol… Ardzsuna jól
látta, ha bekövetkezik a rokonvérontás, akkor az
emberiség eltorzul, a tudás elkorcsosodik, nézzünk
ma -5000 év múltán- körül; a dolog bekövetkezett.
Krisna mégsem erősìtette meg, nem mondott
semmit. Lehet, hogy ha tudnánk az igazságot, akkor nagyon-nagyon elkeserednénk? Lehet, hogy
még az élettől is elmenne a kedvünk? Lehet, hogy
olyan görcsöt kapnánk, ami feloldhatatlan nehézségeket okozna bárminémű további gondolatokra,
cselekedetekre? Talán. Lehet. Így nem vagyunk befolyásolva. Mindenki teszi amit eszményei, ismere-

tei által vezérelt elméje, természete és megszokásai
diktálnak és bekövetkezik az isteni elrendezés? A
csata lezajlott. Ardzsunát és testvéreit leszámìtva
mindenki eltávozott. Az emberiség méltó vezetők,
nemes uralkodók, bölcs tanìtók nélkül maradt, hisz
Ardzsunáék visszavonultak, olyan zarándokútra
keltek, melyről egyikük sem tért már vissza. A földi
élet megy a maga rendje szerint.” - ilyen veszélyes
volna az igazmondás? Bizony nem kockázat nélkül
való. Mégis ha az Úrtól jő, ugyan mi készteti az embert a mérlegelésre? A válasz egyszerű: téves önazonosságtudata, amitől testével és anyagi/testi
képzeteivel azonosìtja magát nem az Isteni lényegi
lényével, a lél-el. Vágyait, képzeteit, testi valóját (épségét) javait, szeretteit ... féltve, inkább kerüli az
igazat, még ha néha a valódit is mondja ki. Beszéljünk bátran a dolgok leìrhatóságán túli jelentéséről,
a dolgok szellem(iség)éről is, a kép csak ìgy lesz teljes. Másik -hiába Isteni mégis- sok nehézséget okozó körülmény, a megbocsátás, leginkább; annak
hiánya. Oly édes a neheztelés. Még a haragban is
oly jólesik édelegni. Van kire fogni, akár minden
bajt s ìgy a „baj” okoltjára jól lehet hárìtani, mint
sem önkritikusan megvizsgálni a helyzetet és még
ha más is a vétkes, gyakorolni a legfelsőbbik igazak
’megbocsátás’ elemét. Mikor a valódi szeretetre
gondolunk (nem az elváróra, a mindig kapni akaróra, az egyénválogatóra) akkor be kell látni, hogy a
neheztelés mozgatója rendszerint az általunk támasztott (önös, önérdekű) elvárás, annak nem teljesülése. Lehet más a hibás, lehet hibás az egész világ, minden összeesküdhet ellenünk, mégis ha Isten
-legfelsőbbik- igazát, a Tőle tanulható valódi szeretetet tekintjük mércének, akkor az „Ez is elmúlik
egyszer” bölcsesség jegyében higgyük el, hogy
semmi nem tart örökké. Türelem. Mert végtelen
türelem kapható az Úrtól, ha Rá ügyelünk s nem
kicsinyes elképzeléseinkre. A „tiszta tudás” és a „
kétségtől ment értelem” akár egymás folyamodványa (netán feltételeként) is értelmezhető. Ha birtokoljuk a tiszta tudást, nem merül fel kétség és ha
kétségek nélkül követjük a Legfelsőbb ajánlásait (jelen esetben a B.T.437.-441. szakaszban foglaltakat)
akkor elér(het)ünk a valódi tudás tisztaságához.
Mert a lelki tudás nem leckék felmondása, nem
könyvtárnyi adat maradéktalan elismétlése, még
csak nem is mindezek logikus összerakása és/vagy
alkalmazása, de test feletti, anyag feletti, elme feletti, ami „csak” úgy hat hogy; - Minden rendben.
Nincs zavar sem kint, sem belül. Hiába minden
külső zűrzavar, hiába aggasztó hìrek is, gyakornok
békés derűvel végzi kötelességszerű dolgait. A
„siker”-ben ilyenkor nem az egyén igyekezete a
meghatározó, de a beleilleszkedés a Nagy Egészbe.
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éppen így jő a nemártás önfegyelem lét s halál - bátorság és félelem is öröm s boldogtalanság
Az Abszolút-, a legfelsőbbik igaz része az erőszakmentesség és talán nem véletlenül követi az önfegyelem! Mert az azt következők ellentétpárok,
azaz más figyelmi aspektust igényelnek, de az erőszakmentesség nem hogy nem az önfegyelem ellentettje, de általa történik annak -mármint az erőszakmentességnek- kiteljesedése. Ha van önfegyelem,
nincs erőszak. Lehet nézeteltérés (hisz ennek korát
éljük!) lehet vita, de szükségtelen az erőszak úgy
tettben, mint „csak” verbálisan, sértésben, gyalázásban. Hisz az előző szakaszban volt szó megbocsátásról, végtelen türelemről. Persze ott volt az
igazmondás is, amit ha partnerünk, társunk, környezetünk arcába vágunk csak úgy, hát bizony reménykedjünk hogy a másik oldalon végtelen a türelem, ami ugye nem az! Mikor egy tanìtvány azt az
ajánlást kapta tanìtványtársaitól, hogy Mesterükkel
szemben a teljes őszinteség és igazmondás a helyes,
majd mikor a gyanútlan gyakornok ezt megtette és
a Mester neheztelését fejezte ki, akkor társai csak
annyit tudtak mondani, hogy: - De óvatosan! 
Mármint finoman, tapintatosan. Persze azután a
gyanútlan gyakornok „megvilágosodott” hogy fölvetései nem igazak voltak „csak” szìvből jövők.
Lám szìvből jöttek, őszintén, nem értelem által
kontrolláltan s nem lett áldásos. Miként az igazmondás alapfeltétele az ’igaz’ mibenlétének tisztázása, úgy a nemártáshoz is tudni kell(ene) az ’ártás’
az ’ártalom’ mikéntjét és ha árt, ugyan miben? Ragadozó állatnak ártalmas, ha lemond a ragadozásról. Embernek nem árt, ha lemond pl. ragadozószerű életvitelről, aminek megnyilvánulása a szükségtelen és indokolatlan lemészárolása élőlénytársaknak. Ennél még alantasabb és körmönfontabb
emberi(?)-embernek erkölcsi fejlődésében ártalmas,
az állattartás, állattenyésztés, ami a tisztességtelen
vadászaton is túltesz. Mert hisz vadászni úgy is lehet(ne) hogy a vadász késével kiballag az erdőbe,
becserkész egy vadkant, majd bátran leöli. Ilyenről
nem tudunk.  A nemártás persze ennél bőven
szélesebb kör, amit felesleges is példákkal megkisérelni érzékeltetni, helyette arra biztatható lelki törekvő, hogy végezzen alapos tanulmányokat-, gyakoroljon figyelmes szemlélődés(eke)t a lét kérdésében, megfejtve azt hogy mi kell a léthez s mi nem.
Mi kell állati-ember léthez, mi emberi-embernek s
ha vágyja, hát kerese meg mi kell az isteni-ember
léthez. (’állati’ ~ az ösztönlény, ’emberi’ ~ a tudatos, ’isteni’ ~ akiben értelem és érzelem-, szìv és az
ész együtt áll.) Ami nem kell, az árt. Ha pedig egyénnek árt, akkor mint nem szükséges, a gyarlón
keresztül környezetünknek is árt, beleértve természetet növényekkel, állatokkal, természeti képződményekkel (értsd: -durván- talaj, vìz, levegő és ìgy

tovább) emberekkel együtt. Ezután jöhetne az önfegyelem, ami akkor sem ártalmas, mikor még hézagos a tudás. Sokadszor is mondható; ’jó’-ból sosem elég. A ’jó’ nem árt! Lelki fejlődésben. Bár tudjuk, hogy anyagi s lelki olyan ellenpontjai egymásnak, ami egyik emelkedésével, a másik sűllyedéséhez vezet, tehát könnyen meglehet, hogy a lelki üdvös, anyagi/testi kellemetlenségeket, fájdalmat,
szenvedést okoz. Ilyenkor szokott -felületesen- elgondolkodni lelki törekvő: - Kell ez nekem? - amire
a leggyakoribb válasz: - Á! Fölösleges! Hisz mindenki (am)úgy csinálja! - s a kaland véget ért. De:
B.T.238. „...ne csüggedj oh Jas barátom kinek hite
sziklakő - hogyha vét is törekvése soha nem lesz
veszendő 239. ki már egyszer jó úton járt de eltévedt csüggeteg - felsőbb létben tölt egy időt majd
itt nemesb létbe kezd 240. az is lehet hogy itt marad dicső család sarjaként - tudd bár léte evilági
mégis ritka ìly esély 241. e szerencsés hű törekvő
újra tudásra ébred - s megint próbál megtisztulni
lelki erény nem vész el 242. ellenállhatatlan halad
nem függ ő már semmitől - hiszen amit egykor
megélt az az újabb segìtő...” - Kezdődhet a fegyelem önmérséklettel, de úgy is „kisérletezhet” gyakornok, hogy drasztikusan hagy el -tudottan kedvezőtlen- dolgokat és figyeli elméje, teste reakcióit.
Ahogy a tudományos kisérletek folynak: még nem,
még nem ... már nem, akkor visszalép egyet. Ám
ehhez is nélkülözhetetlen tiszta tudás és türelem. A
legfelsőbbik igaz elkerülhetetlen részei bizonyos ellentétpárok: lét - halál, bátorság - félelem, öröm boldogtalanság ... Kettős világban élünk, mindennek megvan a párja. Mind a Teremtőtől való és
mindegyiknek megvan az oka, ha értjük, ha nem.
Mìg nem értjük, mìg nem tiszta a tudás, mìg kétségekkel terhelt az értelem, addig legalább a türelem tartson ki. B.T.243. „... törekvő ... szorgos fegyelmezett és hìvem - érintetlen éli éltét ...” - majd
ìgy folytatja Avatár Balarám: B.T.257. „...tőlem van
jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő ... 258.
ezen változó világban három jelleg vezérlő...” mindenben és mindenkiben! (Ki kivel s mivel ... attol ... !) 259. „...szinte legyőzhetetlenek jó szeszély
nemjó kötők - hű követők mégis tudják káprázat
kerülhető...” 272. „...tudod Jas hogy lél testet ölt
kettőséggel fedem be - irtózat és vágynak harca örök lánc lesz elmére 273. de ki egységre jut belül
jámboran él rosszat jót - abban felsugárzik lényeg
csak azt vágyja szolgáljon 274. azon alázatos ember
aki öröklétre tör - teljes tudás birtokában önzetlenül Hozzám jön...” - mert tudja, hogy itt az élet-, a
lét párja a halál, melyre minden minek kezdete van
arra kárhoztatott. Ám lényegi lényünk a lél, igaz(i)
valónk megszületetlen, ìgy sosem éri Őt az elmúlás.
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forrása az adománynak jónak s becstelenségnek - egyenlőség jóban rosszban eredete hírnévnek
A „legfelsőbbi igazak”-al kapcsolatban természetesen mindenkinek lehet bármilyen vélekedése, de azt
le kell szögezni, hogy azt nem akárki jelentette ki.
Hogy adományok forrása Isten maga? Nem lehet
kérdés, hisz egyfelől minden Őbenne nyugszik, azaz nincs a MINDEN-en kìvüli forrás lehetőség,
másrészt, mint a személyes Legfelsőbb személytelen Mindáthatója, ugyancsak mindennek részese. E
„részesség” alapvetően „passzìv” egyfajta megfigyelés, figyelemmel kìsérés, nem beavatkozás. Adományok terén sem szól nagy dolgokról (hisz önmagában teljes, ugyan mire volna szüksége - az egész
Isten felé törő adományozást az adományozó miatt/érdekében „találta ki”!) B.T.329. „...legparányibb hódolatot szeretettel fogadok - levél virág
gyümölcs vagy vìz tiszta szìvvel ha adod 330. ajánld
amit megcselekszel eszel s amit áldozol - add őszinte lemondásod Hozzám ér ajánlatod 331. nemkötődve semmihez sem mindent Nekem áldozván elkerülnek földi bajok szeszély s nemjó egyaránt
332. Számomra nincs kedves gyűlölt mindenkihez
egy vagyok - mégis aki Nekem hódol miként jő úgy
fogadom...” - nagyon fontos: amiként jő, ahogy Isten felé fordul, ahogy Hozzá viszonyul, olyan lesz a
fogadtatás (emberül: „Amilyen az adjonisten...”)
B.T.135. „...minden ember énfelém jő ez bìz vitathatatlan - de én akként megyek elé amennyire lemond az...” - aki a Legfelsőbb felé tör, az arra halad, aki itt igyekszik az itt marad, hisz ide kötik vágyai, céljai - miknek az Úr nem áll útjába. B.T.136.
„...földi sikert isten kegyet az ér aki igyekszik - ki
ezt teszi sosem tisztul vágya egyre növekszik...” - ez
is vitathatatlan. A megnyilvánulás törvényszerüségei -a teremtés óta- adottak, megkerülhetetlenek, a
létezési formák szabadságfoka -ható- és mozgástere- szintúgy meghatározott. Nem kell Istennek örökkön világunkkal, teremtményekkel s velünk babrálnia. B.T.257. „...tőlem van jó szeszély s nemjó
mindhárom belőlem jő - engem mégsem érint egy
sem ìgy vagyok a Legfelsőbb...” - azaz a három
földi kötelék forrása is Isten s bár Belőle jő, Őt
mégsem éri(nti). Ő az Abszolút érintetlen! Minden
benne zajlik és nem érinti meg? Nem, ha mondja.
(Testi makrokozmoszunkban sejtek milliárdjai, atomok végtelenje éli mikrokozmikus életét úgy, hogy
testi mivoltunkat mit sem érinti egy-egy parány
„magánélete”) Miként a kötelékek hármasságának
eredete, az ellentétpárok is a MINDEN teremtése
révén alakulnak ki. Jó - becstelenség, jó - rossz.
Előbbi, mint egyfajta erkölcsiség, mìg a második az
Abszolút mérték szerinti ’jó’ s ’nemjó’. Miközben
mind egységet alkotva hat és jut érvényre. Embernél maradva; erkölcs semmitől nem vonható el!
Vizsgálódhatunk Abszolút szinten (ami időnként

békés nyugalomban nem is árt/ana/ ) ám az mindennapjainkban nehezen kezelhető, túl nagy lépték.
Kicsiny világunk a relatìv szerint mozog, matat
benne emberi akarat. Vágyik, kigondol, tervez s
meg is tesz, majd viseli annak vissz(a)hatásait. Jónak jó-, rossznak nemjó következményeit. Nyìlt
gondolatú, megengedő szellemi emberek azt vallják, hogy nincs rossz, mert hogy egyfelől; minden
rosszban van valami jó, másrészt, gyakorta elkerülhetetlen a rossz (pl. következmény) hogy a karmikus adósságok törleszthetőek legyenek. A több élet
lehetőségét kizáró gondolat kénytelen-kelletlen
megreked szellemi zsákutcájában, mert magából
(úgy általában az emberből) indul ki és annak sorsát
firtatja. Ez annak folyamodványa, hogy a lél testetöltésekor első burokként, az Isteni feledést ölti magára. Elfelejti valódi kilétét. Ez a tudatlanság első
lépcsőfoka, ami azután a világi életben, egész lét
során csak tovább fokozódik. Mert az Úr jóbanrosszban egyenlő. (Mikor megfázunk egyaránt szìvesen s haszonnal vesszük be az édes mézet és a
keserű pirulát egyaránt. Mindegyik javunkra válik.)
Maga felől a Legfelsőbb nem ad több jót, mint
rosszat és nem kér egyénileg számon semmit, hisz a
REND adott, a „program” tökéletesen működik.
Hatást a vele egyenlő, ellentétes irányú ellenhatás
követ. Hogy mindig csak a kellemetlen ellenhatásokat vesszük észre? Lehet hogy figyelmesebbnek
kéne lenni s tudatlanságot félre tenni! Avatár Balarám nem állt Jas útjába, hogy eltakarja az igazakat,
sőt megosztotta vele az időnként el-el vesző tudást.
B.T.121. „...lélt borìtó anyagtestben vágy mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet s tévutakra
sarkaló 122. bölcs belátás fő ellenét legyőzni csak
úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod
123. csapongó érzékek felett ész s azon az értelem értelemnél magasztosabb lél mi mozgat életet 124.
ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg
125. mit most mondtam tőlem kapta Vivaszván a
Napisten - tőle Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanìt
meg 126. szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc s máig
nem jutott tovább 127. ezért ezt a legszentebbik
teljes tudást most neked - átadom mert barátom
vagy s tiszta szìvvel kérdezed...” - lám tudás a bölcs
(!) uralkodók során adódott (s adódna mai is!) tovább, mégis meg-meg szakad a lánc. Méltatlan uralkodók tudatlanságot képviselnek, azt osztják meg
uraltjaikkal. A valódi ’gondolkodó’ ugyan hordozója, de öncélúan nem hirdetője a tudásnak, mert a
kérdés az ő kenyere. Meg a hiúság, minek az Isten
által adományozott hìrnévre való törekvés a kútforrása. Nincs nagyobb kìsértése embernek hiúságnál.
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Belőlem van göncölszekér hét sugárzó csillagja - azoknak meg korszakoknak s ma élőknek ősatyja
A Nagy Medve (Ursa Major) hét legfényesebb csillaga alkotja a Göncölszekeret melyből következik,
hogy maga az adott csillagkép nem valamennyi tagja az, hanem a hét kitűnő a csillagok látszólagos együttállásából. Látszólagos, mert a Földről szemlélve alkotja a közismert együttállást, amit bárhonnan
máshonnan vizsgálva Naprendszerükből, nem ezt a
képet kapnánk. Ennél fogva nem magában a képben kell keresni a hangsúlyt, hanem abban hogy
minden égi ragyogás egy-egy Nap, egy-egy Naprendszer központi lényegalkotója (miknek lényegei
egy-egy kitüntetett lél!) s mindnek ŐsAtyja a MINDEN. Pár magyar vonatkozású idézet az elektronikus országútról: „...a Göncölszekér népi magyar
nevei: Lovas, Béres, Kisbéres, Kisbojtár, Kocsis,
Ostoros, Hüvelypici...” - amiből következtethető,
hogy nem csak a magas asztronómia foglalkozott
kitüntetetten a neves csillagképpel. Továbbá: „...A
magyar kultúrkörben Nagy Medve hét csillagából a
középső, legfényesebb rész a Göncölszekér. A magyar mondavilágban Göncöl egy csodatevő táltos
volt, értett az állatok nyelvén, ismerte a gyógyfüveket, betegeket gyógyìtott. Amikor eltörött a szekerének a kereke, hiába várt segìtséget az emberektől,
ezért a szekérrel együtt az égbe repült. Más monda
úgy tartja, hogy Göncöl az ég kapuőre, csak ő engedhet bárkit az Öregisten elé, de egyesek úgy tartották, hogy ő maga az Öregisten. További magyar
nevei: Angyalok hintója, Benceszekér, Csìkiszekér,
Denceszekér, Döncőszekér, Gönciszekér, Illés szekere, Jancsika szekere, Jób szekere, Kincseő szekeri, Köncölszekér, Küncőszekér, Ökörszekér, Ördögszekér, Szekércsillag, Szent János szekere, Szent
Péter szekere, Társzekér, Venceszekér ... Az indián
legenda azt valószìnűsìti, hogy a Nagy Medve a legrégebbi, külön névvel rendelkező csillagkép, mivel
a Föld népeinek nagy része hasonló formában ismeri, a történészek szerint a hozzá kapcsolódó legenda legalább 30 000 éves...” - ìgy megérthető,
hogy miért pont ezt a csillagképet s annak Földről
való látszólagos együttállását emelte ki Úr Balarám
-miközben minden csillag Ős Atyja úgyszintén Ő
(!)- hisz ezzel mindenütt találkoztak s foglalkoztak
az égre tekintő emberek. De épp ìgy a „legfelsőbbik
igazak” részei a korszakok is. Had álljon itt e vonatkozásban is a fenti forrásból pár gondolat: „...A
hindu időszámìtás hatalmas skáláját a hindu vallásos iratok (Védák és Puránák) meglehetős pontossággal rögzìtik. Az idő (szanszkritul: kála) mértéke a
legkisebb egységtől (paramánu, mintegy 17 mikroszekundum) a legnagyobbig (maha-manvantara,
311 040 000 000 000 földi év) terjed. Az óind bölcselet szerint az idő egymásba ágyazott ciklusok sorozata. A világegyetem teremtése és pusztulása is

ciklikus folyamat, amely önmagát örökké ismétli.
Az univerzum ideje Brahma, a teremtő életének folyama. Minden kisebb-nagyobb ciklus végén bizonyos mértékű pusztulás megy végbe a lények között. Brahma életének végén a teljes univerzumot
Siva átmenetileg megsemmisìti...” - e nagy idő intervallumban a talán még kezelhető fázisok a korszakok - „...A csaturjuga négy világkorszakokból áll
(csatur = 4, juga = korszak, szanszkritul), amelyek
időtartama 4 : 3 : 2 : 1* arányban áll egymással.
Ezek a világkorszakok a Szatja (v. Krita)-juga, Tréta-juga, Dvápara-juga, Kali-juga. Mindegyik korszaknak hajnala és alkonya van, a nappalok hosszával együttesen adják ki a korszak teljes időtartamát.
... Ezer csaturjuga alkot egy kalpát, amely megfelel
egy kozmikus nappalnak, a kozmikus éjszaka ugyanennyi, tehát két kalpa Brahma egy teljes napja...” - Jelenleg Brahma életének ötvenegyedik évében, a huszonnyolcadik kalpa, vagyis a szvetavaráha
(„fehér vadkan”) kalpa Kali-jugájának hajnalánál
tartunk, a hetedik ún. vaivaszvata mantavantarában.
Ez a juga a Szúrja-szidhánta szerint i. e. 3102. február 17-ről 18-ára virradó éjszaka éjfélkor kezdődött**. A Kali-juga végén (időszámìtásunk szerint
428 898. február 18-án) eljön Visnu tizedik avatárája Kalki, és elpusztìtja a földi életet...” - mindez
pedig nem csak Avatár Balarám által kinyilatkozott
„legfelsőbbik igazak” része, de Magától a Legfelsőbbtől-, mint ŐsAtyától eredeztethető valóság. (*
a 4 : 3 : 2 : 1 a négyes számrendszer elemei. BBB.
„Jász” - Magyar Adorján: Az Ősműveltség - cìmű
művében -részlet- „...A jászok ... a négy nyolcas
számrendszer szerint számoltak (egy, kettő, három, négy, négyenegy, négyenkettő stb. /Megjegyzés: 1, 2, 3, 4, 1+4=5, 2+4=6, 3+4=7, 4+4=8,
1+4+4 azaz 8 = 9, 2+4+4 azaz 8 = 10 és így tovább/
... A négyes szám sok fontos területen kìséri végig a
jászok világképét. Négy égtáj, négy évszak, de a
közvetlen természeti környezettől elvont; négy
világkorszak ... négy emberi osztály (gondolkodó –
uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) vagy a négy
életrend (tanuló – családos – visszavonult – lemondott) négytagú család (apa + anya + két gyermek
/rendesen nem több!/ ) és ìgy tovább. A ’4’ egyfajta jelentése ’Uralkodó’. Az ’Uralkodó’ a törvényesség és a hatalom jelképe. /a jász követi a törvényt – Istenit/természetit éppúgy mint a világiakat
s függetlenségi igényében is tiszteletben tartja a hatalmat/ Erőt, szilárdságot és méltóságot sugároz.
/a jász kitartó, mások pedig amit büszkeségként
vélnek az a belső erő és a szilárd lelki/szellemi alapok megléte/ ...”) -más- (** a Kuru mezei csata ie.
3.102. február 8.-án kezdődött és 18 napig tartott.
Ennek felezője a 17.-éről 18.-ára forduló éjszaka.)
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mindaz aki fölismeri sokszázarcú lényemet - bizton hű törekvő lesz az megértve a lényeget
A „legfelsőbbik igazak” -miként a Jas-hoz szóló
Abszolút tanìtások, nyilvánvalóan csak részlegesek,
hisz Isteni végtelenségük-, mint a MINDEN „sokszázarcú lénye” hogy is volna akár csak felfogható,
sem mint kezelhető véges emberi elmének- ìgy hát
azokat a legfontosabbakat tárta fel az Úr, melyek
segìtségére lehetnek őszinte keresőnek; „...adom
hogy javadra váljon bizton járhasd utadat...” mondta Avatár Balarám, hogy aki figyel rá az ne
tévedjen el a számolatlan tan útvesztőjében. Előbb
elhangzott, hogy még a felsőbbségek és a szentek
sem tudják, hogy a Legfelsőbbtől ered lényegalkotójuk, mivel Ők mind maguk kötelezettségeit végezve hűségesen, nem eredetekkel foglalatoskodnak, de hìv szolgálattal, amire rendeltettek, mi sorsuk. Az Ő lényegi lényüknek is van első burokrétege -a feledés(e valódi kilétének)- majd még számtalan, ami szolgálatuk teljesìthetőségéhez elengedhetetlen. Isten megszületetlensége került sorra és
az, hogy ki ezt megérti, ezáltal nem hìvő-, de tudatos-, Isten-tudatú lesz, amitől már nem téved meg
soha és hol tudatosan-, hol szabályozottsága folytán -mintegy- automatikusan (el)kerüli a bűnös utakat. A sokrétű tudásból a ’tiszta’ -értsd; valódi lelkis azzal együtt a kétségektől mentes értelem is Isteni
ajándék. Félreértés ne essék, ez nem a sültgalambvárása, hogy majd megszáll az Isteni tudás és értelem, de figyelem, kitartó tanulás, gyakorlat, szabályozottság, önmérséklet, alázatos szolgálat. Mi
’szolgálat’ sem keverendő szolgalelkű behódolással
anyagi/testi vágyak teljesülése reményébe-, leginkább pedig félelem miatt, becstelen hatalmasságoknak! Mindez a tiszta tudás- és a biztos alapokon álló értelem segìtségével könnyìtett úton halad. Elkötelezett lelki törekvő nem mellőzheti az igazmondást, amiben első helyen áll; belátása a másik fél
„hovatartozásának” B.T.628. „...kerüld minden vallás útját egyedül Enyém legyél - néped s téged mind
megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj...” - mert a
vallásközi beszélgetéseket ajánlott kerülni, de ha
nem lehet a másik hitének tiszteletben tartásával
legfeljebb „ismeretterjesztő” mélységüre redukálva
az igazat. Így egyén és közösség oltalom alatt áll.
Nem marad hely félelemnek. Leginkább pedig; B.T.
629. „...tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bìrják
hallani - ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell
tartani...” - elég kihìvás számára, hogy Isten-tudatúval sodorta össze a sors. A Legfelsőbb által emlìtett
megbocsátás nem csupán lelki erény, de kitartóan
gyakorolható a világi életben is. Mivégre a -vélt- sérelem? Türelmesnek kell lenni mìg élünk, hisz az is
Isteni adomány. Szóba került a ’nemártás’ „testvérével” az ’önfegyelem’-el. Alig tehet kevesebbet
aki lelki fejlődésre adta fejét. Ide tartozik ölés ke-

rülése! Mi van háború esetén? Hiába robbantják azt
ki emberek, emberi nézeteltérések (Tudjuk a nézeteltérések korában élünk, ìgy hát természetes!) aki
részesévé válik, az azt is viseli. Nem álszenteskedés
a támadó- s a védekező-, önvédelmi harc megkülönböztetése. A túlnépesedés bekövetkezett, már
rég. Határok meghuzattak, még ha időnként át is
rajzolják azokat (ìgy talán még inkább fokozva a
feszültséget). Nincs menekvés az összeért kultúrák
és érdekek közötti konfrontációk kialakulása elől.
Csak az érintetlenség segìt. Mikor a korábban már
fölemlìtett skót (harci) dudás kötelességteljesìtése ide került (emlékeztetőül) az ádáz csata alatt feszes
föl s alá meneteléssel fújta dudáját, mire az ellenség
bolondnak nézve még csak meg sem sebesìtette.
Részese volt az ütközetnek, a maga szolgálata szerint. A háború sem egy merő gyilkolászat, szükség
van szanitécre, ellátóra, mindenféle cifra technikakezelőre, melyek egyike sem ölésre szerkesztett. Akit gyilkolásra fűt vére, az fegyvert fog s öl, mert
nincs tisztában az erőszakmentesség Isteni elvével.
A lét s halál belátása már-már természetes, hiába
küzd test-tudatú emberiség az örök élet elixirének
felfedezésén. Az Isteni bátorság nem csak halál ellenében, de biz’ a léthez-, élethez sem kell kevés.
Kérdezzük csak meg bármely öngyilkosság által
megkìsértette embertársunkat. Mivel pedig kettős e
világ, ahol helye van a bátorságnak, onnan a félelem sem hiányzik. Miként öröm mellé szegődik oly
sokszor boldogtalanság. B.T.13. „...ki boldog ki
boldogtalan van ki örül van ki sìr - hideg meleg
fény és árnyék mind egyre csak változik 14. ne
higgy az ìly változásnak ez csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást 15. testet
öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik - mi
szenvedés mi torzulás mind az összes testi kìn 16.
kit nem zavar boldogság sem kinek bú is egyre
megy - megérett egy jobb világra nem kell újra
kezdje el...” - bìztat Avatár Balarám, de azért sok
helyütt rámutat tett(ek) elkerülhetetlenségére, hogy
meg is valósulhasson a megtisztulás. Isten a forrása
az adományoknak, amiről volt szó bővebben a B.T.
343. szakaszának hozzáfűzésében. Itt csak annyit,
hogy ha az adomány forrása ugyan a Legfelsőbb is,
az adományozó tiszta szándéka nélkül nem fog sem
létre jönni, sem méltóan, méltó helyre jutni az. A
’jó’ és ’becstelenség’ ugyancsak kézenfogva járó
kettőssége nem angyalok s démonok műve, de emberé és egyik sem idegen a MINDEN-től. Hogy is
vonhatnánk el tejességéből bármit? „Egyenlőség jóban rosszban” az már a fejlődés magas szintje, minek nem csak az Úr- de az alaposan beburkolt lél is
csak örül. Nem véletlen, hogy a hìrnév iránti vágy
eredete is Isteni, hisz nincsen Nála senki hìresebb.
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Én vagyok az okok oka eredete mindennek - az a bölcs ki belátja ezt mindörökre hisz Bennem
Ha Isten a MINDEN, ugyan mi lehetne Rajta kìvül
eredete mindennek, vagy okoknak oka? Miközben
ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy minden létező
felelősség nélkül végezhet bármit, mondván: - Isten
az oka! - amire most nem az azisnemis törvény felöl érdemes közelìteni, de az Abszolút - relatìv viszonylatából. Abszolút értelemben, úgy mint forrás-, mint foglalat- és mindenek eredete a Legfelsőbbnél az első lépés, azonban minden parányi
szerves része-, az összes lél örök szabadsággal rendelkezik (megnyilvánulásban az ott viselt létformája
szabadságfokának mértékében). Maradva relatìv világunkban, itt az Úr a kereteket-, szabályokat-, törvény-szerüségeket alkotja meg. Miután alázuhan a
sok milliárd -szabad- lél, azok töltik meg a magukra
vont burok létével (élettelenek), -élettevékenységével (élők), „halmaz-állapotok” szerint, érzékelés/érzetek szerint, értelem által saját vágyak kényszerében. B.T.249. „...megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld vìz lég hő térrész egyszer ész
értelem s hamis én 250. ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség - minden létnek leglényege parány
részem örök lél 251. tudd hogy minden Bennem
nyugszik mikor van és mikor nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak hidd 252.
minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon...” - egymásra/egymáshoz épülnek képződmények és bármi jelenség mint okozat; okára vezethető vissza. Amint haladunk a fonálon, egyre csak
szabály-szerüségeket észlelünk, törvény-szerüségek
érvényesülését érzékeljük, melyek -legkevesebbnem függetlenek a Nagy Rendezőtől. Van hogy oly
távoli a forrás ok, amit elfednek a közvetlenebb kiváltók, amitől Isten szerepe figyelmen kìvül hagyásra kerül. Van, hogy a tudomány megtorpan. Nem
érti a miért(ek)et. A hìvő tudós keresi imádott Felsőbbsége keze nyomát, ami ha még ki nem is mutatható, de a szentìrásaik közvetett-, vagy közvetlen utalásokkal megsegìtik biztosságában. A hitetlen
tudós matematikai statisztikai alapon elkezd előfordulási gyakoriságot számolni. Ha sűrű a gyakoriság,
akkor axiómát hirdet, ha túl ritka, akkor a spontán
kerül elő, mint általános források, netán a mutáció.
Csak a MINDEN szóba ne kerüljön, hisz akkor elveszik az emberi gőg vezérelte uraló pozìció. Nem
ritkán -tréfás kedvű- Felsőbbségek egy kicsit megrázzák magukat. Földrengés, forgószél, szökőár,
mágneses vihar, vagy más természeti jelenség figyelmeztet: - Ember! Nem vagy egy kicsit felfuvalkodott? - de süket fülekre talál, miközben az ostoba
természeti lények -intelligensebbjei- kellő időben odébb állnak a baj elől. Persze számunkra zsákutcává
vált kényszeres szaporodásunk és részben a túlnépesedés kiváltotta helyhez kötött letelepedés. Az

emberi ragaszkodástól-, birtoktudattól senki nem
fog odébb menni, miközben ott is laknak már. B.T.
108. „...megtévedett éntudatban cselekszenek nemtudók - természeti erők azok mik lényeket sarkalók
109. jót szeszélyt és nemjót tudó érti ők a mozgatók - tudja hogy nem lény cselekszik természet
mi lázìtó...” - mi ’természet’ esetünkben leginkább
az emberi természet, ami figyelmen kìvül hagyja a
létezés- és lét-formák működését alapvetően befolyásoló kötőerőket. B.T.257. „...tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő...” - szólt az
Úr, tehát a kötelékek nem ördögtől valók! Ismétlésként; A ’jó’ Isten felé visz. A ’nemjó’ Istentől el
(fele) sodor. A ’szeszély’ a két „véglet” között csapong örökkön. A ’jó’ segìt a lelki (!) fejlődésben.
(Az anyagi fejlődés a jelen korunkban a szellemi/
lelki hanyatlás, a degradáció - hiába szìnes látszat a
világ, sem béke, sem boldogság nem uralja az emberiséget!) A ’nemjó’ hátráltat, mìg a ’szeszély’ többet árt, mint sem hogy segìt(ene). Mivel kettős világunknak is az állandó változás-, váltakozás-, mozgás a meghatározója, ìgy a ’szeszély’ fűtötte nyughatatlanság a befolyásol leginkább. Sosincs nyugalom. Nincs nyugvópont, mert valami ’jó’ vagy
’nemjó’ tovább lök. A ’jó’ segìteni szeretne: - El
innen! - a ’nemjó’ marasztal, megköt: - Itt vagy jó
helyen, ez a te világod! - s a gyanútlan gyakornok
csak néz, hogy mi legyen? Mind eközben ’jó’-nak s
’nemjó’-nak egyaránt igaza van. Csak hogy: az „El
innen” a lél-hez szól, ember lelki mivoltához. Az
„Itt vagy jó helyen” az anyag-test himnusza. A lél
égi, a test földi és hiába eredete mindkettőnek Isten, a két világ; két világ. A lelki világot az anyagi
nem érinti meg, mìg az anyagit a lél képes beragyogni. Ahogy egyénben is képes felragyogni az
Isteni lél, ha nem fedi vaskos burok. Mivel a „lélkoncepció” nem túl elterjedt, hát az általános a testi
ember központba állìtása, az ő pszichéjével. Mindenféle vizsgálódások testi/szervi vonatkozású és a
lél-el alá nem támasztott psziché firtatása, mint az
(anyagi) idegrendszer valamiféle terméke. A valódi
bölcs máshogy közelìt emberhez s annak szelleméhez. Nem bonyolódik testi bajokba. Bár az ó-Kelettől (ajurvédikus-, vagy kìnai orvoslástól) a nyìlt szellemű modern egészségmegörző törekvés követőjéig
(melyek nem a betegséget, de az egész-séget „kezelik”) a Legfelsőbbtől -mint az okok okától- indulnak, mindenek eredetétől, majd a lényegi lényen át
jutnak az egyén eszméjén keresztül annak céljáig.
Menni, vagy maradni? Az a bölcs -ha még meg
nem is valósìtottan, de- tisztába jut a MINDEN-el
belátva mindezt olyan hìvővé válik, akiben az „Úgy
van” erősebben munkál, mint a „Nem úgy” Hiszi,
látja és belátja, hogy a MINDEN a Legfelsőbb Úr.
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tiszta szívű törekvőknek Rajtam kívül téma nincs - megbékélten boldogságban nem kell nekik egyéb kincs
Legtöbb vélemény szerint az emberi erények legjava szìvből jön. A lélek „szálláshelye” is leginkább a
szìvvel van együtt emlìtve. A tiszta érzések is általában szìvbéliként kerülnek szóba, ìgy hát nem lényegtelen a szìv tisztaságáról gondolkodni. Nyilván
ha lelkiekre kevésbé hajlamos nézeteket vennénk alapul, akkor a szìv puszta -létfontosságú- szerv volna, aminek a -létkérdés- vér keringetésén kìvül
nemigen volna különösebb jelentősége. Így hát ezt
a megközelìtést természetesen félre lehet tenni és
sokkal fontosabb annak körüljárása, hogy mik azok
a szennyezők/szennyeződések melyek a szìv tisztaságát elfedik? Még mindig köznapi a példa, de a jószìvűség senkinek nem egészséges szìvhez kötődik.
A szìvbéli szeretet emlìtésekor sem a „vérpumpa”
érzelmeire van utalás. Hát váltsunk bátran olyan elvonatkoztatások terepére, ahol lelki emberek, a szakasz első fordulatában emlìtett „törekvők” (értsd:
lelki/ekben/ törekvők) helyzete a kérdés. Mikor arról esik szó a MINDEN-tudatban, hogy (maradva
az embernél) az egyén lényegi lényét alkotó lél teljes lelkiségét anyagi/testi körülmények, valamint
vágyak-, gondolatok-, cselekedetek- és azok visszahatásai burkolják -túl a fizikai anyagtesten és annak
hatásain- akkor bizony alaposan kinyìlik a vizsgálódás tere. Idézzünk ide egy-, a közbeszédben gyakorta fölmerülő kifejezést; „idegenszìvű” - bizony
nagyon messzire visz úgy a testi szervtől, mint még
(egyszerüség kedvéért engedjük meg) a lakójától, a
lél-től is. Tehát a „szìvbéliség” szellemi sìkon sokkal inkább egyfajta „központ”-ja az embernek, mint
biológiai valami. Ez a központ pedig nagyon sok
mindennel van összefüggésben. Többek között az
egyén emberi mivoltának megnyilvánulásával. A jószìvű ember pozitìvabb, mint ki irigy. A szìv-élyes
kedves, barátságos. Aki szìv-esen ad, az (jó esetben) önzetlen és ìgy tovább. Jelen esetben a lelki
törekvő szìvének tisztasága a téma, amiben (leegyszerüsìtve) akkor juthatunk előbbre, ha feltételezzük, hogy csupa jó (lelki értelemben ’jó’) tulajdonságokkal rendelkezik (és természetesen nem a szìve, hanem emberünk!) Miként a sokszor ide idézett
(B.T.437-441.-béli) ’tudás” nem filozófiai okfejtésekkel van leìrva, hanem bizonyos tulajdonságjegyekkel, ìgy a tiszta szìv -mi megsegìti a lelki törekvőt- is úgy közelìthető meg, hogy felvázoljuk
azon vágy-késztetéseket, melyektől való tartózkodás-, tőlük való szennyezettség hiánya tisztasághoz
vezet. Ezek a minden ember esetében előforduló
élvezetek-, javak-, hatalom- és hìrnév iránti vágyak.
Ott kezdődik a szìv tisztogatása, hogy gyakornok
megismerkedik az emlìtett vágyak élésének hatásaival és józan gondolkodóként felméri azt, hogy az
számára-, lelki fejlődésében kedvező, vagy sem. A

helyzet persze nem olyan egyszerű, hisz a normális
sokság, a tömegemberek, azok mindenféle kielégìtő hìr- és médiacsatornája azt sulykolja, hogy élvezd
az (életet) élvezeteket, gyarapitsd javaidat, légy befolyásos, meghatározó környezetedben és erről -ha
lehet- tudjon az egész világ. Belátható, hogy aki ilyesmikkel van elfoglalva -ami nagyjából egész ébrenlétét-, sőt még álmait is kitölti- abban ugyan
hogy merülhetne fel témaként Isten? Reménytelen
vállalkozás ilyen embertől elvárni, hogy ne is legyen
más témája mint a MINDEN. Bár ő is kìvánja a
megbékéltséget, óhajtja a boldogságot és minden
más elképzelhető kincset, de a Legfelsőbb csak olyankor merül fel, mikor valami baj van. (Leszámìtva a; „Na hál’Isten!” - megfontolás nélküli szófordulatot.) De hát nem lehet elégszer hangoztatni,
hogy sem a Bizalmas Tanìtás, sem a MINDEN-tudat nem a sokság „kenyere” jól megvannak nélkülük. Viszont akiknek szól, azok nyugodtan „vegyék
magukra”. Megismerik az Abszolút Igazság lelki evolúciós fejlődésben segìtő morzsáit, meg hovatartozásukat, megfejtik kötelezettségeiket és azt derűsen, teljes megelégedésben végzik úgy, hogy zokszóra sem adódik alkalom. Mert mikor valami megdöccen, akkor sem keresnek „hibás”-t, de végezve
dolgukat szakìtanak időt annyi elmélyedésre, hogy
megérthessék a miérteket. Ha nem sikerül a megértés, akkor sem lázadnak, őrzik érintetlen békéjüket
és boldogan nyugtázzák, hogy tényleg felesleges
másról szót ejteni, mint a Legfelsőbbről. Már
tudjuk, hogy a MINDEN végtelen. Azt is, hogy
semmi nem független Tőle, mindent áthat, ìgy ugyancsak gazdag lehet a beszédtéma, ha annak minden mozzanatát áthatja a mindezekkel való tudatos
azonosulás. Különböző vallási folyamatok maguk
szent iratainak elbeszéléseit, Szent Személyeikkel-,
vagy példaértékű hőseikkel kapcsolatos-, tanulságos
és/vagy követendő történeteket helyeznek központba, nem csak bensőséges beszélgetésekkor, de
irodalmi-, képzőművészeti alkotásaik, film- és szìnpadi produkcióik témájaként. Miért volna kevesebb
MINDEN-tudatú ha elméjét Isten mindenhatósága
és mindent áthatósága töltené ki. Mìg kötelezettségeiket s üdvös lelki gyakorlataikat végezve-, Istentől
semmit el nem vonatkoztatva élik lelki törekvő életüket, akár mellőzhetik is a hagyományos kulturális
megnyilvánulások követését. Kiváló példa volt erre
a vándorló nomádok Isten-tudatú élete. Két vezérlőjük volt: Isten és kötelesség. Nem volt országuk, sem szolgájuk, nap-nap után viselték a természet „kiszámìthatatlanságát” és ahogy sosem unatkoztak, sosem voltak tétlenek. Mind eközben állandóan látták mindenben a Legfelsőbbet s az Ő
gondviselését. Megvalósìtott Istenesek voltak mind.
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akik rendületlen hittel szeretettel követnek - azoknak már itt megadom a Rámérző értelmet
A „Rámérző értelem” az az értelmi képesség amivel a lelki törekvő képes egyedül a MINDEN/Isten
/Legfelsőbb felé fordìtani figyelmét, nem akad el alacsonyabb Felsőbbségeknél. Ezt az értelmet pedig
úgy adja meg az Úr, hogy az Ő elrendezései jutnak
érvényre, amennyiben ha rendületlen a hit -értsd:
Isten-tudat- és valódi a szeretet Felé, akkor magától
teljesül. Nem kell hozzá kivételezettség, kiválasztottság, vagy más misztikus emberi képzelgés. A
Legfelsőbb törvényeiben az a legcsodálatosabb,
hogy végtelenül egyszerűek, miközben szikla szilárdak, ugyanakkor képesek hajolni is az emberi szabadság / szabad akarat szellemében (azisnemis).
Hajlik, mert az Úr tudja hogy melyik hìve hol tart.
Nem egyénválogató, de belátó és kegyes, hisz törvényei világosak, mint pl. „egyszerű az egyszerűnek, bonyolult a bonyolultnak”. Egyszerű a ’szeretet’ törvénye is: elvárásnélküliség + adás + részrehajlésnélküliség együtt. És ez az axióma a MINDEN-el szemben is igaz. Tőle sem vár el semmit
kereső hű követője, Neki is csupán adni kìván, Őt
szolgálni örökkön és olyannyira részrehajlás nélkül,
hogy végtelenségében minden teremtménye irányába ugyanaz a egyén-válogatás nélküli viszony. Az
ilyen személy tudja, hogy minden a MINDEN, hát
azért nem válogat, mert ha mindezt tudja is, azt
mégsem, hogy mikor, miben, kiben milyen az Úr
minősége. Van ahol megfigyelő, van ahol elszenvedő (miközben mindegyik!) máskor érvényre juttatja
a vissz(a)hatást és ìgy tovább. Ilyenkor - B.T.187.
„...egy neki tehén elefánt pap kutya s ki azt eszi...” vagy - 206. „...neki egy hogy sár vagy arany mindegy annak akár kő 207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát rokon s gyűlölt
szent vagy bűnös egyet ér...” - a „szemet szemért,
fogat fogért” rendelkezést követően az „aki arcul üt
téged jobb felől, fordìtsd felé a másik orcádat is!”vagy a - „ha megdobnak kővel dobd vissza kenyérrel!” - bizony forradalmi tanìtás volt. Meg is
lett a következménye. (Még szerencse, hogy Jézus
Mester számára a kereszt”halál” sajátos passió
/kedvtelés/ volt csupán, mit máig félremagyaráznak.) Hisz miként az Isteni törvények, akként az Ő
természetre vonatkozó elrendezései is világosak,
egyértelműek és egyszerűek. Nincs szükség szeplőtelen fogantatásra -ahogy nem is létezik olyan(!)nincs valódi halálból újraéledés -aki meghal, az halott(!) ami meg is fordìtható, hogy aki „feltámad”
(ebbéli életében, ebbéli testében) az nem halt -mégmeg. És nincsenek csodák, csak értetlenség és végtelen tudatlanság. Mielőtt azonban bárminemű valláskritikába bocsátkoznánk, minden úton járónak
hagyjuk meg a maga porját. Ha nem ebben az életében, vagy következőben, előbb vagy utóbb majd

megérti az okok okát (lásd: B.T. 346.) A „Rámérző
értelem” ugyanakkor arra is rámutat, hogy ha értelemmel érzünk és érzőn értünk -szìv és az ész együttáll- akkor a lelkiség legmagasabb fokára értünk. Ez még nem megtisztult állapot, de az ahhoz
vezető út kivételesen áldott állapota. Maga magát
adja itt is az örök kérdések egyike; férfi- s női minőség miben léte? Ha elismerjük (miként elismertük) a MINDEN egyszerűségét (végtelen összetettségében - azisnemis) akkor itt sem bonyolódhatunk
olyan válaszokba, melyek sok ezer kötet szám roskasztják könyvtárak polcait s töltik az elektronikus
országút megannyi zsákutcáját, különöst a szentimentális megközelìtéseket, vagy az istent-játszó
mágikus módokat. Kerettörténetünknél maradva
(Úr Balarám Jas-hoz szóló tanìtása a Kuru mezei
csata után) néhány személy ide idézése az Ind történet mesefolyamaiból (Maha-Barata – Nagy Barata
nemzetség) talán segìt megvilágìtani férfi lét(forma)
női lét(forma) értelem és/vagy érzelem fűtötte természet együttélését, ha nem is együtt állását. Jelen
hozzáfűzések legelején emlìtésre került a Jadu-,
vagy Jádava dinasztia, melyhez vérségileg kapcsolódott -sok más neves személy mellett- Balarám,
Krisna, húguk Szubhadra, Ardzsuna, vagy Durjodana is. „...Az egykori Indiát Barata-varsának nevezték, az uralkodó Barata nemzetség után. E nemzetséghez tartozott -mint számos más rokoni ág isa Jádavák törzséből való Jadu király és dinasztiája.
E törzsben jelent meg Avatár Krisna is és innen
származtak az As népből a Jas ivadékok, jelen történet főhősének elődei is...” Az értelem vezérelte báty- Balarám -pártfogoltja Durjodana- és az érzelem vezérelte -öccs- Krisna -pártfogoltja Ardzsunahúguk férjeként a két ellen oldalra sorakozott rokon vezért szemelte ki. Mivel azonban mindketten
valódi szeretettel viszonyultak testvérhúgukhoz
részrehajlást mellőző külső magatartással Szubhadrára bìzták -volna- a választást. És jött a Nagy TréfaMester Krisna -fondorlata- megelőzendő bármi rokonszenve elleni- női szeszélyt, azt tanácsolta Ardzsunának, hogy rabolja el feleségül Szudhadrát, ami azután be is következett. (Emlékezzünk rá, hogy
sok ó nemzetség körében napi gyakorlat volt a nőrablás. Lásd: Hunor s Magyar esetét ős-jász alán,
Dul király lányaival.) Hát értelem és érzelem, szìv
és ész mindig hadban áll a legegyszerűbb- és persze
a bonyolult-, nagy kérdések megközlìtése során is.
Ezért figyelemre méltó a „Ráérző értelem” fölemlìtése Avatár Balarám által, mit megad mindazoknak, akik rendületlen hittel, el nem tántorodva,
valódi szeretettel fordulnak Ő felé. A szìvből jövő
értelem anakronizmusával is lehet lelki életet élni
modern korunkban, -világunkban s nem oktalanul.
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mivel velük együtt érzek szívük leszen lakásom - ettől aztán tudás révén győznek tudatlanságon
Az Istent szeretettel követők bìrják a Legfelsőbb
együttérzését, ami aként nyilvánul meg ahogy a
hìvő viszonyul Ő-hozzá. B.T.332. „...Számomra
nincs kedves gyűlölt mindenkihez egy vagyok mégis aki Nekem hódol miként jő úgy fogadom...”
- 354. „...mond Balarám hű törekvő miként forduljon Feléd - milyen létre létformára emelje tekintetét 355. kérlek avass bizalmadba segìtsél megértenem - mindenhatóságod ugyan hol és miként lelhetem 356. rendben feltárom valómat persze csak
mìg feléred - felfoghatatlan MINDEN-hez emberi
lét kevés lesz 357. tudd hogy Én vagyok a lényeg
minden létnek lényege - kezdet élet végpusztulás
Tőlem van de Énbennem...” - A MINDEN teremtettséghez-, abban a teremtményekhez való viszonyát sokféleképpen ìrják le. A MINDEN-tudat a
valódi szeretet axiómáját alkalmazza analógiaként.
Nincs semminemű elvárás → Isten nem vár el
semmit, valódi hìvei sem várnak el Tőle. Csak
viszonosságmentes adás van → Isten mást sem
tesz, csak ad és ad hát igaz hìve se számolgasson!
Részrehajlás nélküliség → Isten nem tesz különbséget emberek között. Lásd fent: B.T.332. Ez
meglehetősen lehangoló lehet azok számára akik olyan kultúrkörben szereztek információkat a lelkiséggel kapcsolatban, ahol mindenféle viszonyrendszereket-, különösen pedig kivételezettséget-, „kiválasztottságot” képzel(eg)nek Isten és ember között.
Ebben pedig sok igazság is van (azisnemis) mert
hogy „miként jő úgy fogadom” azaz - „Amilyen az
adjonIsten, olyan lesz a fogadjIsten” is. Kinyilatkozta az Úr, hogy „emberi lét kevés lesz” a MINDEN felfogásához(ra), majd úgy folytatja, hogy Ő
a lényegek lényege. Már tudjuk hogy minden lényeg(e) egy-egy lél és minden lél a MINDEN -szerves- paránya, azaz öröklétű, Aki(k) teljes tudással és
boldogsággal bìr(nak). Mi azonban talán ha ésszel
képesek vagyunk fogalmat alkotni arról, hogy
mindannyiunk valódi kiléte, nem testi mivoltunk,
nem nevünkkel meghatározott kibenlétünk, vagy anyagi/testi hovatartozásunk szerinti mibenlétünk,
hanem igaz valónk a lél. Ez a lél pedig Istenként
ragyog fel valóságosan annak szìvében, aki nem
burkolja be téves önazonosságtudatával, majd mindenféle kötődésével, ragaszkodásával, tévképzetével. Itt jogos a „tudat(osság)” kifejezés, mert ezt az
emberek nem hittel közelìtik meg, nem hiszik, de
határozottan állìtják, hogy ők tudják, hogy ők elsődlegesen emberek, majd tanrendszerenként hozzá rendelik a lelket ’ember’-ségükhöz. A test birtokolja a lelket, nem a lélek az embert - szerintük. Miként a legtöbb iskola a szìvet tekinti a lélek itteni
otthonaként, Avatár Balarám is úgy foglal állást,
hogy együttérzésből lakásául kezeli igaz hìve szìvét.

E „szìvben-lakást” természetesen képletesen kell
kezelni, amennyiben a minőségileg Istennel mindenben megegyező parányi szerves részei-, a lél-ek
révén valósul meg a „benlakás”. Így kapja meg
minden komoly lelki törekvő azt az Isteni segìtséget, hogy nem tárgyi ismeretek gyarapìtása,
még csak nem is mindenféle jóga- és meditációs
gyakorlatok, vagy lemondások és misztikus szertartások, rituálék útján kezd oszladozni a tudatlanság,
hanem a lél teljes tudása fel-fel villanása révén lép
működésbe-, veszi kezdetét a tisztulás, elsődlegesen
elme szinten. Ahogy rendeződik, tisztul, világosodik (meg) az elme, úgy hat ki testi folyamatokra,
testi/lelki egészségre is, nem beszélve a kiegyensúlyozottságról, derűs egykedvűségről. B.T.149. „...
jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes
ő...” 189. „...jóban rosszban érintetlen derű bánat
egyre megy...” 343. „...egyenlőség jóban rosszban...” - mely „egykedvüség” a sokság szemében
mint ha fásult bele- és/vagy nemtörődömség volna,
holott az eddig jutott gyakornok értékrendjében
kezd helyére kerülni ál(ságos) s való(di). Történt
már utalás arra, hogy lelki törekvő ahogy halad
fejlődésében, úgy lesz egyre magányosabb. Ám ez a
fajta magányosság nem a félelmes egyedüllét, de a
Legfelsőbbhöz való vonzalom megnyilvánulása.
Már nem kellenek szerelmek, nem barátok, család,
nemzet-testvérek és ìgy tovább, hisz miként a Legfelsőbb „mindenkihez egy vagyok” B.T.205. „...
hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegìt hideg meleg bánat derű gyalázat dics nem hevìt
206. tudást bìró sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki
egy hogy sár vagy arany mindegy annak akár kő
207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként
néz - ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös
egyet ér 208. önfeladó hittel élő érintetlen magányban - birtoktudatát elhagyja s fegyelmezi a vágyat...” 220. „...rendìthetetlen hìvemnek nincs már
semmi akadály - jöhet bármi sorscsapás is nem feledi önmagát 221. akár testi kìnok sújtják akár bármi érheti - elméjében megtisztulva semmi el nem
térìti...” - eképpen halad az eltökélt harcos, kinek
hadszintere önnön összetettsége. Pallérozza elméjét, szabályozza testi kapcsolódásait, figyelmes, fegyelmes, örömtelin elégedett. B.T.463. „... naprendszert Nap beragyogja éppìgy tesz a testtel lél - a
létforma általhatott pompázatos csatatért 464. ki
meglátja különbséget lényeg és a test között – közelebb jut Legfelsőbbhöz mert lélt lát anyag mögött...” - oszlik a köd, viharfellegek tova suhannak,
majdhogynem még éjszaka is ragyog a Nap (Holdtükör által). A nem részrehajló Úr, együttérzőn hajol hìvéhez, aki megérezve ezt, egyhegyűségében
folyton erőt merìt(het) Isten-tudatos eszményéből.
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a Legfelsőbb Te vagy tudom vagy Abszolút Igazság - ezt hirdeti minden nagy bölcs s Te is mondod Balarám
Amikor Jas kereste jász ősök sorsának a Kuru mezei csata után várható alakulását, keleti vándorlása
során erdei remetékkel -is- találkozott. BBB. „Jas
útja” -részlet- „...újabb napok érik egymást moha
lesz a megvetett ágy - száraz gally a tűzhöz éjre fáradt testnek melegsége - sűrűben az est sem csendes éj vadászi settenkednek - hol egy fiók hol egy
madár válik csöndes áldozattá - amint egyszer estre
hajlik vándor előtt fény világlik - kicsiny mert még
elég messze gondol egyet hogy meglesse - ahogy
közelednek lángok úgy ér el egy kis tisztáshoz kerek térnek közepében találkája remetéknek - öltözetük faháncsruha hajuk hosszú lábuk csupasz tűz körül ők dúdolásznak dalaik az égbe szállnak Jas csak csendben közeledik alázattal hódol nekik remeték meg szúrós szemmel hangtalanul kérdezgetnek - ki az aki megzavarja szent találkát avatatlan - ki az ki jut rengetegbe úttól távol keveredve legöregebb szólal elébb gyere közelb melegedjél hűvös az éj árnyvilágban mond el ki vagy ki itt járhatsz - Jas vagyok én jászok vére elmondom hogy
mint járt népem - el hogy tudja fű fa virág miként
tréfált meg a világ - hadba mentek jó vitézink barátokat hogy megvédik - de a csata végső harc volt
nem tért haza egy se abból - mért e sújtás mi lesz
eztán ki mondja meg mi vár reánk - ìgy kérdi a remetéket tán szebb jövőt elmesélnek - tudunk Kuru
mezejéről sokaságról kik elvérzők - nem maradt ott
senki élve Pándu fiakat kivéve - testvérharc volt
korszakváltó nyitotta meg rút világot - hátra maradt
rokon vérek mind csak új életet élhet - de hogy
mely nép hogyan tovább nem tudja más csak Balarám - őt keresd meg Ő megmondja megfejti mi
szìved nyomja - Ő ki elkerülte harcot küzdés helyett mást mutasson - reménysugár véreidnek bizton tudom hogy csak Ő lesz - megkeresem de
mondjátok Balarámot hol találom - merre menjek
tovább merre nem ismerek semmit erre - nem kell
ismerni itt semmit csak szìvedet kell felfedni - ne
hagyjad hogy elméd húzzon keserűség folyton
nyúzzon - hajnalban ha megpihentél nézz a Napba
az lesz vezér - elvezérel biztonsággal találkozhass
Balarámmal - bizony hosszú idő óta fáradt vándor
útját rótta - végre imé nyugton alhat remeték közt
biztonságban - mikor rikkant hajnal madár Jas
megébred és láss csodát - sehol senki nyoma sincsen tán álmodta az egészet - hogy volt mindegy
most már tudja kihez vigyen el az útja - új erővel
lépdel bátran rengeteget által hágja - végre kiér
rétvidékre mintha honi földre lépne - dús legelő
kedves csalit vigasztaló ami van itt - réti ember talán csodál rengeteget hegyek ormát - szìve mégis
ott hon hol rét verőfény és a messzeség - ősi jászok
hegy lábánál lejtőn laktak rét határán - pompás épì-

tett városban de csak rétre kifutottak - legeltettek
tenger marhát köröttük csak vidám dal szállt jámborságban békességben élték éltük tisztességben - családoknak dicsőssége erős hadúr a vezérek
- lóra termett ifjak felett kemény atyák ügyeltenek ezen vitéz ős jász sereg indult Kuru mezeire - hìvó
szóra hegyen túlra csata téren mind kimúltak - szorul Jasnak szìve egyre véreiért mit tehetne - ez mi
hajtja mindeneken hegyen erdőn és réteken - teltek
napok múltak hetek csak lassúdan lépkedhetett viselt teste lehet szikár erő mégis végire jár - amint
halad egyre fárad asókafa az útjában - minden óhajt
teljesìtő szìvet újra lelkesìtő - fáknak dicső nagy királya hol lelek én Balarámra - segìts amìg kitart erőm kérlek legyél a vezetőm ... te ki vágyat teljesìtesz tedd csak azt mit megérdemlek - szikla orom
nem szólt semmit tigris koma hagyott menni rengetegben eltévedve akadtam sok remetére - álom volt az vagy valóság nem tudom de ők azt
mondták - aki rajtunk csak segìthet Balarám de
mond hol érem - langyos szellő megszaladva asókafát simogatva - lombkoronát fújja fújja levélhullás
mutat útra - tarka levél förgetegben kanyarogva rét
felett leng - lassan szállva hogy Jas lássa merre vezet az iránya - új erőre ismét kapva támaszkodva
erős botra - megy keletnek megy ő egyre tudja már
hogy útja merre - ìgy találta rét határon visszavonult Balarámot - Ő volt aki került harcot életével
példát adjon - lehet sorsunk a küzdelem s lehet
béke küzdés helyett - Földi létben két ajánlat de
mindenki maga választ” - mert, hogy mindenki maga választ! Béke(ség) vagy küzdelem? Aki komoly
kereső, az megtalálja a békéhez vezető utat. Olyan
belső békét, ami a legádázabb csatában is megóv.
Aki uralni kìván (helyet, helyzetet, másokat, körülményeket), az a küzdelmes életet fogja választani s
követni, annak minden nehézségével. Aki belátja,
hogy az Abszolút Igazság egyedül Istennél van, az
békére lel, hiába sorsa jelen korunknak a békétlenség. Újra idézve pár gondolatot az előbbi részletből: „...de hogy mely nép hogyan tovább nem tudja
más csak Balarám - őt keresd meg Ő megmondja...” - Jasnak volt lehetősége személyes találkozásra a Legfelsőbb földi megnyilvánulásával. Számunkra a tanìtás marad(t). Balarám „...ki elkerülte
harcot küzdés helyett mást mutasson...” - majd ìgy
folytatták a remeték: „...nem kell ismerni itt semmit
csak szìvedet kell felfedni - ne hagyjad hogy elméd
húzzon keserűség folyton nyúzzon...” - azt a szìvet,
mi a lél -átmeneti- otthona. Mert Mohamed, Jézus,
Buddha, Mani, Zaratusztra, Mózes, Ábrahám és
mások előtt kapta meg a jász ős-bölcs Jas, a MINDEN tanìtását. Minden régi bölcs megmondta: „...
aki rajtunk csak segìthet Balarám...” - hát kövessük.
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hiszek Neked szól öreg Jas akkor is ha mást hallok - Magad szóltál nem ismernek istenek se démonok
B.T.339. „...eredetem nem ismerik felsőbbségek s
szentek itt - nem tudják hogy mindamennyi Énbelőlem érkezik...” - ember ne keseregjen, hogy nincs
tisztában a MINDEN kiben- s miben létével, mikor még a sokság fölötti ’szentek’ de még a Felsőbb
irányìtók sem tudják valódi kilétüket és forrásukat.
Az egyes lél-ek, Akik közül vannak kiemelkedőek is
(mint pl. a Felsőbbbségek, vagy a szentek) amint
lét-formát -anyagi/lelki burkot*- kapnak, mindnek
első rétege; felejtése igazi kilétüknek. (* az „anyagi/
lelki” burok annyit tesz, hogy anyagtestben megnyilvánulók anyagi testet kapnak, mìg a nem anyagtestűek lelki-, anyag feletti testben folytatják tanulmányaikat, tudva, tudatlanul, de remény szerint
abbéli létük végére okulva!) Mikor Úr Balarám ’istenek’-ről és ’démonok’-ról szól, akkor -leegyszerüsìtve- a jó és a rossz meghatározottságú Felsőbbségekről beszél. Hiába vannak hatóerejükben ember felett az ilyen teremtmények, mivel teljesen lefoglalja Őket „szolgálat”-uk ìgy hát nem elmélkednek a Legfelsőbb felől, vagy Ő-rajta. Miként Jas,
úgy korunk lelki törekvői is hallanak mindenféle felekezet, különböző Felsőbbségeiről, ám mégsem
tévednek el(meg). Nem csak egyhegyűségüket őrzik
jól, de választott útjukról sem nagyon térnek le. A
MINDEN-tudat érti s belátja, hogy mindenki más,
mindenki máshol tart, minden lelki fejlettségi szinthez más és más iskola való, az átjárások pedig nem
problémamentesek. Mikor valaki komolyan elmélyedt valamely tanrendszerben, elkerülhetetlen,
hogy az hatással legyen másfelé kacsingatásában is.
Az is érthető, hogy mikor egy tanìtás teret nyer, akkor ugyanazok a szavak eltérően tükröződnek az elmékben. Tudott, hogy a hinduizmus talán a leg
szerteágazóbb filozófiai rend (személyestől a személytelenig, egyistenhittől a sokistenes folyamatig,
egészen a materializmusig, stb.) mégis európai környezetünkben kézenfoghatóbb az a példázat, ha Jézus Mester tanìtásainak sokszáz féle értelmezését
hozzuk fel. Egy tanìtás, egy Tanìtó és számtalan
követés. Az európai vallásháborúk idején is ugyanazon Isten, más-más árnyaltsága okán gyilkolt pl.
keresztény keresztényt. Még csak más vallásra sem
kellett fogni a nézeteltérés okát, csupán „más fordìtását” forgatták ugyanazon szövegeknek. Lássunk
egy buddhista esetet. SU-LA-CE „Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában” - részlet- 54. „...
Lin-csi kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel
fordultak a szerzetesek a Mesterhez. - Mondd, Lincsi apát! Mit tartasz tudós barátunkról, Szung-ce
szerzetesről? Lehetséges-e, hogy előbb éri el a
buddhaságot, mint a magunkfajta szerzetes? - Miért
gondoljátok ezt róla, érdemes hìveim? - Szung-ce
szerzetes műveltebb is nálunk, több nyelven olvas-

sa a szent könyveket, sokfelé megfordult a világban. Lám, most is éppen Tibetben van zsinaton felelték Lin-csi kérdésére a jámbor szerzetesek. Hìvek! - fordult feléjük most Lin-csi. - Szung-ce
szerzetes valóban több nyelven olvassa a szent
könyveket, de egyáltalán nem biztos, hogy jobban
is érti őket, mint ti. Mint ahogy az sem biztos, hogy
mi, betűvetők, jobban értjük a világot, mint sok ìrástudatlan társunk. Ezért nem tiszteljük mi az ìrott
hagyományt olyannyira, mint más kolostorok szerzetesei. Sőt, mi úgy tartjuk, nehezebb ìrásjelekből
olvasni, mint más jelekből. Felhők vonulásából,
madarak röptéből, erdők zúgásából, hegyek hallgatásából olykor többet tud meg a világról az ìrástudatlan pásztor, mint Szung-ce a Mennyei Birodalom összes könyvtárából. Szung-ce szerzetes nem a
könyvekből fog megvilágosodni. Valamint nem a
nyelvek segìtségével. Ha Szung-ce nem érti a Tanìtást, nem leli az Utat, nem segìt rajta a tudomány
sem - világosìtotta fel érdemes hìveit a műveltség
és a buddhaság viszonyáról Lin-csi apát, majd váratlan ötlettel ìgy folytatta. - Ráadásul, képzeljétek
el, szerzetesek, micsoda csapás a műveltség arra
nézve, aki történetesen hülye! Buddhaságra se jut,
és mivel a szamárságait sok nyelven el tudja mondani, még a világ végén is megértik, és még ott is
kinevetik. Jobban jár az ilyen, ha legközelebb papagájnak születik. Átok a nyelv, ha nincs hozzá fej!
- foglalta össze végül a kérdés lényegét Lin-csi apát.
Miután pedig érdemes hìvei megegyeztek abban,
hogy a felhozott példa egyáltalán nem távol lévő
társukra, Szung-ce szerzetesre értendő, jókedvűen
szétszéledtek...” - mert mi kell a megvilágosodáshoz? Isten-tudat és lél-tudat. Tudni a forrásokot s
tudni mindenek lényegét. Erről való ismerethez
még csak könyv sem kell, nem hogy ìrás, ahogy sok
egykori bölcs nép bárminemű szervezetszerű „magas” vallásosság, sőt egyház nélkül tisztában volt a
miértekkel. A primitìvnek gondolt -valaha volt- Turán alföldi nomádok -köztük jász ősök is- egykori
letelepült életüket felhagyva „...felhők vonulásából,
madarak röptéből, erdők zúgásából, hegyek hallgatásából...” és ìgy további jelekből/jelzésekből tanultak s okultak, nem rendházakban, nem könyvtárakban (még csak nem is az elektronikus országúton!).
Elfogadták az elrendezéseket, teljesìtették kötelezettségeiket, viselték sorsukat. Világos volt számukra; „semmi nem tart örökké” és „nem egyszer élünk”! A lelki élet és a lelki fejlődés rendkìvül egyszerű (miközben majd hogy nem felfoghatatlanul
bonyolult - azisnemis) megtudakolni a REND-et s
betartva követni azt. A szemlélődés, a természeti
megfigyelések mind a MINDEN kifürkészhetetlenségének árulkodó jelei/jelzései. Figyelni s ügyelni!
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Te vagy csak ki MINDEN-t felfog MINDEN-t csak Te ismered - MINDEN Ura kútforrása Rajtad kívül nem lehet
Amint beemeljük a gondolati körbe a MINDEN-t,
különösen mint Legfelsőbb Személy-t, nincs mit
(Ő)Rajta túl-, vagy (Ő)Rajta kìvül keresni. Ha pedig
Őt helyezzük mindenek elé/fölé/mögé akkor okafogyottá válik minden más dimenzió/megközelìtés/filozófiai-, vagy vallási fejt(ör)és. Anyagelvű
gondolkodók és -iskolák/tanrendek úgy hìrdetik,
hogy ’Isten’ és minden túl/más-világi lény az emberi elme szüleménye. Vallásos emberek természetesen nem osztják ezt a megközelìtést, de a két „tábor”* között hiábavalónak tűnik -az akár sok százados- feloldási törekvés a nézetkülönbségekre. Adódik a kérdés: - Fel kell oldani az emberek közötti nézetkülönbségeket? - mire egy válasz, hogy
miért kéne, másfelől pedig a nézeteltérések korának
rendelt sajátossága a más látásmód egyének részéről. (* az idézőjel azért kìvánkozott a ’tábor’ megjelöléshez, mert ugyan két alapvetően más megközelìtésű embercsoportról van szó, mégsem tekinthető egyik oldal sem egységesnek, sőt ugyancsak
szìnesek vallások, miként a -hagyományosan vettvallásosságtól mentes világképek is. Megjegyezve,
hogy az ateista iskolák is nézetek vallói, azaz egyfajta vallás követői!) Nem új fölvetés, hogy volt idő
az emberi történetben, amikor nem voltunk ilyen
sokan és jól elkülönült csoportokból állt a Föld emberi lakossága. Alig-, vagy egyáltalán nem voltak
kultúrális „átjárások” -márcsak a nagy földrajzi távolságok, vagy földfelszìni képződmények (óceánok, hegyvonulatok, sivatagok, stb.) okán. Ezen
emberek valódi világképéről nem tudunk, de akik
hiszik Istent, nem gondolják azt, hogy az Ő Teremtő aspektusa mindennemű segìtség nélkül hagyta
volna teremtményeit. Azután, hogy mely csoporthoz mi- és milyen módon jutott el -talán- felesleges
is fìrtatni. (Minek a’?) Miután megindult a sokasodás és azzal párhuzamosan a kulturális kapcsolódások menete, bizony elkerülhetetlenek voltak a „vallás-közi” viták. Sikamlós területei az emberi történetnek a különböző faj-elméletek. Mint ha nem egy
emberi „faj” volna? Szokás úgy megközelìteni fajbéli kérdéseket, hogy egy fajnak tekinthető azon
élőlények csoportja, melyek (akik) biológiailag alkalmasak egymás közötti szaporodásra. Jó példa erre néhány biológiai zsákutca, amikor két faj ugyan
képes nemzésre, fogantatásra, faj(ta)keveredésre,
még utód világra segìtésére is, azonban az ìgy „képződött” utódok (hibridek) sem szüleik fajtársaival,
sem saját faj(ta)béliekkel már nem szaporodnak (pl.
ló + szamár → öszvér, tengelic + kanári → pasztár) Tehát maradva az embernél, ha ugyan rasszok
vannak is sőt „sikeresen” szaporodnak is egymás
között, mégsem alakul(nak) ki új ember-faj(ok). Ezzel szemben emberek szellemi termékei (adott eset-

ben világképek) nem hogy sikeresen keveredhetnek, de keverednek is. Hasonlatosan a nyelvekhez.
Ahogy pedig nem csak keverednek vagy eltűnnek
nyelvek, ki is alakultak. Így keveredtek világképek,
hitek, hitrendszerek és bizonyára tűntek is el a nézeteltérések közepette. A MINDEN-tudat nem véletlenül vezette be a „MINDEN” megjelölést, hisz
az vitathatatlanul minden. Ha bármi hiánya volna,
akkor nem lehetne ìgy hìvni. Más Felső(bb)ségmegnevezések mindig bekorlátozódnak, különösen
a konkrét néven nevezett Isten(ek). Vegyünk három „isten-nevet” (Milyen érdekes, hogy pl. a kereszténységben Istennek nincs neve /?/ még ha az
’Úr’ az ’Atya’ a ’Teremtő’ stb. jelölések el is hangoznak.) Lássuk pl. a Manitu – Jehova – Allah
„isten-neveket”. Manitu = az ’Univerzum’. Jehova
= a ’Szeretők’. Allah = a ’Vágy’ de ide emelhetjük
Hari = a ’Halál’ - Krisna = a ’Szerencse’ - Balarám
= a ’Főpap’ névmisztikai megfeleltetéseket is, ami
annyira mindenképpen utal, hogy ’nomen est omen’. „Nevében a sorsa.” „A név elárulja viselőjét.” „A név maga az ember”. Azaz a név beszédes,
gyakran intő-, figyelmeztető jel, miközben ugyanakkor „A név kötelez!” is. Abban bizonyosan ki
lehet(ne) egyezni, hogy ha egy népcsoport, egy elszigetelt kultúrkörben élné életét, akár még vallásossága is egységes-féle lehetne. Ám az Úr tréfája
folytán elkezdődött a túlnépesedés ... minden velejárójával. BBB „Három kő” -részlet- „...egykor nem
oly nagyon régen ott távolan hegyen túl - ott volt
határ látóhatár onnantól volt más az úr - most meg
látod fűcsomóban három kő egy sorban áll - szomszéd népek rakták ide itt leend az új határ - nem
használt az intő szó sem párzottak és szültek is kevés valá tátos szava látod észnek hűlt helyit - van
egy földrész amin élhetsz van egy másik másoké amìg elférsz minden rendben ha sokasodsz már kevés - összeértek életterek kicsiny lett az ősi föld sok az éhes száj s a másvágy asszony szìvet szédìtő...” - Egyik vallás a sokasodást hirdeti, másik,
hogy a mi istenünk mindenki istene és ìgy tovább.
A nézeteltérések pedig működnek. Sok tan mondja
„Egy az Isten!” - igen, az ’enyém’ mármint az azt
éppen hirdetőé. Pedig a MINDEN-ben nincsenek
mostoha gyermekek, nincsenek kivetett népek, de
még olyan módon kiválasztottak sem, amiként azt
arra hivatkozók állìtják. A kiválasztottság olyan sajátossága adott embercsoportnak, ami küldetése,
feladata, kötelezettsége. Ilyen például a ’jász’ valódi
tudást őriző missziója, vagy ’zsidó’ a nézeteltérsek
korának-, a szellemi s erkölcsi hanyatlásnak hivatott
gondozója. Miközben mind Isten, a MINDEN, a
Legfelsőbb gyermeke. Még az „ördögtől való” ember is a MINDEN „szülötte” mint az ’ördög’ maga
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világítsd meg hat fenséged mi világot hatja át - erő szépség tudás hírnév lemondás és gazdagság
A világban van erő, -szépség, -tudás, -hìrnév, -lemondás és -gazdagság, melyek forrása a Legfelsőbb. Ezek a fenségek nem csak a világot hatják át,
de a MINDEN -egyidejüleg érvényre jutó- ismérvei is. Az Ő elrendezései következtében képes valaki/valami erő kifejtésére (legyen az lelki-, vagy testi
erő), szépség megnyilvánìtására (létformák- és kultúrkörök szerinti „ìzlés”-nek megfelelően), tudás
birtoklására (akár tárgyi-, vagy valódi tudásról -B.T.
437.-441.- essen szó), közismertségre (népszerűségről, vagy hìrhedettségről), lemondásra és Tőle függ
bárminemű (lelki, anyagi) gazdagság, hisz minden
az Övé („csak” eloszlása rapszódikus - érthetetlensége következtében). Mikor a MINDEN-ről beszélünk, Reá gondolunk, olyankor nem hagyható semmi figyelmen kìvül. Már tudjuk, hogy az Úrtól semmi nem független, hát be kell látni -ha értjük, ha
nem- a legegyszerűbb és egyértelmű dologtól, a leg
összetettebb és bonyolultig úgy jön létre, aszerint
alakul, ahogy az elrendezett törvények/törvényszerüségek azt lehetővé teszik. Felesleges mindenben Istent keresni -még ha tudjuk is, hogy benne
van(!)- de érteni kell, hogy minden a MINDEN
„folyamodványa”. Ő a források, Tőle az eredet, Belőle minden és Általa „álmodott” elv(ek) a rendező(k). Természetesen mikor istentelen eszmék az
irányadók, akkor a FőRendező helyébe mindig valaki/valami más kerül, nemegyszer ember(állat)*.
Legyen az istenkirály fáraó, világura császár, vagy
hadvezér, tudósok legtudósabbika... (* az emberi
történetben alig fordult elő isteni-ember „vezéralak” leginkább emberi-emberek közül kerültek ki,
de nemegyszer állati-ember volt az akit nagy tömegek eszményìtve imádtak s követtek) Ilyenkor pedig egyre csak eltart Istentől az emberi képzelet.
Mikor hiányt észlel, azt igyekszik kitölteni fantáziája-, „tudományos” felkészültsége szerinti elméletekkel, csak hogy Felsőbbség szóba ne kerüljön. Ezeket a (vélemény)vezéreket azután felruházzák az
isteni fenségek valamelyikének, vagy többjének is
(ál)magasztosìtásával, mármint hogy imádatuk alanya a ’leg’- ebben vagy abban (erőben, szépségben,
tudásban és ìgy tovább) pedig dehogy. Az ember
úgy boldogul a világban, hogy viszonyìt, mér. Valakihez-, vagy valamihez képest határoz meg ’fenségeket’ de be kell látni, hogy amìg a „mérce” nem
az Abszolút, addig hamis(kás) minden kép. Örökkön változó környezetünkben (hosszabb-rövidebb
idő alatt) mindig minden változik, amiből következik, hogy a relatìv viszonylatok oly csalókák, mint
az -amúgy- illuzórikus egész észleletünk. Illuzórikus és észlelet, hisz hamis, bekorlátozott érzékekkel, megcsalt, beszűkült értelemmel, téves én(ön)
azonossági alapon kisérelünk meg -jól- tájékozódni.

Így képzelünk valakit/valamit erősnek, szépnek,
nagytudásunak... Jas kérése az volt, hogy Úr Balarám világìtsa meg a fenségeket, külön-külön és együtthatásában is. A Legfelsőbb ìgy kezdte: B.T.
356. „...rendben feltárom valómat persze csak mìg
feléred - felfoghatatlan MINDEN-hez emberi lét
kevés lesz...” - majd hosszan sorolta mindazon
megnyilvánulásokat/megnyilatkozásokat/megtestesüléseket melyekben hat fensége nyomon követhető - B.T.357. „...Én vagyok a lényeg minden létnek
lényege - kezdet élet végpusztulás Tőlem van de
Énbennem 358. ...Én vagyok a Legfelső - nappal a
Nap éjjen a Hold s vagyok Legtermészetfő 359.
Védák között hang dallama Indra Király Istenség érzékek között az elme s érzés mindenben mi él
360. Viharisten Sìva vagyok manó mági Kincsőrző
- tűz és villamosság Ura orom mi az égbe tör 361.
félistenek Legfőbb Papja Hadúr a vitézek közt vìzgyűjtőknek óceánja s minden ami vìzhez köt
362. Bölcsek Bölcse ... szóban OM mi teremtő imákban a csendben hangzó Himálaja hegyek közt
363. fák közül a Legszentebbik Istenbölcsek
Legjobbja - Legszebb Hangzó éneklők közt Tudók
Legfőbb Tudója 364. ... a Mének Ménje Elefántok
Királya - emberek közt Uralkodó oly ki szent és
hibátlan 365. ... Isten Nyila mindent adó Tehénfő
... Kìgyókirály szerelemben Ősnemző 366. minden
vìzben élő Feje Ősatyák Legnagyobbja - vétkezők
Legfőbb Bìrája s büntetés kiadója 367. Óriások
Óriása pusztìtók közt az idő - vadállatok oroszlánja
madárból Istenvivő 368. ... tisztìtó szél ... Ráma ...
Szent Krokodil Gangá ... 369. minden létben kezdet lét s vég szószólókban ékes szó - lél tudása tudománya vagyok ki MINDEN-tudó 370. ’A’ betű a
betűk közül összetétben kettősség - örök Idő ... s
mindenfelé figyelés 371. pusztìtó halál ... s jövőhöz
a kútforrás - nőerény szó szépség hìrnév hűség
nőész kitartás 372. ... az ékesszavú legszebbhangzó
Véda dal - hónapból a terméshozó évszakból az új
tavasz 373. csalásból szerencsejáték igazaknak
igazság - erő ... erősökben bátrakban a bátorság
374. ... Vaszudéva ... Ardzsuna ... Vjásza ... Usana
375. titokban hallgatás ... bölcsekben a bölcsesség győzni vágyók cselvetése ìtéletben büntetés 376.
létezés teremtő magja ... lényeg lényege - Nálam
nélkül Rajtam kìvül álló s mozgó nem lehet 377.
fenségemnek nincs határa önmagában végtelen ezért párat felsoroltam hogy segìtsem értened 378.
bármit látsz is csekély fénye mindannak mi Én
vagyok - szépség jóság erő dicsfény tudás netán
hatalom 379. ... mindez ismeret ... csak parányom mi
fenntart mindent ami itt terem...” - lám e nem szűk felsorolás is csak paránya mindannak, amivel Isten bìr(-ja
hat fenségét, azok megnyilvánulását). Hisz Ő végtelen.
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mond Balarám hű törekvő miként forduljon Feléd - milyen létre létformára emelje tekintetét
Hiába sok bölcselet és megannyi bölcs, azért az általános ember valójában az ’élvezkedő’ hit alapján
szemlélődik: „- Hiszem ha látom!” (Hogy is van a
másik három emberi osztály hit-megnyilvánulása?
’Nyerészkedő’: ~ Én vagyok az irányìtó! - ’uralkodó’: ~ Tisztelem a hagyományt! - ’gondolkodó’: ~
Isten minden! - ìgy, mivel korunkban már nem léteznek tiszta egy osztály által meghatározott emberek, hát mindenkiben ott a bizonytalanság/bizonyossági vágy: - Hiszem ha látom!) Tudjuk az atomokat, elektromosságot* meg sok láthatatlan természeti jelenséget, de hitünk olyankor erősödik
meg igazán ha -lehetőleg- vizuálisan (vagy más módon) is észlelni vagyunk képesek amiről képzetet
kìvánunk kialakìtani és/vagy megszilárdìtani. (*
’vicc’ : Miben különbözik egy áram alatti- és egy
nem áram alatti tárgy? - Más a fogása. ) Nem oktalan a másik vicc sem, mikor a tanìtó megkérdezi
Mórickát: - Miért fúj a szél? - mire a nebuló „szemléletes” válasza: - Mert mozognak a fák! - bizony
gyakorta vagyunk úgy, hogy a jelenséget észleljük és
azt azonosìtjuk az azt előidézővel. Okozatokat tapasztalunk, okok (meg)értése nélkül. Úr Balarám és
Úr Krisna kortársai, akik személyesen találkozhattak a két Isten-Emberrel, a MINDEN/Isten/Legfelsőbb valódi avatárjaival -mondhatni- könnyű
helyzetben voltak (ìgy Jas is) ám hiába volt a személyes találkozás, tapasztalás újabb kétség merült
fel, Ők valóban Isten(ek)? Tovább bonyolìtja a
helyzetet az egyidőben, egy környezetben a két személy alakja! Tehát jogos Jas kérdése, hogy „...hű törekvő miként forduljon Feléd - milyen létre létformára emelje tekintetét...”? Mi -e sorok olvasói- már
tudjuk, hogy MINDEN minden. Azt is, hogy Ő
végtelen. Nem csak neve, de formája szintúgy végtelen. Hát miben keressük/véljük/remélhetjük a
Legfelsőbb megtapasztalhatóságát? Balarám példákat sorol a továbbiakban -többek között- „Ki is Ő”
kiben/miben tapasztalható meg: (nem árt az ismétlés) B.T.357. „...minden létnek lényege - kezdet
élet végpusztulás ... 358. ...nappal a Nap éjjen a
Hold ... Legtermészetfő 359. Védák ... hang dallama Indra Király - ...az elme s érzés mindenben mi
él 360. Viharisten Sìva ... manó mági Kincsőrző tűz és villamosság Ura orom mi az égbe tör 361.
félistenek Legfőbb Papja Hadúr ... - vìzgyűjtőknek
óceánja s minden ami vìzhez köt 362. Bölcsek Bölcse ... szóban OM ... - imákban a csendben hangzó
Himálaja... 363. fák közül a Legszentebbik Istenbölcsek Legjobbja - Legszebb Hangzó éneklők
közt Tudók Legfőbb Tudója 364. ... a Mének Ménje Elefántok Királya - emberek közt Uralkodó oly
ki szent és hibátlan 365. ... Isten Nyila mindent adó
Tehénfő ... Kìgyókirály szerelemben Ősnemző 366.

minden vìzben élő Feje Ősatyák Legnagyobbja vétkezők Legfőbb Bìrája s büntetés kiadója 367.
Óriások Óriása pusztìtók közt az idő - vadállatok
oroszlánja madárból Istenvivő 368. ... tisztìtó szél
... Ráma ... Szent Krokodil Gangá ... 369. minden
létben kezdet lét s vég szószólókban ékes szó - lél
tudása ... ki MINDEN-tudó 370. ’A’ betű a betűk
közül összetétben kettősség - örök Idő ... s mindenfelé figyelés 371. pusztìtó halál ... s jövőhöz a
kútforrás - nőerény szó szépség hìrnév hűség nőész
kitartás 372. ... legszebbhangzó Véda dal - hónapból a terméshozó évszakból az új tavasz 373. csalásból szerencsejáték igazaknak igazság - erő ... erősökben bátrakban a bátorság 374. ... Vaszudéva ...
Ardzsuna ... Vjásza ... Usana 375. titokban hallgatás
... bölcsekben a bölcsesség - győzni vágyók cselvetése ìtéletben büntetés 376. létezés teremtő magja
... lényeg lényege ...” - és be kell látni, hogy a mindenségből ezek valóban csak ìzelìtők. Ugyanakkor
mind mély tartalommal, számtalan tanulsággal,
megfigyelésük-, rajtuk való elmélkedés megvilágosìtó Isten teljes fenségével kapcsolatban s Magával
Vele. A válasz Jas kérdésére akár leegyszerüsìtő is
lehet(ne) - ember emelje mindenre tekintetét, mert
az Úr maga, Mindáthatókénti energiája formájában
mindenben fellelhető azoknak, akik látva látnak,
hallva hallanak, ìzt ìzlelnek, illatot szagolnak, simìtva tapintanak. Az érzékszerveket senkinek nem kell
bemutatni. Azt már érdemes firtatni, hogy kinek-,
melyik milyen „élességű” majd azt, hogy kiben
milyen finomságú az érzet, mi (át)érzi (ha átérzi) az
érzékelteket s legfőképpen hogy milyen értelemmel,
intelligenciával dolgozza fel mindezeket. Végezetül
pedig mind e folyamatot miként képes összefüggésbe hozni tényleges valójával, lényegi lényével az
egyéni lél-el? Azon hogy kiben- s miben miként
nyilvánul meg Isten fensége, adott szakaszoknál
majd részletezhető, de most a kérdés a lelki törekvőre is irányult, nem csak az Úr mikéntjére. Méghozzá hű törekvő az „áldozati” személy, aki már
akár birhat is némi ismerettel a Legfelsőbb MINDEN-tudat szerinti érzékeltethetőségében. Ez a
gyakornok túllépett más folyamatokon, vagy elkerülte azokat (ha dolga nem volt velük) s most a
MINDEN iránt érdeklődne, de hogyan? Nem tanácsolható más, mint a fenti felsorolásban jelzett
érzékszervek kifinomultságának élesìtése, megtanulva; mi a való s mi az ál. Mi üdvös és mi az mi
nem. Mi a ’jó’ mi ’nemjó’ s mik amik ’szeszély’ foglyai. Szabályozó elvek követése, kitartó gyakorlása
által az érzet megszabadìtása a szokásos soksági befolyásoltságtól, torzìtástól. Feltenni okos kérdéseket s keresni azokra bölcs válaszokat, hogy értelem
is nemesedhessen. Így közelìthetünk a ’jó’ látáshoz.
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kérlek avass bizalmadba segítsél megértenem - mindenhatóságod ugyan hol és miként lelhetem
Jas tisztában volt azzal, hogy bármìly kegyes a Legfelsőbb, bizalmi kérdés is az hogy kivel osztja meg
tanìtását. (Nem ok nélküli jelen párbeszéd ’Bizalmas Tanìtás’ cìme! Sokaknak szól, mégis Jas kaphatta meg.) Az előző két szakasznál, a már kétszer
megelőlegezett idézet szerint B.T.362. „...imákban a
csendben hangzó...” - (is) Maga az Úr (fensége).
Nem fohászokon-, esdekléseken-, könyörgéseken-,
még csak nem is szertartásos áldozatokon múlik,
hogy személyes oktatás áldásában részesülhessen
lelki törekvő. Mindátható aspektusa által, a mindenben benne lévő MINDEN előbb tudja ember gondolatát, mint sem azt megfogalmazná az érdeklődő.
A „válaszai” pedig nem tantételek, sem nem instrukciók, de a körülmények olyattén alakìtása (bonyolìtása, elrendezése) ami a kereső egyén lelki fejlettségének megfelelően képes orientálni, irányìtani
benső kérdéseire adható benső választ. Az igazi
kérdező a lelki törekvő, a válaszadó pedig lényegi
lénye a lél, hisz B.T.357. „...én vagyok ... minden
létnek lényege...” - szólt Úr Balarám, majd még
megtoldja - B.T.369. „...lél tudása tudománya vagyok ki MINDEN-tudó...” - és - B.T.376. „...vagyok lényeg lényege...” - miért kéne hát Istennel való személyes „konzultáció” iránt imádkozni? Mára
az a konkrét bizalmi lehetőség elmúlt, hogy Istennel beszélgessünk, bármìly sokan állìtják is ennek
ellenkezőjét. Számtalan könyv került népszerüségi
lista élére, melyben az ìrók Istennel történt beszélgetéseikről „zengenek”. Szánalom talán az egyetlen,
mi ìly szerzők- s még inkább olvasóik iránt megfogalmazható, bárminemű (meg)ìtélés nélkül. Ami
Jasnak, valamint Balarám és Krisna környezetének
megadatott, azt mára a Bizalmas Tanìtás és a Bagavad Gìta pótolja (számtalan interpretációjával). Jas
abban kért segìtséget Tanìtó Mesterétől, hogy az Úr
mindenhatóságát hol és miként lelheti, majd miután
ezt megkapta, azt úgy tudta átadni nemzetsége -érdeklődő- tagjainak, ahogy az elhangzott. Azokat a
személyeket, lényeket és körülményeket kapta felsorolva, melyeket máig figyelhet bárki komoly kereső. Mikor megtudja e támpontokat, már „csak”
azok megértésére kell törekedni, a fedő rétegeken
és a zavaró körülményeken való átlátással. Első a
meglátás (és most nem feltétlenül a vizuális érzékelésre kell gondolni, hisz pl. hogy láthatná szem
„létnek lényegét” vagy „kezdet élet végpusztulás”-t
és a többi fogalmi absztrakciót?) Második a meglátás értelmezése, felfogása, megértése, mögötteseinek (ki)következtetése. Okozatok okának kiderìtése. Mindez ugyancsak munkás teendő, amire a sokság mindennapjaiba bonyolódva, ugyan sem figyelmet, sem időt szánni nem képes. Megoldás nem az
elvonulás, kötelezettségek alóli kibúvó begubózás!

A helyes út a gyakornok valós önismeretén alapuló, emberi osztálya szerinti- és életrendjének megfelelő kötelesség végzése. A következő szakaszokban
hol „tapintható” szemlélni valókat, hol elmélkedésre lehetőséget biztosìtó személyeket, lényeket kapunk támponttul, miként azt Jas is megkapta élő
szóban. Bárki elgondolkodhat egy-egy új élet keletkezésén, magán az élő életén és pusztulásán, halálán is. Lehet ez növény, állat, ember, de lehetnek
akár természeti képződmények, vagy emberi alkotások, hisz mindnek van kezdete, fennállása és semmi
nem tart örökké! Lehet „megfigyelés tárgya” öröm,
vagy bánat, mely mindkettő kialakul valahogy, valamitől/valakitől, hosszabb-rövidebb ideig fennáll,
majd a múlt ködébe vész. Bármikor az égre nézhetünk. Nappal a Nap, éjjel a Hold mutatja magaMagát s még ha borult is az ég, tudva tudjuk, hogy
Ők FöldAnya örök (?) követő társai. A MINDEN
Mindáthatóságának kitüntetett helye az elme s az
érzés! (lásd; B.T.359.) Mindkettő esetében az arra
való képesség az Isteni megnyilvánulás, mármint
képesség az elme működésére és készség érzésre.
Szólt Avatár Balarám tűzről és villamosságról.
(Megjegyzendő; nyilván nem arról az elektromosságról esett szó ötezer éve amit ma ìgy élünk meg,
hanem a kettősségekből eredő kétpólususág pozitìv–negatìv- között fennálló feszültségről, aminek mindenkori megjelenése volt/van pl. a villámlás) A tűz -jelenség- ember léte óta ismert számára.
Az ahhoz való viszony viszont koronként, kultúrkörönként változó. Hol áldás, hol csapás, hol félni-,
hol imádni „kell”(ett). Azonban úgy az elektromosságnak, miként a tűznek Ura maga Isten - hiába
kelti/gerjeszti azt emberi cselekvés. Izgalmas (filozófiai) kérdés a félistenek Legfőbb Papja. Vannak
olyan Felsőbbségek, akik ugyan nem Isten(ek), de
félig-meddig olyan működésük. Olyannyira, hogy a
vallások többsége Őket tekinti ’Leg’-nek, vagy közülük valót emel -hitük számára- ’Leg-’ szintre. Ám
ha meggondoljuk, hogy Úr Balarám e Nagyságok
Legfőbb Papjáról tesz emlìtést, akkor az következtetni enged arra a körülményre, hogy a Felsőbbségek többen vannak, sőt vannak közöttük/közülük
nem csak rendelt kötelezettségeikkel foglalatoskodók, de a köreiknek megfelelő lelkész lények is! E
„Mennyei” lelkészek közül a MINDEN a „vezető”
Pap. Valóban látható Isten fensége összes vìzgyűjtő
legnagyobbikában az óceán(ok)ban (négyben is,
hisz emberek élnek a Föld mindkét féltekén és láthassák), de épp ìgy hegyek legmagassabbjai közt a
Himálaja ormaiban. Ugyancsak izgalmas Isteni
fenség a B.T.364. „...emberek közt Uralkodó oly ki
szent és hibátlan...” - melyből megtudhatjuk hogy
létezik ilyen személy, csak már régóta rejtőzködik.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
356
rendben feltárom valómat persze csak míg feléred - felfoghatatlan MINDEN-hez emberi lét kevés lesz
A közbeszéd leginkább kifürészhetetlennek jelöli
Istent, mìg itt Úr Balarám felfoghatatlanságot emlìt,
hozzá téve hogy bárminemű fürkészés-, vagy felfoghatóság természetesen addig értendő -adottember esetében amìg azt feléri, értelmezni-, felfogni képes. Ha mindenki más (mint ahogy mindenki más!) értelemszerüen a felérés is sokféle, kinél mennyi s milyen fokú? (pl.: ’Egyszerű az egyszerűnek, bonyolult a bonyolultnak’) Jelen szövegkörnyezetben Jas kérésére igyekszik érzékelhetőségeket felsorakoztatni az Úr. Jas nem a sokság embere! A valódi tudás nagyrészének birtokosa! (B.T.
437.-441.-ből: alázat + nem ártás + hìján levő
büszkeség + önfegyelem + hű szolgálat + tisztaság
+ becsület + őszinteség + egyszerűség + önzetlenség + türelem + változások belátása + érintetlen +
derűs kedv + áléntudat elhagyása + nemkötődés
semmihez + ragaszkodás csak Istenhez + elengedve már mindent /házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve/ + az Abszolút Igazságnak töretlen
kutatása + a MINDEN-nek mindenfelett látása)
Mind ennek ellenére Ő is TanìtóMesterhez fordul
(t). Kiváltságos helyzeténél fogva ezt a Legfelsőbb
személyében kaphatta lehetőségként. Nem is maga
felől, vagy személyes kìváncsiságból teszi mindezt,
de szolgálatból, jász ősök megsegìtési szándékával.
Tudja, hogy B.T.106. „...bölcs csak nép javára ha
tesz...” - ami következik a fenti tudás-jegyek birtoklásából és más, a Bizalmas Tanìtásban kinyilatkozott ajánlások már megvalósult követéséből, betartásából. Miként a valódi hitelességnek sem az a
mércéje, hogy ki milyen fennkölt bölcseleteket képes citálni (akár szó szerint) de azok -csendesmegvalósìtása és nem csak kitüntetett helyeken, napokon, de hétköznapi életében. Be kell látni,
hogy -különösen- az un. nyugati kultúrkörökben,
mint ha forditva ülnénk (sok) lovon, amennyiben
kvalifikációhoz-, rendhez-, ranghoz-, születéshez-,
származáshoz-, stb. kötődnek vélt s valós érdemek,
értékek. Miközben ha vannak is valós érdemek, azok legtöbbször nem ülnek át adott személy általános magatartásába, viselkedésébe, reakcióiba. Mint
a klasszikus „vasárnapi hìvők” vagy az egész héten
vétők a hétvégi gyónás jóvátevő/megsemmisìtő hitében. Ám nem csak az eshetőlegességgel van a
gond, de azzal is, hogy -maradva most a tudás-jegyeknél- hibásak a mértékek, amihez viszonyìtásra
kerülnek képességek, emberi értékek. Másik baj,
hogy kultúrkörönként kialakìtanak olyan szokásjogokat, amit alkalmaznak egyén megìtélésében.
Van néhány valós érdem, amivel azután elfednek,
semmisnek tekintenek -akár főbenjáró, vagy súlyosfogyatékokat, netán vétkeket, érdemtelenségeket. A
szakasz második fordulatában az kerül elő, hogy az

„emberi lét kevés” ! Nem emberi ész van emlìtve,
amiről mostanra azért már tudjuk, hogy ugyancsak
korlátozott, legalább is véges, de az emberi lét! Hiába életről-életre újabb és újabb emberi születés, a
teljes ember-lét sem elégséges a MINDEN felfogásához. (’Végessel végtelen fel nem fogható!’) Nem
véletlenül alakultak hitek, hitrendszerek. Mert azért
érezték eleink s mai realisták is belátják (még ha
csak titkon is) hogy hinni muszáj, mert megtudni
sosem fogjuk Isten teljességét. A MINDEN-tudat
sem teljes tudásról-, vagy Isten teljes megismeréséről/megismerhetőségéről beszél, hanem a MINDEN létéről s az Ő Személyes kilétéről való tudatosságról, ami nem hit alapú! A modern „tudomány”-ban is van egy „Occom borotvája elv” nevezetű kifejezés. Nézzük -többek között- mi található róla az elektronikus országúton. „...Az igazolás elvét sokan ismerik Occam borotvája név alatt.
Sokan ismerik, hogy ez az elv azt mondja ki, hogy
csak az olyan dolgok létezését szabad elfogadni, amelyek létezése igazolt. Akik erre az elvre hivatkoznak, általában evidensnek veszik, hogy ez az elv
miért jó, miért szükséges, miért helyes, miért észszerű. Ezért ritkán magyarázzák ezt el. A hìvők pedig általában nem fogadják el ezt az elvet, sőt néha
azt mondják, hogy az Occam borotvája maga is
csak egy igazolatlan hit. Emiatt fontos elmondani,
miért is fontos ez az elv, és miért nem egy hit. Egy
elv egyébként sem lehet hit, hiszen semminek a létezését vagy nem létezését nem állìtja konkrétan,
hanem csak egy elv az elméletek elfogadására. Egy
ilyen elv lehet praktikus, gyümölcsöző; illetve hátrányos vagy működésképtelen. Az Occam borotvája
pedig szükséges, praktikus elv.” - szerencsére a tisztes Isten felöli tudatosság nem haszonelvű. Nem
keresi praktikumát, különösen nem gyümölcsözőségét. Lásd pl. B.T.199. „...kötelességeit végző eredményvágyelhagyó - ő az igaz hìvem Nekem nem
a tettről lemondó 200. tudd hogy csak az jó törekvő ki eredményvágytól ment - elhagyása minden
vágynak csak az ami kimenthet 201. összekapcsolódást kezdő gyümölcsözőn cselekszik - ám ki
fejlett lelki útján az tenni sem igyekszik 202. aki útja
csúcsára ért az kìvánságnélküli - tesz de annak
eredménye nem vonzza s nem érdekli...” - ehhez
képest a praktikus, gyümölcsöző, vagy a hátrányos,
működőképtelen más megközelìtés. Ama bizonyos
„tudományos” vizsgálódások is függvény-alapon
történnek, ami -az érzékletes magyar nyelvnek köszönhetően- magában hordozza lényegiségét; ’függ’
valamely egyezményes megállapodástól, kölcsönhatástól. A MINDEN nem megállapodás kérdése.
Megkérdőjelezhető sokminden, de minden nem
vonható kétségbe, ìgy a MINDEN sem, Aki minden.
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tudd hogy Én vagyok a lényeg minden létnek lényege - kezdet élet végpusztulás Tőlem van de Énbennem
A Személyes Isten-, valamint az Ő személytelen,
Mindátható s mindenható energiáinak jellemzésére
majdnem hogy elég volna ez az egy szakasz. Ő a
„lényeg” és minden „lét lényege”. Tőle ered a kezdete-, vége mindennek s a két végpont közötti létezés, amit nem úgy kell értelmezni, hogy a MINDEN bìbelődik -személyesen- minden szösszenettel, de Ő a forrása a REND-nek, melyben törvényei, mint elrendezések valósìtják meg a történéseket, változásokat. Mindez pedig (Ő)Benne nyìlvánul meg, mikor megnyilvánul s amikor nem, egyaránt. Úr Balarám ezt vette előre hat fensége érzékeltetésére. Az erő, szépség, tudás, hìrnév, gazdagság és lemondás egyidejű bemutatására. Az ’erő’
minden lét s lényeg velejárója, úgy lelki-, mint anyagi/testi vonatkozásban. Vegyünk csak egy parányi
atomot. Mìly hatalmas erő „birtokosa” hogy úgy
hasadása, mint fúziója során gigantikus energiák
felszabadulását képes előidézni. Mindenben ott a
’szépség’. Hogy legtöbb szépség relatìv? Az, hisz
„arra való” hogy a hasonlók között harmóniát mutasson. Ember által jól kézen fogható az emberi
szépség. Gondoljuk csak meg, Avatár Balarám fehérbőrű volt, Avatár Krisna viharfelhő kék, Avatár
Buddha sárgásbarna. Melyik volt a szép-, netán
szebb? Mindegyik, a maga teljességében. Bizony
hogy koronként s kultúrkörönként is változó (relatìv) a szépség, de ott húzódik meg mindenben s
mindenen. Különböző létformák egymás közötti
szépség-vitája feloldhatatlan. Nincs is rá szükség.
Még a más rasszok közti szépség-verseny is oktalanság, mindezt „csak” a túlnépesedés és a keveredés okozta összezsúfolódás erőlteti, hogy egyik
rassz-, vagy kultúrkör szépségeszményeit ugyan
már fogadja el a másik is. Így azután olyan kacifántos „szépségek” keletkeznek, ami a ’kompromisszum’-hoz hasonlatos, amikor egyik félnek sincs
igaza. A ’tudás’ a B.T. szerinti tudás-jegyeken túl,
természetesen tárgyi tudást is magában hordoz.
Tudni-, képesnek lenni, aminek megnyilvánulása adott lény környezethez való rugalmas alkalmazkodási képességében jelenik meg. Aki/ami tudatlansága folytán nem képes az alkalmazkodásra az sérül, netán kipusztul. Lényegi lénye megpróbálta.
Nem sikerült kellő tudás hijján fennmaradni, reprodukálódni. Esett már szó a Darwini megállapìtásról, miszerint nem a leg-okosabb-, még csak
nem is a leg-erősebb-, de az marad fenn, amelyik
képes a változásra, alkalmazkodásra. (Az ismétlés
nem csak a „tudás Édesanyja” de a védikus -tudás
alapú- bölcselet is visszatérően használja megerősìtésre, elmélyìtésre, megszilárdìtásra.) Senki nem
tagadhatja, hogy a jászok olyannyira alkalmazkodtak-, hasonultak a magyarokhoz, hogy már-már ma-

gyarok, (jász szerint; a legjobb magyarok!) de ìgy
voltak képesek fennmaradni, feloldódással, őrizni
Isteni küldetésüket, a valódi tudás szìvben hordozását, hogy az el ne vesszen soha. A ’hìrnév’ leginkább köztudottságnak-, közismertségnek tudható
be. Egyfajta hìresség, netán hìrhedettség, hisz nem
csak erény, de galádság is lehet hìres-neves. Hány
kultúrtörténetben vált(ak) hìrhedett(ek) hìrességként fennmaradón. Útonálló betyárok, cìmeres
banditák, hadi cselvetők, akár nemzeti „szimbólummá”. A ’gazdagság’ nem „csak” javak-, vagy bìrtokok sokaságát jelenti, de a sokszìnűséget, változatosságot is. Vitathatatlan, hogy „Isten állatkertje” igen csak szìnes! Direkt- és átvitt értelemben egyaránt. A védikus bölcselet több, mint 8 millió létezési formáról beszél, melyből pl. az ember-lét csupán egy, még ha kitüntetetten az egyetlen is mely
képes a felszabadulásra! A ’lemondás’ ékes példája
az IstenEmber Avatár Balarám „életvitele” Aki a
MINDEN alászállásaként bármit megtehetett volna
s mégsem tett meg mindent. Ezt a lelki életben önmérsékletként (vérmérséklet szerint) ömmegtartóztatásként szokás emlegetni. Holott csupán értelmes
szemléletmódról van szó. Aki előtt világos valódi
kiléte, annak -mármint a lél-nek- kiben/miben léte,
az Ő lehetősége a felszabadulásra, az elfogadja a
szabályozó elveket s nem mint tilalom, vagy önkorlátozás éli meg azokat, de értelmes életvezetésként.
Pl. az intelligens vegetáriánus sem állìt fel különböző egészség- és vagy bolygó-megőrző szólamokat
húsmentes életvitel mellett. Egyszerű erkölcsi mérceként látja be azt, hogy ’nem ölj’ (s nem azért mert
a Mózes-féle tìzparancsolat ezt rendeli -amit áttételesen alig akad keresztény aki betartja- , de Mózes maga sem tartott be, vérengző pusztìtást
elkövetve lejőve a Sìnai hegyről a parancsolatokkal/?/) Az Isteni fenségek nem csak jelen szakasz
„példázataiban” de a további érzékeltetésekben is
nyomon követhetők. Ékes példa e szakasz második
fordulatában a „kezdet élet végpusztulás” (értsd: ~
teremtés – fenntartás – pusztìtás) amit létezés megalkotásakor, majd annak fenntaratása során és megnemnyilvánulttá történő alakìtásával végez Isten
folyton folyvást a MINDEN-en belül, annak végtelen sok szférájának számtalan pontján. Hol teremtés van, hol fennállás, működés (fejlődés/növekedés, erősödés/szaporodás/kiteljesedés, közben
betegségek, majd öregség s halál - volt - nincs. Mert
aminek kezdete van, annak vége is van.) Hogy ne
kéne mind ehhez- s hogy ne volna mindezekben
’erő’ miképp nélkülözhetné a folyamat a ’szépség’et és a ’tudás’-t. Elképzelhetetlen a történések ’gazdagság’-a s mindenek ’hìr(nev)e’. A ’lemondó’ önkorlátozás pedig az egyensúly okán szükségszerű.
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bolygó Istenségek közül Én vagyok a Legfelső - nappal a Nap éjjen a Hold s vagyok Legtermészetfő
Érdemes figyelni Avatár Balarám „felsorolásának”
sorrendiségére. Az előző szakaszban volt szó minden lét- s a lényegek lényegéről, valamint teremtésről, fenntartásról, pusztulásról, áttételesen -anyagi- megnyilvánulásról és megnemnyilvánulásról,
mely mind a MINDEN-en belül zajlik örökkön,
Tőle és Általa, lél parányai révén. Itt most a bolygórendszerek Istenségei közül a ’Leg’, majd a Naprendszerünkben Napunk és a Föld kìsérője a Hold
Legfelsőbb általi áthatottsága kerül sorra, valamennyi természeti jelenség és -képződmény ’Fő’ségével bezárólag. Elindult a „példázat” a megnyilvánult mindenségtől, majd következnek a bolygórendszerek, közülük a számunkra kitüntetett Nap
és Hold alakjával. Újra kezd téma lenni „ezo”-körökben a mindenségek élő volta. Mármint, hogy élő
a Nap, a Hold, a Föld és ìgy tovább, egész univerzumok. Ez a védikus-, valódi tudás alapú bölcseletben mindig is nyilvánvaló volt (van). Minden
létezés; saját lényege -értsd: egy-egy lél- köré szerveződik. A lél örök, sosem haló, sosem múló. Hogy
mikor mutat életjelenséget és mikor nem a lél központú megnyilvánulás, az az adott lél (korábbi
„megtestesülés”-éből) hozott érdemei szerinti szabadságfokától függ. A sok élettelen létezés lényegi
lénye súlyos burokban van. Az élők burk(olat)a
megengedőbb. Ami képes az önfenntartáson túl
szaporodásra/reprodukcióra is; az ~ élő, mìg ami a
megnemnyilvánulásig stabil burokban „él” (jellemzően az atomi részecskék és az azokból felépülő
nem élő összletek, épìtmények, tákolmányok...) annak minimális a szabadságfoka. Ha mindezt belátjuk, akkor nem lesz természetellenes, hogy egy
Nap, egy bolygó stb. ami lényegi lénye-, általa Önnön Istensége köré szerveződött, az életjelenségeket mutat, még ha „szaporodása/önreprodukciója” számunkra nem is kezelhető időmértékű
(gondoljunk csak egy csillag felrobbanása következtében megsemmisült állapota utáni számtalan újjá
alakulási lehetőségére és ìgy tovább). Aki egy kicsit
is Isten-hìvő, az nem tudja elképzelni a Legfelsőbbet úgy, hogy Ő ne volna élő. Ha Isten, a MINDEN, a Legfelsőbb élő, akkor minden paránya (a
végtelen sok lél) szintúgy élő, azon megtestesülések/létformák pedig, melyek kellő szabadságfokkal
rendelkeznek (Nap, Föld, Hold, stb.) ugyancsak
élők. Születnek, fennállnak, alakulnak, van hogy
szaporodnak* (hisz amúgy ha képes volna is rá,
nem minden élő szaporodik!) néha betegeskednek,
majd meghallnak. (* úgy tartják Földünk a Napból
született, a Hold a Földből). Kettősségek által meghatározott világunkban a Nap körül- és saját tengelye körül is keringő Föld, forgása következtében,
szabályos ritmusban más-más arcát fordìtja az élte-

tő Nap felé. Ahol nappal van, ott Nap-Isten ragyogja be, ahol éjszaka van, ott Hold-IstenAsszony
tükrözi a Nap fényét. Hogy mindezeket örökkön
befolyásolják pl. a felhőzetek? A felhők a földi vizek, Nap hatására történő fölemelkedésének pompomjai. Ahogy ez is egy természeti jelenség a sok
itt uralkodó törvényszerüségből, melyeknek mindnek a MINDEN a ’Leg’-Fője. A második fordulatban emlìtett „Legtermészetfő” a számtalan természeti jelenséget uraló/mozgató/irányìtó Felsőbbség
„Fő”-ségét jelenti. Isten szinte végtelen sok lél számára biztosìtja a szolgálati lehetőséget. Így kitüntetett-, arra érdemes lél-ek olyan létformákban részesülhetnek, melyben emberi ésszel- és mértékkel felfoghatatlan hatalommal, -hatással, -bìrással és -képességgel rendelkeznek. Ilyenek a Felsőbb Irányìtók, Akik különböző természeti törvények/törvényszerüségek/Isteni elrendezések vezérlő felelősei, felkent megnyilvánìtói. Az Ő létük is igazolja,
hogy nincsenek sem véletlenek, sem szerencse
nincs, hisz mindennek meg van a maga oka, amit
rendszerint nem tudunk-, nem vagyuk képesek kikutakodni. „Rend”-szerint ≈ azon ’rend’-nek megfelelően, ami felfogó-, belátó képességünket meghaladja. Jas a MINDEN mindenhatóságának feltárását kérte. Isten ’mindenható’-kénti emlìtse, szinte
mindennapos, akár ateisták körében is, ám ezt valójában alig mérlegeli bárki, a szólamon túlmenően.
Pedig már a szókapcsolat is beszédes: ’minden’
(MINDEN - Aki/ami a) ’ható’. Aki/ami hatást
gyakorol mindenre. Maradva lelki területen: Ő csak
a Legfelsőbb lehet. Nincs más, aki/ami mindenre
hatással volna. Így joggal gondolhatjuk, hogy az itt
felsoroltak; „bolygó Istenségek közül ... a Legfelső
- nappal a Nap éjjen a Hold s ... Legtermészetfő”
nem lehet mentes a hat Isteni fenség alól. Bennük
(is) nyomon követhető erő, szépség, tudás, hìrnév,
gazdagság és lemondás. Úgy direkt megnyilvánulásukban, mint a „jelenségek” mögöttesét -lényegétképező Felsőbbség(ek) jellemzőiben. Mindnyájukban ott vannak az Isteni fenségek, melyek megnyilvánulása révén Maga a MINDEN munkál, lél parányai által. (Milyen csalóka is ’parány’-ként emlìteni
pl. Nap s Föld lényegét, pedig nem többek, nem
nagyobbak Ők, mint egy atom lényege!) Mert, hogy
nem csak fenségként jelölte az Isteni jelzőket a
B.T.-ban Avatár Balarám, de felfoghatatlanságként
is. B.T.141. „...egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság - erő hìrnév szépség tudás lemondás és
gazdagság...” (a sorrendváltozás lehet az idő s a
„költő” műve) Annyi bizonyos, hogy ha az előzőeket s az ezután következőket is figyelmesen tanulmányozzuk, segìtséget kaphatunk belátásból,
akár megértésből a hiten túli tudatosság eléréséhez.
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Védák között hang dallama Indra Király Istenség - érzékek között az elme s érzés mindenben mi él
Ha folytatjuk az Isteni fenségek „láthatóságának”
sorolását, azt hogy „...hű törekvő miként forduljon
Feléd - milyen létre létformára emelje tekintetét...”
továbbra is -valamifajta- „rangsor” (’rend’-szer) figyelhető meg. Kezdődött a MINDEN lényegiségével, mint minden lényeg lényegével. Ezt követte
„kezdet - élet (lét) - végpusztulás” mely mind a
MINDEN-től s Őbenne van (mikor van és mikor
nincs). Ezután érkezünk a bolygórendszerekhez és
azok Felsőbbségéhez, majd Nap- és Hold-kénti
megnyilvánuláshoz, immár Földünk vonatkozásában, kiegészülve az itt uralkodó erők/energiák/hatások/rend Legfelsőbbjével, mint ’Legtermészetfő’.
Így érkeztünk a Védákhoz, azoknál is az azokat átható „hang dallamá”-hoz. Tehát nem a védákban
megszólaló szavak és az azok képviselte jelentéstartalmak az elsődlegesek, de a tudás alapú szentìrások
(szózatok) dallamisága. Vegyük pl. az ind vallásgyakorlatban elterjedt tűzáldozati szertartásos hagyományosságok közül az áldozó papok által recitált
védai idézetek zengését. Négy pap egyszerre zengi,
egymással párhuzamosan a négy véda szavait, amit
kìvülálló „csak” hangzavarként érzékel, hisz egyik
elnyomja a másikát, egyik szövődik a másikba,
mégis a tudás alapú hangzatok teszik teljessé a szertartást. Tudjuk hogy a sokság embere számára a látvány az elsődleges („Hiszem ha látom!”) de volt
már róla szó, hogy a ’tűz’-elemként jelölt durva fizikai megnyilvánulásokból (kvázi -energiamegnyìlvánulási- „halmazállapotokból” az a rezgés/hullámtartomány a magasabbrendű, amit a hangok képeznek. A látvány Maya (Illúzió) Istennő felségterülete, mìg a hang(zás) a Legfelsőbbé. A teremtés
is hang révén jön létre, az OM által. (mìly talányos
is /lehetne/ ha meggondolnánk, hogy a latin „omni” mint ’minden’ mint ’teljes’ az OM gyökre vezethető vissza. Azaz az un. európai kultúrkörben is az
OM-al jellemezhető s az OM-tól származtatható,
’minden’ /miként a MINDEN/ és a ’teljesség’ Aki
egyedül Isten.) A védai hang dallamát követi Indra
Király Istenség. Ha a keleti vallásbölcseletben keressük Indra megjelenìtését sok árnyalatát tapasztalhatjuk. Mitológiailag a mennydörgés-, villámlás(hasonlatosan a görög panteon FőIstenéhez Zeuszhoz) a harc Istene. A Rigvéda legfőbb istensége is
Indra. Esőistenként is tisztelik, a természet teremtő
erejeként. Indra az ég és a föld gyermeke, értsd: félig a lelki világ-, félig az anyagi megnyilvánulás része.
A Felsőbbségek FőVezére. A védai kor előrehaladtával „szerepét” „fontosságát” átvette Brammá (a Teremtő) Visnu (a Fenntartó) és Sìva (a
Pusztìtó) „szent”-hármassága. Bárminemű vita-,
vagy vallásbölcseleti okoskodás helyett kijelenthető,
hogy a MINDEN fenségeinek -egyik- megnyilvánì-

tója a Felsőbbségek Legfelsőbbike. A mindenkori
ember számára mégis fontosabbnak tűnik a szakasz
második fordulata szerinti ’elme’ és az ’érzés’ „mindenben mi él” - Isteni eredete. A ’hang’ ürügyén előbb emlìtett durva fizikai megnyilvánulások fölötti
a finom fizikaiak lényegisége: „ész értelem hamis
én” B.T.248. „...ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik - ezer ilyen közül talán egy ki lényem
megérti 249. megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld vìz lég hő térrész egyszer ész
értelem s hamis én 250. ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség - minden létnek leglényege parány
részem örök lél...” - amiből most az érzékek közé
„sorolt” elme-, részleges szinonìmája az ’ész’ izgalmas terület. Had kerüljön ide egy filozófiai megközelìtés az elektronikus országútról: „...Rövid elmélkedés után is észrevesszük magunkban elménk kettős természetét. Mintha két szeme lenne: az egyikkel folyamatosan a konkrét világba tekint, fogalmakat határoz meg, hiszen azok között érzi otthon
magát és elemzéseivel foglalatoskodva meglepően
sokat időzik érzéseink-érzelmeink rendezgetésével,
gyakran ismétlésével. Másik szemével azonban, ha
csak pillanatokra is, de képes kinézni a látható és
információkkal bekerìtett szférából, amikor az elemzéseket és a körkörösen visszatérő gondolatokat otthagyva pártatlanná válik, amikor már nem
homályosìtják el ìtéletei, és teret ad az olyan, biokémiai képletekkel leìrhatatlan belső jelenségeknek,
mint az intuìció, a hit, vagy a magas szintű, megmagyarázhatatlanul működő szeretet...” - ehhez képest
fogalmaz úgy Úr Balarám, hogy „ész értelem hamis
én” amiből az ’ész’ foglalja magába az ’érzet’-et az
’érzés’-t és magát az ’elmé’-t együttesen. E szerint
(is) az elme megfigyelő, működtető, reagáló képesség. Részben automatikus (pl. vegetatìv idegi működések) ami pedig általunk észlelhető, az a kifele
megnyilvánuló képessége, amivel az érzékszervek
érzeteit kezeli, érzelmi viszonylatokkal munkál és/
de ’értelem’ által reagál. Ki milyen szinten műveli-,
tartja karban- ill. használja értelmét, értelmi képességeit, annak megfelelő minőségben. A MINDENtudat által nagy becsben tartott ’értelem’ itt nem kerül fölemlìtésre (?) Ennek oka nyilván a Legfelsőbb
szándéka, hisz B.T.123. „...csapongó érzékek felett
ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél
mi mozgat életet 124. ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd
harag s vágy nem kéjeleg...” - s amint nyugszik az
elme, úgy lesz képes a lelki törekvő meglátni a Legfelsőbb megnyilvánulásait (gyakorlatilag) mindenben. Környezetben, tárgyban, képben, érzetben és
történésben. Tudva, értve (talán) mindent, nem feledve tiszta szìvet. Mit eszével tett már rendbe.
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Viharisten Síva vagyok manó mági Kincsőrző - tűz és villamosság Ura orom mi az égbe tör
Avatár Balarám nem mondja meg mely megnyilvánulásban milyen fenség(ek) s milyen minőségben, kevertségben, -mennyiségben lelhető(k) fel. Ám látható, hogy pl. Sìva emlìtése során Őt sem helyezi
Magával egy szintre (miként más Nagyságokat,
vagy Felsőbbségeket sem! - s mindezt nem Önmagával szembeni elfogultság okán, de MINDENsége folytán. Sìva nem MINDEN. Sìvában nincs
benne MINDEN, miközben a MINDEN része
Sìva.) Hiába tekint a hinduk többsége FőIstenként
Sìvára, különösen a „sìvaiták” vagy saivák (miként
vaisnavák Visnura). Ezen Isteni megnyilvánulások
„csak” hìveik számára megfellebbezhetetlenek.
(Hogy miért az ind mitológia és vallásbölcselet kerül leginkább fölemlìtésre a Bizalmas Tanìtás hozzáfűzéseiben? Mert amikor a B.T. elhangzott, még
nem volt iszlám, sem keresztény tanìtások, de még
a zsidóság ősapjaként számon tartott Ábrahám sem
jelent meg. Így értelemszerűen -általában- nem érdemes későbbi korok megfontolásaival-, a szellemiés erkölcsi hanyatlás gyümölcseivel példálózni. A
korhű viszonylatok pedig közelebb állnak a jó ötezeréves tanìtás természetes „szövegkörnyezetéhez”
- nem feledve a jelenkori aktualitásokat sem!) A Sìva név jelentése: kegyes, üdvözìtő, annak ellenére,
hogy a „működését” jelölő melléknévi értelme: a
pusztìtó. (az ind hármasság: Teremtő - Fenntartó Pusztìtó aspektus harmadik „fordulata” -mintegylezáró cselekvője). Sìva birtokolja a ’nemjó’ kötőerőt (miként attribútuma Brammának a ’jó’ Visnunak a ’szeszély’) ami természetes része a teremtettségnek. Úgy tartják (nem minden megfigyelés nélkül) hogy teremteni nehéz, mégis a fenntartás nagyobb erőt s kitartást igényel. Legkönnyebb lerombolni, pusztìtani. A kisebb-ellenállás törvénye is azt
igazolja, hogy a felépìtésnél egyszerűbb a lebontás.
(Lásd: a magasabb rendű-, fotoszintetizáló növények: felépìtő szervezetek, mìg az alacsonyabb
rendű gombák: lebontók. Ezért /is/ sorolódnak a
gombák a ’nemjó’ kötőerő által meghatározott létformák közé, ami miatt igaz lelki törekvő pl. étkezésében mellőzi, miközben a természetbeni fontos szerepüket-, nélkülözhetetlenségüket ugyan
nem kicsinyli le!) Az i.e.-i 2. évezredben Rudra (ViharIsten) majd Sìva alakja mélyen összefonódott az
ind vallásosságban. Az isteni fenségek megnyilvánìtójaként kerül emlìtésre a szellemlény ’manók’ vezéralakja, köztük a FőMágus KincsŐrző (ind mitológiában: Kuvéra, vagy Kubéra - a Félistenek kincstárnoka, a gazdagság Istene, Aki őrzője a világ kincseinek, aranynak, ezüstnek, gyémántnak, gyöngyöknek, stb.). Mert bizony szellemlények is vannak, bár MINDEN-tudatú érdeklődését nem keltik
fel. B.T. 326. „...tudd meg jó Jas vannak sokan kik

imádnak Félistent - hódolatuk nem mást illet Urukon át is Engem 327. azok akik ezt nem tudják
föntre jutva lebuknak - tudatlanok s nem ismernek
Legfelsőbbik Uruknak 328. félistenes Félistenhez
ősimádó Őshöz megy - szellemkövetőknek szellem
s Én a MINDEN-t hìvőknek...” - mert valódi lelki
törekvő számára a cél nem lehet kevesebb, mint a
Legfelső(bb) Isten Maga. A mitológikus megközelìtéseknél talán általánosabb kérdés az Isteni fenség
megnyilvánulása a ’tűz’ és a ’villamosság’ kapcsán.
Természetesen a B.T. elhangzásakor a „villamosság” mint fogalmi kör nem merült fel, viszont a teremtettség kettősségén nyugvó- kétpólususág okán, a potenciálkülönbségen alapuló feszültség -ha
nem is elektromos képzetként- szintúgy örök jellemző, amiben az isteni ’erő’ nyilvánul meg. Amìg
csak emberi történet visszalát, a tűz ősi kìsérőnk.
Bár napjainkban egyre ritkábban találkozunk közvetlen tűzjelenséggel, de számtalan kényelemszolgáltatónk mögött ott van. Robbanómotoros járművek erőforrásaként, különböző fűtési rendszerek
alapjaként, vagy az elektromos energia előállìtását
szolgáló hagyományos (szén/gáz) erőművekben,
stb. Mint sok mindenre, e tűz jelenségekre is olyannyira megszokott természetességként tekintünk,
hogy alig fordul elő forrásokukként Isten kegyének
(teremtő-megtartó-pusztìtó) erejének még csak
megsejtése is. Pedig az elrendezett természeti törvények (fizikai, kémiai, biológiai, stb. jelenségek)
megalkotása-, azok működése fenntartásában tüsténkedő Felsőbb Irányìtók léte a MINDEN nélkül
nem létezhetne. Jas azon kérdése/kérése, hogy segìtséget kapjon az Isteni fenségek megnyilvánulásának megtapasztalhatóságáról, a mindenkori gondolkodó ember számára éppúgy aktuális. A hit-, különösen a vak hit lehet hìvő gyámolìtója, de tudatos
lét és tudatos Isten-felé fordulás terén nem nélkülözhető a „megfigyelés a természetben” alapú
szemléletmód. A szemlélődő magatartás pont azt
szolgálja, hogy gáncsoskodó kritika nélkül vegye
tudomásul gyakornok az elrendezések létét, értőn
figyeljen történéseket, eseményeket. Nem szükséges lelki törekvőnek mindenbe belekotnyeleskednie, főleg ha nem érti a nagy összefüggéseket.
Az „orom mi az égbe tör” is arra figyelmeztet,
hogy -képletesen- mindig föl-fele tekintsünk. Ott
láthatja lelki szemével ki-ki ’vezérlő csillagát’ ’jó’
sorsa kulcsát. Mert hiába sok eleve elrendeltetettség
a szabad akarat minden ember örök birtoka. Aki él
vele és helyesen, annak javára válik, akit pillanatnyi
szeszélye, anyagi/testi vágya mozgat, az arra halad,
ám rendesen ’nemjó’ felé. Itt horgonyoz még soksok életen át, sosem tekintve az Isteni „oromra” a
magasabb fenségekre, mi látót mindig körül vesz.
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félistenek Legfőbb Papja Hadúr a vitézek közt - vízgyűjtőknek óceánja s minden ami vízhez köt
Az Úr nem csak Maga a Legfelsőbb, de az Önmagán belüli teremtettségek Felsőbbségei (Istenek,
Fél/ig/Istenek, Felsőbb Irányìtók…) Lelki Vezetője is egyben. Isten négy „emberi” osztályt alkotott,
de ez a négyes osztat a Felsőbbségek esetében-, az
égiek között is fennáll. Gondolkodó – uralkodó –
nyerészkedő – élvezkedő meghatározottság, persze
ott is keverten! Az előző szakaszban emlìtve lett,
hogy az „Isteni Szent Háromság” Brammá (Teremtő) – Visnu (Megtartó) – Sìva (Pusztìtó) ’jó’ –
’szeszély’ – ’nemjó’ meghatározottságú, szintúgy
domináns jelleggel, azaz mindhármójukban mindhárom kötőerő előfordul, de egyik, vagy másik a
döntő. Itt (is) nyomon követhető az; „Amint fent
úgy lent” analógia megfordìtása, ’amint lent akként
fent’ gyakori előfordulása. A Felsőbbségek is emberszerűek (vagy az ember felsőbbség-szerű? –
sokan gondolják isteninek az embert, ha még most
nem is, de majd azzá válik /téveszme/ alapon.) azaz hasonlóan működnek mint mi, hisz lényegalkotónk ugyanolyan, „némi” szabadságfok-különbséggel. A Felsőbbségek többre, nagyobb(ak)ra
képesek, mint mi földi -nagyarcú- porszemek (Hozzájuk képest). Így nem csoda, hogy a Felsőbbségek
között is elkél a segìtség. Miként a ’tűz’- és ’villamos’ energiákban az Isteni „erő” a fenség megnyilvánulása, úgy a lelki vezető(k) a „tudás” és a
„lemondás” példázata(i). Ez látható a Felsőbbségek
Legfőbb Papja esetében is. Akik bárminemű papi-,
lelki vezetői-, szellemi tanácsadói „hivatásra” adják
fejüket, azok előtt Isten „tudás”- és „lemondás”béli példázata a követendő. Az ideális pap vagyontalan. Az ideális pap nagy tudású és itt most nem
csak a B.T. szerinti 437. „…alázat és a nem ártás
hìján levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat
tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség
önzetlenség türelem 439. változások belátása
érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt fiat
rokont társaságot kerülve 441. az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása…” - tartozik, de azon tárgyi tudás is ami adott istápolt emberek világi
megsegìtésében is rendelkezésére álló munìciója. Amikor a MINDEN-tudat eltanácsol a cölibátustól
és figyelmeztet a négy életrend végigjárásának emberi kötelezettségére, akkor olyan lelki vezetőket kìván, akik megtanulták-, megszolgálták a tanuló-, a
családos-, a visszavonult életet és igaz lemondottként segìtik a lelki törekvőket. Az ilyen lelki vezetői
„szerepből” értelemszerűen a női papok sincsenek
kizárva, még ha hölgyek számára nem is ez az üdvözìtő út. Ha a Legfőbb Papra gondolunk ki képes

megmondani, hogy Ő férfi, vagy nő? Tudjuk, hogy
egyik sem, miközben mindegyik. A vitézek már inkább a férfihadból szoktak kikerülni, hisz az asszonyok/anyák számára nem elsődleges kötelezettség
a csatákban való helytállás, még akkor sem ha
számtalan Turán alföldi nép egykori tagjai közt a
nők éppoly vitézek voltak a hadban, mint a férfiak.
A vitézek közötti legvitézebb hadurakban lehet fellelni az Isteni fenség megtapasztalhatóságát. Nem a
katonai támaszpontok irányìtó pultkezelőit vezénylő tábornokok között. Akik letudták katonai szolgálatukat, azok személyesen is megtapasztalhatták,
hogy nem csak méltó hadúr(ak)ból, de még igaz vitézekből is nagy hiány van. A méltatlanságot legjobban a modern kori csatározásokban, a csapatsportokban lehet jól megfigyelni. Nem véletlen,
hogy a MINDEN-tudat inkább elveti, mint sem
követendőnek tekinti a sportot, miközben az örökös mozgást és a fizikai igénybevételeket is dicséretesnek tartja a szellemi munkálkodás mellett. A
„vìzgyűjtőknek óceánja s minden ami vìzhez köt”
rámutat az itteni élet és a vìz elválaszthatatlanságára. Az óceánok (Atlanti, Csendes, Indiai, Déli)
együttesen a Föld felszìn 71%-át alkotják s még
ezen túliak a „kisebb” vizek. Az emberi kultúrtörténetben a ’tűz’ és a ’vìz’ elem mindig meghatározó erővel bìrt. Nem csak a szertartásokban,
de a napi teendők- és események között is mindkettő fontos szerepet játszott. Ki vitatná, hogy
mindkettő megfelelő szellemi szinten értékelve
ember és Isten - Isten és ember kapcsolatának
fontos megnyilvánulása. Minden nép -érthető
okokból- kereste a vizet. Vándorlók nem kerülték
el messzire, letelepedettek előnyben részesìtették a
vìzközeli helyeket. (lásd: Nìlus völgyi, Tigris és
Eufrátesz-, Sárga folyó- stb. menti kultúrák) Az
emberi test tömegének több mint a fele vìz. (Felnőtt férfiaknál ~60%, nőknél -a nagyobb testzsìrszázalék miatt- ~50%, mìg a csecsemőknél akár
~70%) A vìz az egyik alapvető lételem. Mìg az ember élelem nélkül 4 - 6 hetet is kibìr, vìz nélkül csak
néhány napot. Isteni „minden, ami vìzhez köt”
szólt Avatár Balarám, amit alig kell bizonygatni. A
’vìz’-nek szinte kifogyhatatlan jelentéstartalma, ami
arra is utal hogy ember és vìz elválaszthatatlan, még
akkor is ha a keleti föld-vìz-levegő-tűz „misztériumból” a másik három sem mondható szegény(es)nek. (föld: bika, szűz, bak - vìz: rák, halak, skorpió levegő: ikrek, vìzöntő, mérleg - tűz: kos, oroszlán,
nyilas) Maradva a vìz elemnél; női jellegűnek tartják, miként a nyugatot az égtájak között, évszakok
közül az ősz, életkorban az idős kor. Meghatározója a tisztaság, a megújulás/regenerálódás és még
a világosság is. Szìnei: kék, fekete, tűrkìz, tengerkék.
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Bölcsek Bölcse is Én vagyok szóban OM mi teremtő - imákban a csendben hangzó Himálaja hegyek közt
A ’bölcs’ szinonìmái ~ értelmes, jó eszű, eszes, éles
eszű, intelligens, éleslátású, éles elméjű, okos, nagy
tudású, elmés, zseni, tapasztalt, agyas, tanult, tanulékony, lángész, gyors felfogású, művelt, képzett,
jófejű, vág az esze, pallérozott, mindentudó, brilliáns, zseniális, borotvaeszű, lángelme, felvilágosult,
jó felfogású… melyekből egy biztosan látható; nem
életkorhoz kötött. Bár nyilván több idő-, több
alkalom-, több tapasztalat megszerzésére elég, ám
az már nem biztos, hogy a tapasztalatot kéne leginkább kiemelni a bölcs „meghatározásánál”. A
másik buktató az ’okosság’ és ’bölcsesség’ „szétválasztása, szétválaszthatósága”. E két fogalmat
nemegyszer szinonimaként is használják, holott
tartalmuk jelentősen eltér. Melyik mit is jelent valójában? Ki az okos és ki a bölcs? Okos az, aki sokat
tud, sokat tanult, s ehhez megvan a veleszületett
éles esze. Bölcs az, aki többet tud, mint amennyit
megtanult, a tudását transzcendens módon kezeli,
higgadtsággal, megértéssel, irgalommal és szelìdséggel. Az okosságban mindig van egy árnyalatnyi
agresszió: még többet tudni, még többet megérteni,
még többet magamévá tenni. A bölcsesség a tapasztalat nyugalmával használja a tudást. Sok tudást
is lehet ostobán használni, mìg kevés tudást is lehet
bölcsen. Az okosság inkább a tudományok, a tudományosság felé hajlik, a bölcsesség mindig számìtásba veszi az ember mivoltából fakadó következményeket, akkor is, ha azok néha irracionálisak.
Ezért az okosság elvan Isten nélkül, a bölcsesség
soha. Az okosság racionális, a bölcsesség lelki indìttatású. Az okosság maga köré néz, bár egyre
messzebbre próbál látni, mégis, alapvetően e világ
dolgait vizsgálja. A bölcsesség fölfelé tekint, a megtapasztalhatón túli összefüggéseket keresi. Az okosság a koordináta-rendszer vìzszintes tengelye, a
bölcsesség a függőleges. Az előbbi egyre távolabbra
jut időben és térben, az utóbbi mélyre ás és magasra tör, mindazt mérlegre téve, amit az okosságból fakadó tudás ad. Az okosságot az ésszerűség
vezérli, a bölcsességet az erkölcsi megfontolás.
Egymás nélkül azonban nem létezhetnek. A bölcsességnek szüksége van a tudás és tapasztalat kisebb-nagyobb elemeire, amikből összerakja a világ
teljes és valódi képét. Az okosságnak meg szüksége
van a bölcsességre, hogy a ráció merészségét féken
tartsa a valóság igazi ismeretéből fakadó alázat.
Nem véletlen, hogy a B.T. 437.-441. szerinti ’tudás’
ismérvek első helyén áll az alázat. Mind eközben a
B.T. idézet egyáltalán nem utal észbeli képességekre, különösen nem tárgyi ismeretekre, még ha
fontos elemként jelöli is meg az (Abszolút!) igazság
utáni kutatást, amihez természetszerüleg okosságra, okos tanulásra is szükség van! A bölcsesség tudá-

sa magasabb szintű, mint az okosságé. Avatár Balarám e bölcsek legmagassabbikaként határozza
meg/jellemzi Önmagát, hisz már tudjuk; mindenben Ő a LEG! Hogy erről miként győződhetünk
meg vak hit nélkül? Tanulással, figyelmes szemlélődéssel, pallérozott gondolkodással. Jas értette,
hogy az Úr a ’LEG’ azt is hogy egyedül az Ő birtoka (egyidejüleg) a hat fenség (tudás, hìrnév, erő,
szépség, gazdagság és lemondás) ám abban kért
segìtséget, hogy azt/azokat kikben/mikben tapasztalhatja meg mindennapjaiban. Így került sor jelen
sorolásra (tudva, hogy ezzel messze nincs kimerìtve
Isten MINDEN-sége!) Bár az idő végtelen, de az
abban mozgó ember egy-egy élete véges, azon belül
életkor periódusai is korlátozottak, hát be kell látni
s be kell érni annyival, hogy mindig csak a végtelen
parányaival gazdagodhatunk. Ebből ami anyagi/tárgyi, az -nagyjából- mind a feledésbe kerül a lél testelhagyását követően (halálunk során/után) ám a
lelki értékek-, lelki ismeretek- és -tapasztalatok
követik a lél-t az újabb és újabb létformák felöltése
során. Aki gazdag ilyen munìcióban, az már kisgyermekként mutat bölcs megnyilvánulásokat, mìg
aki szerényebb lelki erényekkel bìr, azon öregségében is inkább a butaság jelei figyelhetők meg. Mikor az OM szóba kerül, ugyan mi választaná el e
magasztos Teremtő Igét a Teremtőtől, annak igaz
lényegiségétől, Magától a MINDEN-től? Az ’ima’
alatt rendszerint valamifajta szóbeliséget értünk és
leginkább ìgy valósul meg. Az imádkozó -rendesenfennszóval (csendesebben, vagy harsányabban) de
kimondja imája szövegének szavait. Van lelki/szellemi iskola mely határozott fennhangú imára-, mi
több kollektìv imádságra bìztat, mondván hogy
önnön- s mások hangját visszahallva a hìvő tovább
erősìtheti elkötelezettségét imája alanya/tárgya felé.
Úr Balarám nem cifrázza, Ő imákban a csendben
hangzó -ami akár hangtalan is lehet- de semmiképpen nem kifele irányuló hangzat közzététele.
Miként a hit bensőséges személyes ügye Istennek
és hìvének, úgy a „kommunikáció” is bizalmas. A
Himalája elnevezés a szanszkrit ’hima’ - ’hó’ és ’alaja’ - ’otthon, haza’ szavakból áll, ami annyit jelent:
„a hó otthona”, „a hó hazája”. Helyes kiejtése - az
elterjedt, ám helytelen Himalája helyett Himálaja.
Tágabb értelemben véve a hegységrendszer részét
képezik a Pamìr, a Hindukus és a Karakorum hegyvonulatai is, melyek közül a Hindukus ÉNY-i lábánál terült el az ős jász As nép magaskultúrájú-, letelepült élőhelye. Innen nézve választja el a Himálaja az attól É-ra húzódó kìnai, mongol… vidékeket és a D-i indiai szubkontinest. A két szemléletmódú világ É-i területe inkább természetközpontú,
mìg a D-i Isten központú, mint a MINDEN-tudat.
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fák közül a Legszentebbik Istenbölcsek Legjobbja - Legszebb Hangzó éneklők közt Tudók Legfőbb Tudója
Az ind történetekben visszatérő elem a „Kìvánságteljesìtő” fa, a banjan (banyán), minden kìvánságot
teljesìtő fa (Urostigma) az indiai füge. A mitológia
szerint halhatatlan növényként az örök élet szimbóluma. A szanszkrìt „kalpavriksha” neve annyit jelent; „isteni fa, amely a kìvánságokat beteljesìti”. (Állìtólag Buddha is egy ilyen fa alatt világosodott meg.)

E legszentebbik fák is a Legfelsőbb „kézzelfogható”
megszemélyesìtői. A „minden kìvánságot teljesìtő”
kifejezés egyben arra is utal, hogy „Csak óvatosan a
kìvánságokkal, mert még teljesül!” - amiből következik, hogy a mindent átható MINDEN még a
kìvánságokról is tud s a körülmények (elrendezései
folytán megnyilvánuló) szándéka szerinti alakulása
következtében -akár- teljesülnek (is). Az előző szakaszban utalások történtek ’bölcs’ és ’tudó(s)’ hasonlóságaira és különbözőségeire. Itt most határozottan ketté is választható a két fogalmi kör, hisz Avatár Balarám külön emlìt „Istenbölcsek”-et és
külön „Tudók Tudóját”. (értsd: „tudó” aki a tudás
birtokosa, mìg a „tudók tudója” Aki tud/atos/ az ilyen személyekről.) Isten az Aki tudja, hogy Kinél a
tényleges-, vagy teljes igazság úgy a Földön, miként
az egekben! Az is megfigyelhető, hogy a Felsőbbségek között sem mindenki bölcs, ha kiemelhetők
IstenBölcsek és nem is minden Felsőbb Irányìtó tudója pl. a ’Tudók’-nak, de a Legfelsőbb az Aki e képesség birtokosa. Tudás és bölcsesség majd minden
szellemi tanrendszeren végigvonuló gondolatiság, de
még a világi bölcsészet is hangot ad abbéli megìtélésének, hogy mi a kettő közti azonos és mi a különböző, hisz senki nem képzeli, hogy a tudatlan- és
oktalan sokságot kéne követni a lelkiekben kereső-,
vagy a tudást kutató embernek. Az már erősen vitatható, hogy mely iskola mely személye- s annak
(milyen) tanìtása tekinthető megfellebbezhetetlen
valóságnak, különösen pedig az Abszolút Igazság részének? Természetesen elkötelezett hìvek a maguk
rendszerében eltökéltek, ami nem is baj ha jó helyen
vannak. Azaz olyan vallás követői, ami megegyezik
lelki evolúciós fejlettségi szintjükkel. Lehetőleg senki
ne tegyen kényelmi engedményt lelki szintje alatti-,
vagy megalapozatlan (nagyratörő) a fölötti tanìtás-

nak. A MINDEN-tudat szándékosan nem kìván
szinteket közölni egyik-, vagy másik tanìtással kapcsolatban, hisz sem nem dolga, sem nem tiszte. Az
azonban bizonyosan kijelenthető, hogy ha nem
volna különbség vallási rendszerek minőségében,
akkor nem alakult volna ki annyi felekezet egy-egy
nagy vallás keretén belül. Jelen szakasz második
fordulatában megint előkerül a „hang”-jelenség.
Azt már tudjuk, hogy az OM teremtő ige -mint
hang- a legmagasztosabb, de a hang(zás) úgy szóban-, mint dalban szintén nagy erejű. Mikor szó esett az upanisad(ok)-ról, ami egyrészt a keleti bölcselet egyik magasszintű „műfaji” változata, másrészt jelentése szerint a „közelülő” meghatározottság, akkor belátható, hogy amikor egy Tanìtó ajkáról elhangzik a tanìtás és az Őt körülülők első soraiban a hangzáson kìvül sok egyéb szìnező elemet
is érzékelő hallgatók többet/mást kapnak, mint azok akik „csak” távolabbról nemegyszer csak a
hangzást hallják -de a szó szerinti tanok nem jutnak
el hozzájuk- azok sincsenek ott hiába. Ahogy nem
mindegy egy emberi hang orgánuma, azonos tartalom mellet. Hány népszerű énekesről tudunk, akik azonos dal esetén is más hallgatoságot érintenek meg, pedig a dal ugyanaz. Hasonlatos ez a zenei „hallás” a hallgató részéről a szellemi érettséghez. Ha elfogadjuk hogy „Mindenki más!” akkor ne
gondoljuk, hogy azonos tartalom, megegyező dallamiság mellett minden hallgatóra egyformán hat.
Az hogy Isten Szava mindenkire egyformán gyakoroljon hatást, az nem várható el és senki ne is áltassa magát ezzel. Bár a Legszebb Hangzó az Isteni
fenség akusztikai megnyilvánulása, mégsem rezonál
minden dobhártya ugyanúgy, nem jut el azonos teljességgel a halló idegközponthoz, ahol a halló-érzet
tovább árnyalja-, majd a zenei értelem még inkább
finomìtja azt a hullámot, ami Fentről jön s lent a
téves ön(én)azonosságtudatú személyekben visszhang(hatás)ra talál. Ismert, hogy számtalan kultúrkörben századokon át úgy folyt a templomi liturgia,
hogy az nem anyanyelven szólt. Magyarán a hìvek
egy szót sem értettek a tanìtásból, mégsem múlt el
következmény nélkül a sok behatás közül kiemelten a hangzás; a szó dallama, a hangok ereje. Volt
eset, hogy lelki törekvő bevallotta; egy kukkot sem
értett az elhangzottakból (bár hallotta a szavakat,
felismerte azokat, értelmük-, jelentéstartalmuk
mégsem érintette meg, ám - ) a „tolmácsoló” hangi
hatása mégis magával ragadta. Ezért is kìvánatos
részben a személyes tanìtás, részben a közvetlen
kapcsolat Tanìtó és Tanìtvány között. Hiába a
könyvtárnyi ismerethalmaz, akár azok figyelmes olvasása, ha az nem társul a „szónok” -többek között- hangi rezgésével, kevesebb a megkapó tudás.
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lovak közt a Mének Ménje Elefántok Királya - emberek közt Uralkodó oly ki szent és hibátlan
A küzdés a jelen korra jellemző viszony ember és
természet-, ember és ember-, ember és más lények
között, de épp ìgy más létformák viszonylatában is.
Nem csak a létfenntartás a motiváló, de annál is erősebb az uralmi helyzetre törő vágy. Így a jelen
szakasz második fordulatában jelzett „uralkodó” a
kulcs szó. A lél a Legfelsőbb közvetlen környezetében a lelki világban teljesen meghódolt, az Úr örök, hű szolgá(ló)ja. Mikor a megnyilvánulásba kerül zuhan alá- akkor Isten kegyéből, az Általa teremtetett világban megkisérelheti a vágyott uralást, uralmi helyzet elérését. Ez az akarás a mozgatója az ’uralkodó’ meghatározottságnak, aminek kisebb nagyobb mértékben mindenki részese. Miként a ’gondolkodó’ a ’nyerészkedő’ és az ’élvezkedő’ késztetés
a MINDEN által létrehozott jelleg, úgy az ’uralkodó’ sem puszta emberi nagyravágyás. B.T.137. „…
gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték - élvezkedő szintúgy tőlem jármaimmal lekötvén…” azonban tudjuk, hogy igaz ’gondolkodó’ egy millió
ember közül ha egy, mìg a valódi ’uralkodó’-k száma sem több úgy ~ 9 főnél milliónként. (Magyarországon kb. kilenc igaz ’uralkodó’ meghatározottságú/dominanciájú személy él, de egyik sincs kiérdemelt helyén! Minden jogos uralmi pozìciót, arra
méltatlanok töltenek be! Az eredmény látható.) Az
összes többi személy ’nyerészkedő’ (még ha csak ~
90 is az egy millióból) vagy ’élvezkedő’. Lehangoló
-hozzávetőleges- számok, de aki komolyan veszi, az
közelebb kerül az emberi nyomoruság okainak
megértéséhez. Igen sajnálatra méltók vagyunk s
mind esendők. B.T.506. „…létezésben lél kétféle
csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő…” - ez van. Az Isteni fenség a
méltó Uralkodó(k)ban volna meg tapasztalható, olyan(ok)ban aki(k) szent(ek) és hibátlan(ok). Félreértés ne essék, nem azok a „szentek” akiket azzá
avatott különböző emberi tömörülés vezérkara!
B.T.602. (a ’jó’ ’szeszély’ ’nemjó’) „…három jelleg kötésétől senki nem ment itt se fönt - megnyilvánulásnak része mìg csak fennáll örökkön 603. gondolkodót uralkodót nyerészkedőt tudjad Jas - akár
csak az élvezkedőt három kötés kénye hajt 604.
gondolkodó nyugodt békés szabályozott életű tudó becsületes tiszta belátó valós hitű 605. uralkodó hadban vitéz ő az igaz vezető - szilárd ügyes
becsre vágyó népét hìven őriző…” - nyugodt - békés - szabályozott életű - tudó - becsületes - tiszta belátó - valós hitű - hadban vitéz - igaz vezető - szilárd - ügyes - becsre vágyó - népét hìven őriző. A
méltó Uralkodó legfőbb jellemzői! Az ilyen Uralkodó ha hatalomba kerül, az népe felvirágzását
vonja maga után. Hamiskás-, tiszavirág életű „felvi-

rágzásokat” láthatunk csak, az ismert emberi történetben. Abban a történelemben, mely szinte csak a
csatákról szól. Hol volt ezekben nyugodt - békés szabályozott életű - tudó - becsületes - tiszta - belátó - valós hitű - hadban vitéz - igaz vezető, aki szilárd - ügyes - becsre vágyó - népét hìven őriző? Talán a „becsre vágyás” lelhető fel sok méltatlan pozìcióba került uralóban, amivel kapcsolatban még
fogalmaik is sánták, mikor azt kivìvni igyekszenek s
nem kiérdemelni! Háborúk, hódìtások melyeket
egykor lovakról-, keleten elefántokról (is) vìvtak
meg. Két olyan létforma, melyet ugyan „háziasìtott” az ember, mégis felettünk állnak és nem csak
méretük okán. A ló nélküli kultúrák az emberi testi
erőre hagyatkozva alkották meg civilizációjukat, épìtették meg -nemegyszer sokáig, eltűnésük után ismaradandó épìtményeiket. A „lovas” lóhasználó
népek nem csak nagyobb szabású átalakìtásokat
voltak képesek végrehajtani a természetben, de egykori néhányuk -köztük sok Turáni nép- letelepedésés maradandó tárgyi létesìtmények nélküli életet is
képes volt bemutatni. A megszelidìtett ló és -elefánt rendes kultúrákban társa- és nem szolgája az
embernek, hisz ott tudták (tudják?) hogy a „Mének
Ménje” és az „Elefántok Királya” ugyszintén az Isteni fenség megtestesìtői. BBB. „Krista titka” –
részlet – „…- Krista, Krista! - rezzen egy hang,
tudja a lány anyja hìvja. Távoli a szó, de csöndben
száz határt is által szökken. Hang felé vált hevült
leány: - Ne félj! Megyek édesanyám! - Lovat forgat
szép merészen, forgat térddel lágy tenyérrel, arccal
simul erős nyakhoz, szeretet tett kezest vadból.
Elvárásnélküli csoda, viszont szolgálat vitt oda.
Sosem akart ura lenni, nem parancsolt sosem néki.
Együtt járják a világot, nem láttak még ily barátot.
Ember és ló együtt élnek, puszta mélyin békességben. Mindegyik a maga ura, nem követel önös
utat. Régi az ő barátságuk, nagy titokból nőtt
viráguk. Csöndben virult, titkon hajtott fölrúgták az
ős parancsot. De hát; mondta öreg Tátos mikor
csìnyjük kitudódott: - Minden szabály arra való,
hogyha jobb jő az a való. … Ezt a titkát őrizgette,
mìg csikóját megnyergelte, csak úgy szőrin kantár
nélkül, vele szállva szerelembűl. Így szelték a szelek
szárnyát, puszta vidék dús határát, együtt éltek öszsze nőttek, együtt rìttak örömkönnyet. - Megyek
Anyám! Már itt vagyok, nézd e széllel mit nem
hagyok! Szélnek hìvom fehér ménem áldozat ő már
nem lészen. Emberhez ha nem is szokott, engem
bìz még le nem dobott. Kezes lett ő kedvességbűl,
együtt érző kedvtelésbűl…” - és megannyi történet
énekli meg ló és ember, ember és elefánt csodás
egymásra találását, elvárásnélküli szép kapcsolatát.
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fegyverekből Isten Nyila mindent adó Tehénfő - kígyóhadból Kígyókirály szerelemben Ősnemző
Az „isten-nyila” némiképp közkeletű kifejezés (különösebb érdemi tartalom nélkül) ám leg kézenfoghatóbb megnyilvánulása a legfenségesebb Isteni
Fegyvernek a villámlás. Ilyenkor alig kérdőjelezhető
meg az Isteni erő. A kettőség alapú jelenség jól példázza azt a pillanatot, amikor + és – találkozik/
egyesül, mikor a hatalmas potenciálkülönbség gigantikus kisülést eredményez. Következményei néha megtapasztalhatóak a villámcsapás súlytotta természeti „tárgyban”/létesìtményben. Hamiskás a
párhuzam, de jelen szakasz második fordulata ide
hozza a ’szerelem’ fogalmat. Könyvtárnyi szépirodalom szól a szerelem frenetikus megnyilvánulásairól, de bármìly kacska is a példa férfi és nő közötti
„potenciálkülönbség” találkozása nem erőtlen, mitőbb nem veszélytelen. Sajnálatos módon a ’szeretet’ – ’szerelem’ fogalmi kör is legtöbbször összemosódik, pedig ha csak a leghétköznapibb eseteket
állìtjuk egymás mellé, világosan látszik a különbség.
Lásd: szülő – gyermek szeretet-viszonya vs. szerelmesek között fennálló szerelmi viszony. Hasonlóságok ellenére szinte ellentettje egyike a másikának.
A ’szeretet’-et már megkiséreltük „deffiniálni” –
elvárásnélküliség + adás + részrehajlásnélküliség.
Bizony a ’szerelem’ e hármas együttesének-, egyidőbeni megnyilvánulásának nem hordozója. Viselője a
különböző fokú elvárásoknak, kiemelten a féltékenység -akár gyilkosan- súlyos terhével. Az adás az
rendesen része a szerelemnek, bár nem mentesen
nyìlt-, vagy rejtett elvárásoktól, viszonzásigénytől.
A részrehajlás pedig leginkább természetes velejárója szerelmesek egymáshoz való vonzalmának,
hisz -ugyancsak rendesen- direkt a szerelmes félre
irányul s nem másokra. Mégis e szeretetlen szerelem a záloga a jó gyermek nemzésének. Nem biztos, hogy ’jó’ meghatározottságú lesz az ìgy fogant
gyermek, de az üdvös a szerelmi fogantatás. Nem
tilalmas a kötelességszerű gyermekvállalás házastársak között, de ilyenkor sem felesleges férfi és nő
érzelmi harmóniája. Hogy milyen erő a nemzés képessége? Rejtve-, nemegyszer kimondottan is a fajfenntartás hajtotta ösztön akár erőszak révén is
szexualitásra késztet, még ha nem is a nemes utódmenzés céljával, meg azzal is (azisnemis), mármint
a nemtelen (galád) becstelenìtések révén a legyőzöttek nőtagjain. E némi értelemzevaró keveredés
azt az esetet próbálta tömören megfogalmazni, amikor a hódìtók (általánosságban férfiak) a legyőzöttek lányainak, asszonyainak erőszakkal adják át a
nemző magot, hogy saját faj(táj)ukat szaporìtsák.
De ott a nőrablás, ami sokáig kìsérte az emberi történetet. Ekkor sem a szerelem volt a meghatározó
a kényszerkapcsolatban, mégis születtek utódok.
Nemegyszer vérfrissülést idézve elő, megelőzendő

a belterjességet s ìgy változásra fogékony életképességet kölcsönözve, az amúgy -elrendezettenerkölcsi- és szellemi hanyatlásban szenvedő népcsoportoknak. Mindezek mögött ott a nem személy-válogató Isteni elrendezés, hìm- és nőivarú
egyesülését követő szaporulat lehetőségére (mert
hogy nem minden termékenyìtési aktus jár fogantatással és/vagy utódkifejlődéssel!) Amikor- és ahol
a nemi élet csupán az érzékkielégìtést szolgálja, akkor és ott nem az Ősnemző Isteni fenség a mozgató! A „Tehénfő” azon tejet adó tehenek „Fősége” melyek a „haszontalan” füvet legelve, nyújtanak gondos gazdának „mindent adó” tejet. (Bizonyos vidékeken jak, juh, kecske, ló, stb.) A tej
magasztossága, még Avatár Balarám bőrszìnének
érzékeltetésében is megjelenik: Lásd: „Tej-szinü
testeden, ég fia, fekete a vásznad, mint Jamuná
vize, hogyha megárad; fegyverül ekevasat cipelő,
egek ura, üdv, Hari, üdv!” (Dzsajadéva: A tìz avatár
éneke, Weöres Sándor fordìtása – Megjegyzés: miként Balarám bőre fehér, viselete fekete/sötétkék, e
két szìn a jász ős-kultúra két legfőbb szìne is egyben. Nem mellesleg áll másutt, hogy Balarám az
eredeti lelki tanìtómester, az isteni tanìtó és oltalmazó funkció egyetemes megtestesìtője.) Senki
előtt nem ismeretlen a tejnek magának és mint
„alapanyagnak” éltető gazdagsága. A számtalan tejtermék és a tejjel/tejből és tejtermékekkel készülő
ételek sora szinte kifogyhatatlan. Vegyestáplálkozású- és ilyen konyhát vivő emberek szinte el sem
tudják képzelni azt a fenséget, amit a tejből és azzal
készült étkek nyújtanak. (Nem véletlen az egyre
szaporodó lakto-érzékenység, hisz úgy az ember,
miként az iparosìtott tejtermelés az egykor volt
nemesebb idők degradációját mutatja!) Korunk
kultúrái már a „mindent adó”-t sem értékelik, nem
hogy a tehenet s a Tehénfőt. A kìgyók, bár szinte
mindenhol bizonyos kétes hìrnek örvendenek,
mégis legtöbbször a bölcsességgel kötik azokat
össze. (Egyiptom, Közép-Amerikai kultúrák, stb.)
Az ind mitológia is számtalan esetben tartalmaz
kìgyó vonatkozásokat. Pl.: Úr Balarám ontológiai
szempontból Krisna elsődleges kiterjedése, aki a világegyetem végtelen kìgyója, Ananta-sesa formájában milliónyi csuklyáján tartja pályájukon az univerzum bolygóit. Anyagi szinten Ananta energiáját
a gravitációs erőként ismerik. A Kìgyókirály az ugyancsak számos kìgyó-család népes táborában az
Isteni fenség megszemélyesülése, a maga erejével,
szépségével, bölcs tudásával, messzehangó hìrnevével, -ha kell aszketikus- lemondásával és számtalan kultúrkörben mint a kincseket örző gazdagság. Bármìly képesek is a B.T. sorai, a mögötteseket
és a gondolatra inspirálást éppúgy gazdagon őrzi.
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minden vízben élő Feje Ősatyák Legnagyobbja - vétkezők Legfőbb Bírája s büntetés kiadója
Más-más vizekben -némiképp- különböző vìzi létformák honosak, ìgy minden vizek adott „Feje”
(fője) képviseli az Isteni fenséget. Óceánoktól a
patakokig, tavaktól a mocsarakig mind gazdag élőhely, megannyi teremtményével. A Turán alföldi
egykori nomádok ugyancsak buja növényzetű és vizekben gazdag vidékeken vándoroltak. (ötezer éve
még nem jelentkezett a jelen kor előrehaladtával elrendezetten- terjedő sivatagosodás) Mivel jellemzően legeltető életmódot folytattak, a vìz nélkülözhetetlen volt úgy maguk, mint jószágaik számára.
Tiszteltek is minden vizet. Bele sosem piszkitottak. Ahogy minden élőt, úgy becsültek minden létformát. Számukra világos volt, hogy mindennek lényege van s hogy ezek a lényegalkotók mind egyegy -Isteni- örök lél. Fűben, fában, virágban, hegyoromban vagy tócsában. Nem csak tisztelték a természetet, de „szót is értettek” azzal. BBB „Jas útja”
-részletek- „…öreg Jas ki kerekedhet, hegyre völgyre rengetegre… hegyszorost vezet az útja, kérdi
merre tudás kútja, kérdezi a hegyoromtól, égbe
nyúló jó rokontól. Öreg bátya segìts nékem, merre
vigyen lassú léptem, hol találom ki igazìt, jövőnket
elbìrni tanìt?... ìgy kérdi a hegyek urát, de csak a
csend amit talál… amint halad egyre fárad, asókafa
az útjában, minden óhajt teljesìtő, szìvet újra lelkesìtő. Fáknak dicső nagy királya, hol lelek én Balarámra? Segìts amìg kitart erőm, kérlek legyél a vezetőm. …” - tehát nem csak megélték pl. a jász ősök
a természetet, de annak okforrásával is tisztában
voltak s hogy mindenek magukban hordozzák a
Legfelsőbb parányait. B.T.123. „…csapongó érzékek felett ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél mi mozgat életet 124. ha megérted
mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg 125. mit
most mondtam tőlem kapta Vivaszván a Napisten tőle Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanìt meg 126.
szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott
tovább 127. ezért ezt a legszentebbik teljes tudást
most neked - átadom mert barátom vagy s tiszta
szìvvel kérdezed…” - az emberiség ősatyja Manu,
Aki a Legfelsőbb fenségének megnyilvánìtója/bemutatója. („Manu” óind jelentése „ember” a man„gondolkodik” tőből, személye mìtikus indiai
bölcs, a védikus hagyományban a földön él, ő az
emberiség királya. A hindu mitológia 14 Manut ismer, 7 múltbelit és 7 jövőbelit, mindegyik egy világkorszak embereinek ősatyja, a hetedik a jelen korszaké.) Érdemes azonban arra is figyelmet fordìtani a fentiekből, hogy az Isteni tanìtás hordozóinak
láncolata megszakadt (Realista vélemények szerint
többször is!) hát becsüljük a lehetőséget, amiért itt

újra találkozhatunk azzal, amit a MINDEN a NapIstennel osztott meg egykoron. A „vétkezők Legfőbb Bìrája” megfogalmazás biztosan értelmezésre
szorul. (Kinek milyenre?) A sokféle vallási folyamat, visszatérően Isten személyes beavatkozásának
tulajdonìt minden történést, leginkább a személyeket érő úgy „sors”csapás-, mint (indokolatlan) jutalom esetén. Lelkük rajta. A MINDEN-tudat tudatos afelöl, hogy Isten tudta-, jóváhagyása nélkül
semmi nem történhet. Mégsem gondolja, hogy a
Legfelsőbb, kizárólagosan személyes közreműködésével manipulálja az eseményeket. Ott a számtalan Felsőbbség, mindenek mozgatói, irányìtói, „felelőse”-i és a végtelen sok független, szabad lél önnön akaratával. Mindezek együttesen „bìráskodnak” személyességük folytán és személytelen energiáik révén, az elrendezések-, a természeti törvények -köztük a vissz(a)hatás (karma)- szerint. Vegyük csak példának a három kötőerőt; jó – szeszély
– nemjó. „Ki mivel dolgozik, attól sározódik!” –
Vitathatatlan, hogy ’jó’ ’jó’-t eredményez, ’nemjó’
’nemjó”-val jár, mìg a két véglet között zajló életünk szeszélyei csaponganak a szenvedély és a
szenvedélykeltés következtében. Nem kìvánságműsor, hogy mi mivel jár. A REND az rend! Hiába
értetlen a tudatlan sokság mikéntek- és miértek vonatkozásában, következmények miértje felől, az elrendezések nem tévednek soha! Az ’egyélet’-hìvek
nyilván tanácstalanul állnak olyan dolgok előtt, melyeknek nem értik kialakulását, ám a több élet tudata segìt magyarázatot keresni arra, hogy ha nem
mostani tettért, akkor -bizonyára- korábbi eseménysor eredményeként (büntetés, vagy jutalom)
jött el az igazság pillanata. Napi aktualitás már jó
ideje a volt gyarmattartók, volt gyarmatairól tömegesen áramló „nyomorultak” terhe a fejlett(-nek
vélt) világra. Még egyik gyarmattartó sem fizette
meg vétkeinek árát korábbi gaztetteiért. Épp ìgy a
rabszolgatartók-, az őslakosok kiìrtói-, vagy az erőszakosan térìtők hogy gondolják, hogy nem száll
(hat) ősökről utódokra a büntetés, miként a jutalom sem marad el áldozatos elődök tettei nyomán.
Úr Balarám aként a Legfelsőbb Bìró, hogy az Ő akaratából zajlik minden „vezértervének” megfelelően. Ő nem dobta a gyeplőt a lovak közé. Elrendezései rendben működnek folyamatosan. Vétkezők felett nem tart ìtéletet, kiprovokálják- s ìgy ki is
érdemlik azok cselekedeteik következményét. Ha
valaki valami őt ért hatással nincs kibékülve, hát végezzen alapos önvizsgálatot; mit- s mivel vétkezett?
B.T. 505. „…minden szìvben benne vagyok tudás
emlék feledés - upanisad szerkesztője ismerője és a
cél 506. létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő
- aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő…”
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Óriások Óriása pusztítók közt az idő - vadállatok oroszlánja madárból Istenvivő
Az „Óriások Óriása” megjelölés is utal a MINDEN „LEG” minőségére, -állapotára, tökéletes Isteni fenségére. Hiába vannak hatalmasságok a sok
teremtettség között, hiába Felsőbbségek, Istenségek, a Legfelsőbb az Úr Balarám Maga, Aki a MINDEN. (A MINDEN-tudat azért használja a ’MINDEN’ megjelölést, hogy világos legyen a köznapi
értelemben fölemlìtett ’isten’ nem azonos és nem
egyenlő a Legfelsőbbel! /miként a köznapi ’lélek’
sem a ’lél!/ A sokság ’istene’ mindig valamilyen vonatkozásban bekorlátozott, elfogult, miközben Úr
Hari /Isten egyik magasztos neve/ korláttalan, Önmagában teljes. Nincs hìjján úgy rossznak, miként
jónak. Tárháza létezésnek és nemlétnek, megnyìlvánulásnak és megnemnyilvánulásnak. Ő a valódi
szeretet megtestesìtője, amennyiben elvárásnélküli
/Miért is várna el bármit is mikor teljes?/ örökkön
csak adó /Kérni sosem kérő, hisz mindene megvan!/ és nem személyválogató, részrehajlás nélküli
/Nem tesz különbséget teremtményei között!/
Azon Felsőbbségek, Akik elvárásokat támasztanak,
ugyan sokat adnak, de kérnek is -netán viszonzástés személyválogatók /egyénre-, csoportra-, bizonyos sajátosságú halmazra korlátozott hatásuk, befolyásuk/ Azok nem Isten Maga! ) A Legfelsőbb
valóban Óriások között is a Leg. A MINDEN Maga az IDŐ (is)! Vannak akik az időt végesként és/
vagy kezdettel bìróként kezelik, ami akkor igaz ha
jelen megnyilvánulásunkkal kapcsolatban értelmezzük. Hisz e megnyilvánulásnak volt kezdete ìgy hát
vége is lesz, azaz van kezdő időpontja, amitől számon tartható (igény szerinti mértékegységben)
fennállásának ideje a megnemnyilvánulás bekövetkeztéig értékelhető- és érzékelhető haladása e teremtettség pusztulásáig, megsemmisüléséig. Nem
véletlen a „pusztìtó” megfogalmazás, hisz az általunk megélt időben minden kezdettel bìró, pillanatról-pillanatra halad pusztulása felé. Nem biztos,
hogy bármi megtörténhet, de ha valami megtörténik az bizonyos, hogy el is fog múlni! Ami létrejön,
annak megvan a maga ideje. Aki/ami megszületik,
az napról-napra közeledik a halálhoz. Ez alól csak a
MINDEN és minden lél, Akik kivételt képeznek.
Ők megszületetlenek, kezdetnélküliek, idejük „odavissza” végtelen. Más megfogalmazás szerint; „Idő
vagyok, világok pusztìtója!” - ami nem kegyetlenségre, de a múló idő visszafordìthatatlan könyörtelenségére utal inkább. Ám aki belátja az elrendezettségeket, az sem idő múlásán nem kesereg, sem
kegyetlenségnek-, vagy könyörtelenségnek nem tekinti az öregedést, majd az elmúlást. Nem oktalan
gyűrűbe vésetni: „Elmúlik” - miként a mesebeli
bölcselet a király gyűrűjében; „Ez is elmúlik egyszer” - s csak erre kell gondolni öröm-, vagy bánat

esetén egyaránt. Hiába az idő „pusztìtó” hatása; keserűségre, bánatra, szeretett elvesztésére is az egyik
lejobb gyógyìr az idő. B.T.505. „…minden szìvben
benne vagyok tudás emlék feledés…” - mert nem
csak tudást, nem csak emlékező képességet, de az
áldásos felejtést is megkapja a lél életről-életre. Az
idő „pusztìtó” hatása (kellemetlen emlékek feledése) kegyes adomány. A négylábúak közül kétségkìvül az oroszlán játsza a legfőbb szerepet számos
afrikai és eurázsiai nép vallásában, mitológiájában,
szakrális művészetében, irodalmában és folklórjában. Az oroszlán, mint szimbólum mindenekelőtt a
Napot, a látható és a spirituális fényt, a külső és
belső ragyogást, az égi és a földi tüzet, a dicsőséget,
a pompát, a hatalmat, az uralmat, a királyságot, a
nyugalmat, a szilárdságot, az állhatatosságot, az
igazságosságot, a becsületességet, a nagylelkűséget,
az eszességet, az éberséget, a fennköltséget, a gazdagságot jelképezi. Negatìv esetben viszont a zsarnokságot, a kegyetlenséget, erőszakot, fenyegetést,
indulatosságot, csillapìthatatlan mohóságot - mert
hogy ezek sem függetlenek az Isteni elrendezésektől, a MINDEN teljességétől. A hurrita mitológiában Sauska, a termékenység, a szerelem és a harc istennője. Tőle függ a családok boldogsága és jóléte.
Szent állata az oroszlán. Kìnában az épületek bejáratát őrző kőoroszlán-párok népszerűsége a sárkányokéval vetekszik. A buddhizmusban az oroszlán a Darma, az egyetemes törvény védelmezőjeként jelenik meg. Az indiai világtáj-szimbolikában
az oroszlán Agni-tűzisten egyik szent állata, az északi iránynak felel meg. Az oroszlán neve Afrika
számos vidékén tabunak számìt, ami azt jelenti,
hogy kimondása veszélyezteti kimondóját. Eredeti
neve helyett az Úr, a Testvér, a Fivér, stb. elnevezéssel illetik. Ennek oka mindenekelőtt abból ered,
hogy az oroszlánt az isteni rangra emelt ŐsApa,
vagy ŐsAnya, a természetfeletti hatalommal rendelkező megtestesülésének tartják. A NapOroszlán,
vagy griff, a sas és az oroszlán keveréke. Megérkeztünk hát a földi nagyságtól az égihez. Az ember a
földön jár, a madár az égen szárnyal. Érdemes belegondolni mennyivel másképp lát(hat)ja világunkat, mozgásterünket az égi madár, mint mi. Az égi
dimenzióból szemlélve a dolgok eltörpülnek, csak a
fontosak láthatók. A felülnézet lehetősége, a rálátás
az igazán vonzó a madarak röptében. De a madarak fensége odáig terjed, hogy számtalan mìtikus
fajtájuk akár Istenvivő rangra is emelkedett, mint
Garuda az ind kultúrában. Garudát -az oroszlánhoz
hasonlóan- a Nap, a fény megtestesüléseként dicsőìtették. Bár itt az istenvivő Garudáról esik szó, nem
kisebb más tájakon a főnix, vagy a turulmadár
magasztossága, amit nem kerülhet el a szellemi élet.
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elemekből tisztító szél harcosok közül Ráma - folyók ura Szent Krokodil Gangá folyók anyája
A világmindenség megteremtése körül a mìtoszok
illetve az alkìmiai feltételezések négy elem; a tűz, a
levegő, a föld és a vìz alapvető jelenlétét ìrják le. A
két könnyű, energiával töltött elem, a tűz és a levegő a felfelé áradással (egyfajta „légmozgással”), a
föld és a vìz a nehézkedéssel-, a megtartó képességgel vette ki szerepét a keveredő mozgásban, a világ
kialakulásában. A védikus (tudás alapú) ajurvédában a levegő elem a teremtés sorrendjében a második az éter után (azaz egy elemmel meghaladja a
védikus „elem-tár” az alkìmia-, vagy a mìtoszok körét. Lásd még B.T.249. „…megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld vìz lég hő térrész egyszer ész értelem s hamis én…” - ahol a
„lég” a ’levegő’ a „hő” a ’tűz’ mìg a „térrész” az
’éter’-i/kus/ tér) Ahogy a többi őselemnél is elmondható, ez a ’levegő’ elem sem pontosan a tudományos értelemben vett levegővel azonos, hanem lényegesen tágabban értelmezett dolog. A védikus értelmezésben a levegőnek az anyagi aspektusokon túl, tudati aspektusai is vannak. A levegő
erősen függ a többi elem meglététől, önmagában
nem értelmezhető. A hő hiánya például (abszolút
nulla fok) ahhoz vezet, hogy a levegő megszűnik létezni (miként minden anyagi létezés!) A levegőelemben nagyobb mértékben van jelen a ’szeszély’
amelyet éppen a tűz elem biztosìt a levegő számára.
Ugyanakkor ezt a mozgékonyságot a föld(elem) és
a vìz(elem) képes korlátozni, kontrollálni. A levegőelemnek a többi elemhez való kötöttsége miatt nem
elhanyagolható a ’nemjó’ hatása -azonban ez lényegesen kisebb, mint a vìz-, vagy föld-elemben- a tűzhöz képest, amelyben a ’szeszély’ (szenvedély) nagyobb, a ’nemjó’ kisebb mértékben van jelen. Így
hát látható, hogy a ’szél’ a ’levegő’ és ’tűz’ elemek
kölcsönhatásának következménye s közülük a tisztìtó hatású mutatja meg az Isteni fenséget. Érdemes
még áttekinteni a „szél” fogalmi kör előfordulását a
Bizalmas Tanìtásban. B.T.74. „…hogyha érzékek
közül csak egy is lész zabolátlan - elsodródik az
értelem mint a szélfútta bárka…” - mert hogy nem
csak tisztìtó szél van. B.T.216. „…szabályozott
életvitel szabályozza elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri 217. mint a
széltől védett lángnak ìly elmének nyugta van - ha
törekvő rendületlen semmi nincs mi útban van 218.
mikor elme lecsillapul felszìnre tör tiszta lél - ki a
MINDEN apró része s bölcs az őstudásban* él…”
- a hő (áramlás) kelti a légmozgást (szelet) ám a túl
erős szél nem csak szìtani képes a lángot, de akár ki
is tudja oltani! (az ’őstudás’ nem a köznapi értelemben vett tanulás által érhető el, ébreszthető fel,
de a tisztulás előrehaladtával!) B.T.232. „…mert az
elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló - nyugha-

tatlan dacos álnok mindig másra sarkaló…” - a szél
futása az elme nyughatatlan rohanásához hasonló s
viszont. B.T.308. „…vagyok s nem is azisnemis
lásd be imìgy szólhatok - vagyok MINDEN mégis
a lél parány MINDEN mondhatom 309. miként a
szél leng a térben úgy csapongnak Bennem Ők Én csak terük s okuk vagyok Ők sohasem veszendők 310. mikor világ nem nyilvánul minden száll fel
Énbelém - majd a megnyilvánuláskor új áradást teremték…” - a szél mozgás, a mozgás változás, mint
örökkön váltakozó világunk. Hiába tekintik az éteri
teret, az űrt (lég)üresnek, ahol nincs mi áramoljon,
az sem mentes a változás/váltakozás elrendezettségétől. B.T.497. „…e világban lél parányom anyagot ölt magára - öt érzékkel s tévképzettel kerül örök csatába 498. testelhagyást követően mind burkol új alakot - visszhatásként továbbviszi mint szél
virág illatot...” - az anyagi/testi kapcsolatok hatása
nem múlik el nyomtalanul életről-életre sem. Az
eszményi harcos** Ráma is (Akit gyakorta Rámacsandraként tartanak számon) az Isteni fenség megnyilvánìtója. (és Aki nem keveredő Parasuráma Csatabárdos Ráma- vagy Balarám/a/ avatárokkal!)
Ráma az eszményi király** és az eszményi egynejű
férj megtestesìtője, az emberi erkölcs példás védelmezője. Fel sem merült ama nemes korban a többnejűség. Méltó férfi párja, méltó asszonya. Ráma legendás uralkodása, vagy az általa megfogalmazott
emberbarát alkotmány tizenegyezer esztendeig***
tartott, de királyságát máig sokan várják vissza Ind
vidékeken (** az ’uralkodó’ emberi osztály foglalja
magába a valódi harcosok és királyok „kaszt”-ját,
nem a botcsinálta katonák és -vezetők sokaságát !!!
*** az idő a keleti tanrendszerekben hol a legapróbb egységekig pontosságra törekszik, másutt emelkedettebb szellemi viszonylatokban- a kronológia lényegtelen az örök lél vándorlásai során.) A
B.T. 366. első fordulata a „minden vìzben élő Feje”
érzékeltetést alkalmazza az Isteni fenség bemutatására, itt pedig az egyaránt vìzi és szárazföldi „folyók ura” kerül sorra. Mely vidékeken honos a krokodil, alig vitatják főségét a környezetben. E kétéltüek Szent Hatalmassága is a fenségek tükrözője.
A nemes ember Any(j)a iránti végtelen tisztelete
nyilvánul meg a folyók LegSzentebbjeként számon
tartott Gangesz esetében. Bár a Gangesz erősen
szennyezett, a hinduk mégis azt tartják róla, hogy a
Föld legszentebb vize, amelynek akár egyetlen
cseppje is képes a hìvő zarándokok lelkét földi
bűneiktől megtisztìtani és ìgy haláluk után megszabadulnak az örökös újjászületés gyötrelmétől. A
hinduk szemében a Gangesz testesìti meg Gangát,
a megtisztulás Istennőjét. Légben, harcban, házasságban és folyóban egyre csak a MINDEN minden
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minden létben kezdet lét s vég szószólókban ékes szó - lél tudása tudománya vagyok ki MINDEN-tudó
Mi a MINDEN? Többek között mindenben a kezdet, a létezés (fennállás) és az elmúlás. Minden teremtettségben, (hisz minden anyagi megnyilvánulás
teremtetett!*) annak minden mozzanatában jelen
van. (* A különböző teremtés-elméleteken kìvül
bármely ateista-, materialista tudomány csupán
spontaneitásokat, véletleneket, mutációkat, stb.-t
emleget konkrétumok helyett. A modern tudomány
hirdeti a NagyBumm verziót, de hogy kitől- s mitől
történt ezen épìtő kataklizma, miért akkor, miért
ott és -úgy, arra vonatkozólag nincs válasz. Csak!)
A MINDEN mindenek örök foglalata és Mindáthatóként egy-egy lél parányával együtt, a legapróbbtól a leghatalmasabbig, minden lényegalkotója. Persze a megnyilvánulások közt mindig a lél a lényeg,
de nem mentesen a Mindenható Mindátható társaságától, a személyes Legfelsőbb személytelen energiájától. Így ha valaki Istent fürkészi, Reá kìváncsi
nem kell sehova mennie, egyet sem lépnie, csupán
bármire emelje figyelmes tekintetét és lássa meg
mindenek mögöttesét. Bizony ott van Ő a természet összes csodájában, minden természeti képződményben, mégsem szükséges senkinek élőhelyéről
végigvándorolni a Földön, hogy saját szemével láthasson magas hegyet, végtelen óceánt, puszta sivatagot, vagy buja őserdőt. Nem beszélve emberi alkotásokról/tákolmányokról. Minek-a’? Vizuálisan
persze nem fogja még a legnagyobb felbontóképességű elektromikroszkóppal sem látni a lényegalkotót, de kiművelt értelme, tisztìtott elméje segìtségével ha meg nem is, de be-látja azt ami test- és
anyag feletti. Ez az örök -eredendő állapotábanteljes tudású és mindig boldog lél ölt magára/vonz
be olyan anyaghalmazokat, amitől szépnek, vonzónak, csodálatra méltónak, vagy éppen taszìtóan félelmetesnek hat. Olyan mint ha az volna. Mikor
nekimegyünk egy szilárd falnak, azt gondoljuk hogy
az áthatolhatatlan tömör szerkezet. De ha kezdünk
egyre mélyebbre hatolni alkotóelemei között, az atomi részecskék parányai között csak a végtelen
semmit találjuk. Egy atom szerkezete (arányaiban)
nagyságrenddel ritkább mint Naprendszerünk. Méretarányosan nagyobb a távolság atommag és elektronjai között, mint Nap és bolygói között. Mégis
akadályba ütközünk a fal „ritkaságától” hisz a „tapintható” anyagon túl ott az Isteni energia ami ember számára leküzdhetetlen. Ha mégis át kìvánunk
jutni a kérdéses falon, hát olyan energiákat kell
mozgósìtani (melyek ugyancsak Isteni eredetűek)
amelyek képesek szétfeszìteni a „ritka” fal sűrűségét. Nincs másképp ez az elrendezett Isteni rend
élők esetében sem. Akár a sejtosztódás, de maga
minden megtermékenyìtő fogantatás a lél lényegisége következtében képes létrejönni, kialakulni. Min-

dig ott „bábáskodik” Isten, lél parányai minden anyagba „bújásakor”** legyen az új élet, vagy sejtosztódás újabb sejtképződése, molekula-, szerv-,
szervezet/egyed növekedése során, de épp ìgy
sejtek elhalása révén az élő „szerkezet” öregedése,
leromlása, pusztulása alkalmával. (** tudni kell,
hogy sosem kész anyaghalmazba/létformába búvik
a lél, hanem a mindig is meglévő kósza lél magára
„épìtteti” a természet rendje szerint „ruháját”! Lél
vágya és /+/–/ érdeme(i), kézenfogva az Isteni elrendezésekkel alkotja meg a „gúnyát” a hely-időkörülmény - törvény keretein belül.) A hang csodálatos, nemegyszer került már szóba, mégsem mindegy, hogy ki/mi a hang gerjesztője, mi a hang/szó
(jelentés)tartalma és mik árnyaltságai. Ha meggondoljuk mi a nép ? BBB. „elmerengések” -részlet„…a nép fal, dúl, rest és henyél, élveteg, mogorva,
kapzsi és goromba, szomorú, beteg, reménytelen és
csak ostobán beszél - beszél - beszél…” - hát nem
gondoljuk hogy magasztos üzenetek ékes szószólója. Azok, a kivételes Tanìtók, Akik szavában az Isteni fenség zeng/ragyog. Nem számìt a hìrnök külseje, származása, iskolázottsági kvalifikációja, csak
az üzenet, ami hiteles. Az önmegvalósìtott*** embernek (tisztult érintetlenségében) nem kell felolvasni, bemagolni és megkomponálni mondandóját.
Kérdésre adott ékesszólása során ilyen emberünk
„csak” a száj. (*** önmegvalósìtott ≈ az isteniember, akiben szìv és az ész együttáll!) Sokszor
hangzott már el, hogy a lél -nem mellesleg- teljes
tudású. Ez nem csoda, hisz ha a MINDEN parányi
szerves része, Aki minőségileg egy a Legfelsőbbel,
az a valódi tudás birtokosa. Tudománya, e tudás
birtoklása, amit mindig képes mozgósìtani, ha azt
megengedi az anyagi/testi befedettség megvékonyìtottsága. Ahogy csökkennek az anyagi/testi kötődések, kötöttségek, úgy lesz képes felszìnre jutni a lél
valódi -Istentől eredő- tudása, amit minden lél eredendően birtokol. Isten nem részrehajló (’szeretet’
3. fordulat!) minden lélt teljes tudásban részesìtett.
A „kiválasztottság” az egyén lelki evolúciós fejlettségi előrehaladottságának megnyilvánulása, ami
nem emberektől-, egyháztól-, akadémiától-, stb.
származik! Aki MINDEN-tudó az Maga Isten. Ez
a ’MINDEN-tudó’ nem azonos a MINDEN-tudatt(uságg)al! De ha már oly sokszor lett emlegetve
ember isten-szerűsége, hát megengedhető, hogy az
istenes ember is lehet MINDEN-tudatú is és ezáltal tudója a MINDEN-nek. Emberen kìvül csak a
Felsőbb Irányìtók-, Fél(ig)Istenek képesek Istenről, Istennel kapcsolatban képzeteket felállìtani, az alacsonyabb létformák nem vallásosak. (Hiába „hisz”
kutya gazdájában, attól még nem lesz ember-hìvő!)
A MINDEN valódi tudása egyedül Istennél van.
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A betű a betűk közül összetétben kettősség - örök Idő is Én vagyok s mindenfelé figyelés
Ahogy ’A’-val kezdődik az ABC, úgy a gyök szavakból alakult szóösszetételek kettőssége is elrendezetten helyénvaló. Az ’A’ pl. magyarban maga a
név-elő (nevén nevezett „bevezetője”) vagy az ’az’
elő-hangja. Máshol, pl. a szanszkrìtban az ’A’ (egyfajta) fosztóképző (is). Valamely kifejezés ’A’ előhanggal(taggal) ugyanannak ellentettjét, az utó-tag
hiányát fejezi ki. Van, hogy az ’A’ fontos „bevezető” hangsúlyozó, máskor „tagadó” ellentettjére fordìtó (azisnemis) B.T.308. „…vagyok s nem is azisnemis lásd be imìgy szólhatok…” - mondja az Úr
Maga. Be kell látni, hogy az egyidejű azonosság és
különbözőség nem emberi kitaláció. Sajátos; az ’A’hoz hasonlóan a többi magánhangzó mellőzése egyes ìrásokban (héber, óhéber, kvadrát, rási, modern kurzìv tìpusú ìrások) A héber ìrás eredeti formájában egy 22 betűt (vagy karaktert) tartalmazó,
úgynevezett „abdzsad” (abjad), azaz tisztán mássalhangzóìrás, amelyet az ókortól kezdve napjainkig a
héber nyelv ìrására használnak. Mellőzte (mellőzi)
az ’A’-t is ami pedig Istentől való (hogy miért?)
Mármint betűk közűl az ’A’ személyesìti meg a
Legfelsőbbet. A hangok által „megjelenìtett’ fogalmak első alakjai un. gyök szavak, egy magánhangzóval, néhány mássalhangzóval. Ez a „beszéd”-forma tökéletesen kielégìtette az anyagi/testi dolgokhoz (fogalmakhoz) kevéssé kötődő emberek közléskésztetését. Kellően bölcs eleink, hasonlatosan
napjaink bölcseihez, kevésbeszédűek. „Aki huszonnyolc szóban mondja el azt, amit tìz szóban is megtehetne, az egyéb aljasságokra is képes” - tartja a
szállóige. (Lám, jelen hozzáfűzések ìrója minden
egyes 30 szótagos szakaszhoz, oldalnyi „szószaporìtást” csatol. Ki érti? - miközben nagy tisztelője az
ugyancsak tömör szutra műfajnak. A szutra mint
vezérfonal, műfaji sajátságai révén rövid tőmondatokban fogalmaz, összekötő szöveg nélkül. A
szutrában csak mélyértelmű szavak sorakoznak,
legtöbbször megmagyarázhatatlan gyökökként, beavatatlannak megfejthetetlen tartalommal.) A régi
rómaiak a bőbeszédűséget redundancia (’körkörösség’) néven az egyik legfőbb stìlushibaként jellemezték, miközben a gazdag ékesszólást már a görög szónokok óta nagy becsben tartották (azisnemis). Lukianosz, görög szatirikus jegyezte le az
alábbi párbeszédet, amelyet Abarisz, szittya (szkìta)
filozófus (aki nagy tekintélyű bölcse volt Athénnek)
a barátságról folytatott görög hallgatóságával: „Mi
szittyák (szkìták), a szép beszéddel elmaradtunk
mögöttetek, mert ha ti beszéltek a barátságról, olyan szépen szóltok, hogy mi könnybe lábadt
szemmel hallgatunk. De, ha a teljesìtésre kerül a
sor, ti elmaradtok mögöttünk…” Manapság a szószátyár embereknek beteges közléskényszert tulaj-

donìtanak, pedig e mellett alkati alapú védekező
mechanizmus is a „párbeszédben” amikor a vita-,
vagy beszélgető partner nem kapja meg a lehetőséget a „szónok” megingatásához. A nyelv azonban
mindenkin túltesz, mert mindig többet fejez ki,
mint amennyi szükséges. Tán ezért is mondják;
„Ha tizet tudsz, sose mondj kilencnél többet!” (Az
előző szakaszban idézet történt a „nép” költői körülìrásából, mikoris a nép; …beszél- beszél- beszél
…) Ahogy bonyolódott az emberiség az „anyagba”
úgy bővült a szókészlet, ami magával hozta a gyökök kapcsolását. A szóösszetételek többsége kettős,
kettősség által meghatározott, ami a magyarban
mellé-, vagy alárendelő. Hiába a bölcs szűkszavúság, mikor korunk nem a bölcsesség-, nem a szellemi emelkedés útján halad, de épp annak lejtőjén
(még több százezer évig!) De ugyan mit számìt az
Isteni örök időben pár százezer év? Az alig 6-8 évtizedet megélő ma embere nem is figyel tovább önnön-, netán leszármazottai életévei számánál. Az
„örök Idő” értelmetlen a sokságnak, holott az is Isten Maga. Hogy nincs jelentősége az egyén szempontjából? Ha anyagi/testi mivoltát tekintjük az
embernek; valóban, ám ha a megszületetlen, örök
lél felől közelìtünk, szinkronba kerül örök lél –
örök lét – örök idő. Az örökhöz képest minden
időegység pillanat, miként a végtelenben bármìly
kiterjedés csupán parány. Bár tudjuk, hogy végessel
végtelen fel nem fogható, a figyelés mégsem tilos,
sőt a „mindenfelé figyelés” sem független a MINDEN-től. Ha az Úr Maga figyelmes (Miközben önmagában való teljessége okán mivégre is az? Hát
kedvtelésből.) legalább lelki törekvő ne legyen figyelmetlen! Mire figyeljen? Mindenfelé, miként az
Úr! Látjuk azonban a különbséget férfi figyelem
„egyhegyűsége” és női figyelem „mindenfelé”-sége
között. A mindenfelé figyelés szétszorttá tesz. Embert, de nem a Legfelsőbbet, Aki igenis hol személyesen, hol Mindáthatóként nyomon követ minden
rezdülést. Mindenre odafigyel. Nincs „Isten háta
mögött!” B.T.45. „…tudd hogy aki Legfelsőbbel
összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre
nemesebb viszonyba néz 46. ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz
jövőbe el nem téved higgy nekem 47. nem szédìti
mézes szóval misztikus édelgetés…” - majd később
ìgy szól Avatár Balarám: B.T.625. „…e Bizalmas
Tanìtásban titkok titkát feltártam - tégy hát belátásod szerint eredményét megláthasd 626. mivel alázattal jöttél ìm most újra feltárom - legbizalmasabbik tudást hogyha figyelsz belátod 627. értelmedet
Reám szegezd…” - hiába mondja több szellemi iskola, hogy istenek vagyuk, vagy majd egyszer azzá
válunk, tekintsük ezt „misztikus édelgetés”-nek.
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pusztító halál is vagyok s jövőhöz a kútforrás - nőerény szó szépség hírnév hűség nőész kitartás
A pusztìtáson (értsd; valaminek a drasztikus megsemmisìtésén) belül a halál jellemzően élőlények esetében használt kifejezés, ott is inkább az állatok köztük- az emberekre* vonatkoztatva. Szinte allegórikusan, különböző természeti képződmények is
„halál” megnevezést kaphatnak pusztulásuk, megszűnésük során (lásd Aral-tó halála, vagy maga a
Holt tenger), vagy a kedves növényeket is inkább
ìgy illetjük (* ugyan kivételes teremtmény az ember,
de ha meg is különböztetjük, -különösen a sokságalig különìthető el külső formájukat leszámìtva élőlénytársainktól - amennyiben; anyagcserét folytatnak + szaporodnak + pihennek + védekeznek minden állat ezt teszi és a legtöbb ember is beéri
ennyivel.) Ha tovább ìzleljük a ’pusztìtó’-s szerkezetet, azt is be kell látni, hogy az élet befejeztével,
amikor az élőből lényegalkotója, a lél eltávozik, a
maradvány pusztulás szerűen hullik darabokra,
vagy esik zsákmányul alacsonyabb-, vagy magasabb
rendű lebontóknak (gombáknak) és/vagy ragadozóknak, dögevőknek. Ugyancsak a pusztulás természetes következménye a korrózió, vagy az errózió.
A pusztulás az alkotóelemek újrarendeződéséhez**
vezet, máshol, másban, más formában, alakban. (**
vagy visszarendeződéshez, pl. a fémfeldolgozás eredményei az idő és az oxigén hatására igyekeznek
visszanyerni ásványi/érc állapotukat) Mi ez ha nem
Isteni „csoda” ami természetes, hisz Magától a
Legfelsőbbtől származó rend(szer) része, miközben
a jövő is a körforgásba tartozik. A MINDEN a
kútforrás -alkotó fantáziájával- a jövő formálója,
hogy miként is válnak részek (új) egésszé. A nagy
természeten belül az emberi- és társadalmi változások menetének is kútforrása az Isteni terv, minek
lél parányai a végrehajtói. A szakasz második fordulata azon kevés kinyilatkozások egyike, ahol a nő
(i nem) dìcsérete kerül elő. Mert, hogy Isteni csoda
maga a nő(i lét), maga a nő, azon belül és -túl pedig
a nőerény, a női szó, női szépség, női hìrnév, női
hűség, női ész és a női kitartás. Nyilván erénynek,
szép/jó szónak, szépségnek, hìrnévnek, hűségnek,
észnek és kitartásnak a férfi nem sincs hìján, azonban nem véletlen a kiemelés nőkre vonatkoztatva.
Azt már megtudtuk, hogy a női létforma a Földi
berendezkedésre termett. Egyes nemes hölgyek magas szellemisége, sziporkázó elmejátéka s a meghatározóan „jobb-féltekés” nő több valódi szépséget
kölcsönöz világunknak, mint a ”bal-féltekés” férfihad. A jobb félteke felelős a mintázatok és formák
felismeréséért, az arcvonásokra való emlékezésért,
a művészetek értékeléséért, a humorért, a zenéért, a
táncért, a képzelőerőért és a téri képességekért. A
bal agyfélteke felelős a beszélt- és az ìrott nyelv, a
logika, a számolási képességekért és az elvont tudo-

mányos fogalmakért. Általában agyunk bal és jobb
féltekéje eltérő módon dolgozza fel az információt.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy a domináns oldal
használatával gondolkodjunk, ugyanakkor a tanulási és gondolkodási folyamatok akkor hatékonyabbak, amikor mindkét féltekét bevonjuk ebbe. Ez a
kevésbé domináns félteke erősìtését jelenti. Mivel
kettős világunkban férfi és nő külön létforma, hiába kapcsolódik testi-, vagy szellemi vonatkozásban, a különbség megmarad. A kettőből pedig
sosem lesz egy, legfeljebb egy utód aki vagy egyik-,
vagy másik nem küldötte. Gondoljunk vissza arra
az ó jövendölésre, amikor az emberiség „elfajzásának” folyamatában kitüntetett helyet kapott a női
erény/erkölcs. „…Mikor túlsúlyba kerül a vallástalanság, akkor elfajulnak a női erkölcsök. → Erkölcstelen nők nem képesek nemes utódokat szülni
a méltatlan kapcsolatokból. → Az elsokasodó dicstelen utódok romlását okozzák úgy a családoknak,
mint a rokonvért kiontóknak. → Az ilyen utódok
nem tisztelik az ősatyákat. → Az ősatyák és azok
hagyományainak nem követése, a családok vesztét
okozza. → Elvesztek azok, ahol elhalnak a nemzetségi hagyományok” - Mert, hogy a nemes nő
erkölcsös, erényes, ékesszólón igazmondó, hűséges,
kitartó, éles eszű s mindezért hìrneves, nemegyszer
szép, mert mindez erények kisugárzása akár a test
gyengéit is elfedik. (Jó példa Kleopátra esete, akit
ugyan káprázatosan szép nőként énekelt meg az
irodalom, ám a tárgyilagos történetìrás igazolta,
hogy hódìtó /csáb/ereje szellemének, ékesszólásának, hìrnevének és éles elméje kisugárzásának
volt köszönhető nem testi-, nemlétező makulátlanságának) Ne feledjük, mindezek az Isteni fenség
nyomonkövethetőségének, kézzelfoghatóságainak
megnyilvánulásai. Nem a gonosztól való a nő! És
akkor is dicsőség jár a női nemnek, ha számtalan
kacér-, csalfa- és más idekötő csábitó Istenség női
alakban került megszemélyesìtésre az emberi történetben. A nőerény ugyancsak dìcséretes. Az okos-, mìves beszéd szintúgy páratlanná képes tenni
egy nőt, amitől nem csak hìres, de akár megszépìtetten szép is tud lenni. (lásd; fentebb) Az erényes nő hű(séges) hiába csábìtó férfiseregek. (Bár
tudjuk, hogy a jóerkölcs rendesen leginkább az
alkalom hiánya, amiért is férfi és nő kettesben való
társasága mindig veszélyes – mindkét fél számára!!!)
Azután, hogy eszes nő mire használja szépségét, kitartását az már adott hölgy lelki evolúciós fejlettségének és/vagy anyagi/testi befedettségének következménye. Ahol rend van, igazi rend; családban,
iskolában, lakókörnyezetben és a nő mindig méltó
védelem alatt áll, ott nem a bajtól kell tartani, de
megtapasztalható az Isteni fenség dicső nőalakban.
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Én vagyok az ékesszavú legszebbhangzó Véda dal - hónapból a terméshozó évszakból az új tavasz
A B.T.359. „…Védák között hang dallama…” - kinyilatkozásban már utalás történt a „védai hangra”
-ami szìntúgy a Legfelsőbb fenségének megnyilvánulása- itt pedig „az ékesszavú legszebbhangzó Véda dal” kerül sorra. Ezt az ind bölcselet a Számavéda legcsodálatosabb Brihat-száma dalában véli
megtapasztalhatónak. A már harmadjára felhozott
hang/hangzás/dallam rámutat, milyen magasztos is
a valóban „istenes ének” mikor a szöveg fölé emelkedik a zeneiség. Kìvánkozik a (nem teljesen sánta)
párhuzam; tartalom és forma, szöveg és zene, értelem és érzelem között. Mint, ha az elöl állók volnának az ész, a ráció-, mìg az utóbbiak az érzelem,
a szìv késztetése. A kettőt nem (volna) szabad elválasztani. Világunk, kettősségében egész. Férfi és nő
méltó kapcsolata is a különbözőség megvalósìtható
egységét mutatja egyidejüségében. Egy mű, egy alkotás is akkor teljes, olyankor megkapó, ha egységet mutat, harmóniát sugároz, egészet példáz. Ha
pedig folytatjuk a szakasz második fordulatával, bizonyosan nem oktalan hangzást együtt emlìteni a
terméshozóval (mindenek eredményével) és a megújìtó tavasszal. Mert hónapok közül a ’terméshozó’
áll itt, ami a Bizalmas Tanìtás párbeszéd eredeti elhangzásának helyén, a november-december, az Indiai szubkontinensen az aratás ideje. Más vidékeken
más hónap(ok) a terméshozó(k) és még termőknél
is eltérő a beérés időpontja. Avatár Balarám nem
egy adott hónapról beszél, hanem a terméshozóról.
A letelepült ember a létfontosságú terményt, a gabonaféléket termesztette legelőbb tudatosan. Hol
búzát, árpát, rozsot, vagy zabot, másutt a rizst, megint máshol a kukoricát. Ahogy gazdálkodó örül a
jó termésnek, minden igyekvőt olyan örömteli érzés fog el, munkája gyümölcsének beértekor. Sem
feledni-, sem pedig lekicsinyelni nem szabad a tett
gyümölcse feletti örömérzetet. A lelki úton haladóknak -is- szól az intelem; B.T. 414. „…tudd hogy
kik ez úton járnak küzdelmes az életük - csak sokára látják majd be Én is ott vagyok bennük 415.
de akik Rám hagyatkozva mindig Reám gondolnak
- nem szenvednek lemondástól viselőjük sorsuknak
416. az ìly alázatos szolgám nem hányódik már soká - megsegìtem kerülhesse élet s halál körforgást
417. kóbor elméd szegezd Énrám értelmed Enyém
legyen - ha ezt teszed teljesen élsz tudatosan Énbennem 418. hogyha elméd fékezetlen s nem hagy
Rajtam csüggeni - éljél szabályozott létet csak jótól
fogsz függeni 419. ha nem bìrod a fegyelmet ajánld
minden tettedet - áldozd Nekem s Én segìtlek hogy
lehessél független 420. ha ez se megy akkor mondj
le tetteid jutalmáról - légy önzetlen nem számìtó
engedj tested vágyából 421. tudd hogy minden gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás - vagy törekvés

vagy engedés békét hozó lemondás…” - mert,
hogy nem örömtelenséget ajánl az Úr, de elégedettséget a kötelességteljesìtés felett. Mikor beérik a
bő termés, abban sem a nyereséget kell látni, de az
Isteni kegy megnyilvánulását. B.T.95. „…élelemből
élőlények esőből az élelem - áldozás termi az esőt
az áldásért tenni kell…” - Nem véletlen sok különböző áldozati cselekvés, aminek ha leginkább önös
is a mozgatója, de ott búvik mögötte a Legfelsőbb
elrendezéseinek tudomásul vétele. Áldozatokat mutattak be esőért, bő termésért, vihar- és már kár ellen, de -legalább- a Felsőbbség(ek) felé fordultak s
nem „istentelenül” spekuláltak. Azután a „gyümölcs” hasznosìtása, felhasználása megmutatja a
törekvő megvalósìtottsági szintjét. B.T.569. „…kötelesség elrendezett azt megszegni bìz nemjó - ezért
mindig tedd mi dolgod törekvőnek az való 570. aki
véli fáradságnak kötelesség megtételt - félti testét
lemondástól annak útja szeszélyes 571. az ki eredményvágy nélkül végzi dolgát serényen - kötelességteljesìtőn jó úton jár elérhet 572. jó kötésben él
ki szorgos kellemetlent is végez - kìvántért sem rajong ő már tudja kötelességet 573. lemondani
mindenekről testetöltött képtelen - ezért hát az
eredményvágy az amit elhagyni kell 574. az aki
vágyón cselekszik háromféle dìjat lel - kedvezőt
vagy kedvezőtlent netán pedig kevertet…” - a ’jó’
feletti öröm ’jó’! Ahogy az évszakok közül az újra
és újra eljövő tavasz képviseli az Isteni fenség erejét, szépségét és ìgy tovább, úgy minden újrakezdés
dìcséretes. A tavasz nem valami elrontott nyár-ősztél helyrehozása, hanem a természetes körforgás
rendje, de azt is megmutatja, hogy bármìly nehézségeket-, de még az elmúlást is követ(het), a megújulás. Emberi cselekvésekben feltételes a mód,
hisz a hangsúly a cselekvőn van. A tevőlegesen eljáró egyénen, annak értelmén, szándékán, motivációin, melyek tudatosságán alapulnak. B.T.592.
„…értelemből az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót megkülönböztető képes tudja mi kár s mi a jó 593.
szeszélyes értelmű az ki nem látja mi rossz mi jó kötelességet sem érti s hogy mi követni való 594.
nemjó annak az értelme ki nem látja a valót - illúzió
vallászavar mi rajta uralkodó 595. jó az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz - egyhegyűen elmét
fékez ural minden érzéket 596. szeszély minden
eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség
gazdagságban szerelemre vágyásban 597. nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s félelmet - bú kereső
és mogorva büszke kétségbeesett…” - az örök derű
nélkülözhetetlen. A bajban is szabad mosolyogni,
vészben sem kötelező a keserűség. Meglátni mindenben az Úr összes fenségét, tudva hogy lényegi
lényünk a lél -ugyan csekély, de- az Ő pontos mása.
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csalásból szerencsejáték igazaknak igazság - erő vagyok erősökben bátrakban a bátorság
Minden szerencsejáték csalás*. Nem csoda, hogy
’csalás’-ból a szerencsejáték az Isteni elrendezés
legfőbb megnyilvánulása. Sokszor visszatért már a
jelen hozzáfűzésekben-, és a MINDEN-tudatnak is
egyik alaptétele; hogy sem szerencse, sem véletlen
nem létezik! Nincs okozat ok nélkül, még akkor
sem ha azt sehogy nem vagyunk képesek kifürkészni. Az ok ott búvik meg minden cselekvés-, történés mögött, legáltalánosabban a vissz(a)hatás (karma) törvény(szerüség) Abszolút természete szerint.
(* a ’csalás’ leegyszerüsìtett bünetőjogi körülìrása: ~
„…aki mást tévedésbe ejt és/vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz- csalást követ el…” – más megközelìtésben; a szerencsejáték arról szól, hogy a
kevesek nyereményét/nyereségét a sokság vesztesége fedezi, miközben a szerencsejáték-szervezők busás haszonra/nyereségre tesznek szert!) Mìg a csalás fogalmi kör még az általános erkölcsi értékek
között is -rendesen- elìtélendő, addig a szerencsejáték olyannyira bevett „szokás” hogy többsége államilag is szorgalmazva van, nem hogy korlátozva,
vagy tiltva lenne. Szerencsejáték alatt pedig nem
csak a „klasszikus -pénzre menő- játékokat” kell
érteni, de ilyen az összes biztosìtás, beleértve az élet- és nyugdìjbiztosìtást is. Van, hogy egy életen át
fizet valaki bizonyos biztosìtási formát -mondjuk
nyugdìjat- majd mi előtt arra jogosult volna elhalálozik. Persze mondják; - De ez gondoskodás a hátramaradottakról, ami megint -legalább- tisztességtelen, hisz ki a megmondhatója, hogy mely jogosult
mi alapján méltó-, vagy érdemes az ingyen szerzett
anyagi többletre/előnyökre? Tévedés ne essék: attól, hogy a csalás- és annak megnyilvánulása a szerencsejáték alakjában Istentől való, attól még nem a
’jó’ kötelékébe tartozik! A MINDEN-ben nincs
külön Isten jóra és/vagy rosszra! A MINDEN
EGY, Benne ’jó’ ’szeszély’ ’nemjó’ egyaránt. Igaz
Isten-tudatú (értsd: MINDEN-tudatú) lelki törekvő
megtanulja a Legfelsőbb sajátosságait és azzal él,
ami Isten felé vezérel s nem Tőle el(fele). Haszonelvű- és viszonossági alapon működtetett világunkban ezek a kijelentések inkább bűnösnek számìtanak, mint sem elgondolkodásra alkalmat adó fölvetéseknek. Ám itt az első szakasz második fordulata: „igazaknak igazsága” is a Legfelsőbb fenségének megnyilatkozása. Mert azért valódi igazak
is léteznek, akiket igaz szeretet hat át; elvárásnélküliségében, csak az adásban és bárminemű
részrehajlás nélkül. Az ő igazságuk messze magasabb szintü/rendü, mint az anyagi/testi vonatkozású eredményorientált sokság vélt igazsága. Más
kérdés, hogy az ilyen igazak a sokság szemében
kimerìtik a balek kategóriáját, élhetetlennek, birkának tartják, még azok a keresztesek is, akik mind

’isten báránya’-iként emlìtik hittársaikat (beleértve
önmagukat is). Megmosolyogni való az a történetszemlélet, ami a hivatalos történelemìrásból** sugárzik. (** az emberi történet ami a valóság, legtöbbször nem esik egybe a „hivatalos” történelemmel, amit tényleg mindig ìrnak és sosem részrehajlás nélkül!) Pl. ott kezdi az európai szellem felvirágzását a görög bölcseknél, ahol a széleslátókörű
keleti szemlélet befejezettnek tekinti az emberi
gondolat felemelkedését, azaz a szellemi hanyatlás
kezdetén. De épp ìgy történelmi vìvmányként kerül
emlìtésre a feudális viszonyok kialakulása, ami ’igaz’
vonatkozásban a szükségletek felett birtokba vett
földek, jószágok és javak felhalmozása, halmozódása, ráadásul az épp regnáló hatalom pillanatnyi
szeszélye szerinti osztogatás(fosztogatás)/adományozás következtében. (lásd; a XXI- szd. eleji Magyarországot) Ez a hivatalos történelemben vìvmány, érdem, előrelépés. Valóban előrelépés a rabszolgatartásra alapozott, arra berendezkedett „nagy
civilizációk’ (görög, római) után. Majd a leváltott
hatalmak szellemiségét vették át a talajtalan, gyökértelen, szellemi erény hìján lévő feudális civilizációk. Oly annyira, hogy ami Európán kìvül felmerült -különösen Keleten- azt mind görög s római
vìvmányként határozzák meg -sokan- napjainkig,
beleértve a hivatalos tudományosságokat is. Eközben a lekicsinyelt nomád népek szükségletek felettitől való eltanácsoló szellemisége, hol primitìvnek
tartott, leginkább pedig elhallgatott, tagadott. Bizony kell erő s bátorság a másként gondolkodáshoz, de szerencsére ezen erények áthatója is a Legfelsőbb, mert Ő az erő az erősekben és Ő a bátorság a bátrakban. Aki tisztában van lényegi lényünk-,
minden egyes lél isteniségével (egyikük sem Isten,
hisz Belőle csak egy létezik!!!) az rájön, hogy lehet a
Legfelsőbb fensége bármilyen alakban, akármilyen
megnyilvánulásban, mindig minden helyére tehető
a kiművelt értelem által, amit a rendezett lelkiismeret, a tiszta szìv örökkön megsegìt bizonytalanságában. Lássuk (át) a csalást -miközben ne anyagi
kártól tartsunk (!)- és álljunk mindig a tisztesség oldalán. BBB. „Kerülni a bajt” - „Kerülni a bajt, lecsendesìteni a zajt, megfékezni a láb lépteit, derűvel
nézni a világ képeit” - mert a világ maga a MINDEN. Tőle semmi nem független, nélküle nincs létezés. Sok-sok hűséges szolgálója van a Felsőbb
Irányìtók körében (értsd: Istenek, Fél/ig/Istenek,
Felsőbbségek…) Akik végzik kötelezettségeiket, kiki azt, amire az Úr rendelte létüket. A ’jó’ felé
segìtőkkel barátkozzunk, a ’nemjóra’ sarkalókat kerüljük, a ’szeszély’-eseket ne vegyük komolyan és
mégis (azisnemis) mert a vissz(a)hatás törvénye
nem csalható meg, nem kerülhető ki, az szilárd.
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Vrisnik között Vaszudéva Pándavák közt Ardzsuna - remeték közt Vjásza vagyok költők között Usana
Az Isteni fenségek fellelhetőségei közül, itt személyek kerülnek sorra. Egészen konkretizálja a Legfelsőbb „kikben” való létét. Előbb családi vonatkozások, utána rokoni kapcsolat, majd bölcsek következnek. Úr Balarám és öccse Úr Krisna mindketten
a Jádava törzsbéli Vrisni nemzetségből valók, Vaszudév gyermekeiként jelentek meg. Így a hagyomány szerint akár mindkettőjük Vaszudévnek (vagy
Vaszudévá*nak) is nevezhető (lett) volna. (Szanszkrìtban a szóvégi ’a’ gyakorta elmarad kiejtéskor,
mint Balaráma = Balarám, Vaszudéva = Vaszudév,
Ardzsuna = Ardzsun, …) A családi kötelékek régóta és hosszú ideig a legszorosabbak voltak. Mikor
nemzetről beszélünk, akkor tudni kell, hogy annak
alapjai a nemzetségek, a vérségi/rokonsági együvétartozó nagycsaládok. Szemléletes példa a családi/
nemzetségi elsőbbségre pl. a jász történelemben,
hogy még a XIV.-XV. szd. hivatalos okleveleiben is
mindig családok/nemzetségek kerültek emlìtésre,
adományok jogosultjaiként, vagy szolgálatok kötelezettjeiként. Nem egy-egy személy volt birtok tulajdonosa, nem konkrét egyénnek kellett teljesìtenie
a kirótt (rendszerint hadi-, katonai szolgálatot) kötelezettséget, hanem a család valamely tagjának.
Magasabbrendű volt a család, mint annak tagjai, akár a családfő egy személyben, miközben ugyanakkor a családfő-, nemzetségfő-, törzsfő személyesìtette meg a közösséget. Jó ötezer éve, india egykori területén Barata-varsát, a jámbor Kuru dinasztia szentéletű királyai kormányozták. (A nagy
Barata nemzetség a „cìmadója” a hìres Maha-Barata eposznak) Pándu, az igazságos, sokak által szeretett király korán meghalt. Öt fia (Judistir, Ardzsuna,
Bìma, Nakula és Szahadév) bátyjának, a vak Drìtarasztrának fennhatósága alá került. Bár Drìtarasztra volt az idősebb, ő vaksága miatt nem foglalhatta el a trónt. Egy ideig, mìg a Pándu-fiak fel
nem nőttek, mégis vállalnia kellett a kormányzást.
Eközben foglalkoztatta a gondolat -fiai és tanácsadói nyomására- hogy miért ne legidősebb fiát,
Durjodanát ültesse a trónra. Drìtarasztra fiai kezdettől fogva azon fáradoztak, hogy a jogos örökösöket, a Pándava testvéreket eltegyék az útból.
Számtalan cselszövés, üldöztetés és megalázás után
a Pándava testvérek nem kerülhették el a nyìlt öszszecsapást. A két család-, a Kaurava és a Pándava
sarjak hatalmi harcba keveredtek. Így a kor uralkodói, seregeikkel és szövetségeseikkel két pártra
szakadva, a Pándavák, vagy a Kauravák oldalán
sorakoztak fel. A Kuru mezei (Kuruksetrai) csata
idején (ie. 3102. február 8.), Krisna és bátyja Balarám -mint a Legfelsőbb alászállásai- a Barata nemzetség főhatósága alá tartozó területen tartózkodtak. Krisna a Pándava fivérek oldalán, kocsihaj-

tóként részese volt a tizennyolcnapos ütközetnek,
de nem harcolt. Ardzsuna kétségét a kitörni készülő rokonharc tarthatatlanságáról és Ardzsuna,
valamint Avatár Krisna közötti mély filozófiai beszélgetést örökìtette meg az indiai eposz; a Mahabárata, Bagavad-gìta megjelölésű fejezete. Balarám
távol tartotta magát a csatától. Balarám, Krisna
bátyja. Mindketten olyan személyek, akik Isten személyes alászállásai. Isten olyan személyes, megtestesült emberi formái Ők, akik egy időben, egymástól elkülönült személyiséggel és egyéniséggel jelentek meg, azonos környezetben. Egy időben, egy
helyen, de más jellemvonásokkal és -kedvtelésekkel.
Mindkettőjük Isten volt maga, miközben -miként
az egész végtelen anyag-megnyilvánulás- Ők is Őbenne nyugodtak, a MINDEN-ben. Benne helyezkedtek el barátaikkal, társaikkal, egész környezetükkel. A két egyéniség, ugyanazon személy -Istenkét formai megnyilvánulása. Ember-formájúak,
hogy az emberek számára értelmezhetőek legyenek.
Hasonlóan az emberi értelmezhetőség érdekében
rendezte össze Vjásza a védákat. Vjásza, az isteni
bölcs, aki Dvaipadzsána (= Szigetszülötte; mivel
anyja egy szigeten hozta a világra) néven született.
(Apja; Parásara, egy vezeklő életet élt nagy bölcs
volt, anyja Szatyjaki; a Gangesz és a Jamuna folyók
találkozásánál uralkodó király fogadott leánya.)
Vjásza jelentése „elrendező”, mivel erdei remeteségében tanulmányozva a Védákat, rendezte el azok értelmét oly módon, hogy mindenki megérthesse. Így alkotta meg a Maha-báratát. A Mahabárata történelmi eseményeket összefoglaló mű,
melyet a Ráma-jánával és a Puránákkal együtt az ötödik Védaként tartanak számon. A Gitopanisad;
gìta – upanisad → bizalmas tanìtás, miként a Jasopanisad; Jas – upanisad. Mindkettő költői párbeszéd a Legfelsőbb és Ardzsuna, ill. -Jas ős-jász
bölcs között. Vjászát a Legfelsőbb egyfajta inkarnációjaként (megtestesüléseként – nem személye avatárjaként!) is emlìtik. Az ìrásosság általánossá válása
előtt nagy jelentőségű volt a szájhagyományosság
hiteleségét segìtő költői megfogalmazása a továbbadandó tudásnak, ismereteknek. Nem véletlenül a
munik (a védikus bölcseletben jártas bölcs szellemi
emberek) nem csak memorizáló képességükről, de
költői vénájukról is hìresek voltak. Hát az egykori
ékesszólók közt is megszemélyesült a Legfelsőbb
fensége Usana (Sukracsarja) alakjában, aki egyébb
iránt eszes-, e-lőrelátó politikus is volt, másfelől démonok-, démonikus személyek lelki tanìtómestere,
ami jól bemutatja a MINDEN gazdag-, sokszìnű
komplexitását. Mert, hogy Isten nem egysìkú, nem
szűkölködik semminek hiányában, személyes személyisége éppoly teljes, mint a MINDEN ÖnMaga.
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titokban hallgatás vagyok bölcsekben a bölcsesség - győzni vágyók cselvetése ítéletben büntetés
Úgy tartják, hogy valami addig titok, mìg egy ember
tud róla. Hát ha a Legfelsőbb a titokban a hallgatás,
akkor hallgassunk a titkokról. Különben is: „Hallgatni arany!” ( -nem- mellesleg; ìrni Petőfi  ) Más
helyütt: „(Szólni) Beszélni ezüst, hallgatni arany!”
Egyáltalán mi a titok? Talán az, ami nem tartozik
más(ok)ra. Ilyen pedig nem csak emberi elmeszülemény lehet, de olyan természeti titok is, amivel
akár foglalkozni sem kéne. Minek örökkön titkok
után kutakodni, titkokat keresni, kutatni? BBB.
„MINDEN” -részlet- „…Második tudnivaló: A
MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni, hisz mindennek része, miközben minden Őbenne van, s
mindennek figyelője, mozgatója, felügyelője és
minden elszenvedője. Szétterjeszti Önnön magát,
Önmagán belül; időben, térben és létben, szét a
végtelenben, mi csak Őbenne véges…” - megint
más a keresés és más a kutatás. A keresés mindig
üdvös, ám a kutatás túlmutat a puszta érdeklődésen, magában hordozza a „Mindent tudni akarok!”
vagy a kifürkészhetetlen kifürkészésére irányuló akaratot. Azt mondják, hogy Einstein halálos ágyan
azt is mondta: „Igaza volt a régi kìnaiaknak; - Ne
tégy semmit!” - s ìm már legalább is a bölcselkedéshez értünk, ha nem is a bölcsességhez magához,
ami ugyancsak erősen vitatható, hogy ki, kit s miért
tart/tekint bölcsnek? Pedig a bölcsek bölcsessége is
Isten fennségeinek egyik megnyilvánulása. Darwinnak tulajdonìtják azt a gondolatot, hogy „A tudatlanság mindig nagyobb önbizalomra vezet, mint
a tudás” - ha nem is tekinthetők önbizalomhiányosnak a bölcsnek vélt nagyjaink, az bizonyos, hogy
nem kérkedők, nem tolakvók. B.T.622. „…jó Jas te
mint gondolkodó ne aggódj mi hogyan lesz - nemzetséged minden tagja természete szerint tesz 623.
ott vagyok Mindáthatóként minden szìvben tudhatod - kápráztató energiám élőt bábként mozgató
624. hódolj meg a MINDEN előtt Nála keress
oltalmat - ha ìgy teszel békére lelsz elérsz legfőbb
hajlékra 625. e Bizalmas Tanìtásban titkok titkát
feltártam - tégy hát belátásod szerint eredményét
megláthasd 626. mivel alázattal jöttél ìm most újra
feltárom - legbizalmasabbik tudást hogyha figyelsz
belátod 627. értelmedet Reám szegezd légy a Hìvem szolgálóm - áldozz Nekem megìgérem Hozzám jutsz el barátom 628. kerüld minden vallás
útját egyedül Enyém legyél - néped s téged mind
megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj 629. tartsd ezt
titkon azok előtt kik nem bìrják hallani - ha Rám
irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani 630. azoknak akik hìveim bizalommal oszthatod - ha ìgy
teszel Engem szolgálsz Hozzám érsz majd utadon
631. Számomra nincs kedvesebb mint ki e tudást
megosztja - őszinte lelki törekvőt sötétségtől meg-

fosztja 632. e Bizalmas Tanìtásra ki figyelmét fordìtja - értelmével imád Engem s él a MINDEN-tudatban …” - „ne aggódj” „ott vagyok … minden
szìvben” „hódolj meg a MINDEN előtt” „békére
lelsz” „titkok titkát feltártam - tégy hát belátásod
szerint” „mivel alázattal jöttél” „hogyha figyelsz”
„kerüld minden vallás útját” „megóvlak” „bìzzál”
„ne félj” „tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bìrják
hallani” „azoknak akik hìveim bizalommal oszthatod” „ki … értelmével imád Engem” - hangzott a
sok Isteni tanács, -ajánlás, -megállapìtás, -bìztatás.
Majd a második fordulat a cselvetéssel kezdődik.
Ilyenkor mindig kénytelenek vagyunk belátni, hogy
a MINDEN nem ilyen, vagy olyan, de ilyen is, meg
olyan is, azisnemis. B.T.307. „…mint a MINDEN
itt s mindenütt áthatok mindig mindent - át de nem
Én vagyok bennük minden nyugszik Énbennem
308. vagyok s nem is azisnemis lásd be imìgy szólhatok - vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN mondhatom…” - A győzni vágyás a sokság
szemében dìcsérendő hozzáállás, ám megint figyelni kell a hely-idő-körülmény „szenthármasságra” amitől nem vonatkoztatható el sem Abszolút-, sem
pedig relatìv (viszonylagos, aktuálisan ’normális’)
megìtélés. A győzelemben mindig az a fájó, hogy
van legyőzött. („Jajj a legyőzöttnek!”) Nem kell ahhoz öldöklő csata, elég egy sport-, vagy más vetélkedés-béli összeakaszkodás amiben „…vesztes és
győztes barát nem leszen!” - mert hogy igaz barát
nem csak meg nem változtatna barátot, de le semmiképpen le nem taposná. Mégis ott az Isteni fenségek („…erő szépség tudás hìrnév lemondás és
gazdagság…”) sok-sok szìne/árnyalata az emberi
küzdésben. Küzdelem létért, élettérért, természettel
és Istenekkel, önmagunkkal és emberekkel s gyakorta kényszerül még a nem jellemtelen is cselvetésre. Cselez a csatár, gáncsol a csel-gáncs-ozó, ha
más módon győzni, felül kerekedni nem képes. Ám
a karma, a vissz(a)hatások rendje sosem cselez, sosem téved. Minden „ìtélete” (értsd; visszahatása,
következménye) maga az Isteni „bűntetés” ami akár pozitìv előjelű is lehet, miként gyakorta a keserédes győzelem, a maga lelkiismeret-próbáló következményével. A lelkiismeret komplexitása a lél
állapotával függ össze (hisz Ő eredendően Isteni!)
de aszerint jut felszìnre, ahogy azt „gazdája” szenynyezettsége megengedi. Nem véletlen a sok lelkiismeret-len ember. Mikor elhangzik, hogy „Ne ìtélj, hogy ne ìtéltess!” - akkor nem a következményektől való félelmet kell első helyre tenni, de a
szennyeződésment lelkiismeretet, a minden értelemben ’jó’ erkölcsöt. Ne a félelem igazgasson, hanem a félelem-nélküli tiszta szándék, a ’jó’ akarása,
az igaz jóakarata. Akkor ìtélet büntetése is ’jó’ lesz.
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létezés teremtő magja vagyok lényeg lényege - Nálam nélkül Rajtam kívül álló s mozgó nem lehet
A MINDEN-tudatban sokszor és sok helyen fölemlìtett „minden a MINDEN-ben” megközelìtés
direkt megerősìtése a szakasz második fordulata.
Nem csak, hogy a Legfelsőbbön kìvül, de Nála nélkül sem lehet soha semmi és senki. Az már a közérthetőséghez segìt, hogy „álló s mozgó” kerül szóba. Ami ugyanakkor el is kell gondolkodtasson,
hogy mikor állót vélünk érzékelni, ha azt alaposabban vizsgálat alá vonjuk, a látszólagos „állás”-ban
folytonos mozgás van. Áll egy épìtmény, vagy
bármilyen természeti képződmény, látszólag mozdulatlanul s közben (felépìtő) alkotóelemeinek parányai folyamatos mozgásban/rezgésben vannak,
hisz az egész anyagi megnyilvánulás alaptétele,
hogy mìg létezik, benne minden mozog/rezeg. Ha
valami ténylegesen megállna (legapróbb alkotóelemeit is beleértve) abban a pillanatban annak számára ott a megnemnyilvánulás, hisz itt mozgás nélkül nincs létezés. A „teremtő mag”-nak két olvasata
is lehet; 1. Isten paránya(i) a lényeg -minden léllényege(i) mintegy megtermékenyìtője létezések lehetőségének 2. az Úr a ’mag’ amiből (Akiből - és
Akin belül!) képes kihajtani a (mindenkori) létezés.
Tehát tér és forrás egyben a MINDEN, Benne és
Belőle. Miként képes létezést nemlétezésből alkotni
Isten? Végessel a végtelen, korlátolttal a korláttalan
fel nem fogható. Mindezt ne higgyük el, állìtsunk
fel helyette egy tetszőbb teóriát. Hamar be kell látni, hogy semmiből valamit, nemlétezésből létezést
csak valami embert ugyancsak meghaladó képes
létrehozni, aminek „technikája” előttünk örök titok
marad. Volt már arról szó, hogy bár a MINDENtől semmi nem független, mégsem Ő Maga végez-,
hajt végre mindent. Van számtalan „segédje” Akik
Fél(ig)Istenek s Akik úgy viszonyulnak a Legfelsőbbhöz, mint mi emberek a Fél(ig)Istenekhez.
Mikor még a Fél(ig)Isteneket sem értjük, hogy volnánk képesek a Legfelsőbb ismeretéhez közelebb
jutni. B.T.339. „…eredetem nem ismerik felsőbbségek s szentek itt - nem tudják hogy mindamennyi
Énbelőlem érkezik…” - lám még a messze felettünk álló Felsőbbségek sem ismerik Isten eredetét s
az Ő mindenségét, hát békéljünk meg korlátozott
lehetőségeinkkel. Fogadjuk meg a MINDEN megszólalásait, tudva hogy a szó maga is bekorlátozott,
hát még az azt értelmezni igyekvő elme. Különösen, ha megismételjük a „költői” megközelìtést: „a
beszéd (értsd; a szó) csak félreértések forrása” Minden bölcs tanìtás arra bìztat, hogy keressük a
lényeget, ne akadjunk fenn a részleteknél, legyenek
azok bármìly fontosak, de „ - Tessék, itt a titkom.
(szólt a róka) Nagyon egyszerű: jól csak a szìvével lát
az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. - Ami igazán lényeges, az a szemnek látha-

tatlan - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.” - Még az ìrásosság előtt „csak” a szó
volt, a beszélt hang, amit mìg hìven adtak tovább s
ferdìtés nélkül fogadtak meg, addig megszakìtatlan
volt a „tanìtványi lánc” (értsd: Tanìtó/k/ról Tanìtvány/ok/ra szálló tudás) hiteles volt az üzenet.
B.T.126. „…szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott tovább…” - Ahogy fogyatkozott az
emberi elme felfogó- s megtartó (memorizáló) képessége (mert, hogy mindenféle oktalansággal lett
lefoglalva!) úgy nyert szerepet az ìrásos közvetìtés.
Szóbeliség és ìrásbeliség mindig együtt járt. Az
ìrásosság a praktikumot szolgálta, de láthatóan szellemi üzenetek „raktározására” is alkalmas. Ennek
ellenére a valódi tudást mindig a Mester és a Tanìtvány közti bizalmas, bensőséges beszéd őrizte, hordozza, amiben sosem a terjengősség a jellemző, sőt.
(Jelen sorok ìrója Lelki TanìtóMesterétől lelki /be/
avatásakor pl. „csak” két instrukciót kapott hátralévő életére, lelki törekvése követésében: „-Őrìzzed
meg az erődet /értsd: lelki erő!/ és a derűdet!” egyik sem könnyű, főképp mindig! Hogy lelki törekvő sose legyen bánatos, -szomorú és hogy sose
csüggedjen, bármìly viszályok között, valóban nem
kevés feladat egy életre.) Nem véletlen úgy a Bagavad Gìtában, miként a Bizalmas Tanìtásban a párbeszédes forma „alkalmazása”. (Egykor, jobb memóriájú lelki emberek százezer-szám versszakot recitáltak, amit a segìtő szándék leginkább verses alakban jelenìtett meg a könnyebb tanulhatóságot elősedìtendő. Mára még a csak 640 szakaszból álló
Bizalmas Tanìtás szó szerinti megtanulása, megőrzése és továbbadása is bajos élőszóban! Marad hát
a praktikum s már az sem kevés.) A Tanìtó tanìt, a
Tanìtvány tanul s talán okul, ha megfogadja a tanìtást. Mert valamit megtanulni egy dolog, azt átültetni gyakornok minden napjaiba, egy másik. Azután egy harmadik, hogy miként lesz az hitelesen
élve, megélve, képviselve? Pedig hát ha „…létezés
teremtő magja vagyok lényeg lényege - Nálam nélkül Rajtam kìvül álló s mozgó nem lehet…” - akkor nem csak fűben, fában, nem csak létben s minden másban, de mindenben ott „szunnyad” a Legfelsőbb, Aki „levetkőztethető” a MagaMagára húzott* s az emberiség által ráruházott milljomrét
köntösből. (* Isten személytelen energiáinak megnyilvánìtására alkotja meg újra és újra minden teremtettségben azokat a szabályokat, módokat és
formákat, ami révén a Nagy Mű működik. B.T.
249. „…megnyilvánult természetem nyolcrétegű
öltözék - föld vìz lég hő térrész egyszer ész értelem
s hamis én…”) Legyünk hát mindig- s mindenben
az Úr meglátói, hogy Benne haladhassunk Őfelé.
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fenségemnek nincs határa önmagában végtelen - ezért párat felsoroltam hogy segítsem értened
Ami talán itt leginkább figyelemre méltó, az hogy
„párat felsoroltam” majd, hogy „segìtsem értened”.
Egyfelől pár dolog a számtalanból és azzal a segìtő
szándékkal, hogy -talán- megért(hes)se a kereső
emberi elme. Isten fensége korláttalan -miként végtelen ÖnMaga- mégis pár megnyilvánulását megemlìti, hogy úgy Jas (Tanìtványa), mint az Őt követő hallgatók és olvasók képet alkothassanak arról
mik is azok a dolgok, kik is azok a személyek, lények és mások, melyekre ha figyelemmel tekintünk
-netán gondolunk- akkor némi képet alkothatunk
az „önmagában végtelen” Legfelsőbbről. A B.T.
356. úgy hangzott „…rendben feltárom valómat
persze csak mìg feléred - felfoghatatlan MINDENhez emberi lét kevés lesz…” - tehát őszinte alázat
esetén személyes találkozáskor hajlandó feltárni igaz valója -egy részét (okulandó példaként)- az Úr
pl. a baráti módon közelìtő törekvő előtt. (értsd: aki
nem kìvánja megváltoztatni Barátját, Annak minden kedves és tán nem kedvelhető tulajdonságával
együtt fogadja el!) A MINDEN-t úgy fogadni el,
hogy Tőle van a „végpusztulás”(?), Ő a „vétkezők
Legfőbb Bìrája”(?) és/vagy „pusztìtók közt az idő
(?)” vagy „pusztìtó halál”(?) és/vagy „csalásból szerencsejáték”(?) és/vagy „győznivágyók cselvetése
ìtéletben büntetés”(?) Isten nem „darabolható” fel,
teljes egészben „kell fogyasztani”! Azok a tanìtások
melyek másokra ruháznak át nem kedvelt kellemetlenségeket, be kell látni; hiányosak. Mert, hogy nem
csak fenségének nincs határa, de épp ìgy végtelen
valójának sincs. Mikor ember ha kötelességet követ, kötelezettségeit teljesìti, bizony gyakorta adódnak -általánosságban, megértés hìjján- kellemetlen
teendők. Mikor ’tanuló’ (korú) gyermek és fiatal
még nem látja be, hogy később jön el sokminden
rendelt ideje, éppoly kiszámìthatatlan következményekkel jár, mint mikor a ’családos’ életrendű nem
házasodik, nem vállal két gyermeket, kerüli a munkát, vagy ha végez is valamit azt undorral, hibákkal
végzi el. Óriási baja az emberiségnek, hogy nem
tud a ’visszavonult’ életrendről, tudatlanság hiányában nem enged el semmit, pedig világosan kinyilatkozta Avatár Balarám a valódi tudás ismérvei -többek között- B.T.440. „…ragaszkodás csak Énhozzám
elengedve már mindent - házat asszonyt fiat rokont
társaságot kerülve 441. az Abszolút Igazságnak töretlen
kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett
látása…” - mely „magatartás” legideálisabb ideje a
visszavonult életrendre (úgy 50 év felettre) tehető.
Fiatalabb korban első a tanulás, majd (úgy 25 év fölött) család és munka. Figyelmes tanulás és elsősorban nem az iskolákban (persze ott is!) de a természetes való(di) világban. Nem a „Tele Vìziós” virtuális „illúzió-országban”! Tisztes munka és rendes

család megkerülhetetlen! A szexualitás sem tiltott
annak rendelt idejében és „rendeltetésével”. A szex
„feladata” nem az érzékkielégìtés, hiába alkalmas
rá. Éppúgy függősìt mint a drogok, az alkohol, a
nikotin, vagy az ìzfokozók. Mind olyan hiábavalóság, ami minden életrendben gátolja a kötelességteljesìtést. Rabol időt, tiszta látást, helyes értékrendet. Mire őszinte lelki törekvő a ’lemondott’ időszakba ér (úgy 75 év felett) a három előző köteles
idő gondos (el)végzését követően, már biztos léptekkel haladhat a tisztulás útján. Akinek az életéből
hiányzik a ’lemondott’ utolsó szakasz (ami nem egyezik a melegfürdős-, világjárós-, módos nyugdìjas
évekkel!) és az azt megalapozó megvalósìtott első
három, annak bármi kìsérlete reménytelen oktalanság az Isteni fenségek meglátásában. Fontos és
megkerülhetetlen a női lét és a női erények. B.T.371.
„…vagyok… nőerény szó szépség hìrnév hűség nőész
kitartás…” értsd; női jó erény, bölcs női szó, női
tisztaság, a méltán követendő nő, női hűség, okos
női ész, töretlen női kitartás. Mert hogy nem véletlen a női létforma (maradva most az emberi fajnál)
Már tudjuk, hogy a női lét ide valósi, a Földi berendezkedést célzó lehetőség lél burka számára. Az
erényes-, bölcsen szóló-, tiszta-, méltán követendő, hű-, eszes- és kitartó nők nélkül mire is jut(hat)na
az emberiség? Miként a ’lemondott’ életrend előszobája az előző három életrend megélése, vagy az
’élvezkedő’ majd ’nyerészkedő’ majd ’uralkodó’
meghatározottságot követő ’gondolkodó’-i jelleg,
úgy az üdvözülésre alkalmas igaz férfi lét alapja
(értsd; megtisztulás felszabadulásra) az előbbi „jelzőkkel” megélt nő(ség). Az egymást követő életek,
egyszerűtöl az összetetten-, majd állatin át az emberiig, a női létformához vezetnek. Miután azt jól
élte le az ember, kerül(het) férfi testbe (lélt hordozó
hìmivarsejt, a petesejtet megtermékenyìtendőn
hìmivarúként fejlődve ki, s -születve meg). Amìg a
hölgyek nem élik meg fenséges női létüket, addig
újra és újra nőként születnek (ha csak nem emberinél alantasabb létformában!) és előttük a fejlődés
feladata. Hiába tagadja legtöbb szellemi iskola a
testi visszaesést, -értsd: előzőnél „primitìvebb”
létformában történő újabb testetöltés- az a férfi, aki
méltatlanul töltötte el életét, akár újabb férfi lehetőség helyett női létformába kényszerülhet, hogy
fejlődhessen. Megfigyelve az emberi történet kultúráit, megállapìtható hogy mindig a női lét a küzdelmesebb, hiába a férfi „hősiesség” kitüntetett megéneklései. Hogy vannak nők akik (férfi) „uruk” kegyéből -akár- kényelmes életet is élhetnek? Közülük
sosem kerülnek ki az Isteni fenséget példázó nőalakok, az erényes, ékesszóló, tiszta, követendő, hű,
okos és kitartó (nem kitartott!) asszonyok.
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bármit látsz is csekély fénye mindannak mi Én vagyok - szépség jóság erő dicsfény tudás netán hatalom
A B.T.353.-ban Jas ìgy fordult Úr Balarámhoz: „…
világìtsd meg hat fenséged mi világot hatja át - erő
szépség tudás hìrnév lemondás és gazdagság…” itt pedig a Legfelsőbb „szépség jóság erő dicsfény
tudás netán hatalom” körülìrást sorol. Ez lehet a
szájhagyományozás- (félrehallás) és/vagy a sokszoros fordìtások következménye, de ahelyett, hogy ezen aggályoskodnánk, nyugodtan párhuzamba állìthatjuk a fenségként jelzett tulajdonságokat. Erő,
szépség, tudás dolgában nincs „változás”. Hogy
’jóság’ ≈ ’lemondás’ (?) vagy a ’hìrnév’ ≈ ’hatalom’
(?) netán ’gazdagság’ (?) vagy fordìtva (?) a ’dicsfény’ ≈ a ’hatalom’ vagy a ’gazdagság’ (?) Mindegy
is. Az biztosan mondható, hogy a lemondás, ami
egyfajta önmérséklet, bizonyosan ’jó’ vonatkozású,
hisz ugyan bármit megtehetnénk (köszönhetően az
Istentől kapott szabad akaratnak - és a „bármi”
alatt értelemszerűen a realitással bìró dolgokat kell
figyelembe venni!) mégsem kell megtenni mindent.
Szinte végtelen a lehetőségek között a hiábavalóságok száma. Újra csak hangsúlyozni érdemes, hogy
úgy a Bizalmas Tanìtás, mint a MINDEN-tudat
nem a Földi boldogulás, itteni berendezkedés és/
vagy anyagi/testi kielégülések útmutatója/segédlete, sőt! Ha csak a lemondásnál maradunk, bizony
sokak elképzelhetetlennek tartják kétes alkalmak
figyelmen kìvül hagyását. Ezo beállìtottságúak, még
azt is hozzá teszik, hogy nem véletlenül állìtotta
elénk a sors az adott körülményt, de azért, hogy éljünk vele. Azonban a lelki fejlődést eszményìtő gyakornok tudatosan fordul bármi adandó felé, aminek
legáltalánosabb végkifejlete; Minek a’? Mert, hogy
tudja, lél és test egybetartásához ugyan csekély dologra van szükség, a hiábavalóságok pedig gyüjtőnevükben hordozzák „szolgáltatásukat” azt amihez-, vagy amire vezetnek. Nem beszélve a vissz(a)hatás már megismert törvényéről, hogy amivel kapcsolatba kerülünk az nyomot hagy, minél mélyebb
a benyomás/behatás annál masszìvabb a következmény s ha az anyagi, akkor nem az anyagitól való
mentesülést-, nem a tisztulást szolgálja. Nem hogy
nem segìt a felszabadulásban, de egyre erősebben
köt meg s ide. A ’hìrnév’ ≈ ’hatalom’ már képlékenyebb párosìtás, bár egyik szoros összefüggésben van a másikkal. A hìresség/közismertség
rendszerint egyfajta kapcsolati tőke, ami hatalommal is felruház(hat). Mìg a hatalom legtöbbször
ismertséggel is társul. A ’dicsfény’ ≈ ’gazdagság’
mindkét oldalát jobb ha pozitìv jelentéstartalommal
igyekszünk megtölteni s nem kétes misztériummal,
vagy ebül szerzett-, csalfa anyagi javak halmazával.
Higgyük a dicsfényt ’jó’ kisugárzásnak (ha látható,
ha nem hisz tudjuk, hogy megfelelő látáshoz, alkalmas szemre van szükség. Gondoljunk csak a B.T

383.-384. szakaszaira: 383. „…ha akarod megláthatod ezer istenformámat - nem kapta ezt meg még
senki hiányzott az alázat 384. ìm hát lásd a mindenséget mint örvénylik Énbennem - megadom a
látást hozzá legyen szemed minderre…”) A ’jó’
kisugárzás ’jó’ kötelékek túlsúlya esetén jut(hat) érvényre, hát aki azt szeretné sugározni (üzenni) embertársainak, azt kell(ene) épìtenie elmében és testben egyaránt. Mindig keresve és gyakorolva a ’jó’
kötelékébe tartozó tanìtást, társulást, testfenntartó
élelmeket, köteles munkát, időtöltést és ìgy tovább.
Mert aki ’szeszély’ netán ’nemjó’ által kìván hatni
(mert hogy annak domináltja), annak „dicsfénye”
kétes energia. Mitöbb baljós, amennyiben ha az az
egyén környezete számára vonzó, akkor a „prédikálás” (értsd: élettel s annak vezetésével történő
példamutatás) olyan lesz, annak dicsfényében tetszelgő egyén, olyan eszményű körökben lesz népszerű, ott bìr hatalommal. Mert hogy a ’nemjó’ s a
’szeszély’ éppúgy Isten teremtette kötelék, miként a
’jó’. Maradva azonban az első fordulatnál; ugyan
„csekély fénye” Istennek (értsd: ~ fensége megnyilvánulásának) bármi is, amit ember ha lát (kiterjesztve: érzékel) ám ebbe az is belefoglaltatik, hogy
bármit is érzékelünk, az nem független- s nem
mentes a MINDEN-től, legalább, mint az Ő Mindátható energiája. Ezt megértve okafogyottá válhat(na) a sok vallási szerveződés, -rìtus és épìtkezés,
különösen pedig a más hitek ütköztetése. B.T.338.
„…halljad Jas az abszolútot legfelsőbbik igazat adom hogy javadra váljon bizton járhasd utadat
339. eredetem nem ismerik felsőbbségek s szentek
itt - nem tudják hogy mindamennyi Énbelőlem érkezik…” - azaz sem a Felsőbbségek, sem a Földi
szentek nem tudják, hogy forrásuk a Legfelsőbb,
hát ìgy vagy önmagukat imádtatják, vagy köztes
Fél(ig)Istenek imádatára ösztönöznek. B.T.536. „…
tudd Jas hit is háromféle jó szeszélyes és nemjó olyan a hit kiben melyik erő ami mozgató 537. olyan vagy milyen a hited az meg kötésektől függ mutasd hited s tudod ki vagy tudod mi van legfelül
538. három féle felsőbbség van miként hit és ember is - jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt
keresi…” - sokan vallják „Egy az Isten” mégis más
templomokba járnak s nem egyszer kelnek ádáz
harcra egymással. Csak ismételni lehet a fenti hozzáfűzést „bármit is érzékelünk, az nem független- s
nem mentes a MINDEN-től, legalább, mint az Ő
Mindátható energiája”. Mégis be kell látnunk; mindenki más, mindenki máshol tart, hát más utakat
keresnek, -találnak és más Felsőbbségeket állìtanak
magasztalásuk legfelsőbb pódiumára, templomaik
oltárára. Más(ok)hoz és máshogy fohászkodnak,
mert különbözik kötelék-béli meghatározottságuk.
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mond csak jó Jas mivégre kell neked mindez ismeret - hisz csak parányom mi fenntart mindent ami itt terem
Úr Balarám nem azért kérdezett (vissza) mert ne
tudná tanìtványa érdeklődésének mozgatóját, hanem azért hogy gondolkodásra késztesse Jast.
Gondolja meg, hogy embernek meddig kell terjedjen „kìváncsisága”? A további két szakaszban aztán
Jas válaszol: B.T.380. „…most hogy ha csak részeket is Magadról elsoroltál - kétséget mi gúzsban
tartott egyszerre eloszlatád 381. köszönöm neked
Balarám mindazt ami elhangzott - teremtésről létezésről elmúlásról s Magadról…” - mert, hogy Jas
érdeklődésének mozgatója a Kuru mezei csata miértje s abban jász ősök elestének okai utáni tudakozódás volt, nem utolsó sorban a legfontosabb; ha
már ìgy történt -a Legfelsőbb elrendezése következtében- hogyan legyen tovább? És nem jóslatokat kért Jas, nem jövendőmondó előrejelzéseket, de
annak megérthetőségét; mi vezetett ide, miért alakult ìgy s miért nem szabadulhat az emberiség köztük a jász elődök- a maga sorsától? Jas -miként
általában a bölcs ember- nem oktalan részletekbe
kìván belebonyolódni és nem is vita kedvéért-, vagy
kétkedésből (netán kákán is csomót keresőn) „tudálékoskodik” hanem komplex ismeretekre kìván
szert tenni, melyek birtokában értelmi képességének megfelelően maga keresi- és találja meg a választ (az ő -relatìv- válaszát!) miértekre. Mert hogy
hangozhatnak ugyanazon kérdés szavai más és más
ember szájából, mégis a tudakozódás mozgatója-, a
megértéshez vezető segédlet mindenkinél más. Miket is vetett fel itt Jas? 1. B.T.353. „…világìtsd meg
hat fenséged mi világot hatja át…” - próbálja meg
Isten érthetővé tenni, az Általa birtokolt isteni fenségek mibenlétét? (értsd: erő + szépség + tudás +
hìrnév + lemondás + gazdagság és mindezek egyidejüségét!) 2. B.T.354. „…mond Balarám hű törekvő miként forduljon Feléd - milyen létre létformára emelje tekintetét…” - kikben- s mikben
nyilvánul meg a fenség (ha már ember nem képes a
személyes Isten megtapasztalására)? (Tudjuk és
lássuk be; végessel végtelen fel nem fogható!) 3.
B.T.355. „…kérlek avass bizalmadba segìtsél megértenem - mindenhatóságod ugyan hol és miként
lelhetem…” - olyan (be)avatást kér a tanìtvány
Mesterétől, ami megsegìti aggodalmai eloszlatásában. Ismét határozottan külön kell választani lél-t
és élőlényt, köztük kiemelten az emberi létformát.
A lél 100%-ban lelki, az ember majdnem 100%-ban
anyagi, hát ugyancsak másként kell fogalmazni és
értelmezésre törekedni, ha nem akarjuk elnagyoltan
összemosni a két személy ( lél és ember) sajátosságait. Ugyan az ember ’anyagi’ mégis áthatja úgy lényegi lénye, lényegalkotó (egyetlen, valódi önazonosságát meghatározó!!!) lél-je, minden testi alkotóelemének lényege (szervek-, molekulák-, atomok lé-

nyegalkotó lél-jei – mert, hogy minden egész-rész-,
azaz olyan önálló egységet alkotó létezés, ami önnön lél-je kizárólagos hatáskörébe tartozik /persze
tudva, hogy -szinte- minden mindennel összefügg,
minden mindennel ~ kölcsönhat/ s ìgy alkotva
mind nagyobb egész ’rész’-ségét) továbbá áthatja
az emberi testet (is) a Legfelsőbb Mindátható energiája. Hogy ebben hol- s meddig tart anyag s nem
anyag, igazából megfejthetetlen. Annyi bizonyos,
hogy rohanó életvezetés mellett kilátástalan még
csak (meg)sejteni is miérteket s mikénteket. Nem
véletlen a lassúdás ajánlása, amit rendesen akkor
tud komolyan gyakorolni lelki törekvő, amikor már
teljesìtette tanulói és családos életszakaszával járó
kötelezettségeit, azaz a visszavonult és a lemondott
életrendben. Aki előbb próbálkozik, annak a még
oly’ üdvös magasztos tudás keresése és/vagy
gyakorlása is csak (be)zavar kötelességteljesìtésében. A fenti második fordulat jelzi, hogy sok-sok
mindent sorolt fel Avatár Balarám* és nem csak
azoknak-, de mindeneknek csak Isten paránya az ami fenntartója. Mondhatni ugyancsak csekély energiát fektet az Úr abba, hogy az általunk észlelt megnyìlvánulás legyen s -működjön. (* Avatár Balarám
= Isten = MINDEN = Legfelsőbb = Úr Balarám
= az Úr … EGY és ugyanaz !!!) Tehát amikor
valaki a MINDEN- s az Ő sajátosságai/jellegzetességei stb. felől tudakozódik, akkor lássa be; Isten
számunkra felfoghatatlan! Nem véletlen a legtöbb
lelki folyamat hit alapú hìrdetése és követése, mégis
a MINDEN-tudat igyekszik mennél jobban megközelìteni a magyarázatok során az Abszolútot. Mikor itt (a Bizalmas Tanìtás-ban és annak hozzáfűzéseiben) és a MINDEN-tudat körülìrásában
más hitrendszerek megközelìtéseit keresi valaki,
akkor jobb ha tudja, mindazok a MINDEN-tudat
után (ki)alakult tantételek. Ezért nem lelhető fel itt
sem judaisztikus, sem tóra-, talmud-, vagy koránalapú, netán biblikus okfejtés/hivatkozás, hisz
mindezek még nem léteztek, amikor a valódi Istentudat már MINDEN-tudat alapú volt. Mégis hova
sorolható jelen bölcselet? (ha már ember csak olyan, hogy szeret mindent valami keretbe ágyazni)
Leginkább a hindu gondolatiság nagy útjának
Fenntartó (Visnu) eszményű** ösvényéhez. És miért merül fel, hogy a MINDEN-tudat a jász ősöknek is meghatározó eszmeisége-, vezérelve lehetett?
Mert, hogy végigkövetve a jász történetet (úgy 5-6
ezer évre, ameddig visszalátunk benne) azon jász
egyéni- és közösségi megnyilvánulásokat látjuk, melyek nem a fent vázolt más iskolák „tantárgyai” és
mìg újra letelepültek nem lettek, a Bizalmas Tanìtás
és a MINDEN-tudat megnyilvánulásai fedezhetők
fel. (** nem a Teremtő- s nem is a Pusztìtó alapú)
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most hogy ha csak részeket is Magadról elsoroltál - kétséget mi gúzsban tartott egyszerre eloszlatád
A kétség (nem ritkán a kétségbeesés) majd’ minden
embert zaklat és az sem vitatható, hogy az ilyen állapot -legkevesebb- gúzsba köt, nemegyszer -szinte- tehetetlenné tesz. Jas esetében is inkább (egyfajta) kétségbeesésről beszélhetünk, mint sem Istennel
kapcsolatos, vagy Vele szembeni kétségről. Lényeglátó bölcsek már ötezer éve is látták, hogy világunk
változik és nem kellemesebb-, mitöbb nem erkölcsösebb és nem bölcsebb irányba. Jól példázzák ezt
napjaink jogszabályokkal és jogi csűrcsavarokkal
(cselvetésekkel) körbebástyázott társas létünk-, és
kapcsolatrendszereink etikailag kiszámìthatatlan viszonyai. Hiába bármìly körmönfont jogi „biztosìték” ahol hiányzik a tisztesség, a jóerkölcs, bizalom
és megbìzhatóság, ott dúl a nézeteltérések kora.
(„De én úgy gondoltam!” „Nem arról volt szó!”
„Máshogy egyeztünk meg!” …) Persze az önmegvalósìtott* személyek azzal is tisztában voltak (vannak) hogy ez az Isteni elrendezések okán** elkerülhetetlen és nem az Úr „intézi” ìgy, hanem mi
magunk, gyarló emberek. (* aki tisztában van lényegi lényével, igaz kilétével - ** a nemesebb-, erkölcsösebb kort a degradálódás követi, természetszerüleg!) A kisebb ellenállás (fő)törvény erejénél fogva, a szellemileg és testileg könnyebbet (egyszerűbbnek-, célravezetőbbnek-, ésszerűbbnek látszót)
igyekszünk keresni, megvalósìtani és (meg)élni.
Nem választjuk a nehézségeket (önként). A lemondás (a közfelfogásban) megvetendő. Pedig nemrég
esett szó a B.T. lapjain a lemondás Isteni fenségéről
és azt is sokszor idéztük ide, hogy pl. Úr Balarám
Legfelsőbb volta ellenére nem tett meg bármit,
csak azért, mert megtehette volna. Nem csak a
mértékletességre kell gondolni, de egyáltalán megszokottak igaz miértjének fölvetésére. Mi végre
tesszük azt a sok Föld- és önpusztìtó cselekvést,
mit az emberi történet során eleink s mi magunk
ma folyamatosan elkövetünk? Miért nem kérdőjelezünk meg természetesnek ható gyakorlatokat?
Eredendően szellemi restségből, amit ’jó’ fölé halmozódó végtelen számú ’szeszély’ és ’nemjó’ által
meghatározott eszmény, -tett, -kapcsolat és -gyakorlat eredményez. Mikor Jas útra kelt, hogy kérdéseire hiteles választ kapjon, a jász ős As nemzetség magasan fejlett civilizációként élt (archeológiailag behatárolhatóan) baktriai városállamában. Épìtett-, mìves település, ìrásosság, fémmegmunkálás,
papìrkészìtés, lovaglás és kocsihasználat, tudatos
gazdálkodás, gyümölcs- és zöldségtermesztés, közben ridegtartású állattartás, kézművesség, stb. nem
utolsó sorban pedig Isten-tudat alapú társadalmi
szervezettség, -berendezkedés. Akár a civilizáció
csúcsának is tekinthetnénk viszonyaikat, hisz úgy
csoportos-, mint egyéni önmegvalósìtáshoz minden

adott volt. Mivégre hát a felhagyása ezen életformának? A valódi okról természetesen csak a MINDEN tudatos, de figyelve az akkori kort és az azt
követő eseményeket, érthetővé válhat a történés.

A megtelepedés egyfajta megcsontosodás, megmerevedés, elvesztése hajlékony rugalmasságnak. („Ami nem hajlik, az törik!”) Minden anyagi/tárgyi alkotás megköt, kötöttséghez-, kötődéshez vezet. Eluralkodik az emberi tévképzet, miszerint mi alakìtjuk a viszonyokat, ami természetesen igaz is (meg
nem is!) hisz jelen hozzáfűzések is úgy kezdődtek,
hogy „nem az Úr „intézi” ìgy, hanem mi magunk,
gyarló emberek”. Van a Nagy Rend és abban mi,
(kis)isten-képzetű emberek újabb ’rendet’ ’rendeket’ ’rendszereket’ alkotunk, önös érdekeink szerint. Leutánozzuk a lél azon törekvését, hogy uralkodva, istenkedve, fölébe kerekedjünk mindeneknek. Mire jutott ezen magatartásával a sok-, Istenre
kacsintgató-, Őt leképezni kìvánó végtelen számú
lél? Leesett az anyagi megnyilvánulásba („kiűzetett
a paradicsomból”) és itt próbálkozhat. Istenkedhet
kedvére s látjuk, nyomoruságára. Nem egy szellemi
iskola/vallás azt hirdeti, hogy ez a teremtettség az
ember számára történt/készült. Kérdés: és a többi
létforma az smafu? Nem csak rólunk (emberekről)
szól a világ, még ha jószerivel csak mi foglalatoskodunk vallással, filozófiával, mindenféle tudományossággal és ìgy tovább. Mindezek műveléséhez,
értsd: emberi elme műveléséhez nincs szükség a
természet leigázására, különösen pedig nincs élőlénytársak pusztìtására, kihasználására. A méltó vezetők nélkül maradt jász ősök között is eluralkodott a zavarodottság. Mire Jas visszatért övéihez,
már visszafordìthatatlanná váltak a viszonyok. A
nézeteltérések szétszabdalták a korábban harmonikus közösséget. (Ez a folyamat figyelhető meg nem
csak a különböző vallások darabolódásában ~szektásodásokban-, tudományos megosztottságokban,
de nemzetek nem csak kifele irányuló, de belül is
maró viszálykodásaiban!) A Kali juga működik.
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köszönöm neked Balarám mindazt ami elhangzott - teremtésről létezésről elmúlásról s Magadról
Nem véletlen a köszönet, hisz bizony alapos és alapvető ismeretek kerültek fölemlìtésre, bemutatásra az Úr által. Először is a Legfelsőbb megismerhetőségének módja jött szóba: B.T.246. „…figyelj
Jas most elbeszélem miként ismersz Engem meg törekvéssel lemondással Rám szegezett elméddel
…” - amiben világosan közli Avatár Balarám, hogy
törekedni kell -mármint a lelki előbbrejutásra!- le
kell mondani minden ebben hátráltató dologról és
az elmének a MINDEN lehet csak egyhegyűsége
célpontja. Ha nincs töretlen lelki igyekezet, ha mindig a vágykiélések a motiválók (élvezetek, javak, hatalom, hìrnév) az elme pedig szerte-szét csapong,
hát reménytelen a fejlődés - értsd: mentesülés (lél
mentesìtése!) az anyagi/testi befedettségektől. Nem
hogy javulna a helyzet, nem hogy kecsegtetne a felszabadulás, de mélyül az egyén válsága és fokozódik kötöttsége. B.T.249. „…megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld vìz lég hő térrész
egyszer ész értelem s hamis én 250. ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség - minden létnek leglényege parány részem örök lél…” - ìm az anyagi
megnyilvánulás tárgyiasult vázlata. Öt durva „elem”
/„halmazállapot” és három finom forma, ami ugyan anyag fölötti, mégis a lél teljes megtisztulásáig,
annak kényszere alá vetett. B.T.251. „…tudd hogy
minden Bennem nyugszik mikor van és mikor
nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és
ne csak hidd…” - az első fordulat a megnyilvánulás
helyét/foglalatát ìrja le, mìg a második fordulatban
célról, forrásról és a hit feletti tudatosságról van
szó. B.T.252. „…minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon…” - minden megnyilvánulás pedig nem kóbor szeszély-, szerencse- és véletlen műve, de az Isteni „vezérfonalra” felfűzött események,
történések láncolata (gyakorta megismerhető összefüggések eredője - nemegyszer pedig kifürkészhetetlen). B.T.257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó
mindhárom belőlem jő - engem mégsem érint egy
sem ìgy vagyok a Legfelsőbb 258. ezen változó
világban három jelleg vezérlő - mégsem látják mögöttesét érintetlen Legfelsőt 259. szinte legyőzhetetlenek jó szeszély nemjó kötők - hű követők
mégis tudják káprázat kerülhető…” - a kötelékek
hármassága megkerülhetetlen alaptétel! Amely gondolkodás ezeket figyelmen kìvül hagyja (létezésüket, működésüket és hatásukat) az ugyancsak bekorlátozott és kilátástalan kìsérlet a káosz átlátására.
B.T.272. „…tudod Jas hogy lél testet ölt kettősséggel fedem be - irtózat és vágynak harca örök lánc
lesz elmére 273. de ki egységre jut belül jámboran
él rosszat jót - abban felsugárzik lényeg csak azt
vágyja szolgáljon…” - a tényszerűen adott kettős-

séggel szemben -talán- csak az érintetlenség segìt(het) a „vele, de nélküle” alapelv elsajátìtása és
követése. Ami még hangsúlyozásra szorul a ’szolgálat’ belátása, elkerülhetetlenségének belátása. Már
tudjuk, hogy minden létező megnyilvánulás lényegi
lénye egy-egy örök lél. Vannak a megnyilvánulásban (annak fennálltáig!) örökké megkötött/bekorlátozott és örökké szabad (döntésképes) létformák.
A közgondolkodásban lél nélküliként kezelt formák
mást sem tesznek mint szolgálnak, végezve bekorlátozott mozgásterük/szabadságfokuk adta feladataikat. Gondoljunk csak a legprimitìvebbnek tartott
atomokra. Olyan „buták” hogy csak atomkodni képesek. Ám e szolgálatukat olyan pontossággal és
gondossággal végzik, hogy az egész anyagi megnyilvánulás stabilan épìthet/épülhet rájuk. A még
oly nagyszerű emberre bizony bajos kiegyensúlyozott szolgálóként tekinteni. Nagy-nagy szabadságában szinte csak vét és vétkezik. A véglegesen felszabadult lél-ek, akik teljesen megtisztultak, a MINDEN Benső Bizalmas szférájában őszinte odaadással csak szolgálják az Urat. Akik erre nem képesek,
azok végtelenjeinek számára teremtettnek időről-időre megnyilvánulások, hogy megìzlelhessék a szolgálatra való hajlandóság hiányából eredő kihìvásokat. B.T.278. „…aki örök Ő a MINDEN szól Avatár Balarám - lél a lényeg szintúgy örök a tett meg
eredményvágy 279. mindenség e mulandóság
kozmikus természetem - félistenek irányìtók fő
élvező Én leszek…” - nem csak világunk mulandó,
annak minden problémájával együtt, de a Felsőbb
Irányìtók és a Fél(ig)Istenek is. B.T.295. „…tudd
hogy van egy másik lét is ahol sosincs elmúlás - az a
világ akkor is van mikor itt kor éjre vált…” - értsd,
van hova törekedni és mulandó világunk megnemnyilvánulását követően is van létezés, „csak” máshol, máshogy. B.T.307. „…mint a MINDEN itt s
mindenütt áthatok mindig mindent - át de nem Én
vagyok bennük minden nyugszik Énbennem 308.
vagyok s nem is azisnemis lásd be imìgy szólhatok vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN
mondhatom 309. miként a szél leng a térben úgy
csapongnak Bennem Ők - Én csak terük s okuk
vagyok Ők sohasem veszendők…” - Isten nem
csupán teret biztosìt Önmagában bármi létezésnek,
de Mindáthatóként (személytelen energiája formájában) mindazt át is hatja és mint megfigyelő mindent figyelemmel kìsér. B.T.312. „…MINDEN önmagában teljes nem kell Nekem semmi sem - cselekszem de nem köt mégsem öröklétem semleges
… 332. Számomra nincs kedves gyűlölt mindenkihez egy vagyok - mégis aki Nekem hódol miként
jő úgy fogadom…” - hangsúlyozza az Úr és nem
véletlen, hogy oly sok szellemi irányzat található.
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ha úgy látod Kedves Uram képességgel elbírom - tedd meg azt hogy megmutatod legfelsőbbik alakod
Jas már eddig is igen messze jutott Avatár Balarámmal folytatott párbeszédében. Alig akadt hozzá hasonló ismert történelmünkben*. Legyen a jász ősbölcs bármìly ’bölcs’ rajta is erőt vesz az „élvezkedő”-i hit** jellegzetessége: „Hiszem ha látom!” (*
fontos különbséget tenni emberi ’történelem’ és ’történet’ között. Az előbbi az ìrásos/megìrt emlék,
mìg az utóbbi a valódi ősemlékezet által, az emberiségről felidézhető -igaz- történet! - **már tudjuk, hogy mindenkiben mind a négy Istentől eredő
meghatározottság jelen van → gondolkodó + uralkodó + nyerészkedő + élvezkedő - „csak” kiben-,
melyik-, milyen mértékben! A ’gondolkodó’-i hit
jellegzetessége: „Isten minden!’ Az ’uralkodói’:
„Tisztelem a hagyományt!” A ’nyerészkedői’: „Én
vagyok az irányìtó!”) Hiába kapott sok információt
Jas a „teremtésről létezésről elmúlásról s Magadról”
(mármint Istenről) az ős kìváncsiság benne is ott
matat. BBB. „Balarám” -részlet- (az idézett műben)
„…Az első szó: „Balarám” volt, az utolsó „ISTEN”. A második szó: „Krisna” volt, az utolsó
előtti „Minden”. Mindez véletlen? Bár a „Minden”
után és „ISTEN” előtt még van egy „ ? ”; talán az
örök kérdés?” - mert, hogy minden gondolkodó
emberben kérdés kérdést követ egész élete során.
Kisgyermekként az idegtépő; „Miért?” - majd egyre
artikuláltabb kérdések következnek évről évre, amit
a környezet leginkább elkerülne, mint sem hogy
igaz válaszokat adjon, vagy keressen. Aki próbálta
megtapasztalhatta: „Az igazság fáj(dalmas)!” Kìvülről, ha a környezetünket szembesìtjük azzal, belülről ha önmagunkat tesszük ki ilyen megpróbáltatásnak. Vélhetően Jas sem tudatlanságát kìvánta mérsékelni (hisz nagyon is nagy tudású volt!) hanem az
igazság elviselhetősége érdekében kért láthatóságot
az Úr mindenhatóságáról. Nem csodatételekre vágyott, nem varázslatokra, vagy bármi misztériumra
„csak” Istennel kapcsolatban az igazságra. Az elkövetkezendő szakaszokban majd megláthatjuk,
hogy a MINDEN látványa nem üdìtő! Látványa és
„működése” nem lányregény, de maga a hátborzongató végtelen erő. Inkább felzaklató és félelmetes, mint sem üde virágos rét. Azok az un. „halálközeli élmények” melyekről sok helyen lehet olvasni nem valótlanságok, de legfeljebb a vakìtó
káprázatig vezetik el azokat az utazókat, akik valami folytán átlépik élet s halál küszöbét. Igazából
csak egyik lábukkal lépik át a képletes küszöböt,
hisz nem képesek átkelni, vagy más választás hìján
nem lépnek be a hőn áhìtott kápráztató szférába.
Csak ìzelìtőül: B.T. 385. „…mintha milljom Nap
ragyogna Legfelsőbb úgy pompázott…” - a halálközeli élményekről beszámolók -gyakorlatilag- egybehangzóan a vakìtó fehérségen kìvül végtelen nyu-

galomról szólnak. Lám még/már Isten „fénye” is
békét sugároz, nem hogy teljesebb megnyilvánulása. Mikor Jas az Úr legfelsőbbik alakja iránt érdeklődött, már akkor tudta, hogy nem ember-alakkal
fog találkozni. Nem is bìrta még a MINDEN univerzális képét sem elviselni. Így van ember mióta
Istennel „koketáll” egyre csak emberformát képzel
(lásd a teljesen antropomorf mennyei -képzet- világokat), olyannyira hogy legtöbb vallási mű megfordìtja a képletet, nem Istennek van ember alakja,
de az ’ember’ Isten saját képére alkotott teremtménye (tehát Isten is valahogy ìgy néz ki mint mi),
ami az ’azisnemis”’ törvény(szerüség) szellemében
nem teljesen valótlanság „csak” „de” nem vizuális-,
formai szempontú! Komplex gondolkodású emberek (mint Jas is) tisztában van ezzel, mégis egyre
tolja a kìváncsiság: „Mégis, hogy nézhet ki Isten?”
A tudós társadalom egyre bonyolultabb-, nagyobb
felbontó-képességű- és nagyobb hatótávolságú
technikai eszközt hìv segìtségül. A filozófikus alkatok elméjüket igyekszenek kiterjeszteni. Mìg az
igaz önmegvalósìtott bölcsek úgy kérik az Urat,
hogy elbìró képességük szerint tárja fel Isten azon
Önnön „hányadát” ami megsegìtheti. Megláthatjuk
majd (B.T.390.) hogy Avatár Balarám Jas számára
olyan formáját mutatja meg (annak meglátásához
ad számára „szemet”) ami a jász ősök Kuru mezei
elestét is magába foglalja. Jász sosem hal ki (hisz a
tudást őrizni kell!) de a ’jász’ jelleg ugyancsak rejtőzködő. Olyannyira titkos, miként bizalmas ezen
évezeredes tanìtás, ami Avatár Balarámtól a jász ősbölcshöz eljutott és igaz jász szìvek ma is őriznek.
Ez a „titkosság” nevezhető tapintatosságnak is. A
szellemi- és erkölcsi hanyatlás korában-, jelen korunkban, értelmetlen olyan üzenetek közhìrré tétele, amire nincs ’vevő’. Sőt B.T. 629. „…tartsd ezt
titkon azok előtt kik nem bìrják hallani…” - mert,
azt, hogy a sokság mit szeret s mit kìván hallani azt
minden csatornán megtapasztalhatjuk. Hitvány
semmiségek, értéktelen csecse-becsék. A valódi tudás (be)fogadásához hiányoznak a megfelelő fülek,
szemek és nem is kér ilyent senki a Legfelsőbbtől.
Leginkább azért is hiányoznak az alkalmas érzékszervek, hozzá való értelemmel, mert a ’tudást’
mint megtanulandó-, megtanulható dolgot kezel a
köztudat, pedig a B.T.437.-441. szépen sorra veszi
azon „magatartásformákat” amit bárki magáévá tehet(ne) ha igénye volna rá s amint haladna tanulmányaiban úgy világosodna meg számára mi valódi
és mi az igaz érték. A B.T. alapvetően párbeszéd,
de vannak pillanatok, amikor kikényszerül a leìró
jelleg, miként az Úr feltárulkozása során a továbbiakban. Az Úr bevezet, majd a mesélő megkisérli
leìrni mindazt, amit Jas megtapasztalhatott.
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ha akarod megláthatod ezer istenformámat - nem kapta ezt meg még senki hiányzott az alázat
Az, hogy a MINDEN végtelen, az mostanra vitán
felül áll. Hogy mi fér bele a végtelenbe? Hát minden, mely ’minden’-ből semmi nem hiányzik. Azt is
tudjuk már, hogy végessel végtelen fel nem fogható
s ezt tapasztaljuk is örökkön, ha szeretnénk képzeletet a mindenségbe(re) kiterjeszteni. Avatár Balarám „ezer istenformát” emlìt, amiről azonnal érezhető, hogy csak szűk ìzelìtője a Legfelsőbb végtelenségének. Megszokott világunkban hagyományos
érzékszerveink érzékelnek. Érzetek emberenként
más-más mértékben és minőségben jutnak az értelem ìtélőszéke elé s hogy ott mi miként kerül mérlegelésre, -értelmezésre azt megint csak embere válogatja. Ki hogyan. Mára már kisiskolások is belátják,
hogy a „Hiszem ha látom?”-elv ugyancsak szűk
perspektìva, hisz mindennapi dolgaink jelentős hányadát nem is látjuk (át). Gondoljunk csak az elektronika-, informatika-, média, stb. világára ahol a
látszat végeredményeket tapasztaljuk meg, de hogy
az miként is vetül elénk kijelzőn, vagy monitoron,
azt csak a benfentesek értik. Ők is csak értik és
mert mindig úgy működik nem csak hiszik, de tudják, hogy annak a nemláthatónak az lesz a végeredménye. A kìváncsi ember sokszor szeretne jövőbeés/vagy dolgok mögé látni. Ez az első (’tanuló’)
életszakaszban a legtermészetesebb törekvés, de ha
komolyan vesszük az élthosszig tartó tanulás jelszavát, hát sosem hanyagolhatjuk az őszinte-, természetes kìváncsiság kényszerét. Ez az érdeklődés
lehet puszta tudásszomj, lehet eredményvágyó törekvés, vagy más motiváltság, nemegyszer haszonelvű akarás személyes vágyak teljesülése/teljesìthetősége okán. Avatár Balarám azért ennél nagyobb
koplexitást ajánl és teljesebbre inspirál. B.T.441. (mi
a tudás?) „…az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett
látása 442. de halld most azt mi az mit érts mi az
mit kutatnod kell - születetlen Mindáthatót MINDEN-t mint a lényeget 443. Benne mind mi által
ható ok s okozat nélküli…” - amihez hozzá kìvánkozik a „tudás-ismérvek” első „szentenciája” (B.T.
437.) ami legelőbb kinyilatkozásra került az Úr által:
’alázat’ ami a lelki úton úgy kutatásban-, tanulásban-, mint megismerésben első helyen kell, hogy
szerepeljen. Az alázat nem tekinthető különleges
ritkaságnak, majd’ mindenki tud róla, akár még ismeri is, azonban gyakorlása, különösen pedig őszinte megvalósìtása ugyancsak hiátusokkal bìr a
sokságban. Van egy ajánlás ’alázat’ dolgában; „Légy
türelmesebb a fánál, alázatosabb egy fűszálnál!” Mit
is tesz egy fűszál, ha bármi nehezedik rá? Meghajlik, lehajol s mikor az erő továbbhalad, szépen lassan felegyenedik, hogy az újabb megpróbáltatáskor
újra csak bemutassa figyelmes szemlélődőnek az

alázat gyakorlatát. Akad olyan szellemi ajánlás is,
ami arra bìztat hogy figyelmes szemlélődés által mindenből tanulhatunk, mindenben megláthatjuk Isten
Kiben/Miben-létét. Ha ìgy van, s bizony ìgy van,
akkor még inkább érthető, hogy az „ezer istenforma” tényleg csak paránya a MINDEN végtelenjének. Hogy szólt az Úr? „…nem kapta ezt meg még
senki hiányzott az alázat…” - azaz Jas koráig nem
termett még ember, akiben olyan mérvű (megvalósìtott és nem csak szìnlelt) alázat lett volna, ami
okán kiérdemelhette volna azt, hogy megláthassa
Isten (akár csak) ezer formáját*. (Megjegyzés: máig
sem született Ardzsunát és Jast követő olyan ember, aki ilyen kegyben részesült volna. Hiába voltak/vannak sokféle „isten-látók” Akikkel ők kapcsolatba kerülnek, Ők a Legfelsőbb Fél/ig/Isten
formái azon teljességükben, ameddig azok ható- és
hatásköre tart!) Ha vissza tekintünk pár sorral, látható hogy nem kell nagyratörő (ál)áhitat ahhoz,
hogy Isten formáinak végtelenjéből ìzelìtőt kaphassunk. Fű, fa, virág, méh, vagy hangya… mind mind
tanìt(hat) őszintén alázatos lelki törekvőt. Miként
bárminemű történésekhez való viszony. (* Isten
Személyesen öt ember-alakban szállt alá Földi világunkba: Parasuráma, Ráma, Krisna, Balarám és
Buddha. Őket ’ember’-ként /is/ megtapasztalhatta
környezetük. Azonban a Végtelen MINDEN nem
csak ember-alakban nyilvánul meg, de számtalan olyan formában, amihez nem elégségesek a megszokott érzékszervek, a berögzött felfogó- és értelmező képességek. Mìly sajátos is? Mára olyan eszközök állnak rendelkezésünkre amelyek érzékenysége
milliószorosan haladja meg az általános érzékelőképességet, mégsem láthatjuk meg Istent. Hiába
kutatjuk a mikro világban, hiába galaxisok között,
hagyományos emberi szemléletmód számára ìgy
láthatatlan Ő. BBB. „MINDEN” -részlet- „…
Második tudnivaló: A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni, hisz mindennek része, miközben minden Őbenne van, s mindennek figyelője, mozgatója, felügyelője és minden elszenvedője. Szétterjeszti
Önnön magát, Önmagán belül; időben, térben és
létben, szét a végtelenben, mi csak Őbenne véges.
MINDEN mindennek és Önmagának oka, áthat
mozgót, mozdulatlant, érzetet, vágyakat…”) Mi az
alázat? Kb. képesség (alkalmasság) és hajlandóság
(szándék) a MINDEN-el szembeni-, a MINDENnek való alávetettségre, s az ilyen állapot őszinte elfogadása, -gyakorlása. Azaz nem az uralom, nem az
uralkodás, fölébe kerekedése mindennek és mindenkinek, de elfogadása az Isteni elrendezéseknek.
Aki sikeresen gyakorolja magát az őszinte alázatban, az ugyanakkor, ugyanott, ugyanazokat a dolgokat másként fogja látni, mint a sokság emberei.
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ím hát lásd a mindenséget mint örvénylik Énbennem - megadom a látást hozzá legyen szemed minderre
A mindenség a MINDEN-ben örvénylik - szólt a
Legfelsőbb. Hány de hány galaxis és bennük csillagok végtelenje. A legújabb mérések több mint 2
billió galaxisról beszélnek (számba venni is képtelenség és ma csak eddig sejteleg az emberi elme)
mindez pedig a MINDEN-ben. Ahogy az Úr

mondja; örvénylik. Hol van ez a lapos Föld képlethez, amit több ezer évvel előzött meg a valódi
bölcs tudás. Igen és azok vezérelték az emberiség
nagyobb hányadát -miként ma is(!)- akik az orrukig
sem láttak(nak). Hogy tanìtotta ős jász tátos nomád
gyermekeit? BBB. „Oskola a puszta rétben” –
részlet- „… - Tátos apó mond el nékünk, milyen a
mi istenségünk? Hogyan árt és hogyan használ,
miként teremt, miként munkál? - Nemúgy héka,
nekünk isten? Hogyan volna hisz ő MINDEN.
Nincsen külön fölvigyázónk, az van csak mit Ő
tanácsol. MINDEN minden. Le nem ìrjuk, semmi
néven mi nem hìvjuk, le nem festjük, nem faragjuk,
körülnézünk s csak őt látjuk. Nézünk körül kìvül
belül, Ő ki mozgat, Ő ki derül. Tőle s Benne van
ami van, velünk Ő csak semmit akar. Hallgatózunk,
hátha halljuk. Tapogatunk, tán megfogjuk. Nem
érezzük az Ő szagát, hiszen Ő az egész világ. Ő a
kellem, Ő a csúfság, keserédes is Ő úgyám! Aki
erős, aki lágyabb, Ő ki fi és Ő leánya. Hangját csak
csendben hallani. Kéz nem tudja tapintani. Képét
szem észre nem veszi, orr szagát nem érezheti. Íze
nincs és van hisz MINDEN, leginkább üt tiszta
vìzre. Sorolva sincs vége hossza, végtelen ő bárhogy osszam. - Kérdéd hogyan árt vagy használ?
Csak azt adja kinek mint jár. Árt is nem is, jó is
nem is, áll is megy is, nincs és van is. Úgy cselekszik ahogy véled, tenmagad kell hogy azt érezd.
Sorsod felől Ő ártatlan, segìti csak a vágyakat. Tőle
semmi nem független, mégsem Ő ki munkál benned. Önnön vágyad ami mozgat, nincsen nyugta
amìg itt vagy. Majd ha egyszer tisztúlt léted, akkor
mondja - Itt a vége! - nem kell újra megszületned,
árnyvilágban tekeregned. - Kérdted azt is hogy teremt Ő? Nem nagy dolog, hisz Teremtő. Gondol
egyet jókedviben, egykettőre itt van ìme! Nem bìbeli napok hosszát, egyet sóhajt aztán ott áll. Kereng forog anyavilág, egész addìg mìg nem megáll!
Akkor áll meg mikor gondol, s attól csak a nagy
csönd honol. Örök nyugság e világban, újabb tervig

minden állhat. - Így lőn folyvást amint éri, kedvtelése elkìséri. Meg nem fárad, sosem szusszan, csak
cselekszik élet hosszan. De éltinek nincsen vége,
elejében sincsen része. Mindörökkön volt és lesz is,
mint a bennünk mozgó lél is! - Hogyan munkál? azt is kérdted- elmondom hogy jól megértsed. Elébb egy volt végtelenhosszt, lett a kettő teremtéskor. Egységben volt túlnan minden, mi túl egység;
kettős itten. Mi az itten s mi a túlnan? Lél az örök,
anyag múland! E teremtett nagyvilágban, buta anyag az mit láthatsz. Értelmét sok lél mi adja, de e
hely nem lél világa. Túlnanból lett ezen látszat, adta
az Úr sok lél vágyta. Urak akartak ők lenni, de hol
van úr nincs mit tenni! Ezért aztán elválasztá végtelenből e kis padkát, végeláthatatlan parányt, mit
úgy hìvunk anyavilág. Adott hozzá három jármot,
midőn serdìtett világon. Járja sok lél örök táncát,
mìg nem veszti három jármát. E világban folyton
folyvást; jó, szeszély és nemjó mit látsz! Ez a három ami kereng, kìvül, belül, testben, fejen. Kettősségtől van; rossz és jó, éjjel, nappal, némaság s szó.
Mert a kettő; van és nincsen, változást hoz és bilincset! Szabadság helyett van rabság! Mi körül
vesz; mind-mind fogság! Ekként munkál Urunk
itten, tanuld meg hát; mi mint lészen…” - hát nem
csekélység, mit a „primitìv” nomád kisdedek oskolaként megkaptak. Ilyen alapokról bizony más a világ. Máshogy ért és máshogy gondol olyan ember,
ki valódi tudást kap útravalóul tanuló éveiben. Teljes világkép, igaz mondákkal. Nem mesék és nem is
ámìtás, mit ébredező gyermekész ha megkaphatott.
Hozzá a tiszta erkölcs és dicső, nemes eszme. Ugyan minek lettek volna hìjján bőtermő Turán sìkságon, hol sem képzetnek sem gondolatnak semmi
határt nem szabott. Mikor akár gyermek, vagy
felnőtt derűlt éjen fűbe heveredve tekintetét az égre
emelte, láthatta a mindenség örvénylését. Tudta,
hogy forgás, kerengés az alap mozgató. Elemi részecskék elektronjai magjuk körül, bolygók Napjuk
körött, de forgandó éj és nappal, nyár és tél, születés és halál. Mikor a körforgást idő tengelyére fektetjük, elindul a hullámzó „szinusz-görbe”. Hullámzik, mint bioritmus; értelemnek, érzelemnek s fizikumnak ciklusa szerint. Hol fölfelé, hol lefelé, de
minden emelkedést ereszkedés követ és minden
hányattatás fölemelkedéshez vezet(het) ha gyakornok figyelmes és ügyel mindenre. Ezekhez is szemre-, megfelelő látásmódra van szükség, amit nem
Isten ad Maga, de a kiművelt ember képes maga
magának megteremteni. Ahogy Jasnak a Legfelsőbb (rész)egésze meglátására alkalmas szemet adott (kölcsön) akként fejlődhet/nyìlhat ki alázatos
lelki törekvőben az a harmadik szem, ami nem a
misztériumra született, de az igaz valóságra. Bizony
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mintha milljom Nap ragyogna Legfelsőbb úgy pompázott - sokezer száj kar ék illat mégis egyet formázott
A Nap számunkra igazából felfoghatatlan*, bele
nézni is bajos, hát még ha milliószorosával volna
dolgunk. Esetleges nemlétét pedig még elképzelni
sem érdemes, hisz az éltető/pusztìtó Nap nélkül mi
sem léteznénk. ’Milljom’ „változata” mint ha galaxisunkat sejtetné, annak temérdek napjával. (* Ha a
Napot nem vagyunk képesek helyén kezelni, miként tudhatnánk Istennel dűlőre jutni, mikor Napunk csupán az Ő paránya? – Legtöbb -személyes
alapú- istenes vallásbölcseletben visszatérő nehézséget okoz Isten Személyének/Kilétének behatárolása/körülìrása/formai értelmezése. A ’behatárol’hatóság a végtelen elfogadása esetén már nem különösebb gond, azonban ’körülìrása’ ’formai értelmezése’ leginkább hasonlatokkal-, vagy érzékelhető
megnyilvánulásaival történő azonosìtás útján próbálgatott. Gondoljunk csak a keresztény körben Isten és Jézus viszonyának felfogására. Van ahol a
Nagy TanìtóMestert Istennel azonosìtják, miközben buta babonaságnak nevezik pl. az ind mitológia
Avatárjait. Talán egyik praktikus megközelìtés az a
„koldusokosság” /bölcselet egy koldustól/ miszerint: „Nem tudom mi a minden, de a nem minden
biztosan kevesebb!” Azaz aki a MINDEN-t bármi/
bárki, Nála kevesebbel akarja helyettesìteni, az nem
a Legfelsőbbről beszél.) Hiába nyitott valamennyi
érzékelő képességünk (hallás, ìzlelés, tapintás, látás,
szaglás) a teljesség befogadására alkalmatlanok vagyunk. Kénytelen mindenki annyival beérni amivel
kapcsolatba kerül, azokról szerzett érzetekkel, majd
az erősen egyénfüggő értelem/intelligencia szerinti
feldolgozásával a kapott hatásoknak. Amit nem hallunk-, amit nem ìzlelünk-, amit nem tapintunk-, amit nem látunk- és aminek nem érezzük a szagát az
mint ha nem is létezne (?) (számunkra!). Mind eközben egyik másik hiánya, vagy nem alkalmazása
esetén a többi segìt(het) pótolni az érzet „beindulását” konkrét tapasztalás nélkül. Sokminden van
amit nem látunk, nem láthatunk, azonban hallhatunk róluk elbeszélésekből, netán hanghatás révén
következtethetünk arra, hogy valami történt s értelmünk fejlettsége szerint tesszük teljesebbé a hiányos információt. Nem látjuk a mikro-, nano-, stb.
világot, mégis elhisszük, sőt képesek vagyunk reális
következtetéseket levonni azon szféra viselkedéséről, ottani történésekről. Hasonlatosan járunk el az
analógia-törvény alkalmazásakor, amikor igyekszünk minél érzékletesebb párhuzamot húzni képzelet/gondolat és valóság között. Sokmindent nem
tapintunk-, nem tapinthatunk meg, mégis képesek
lehetünk más érzékszervek által „gondolkodni” felőlük. (pl.: „Mindent a szemnek, semmit a kéznek!”) Vagy épp tapintás által olvashatunk akár
(Braille-ìrás) látás nélkül. Még ìzeket és szagokat is

képesek vagyunk egészen érzékletesen jellemezni,
természetesen leginkább hasolìtás által. A szakasz
második fordulata sokezer érzékszervet sorol, melyek lehetővé teszik a kapcsolatot a megnyilvánulással. A ’fül’ nem merült fel, hisz a hallás általi tapasztalatszerzés Avatár Balarám és Jas párbeszéde
során maga a hang általi üzenettovábbìtás. Hallani a
Bizalmas Tanìtást -leegyszerüsìtve- annyi, mint hallás útján ismereteket szerezni valamiről, jelen esetben az Abszolút Igazság Jas-ra tartozó hányadáról.
Amikor sokezer szájról esik szó, az képezheti a kiadott hangokat (az emberi fülnek elviselhetetlen
hangerőt), szavakat, verbális mondanivalót(ember
számára felfoghatatlan fogalmakat), de a bekebelező, mindent elnyelő, felfaló szájnyìlást is (Isten
Pusztìtó aspektusának alakját), amit jelen történetben Jas a jász ősök, Legfelsőbb általi befalásaként
érzékel. Isten szájában tűnnek el a dicső harcosok,
bemutatva a hősök testi valójának, lelki szférába
történő átjutását. A sokezer kar, akár a tapintó érzékelés „szinonìmája”. Az ezernyi ’ék’ mint ékesség
a látvány, látás párhuzama. Avatár Balarám és Jas
párbeszéde ugyan -vélhetően- bizalmas kettős lehetett, de nem tudni, hogy mások miként tapasztalhatták meg az Isteni szózat megnyilvánìtásának
vizuális körülményeit. Balarámot és Jast bizonyára
bárki érzékelte, láthatta környezetükben, azonban
amit az Úr Tanìtványa számára -„speciális szem”
biztosìtása által- lehetővé tett, azt mások nem látták. B.T.383. „…ha akarod megláthatod ezer istenformámat - nem kapta ezt meg még senki hiányzott
az alázat 384. ìm hát lásd a mindenséget…” - szólt
a Legfelsőbb és akinek volt rá szeme az láthatta.
Nincs ez másként mindennapjaink történéseivel
sem. Kinek mire van s milyen látása/látásmódja,
úgy láthatja meg a gyakorta láthatatlant is, mert felfogó képessége fejlettebb a sokságénál, akiket Maya
Dévi (Illúzió Istennő) örökkön megtéveszt a felszìn
káprázatával. Az illattal kapacsolatban szép párhuzam található a B.T.498. szakaszában: „…testelhagyást követően mind burkol új alakot** - visszhatásként továbbviszi mint szél virág illatot…” (mert
hogy B.T.497. „…e világban lél parányom anyagot
ölt magára - öt érzékkel s tévképzettel kerül örök
csatába…”) Az érzékek mindegyike -ha a törekvés
céljának vannak alávetve, akkor- nem hogy gátlói,
de segìtői az embernek. A hindu gyakorlatban látható pl. hogy a szem szent képpel-, az oltárral van
lefoglalva, a fül a szakrális dallamokkal, az orr a
füstölők illatával, a száj hol a szent mantra zengésével, máskor az áldozati étel ìzével, a tapintás pedig a dzsapa-lánc (ima-fűzér) golyóin való lépegetést számlálja – ha lehet 64 x 108-szor. Hiába a
MINDEN „sokezer” „alakja” Ő EGY-et formáz.
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térdre rogyott Jas csak ámul MINDEN-t lát és egészben - átfogja a végtelent is valóság ez nem képzet
Átfogni a végtelent s mindezt valóságként megélni?
Nem kevés! Mi több -már-már- elérhetetlen. Nem
is tudunk ilyenről Ardzsuna- ill. Jas személyes találkozásán kìvül a Legfelsőbbel. Persze számtalan „isten-találkozásról” szólnak a könyvek (bár leginkább
mint suggalatok, üzenetek, parancsolatok és utasìtások… leginkább pedig hìvek fantáziájának túlkapásai), de be kell látni, hogy azok nem a Teljes megnyìlvánulásai voltak, hanem részlegességeké. Hiába
bogarásszuk a sok vallásos irodalmat, olyanokkal
nem találkozunk a BagavadGìtán és a Bizalmas Tanìtáson kìvül, ahol megjelenik Isten, mint: B.T.251.
„…tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van
és mikor nincs - vagyok minden cél és forrás fogd
fel ezt és ne csak hidd 252. minden ami csak létezik
gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon 253. vìznek ìze Nap s
Hold fénye vagyok tudjad öreg Jas - éppenìgy a
teremtő OM férfierő s térben hang 254. föld illata
tűznek heve minden lényeg lényege - lemondás a
lemondottban s lemondásnak értelme 255. vagyok
létnek ősi magja létezőket mozgató - tudókban azok értelme hősben erőt hordozó 256. szenvedély
és vágy nélkül is vagyok küzdők ereje - tiszta nemző jó atyákban és isteni szeretet 257. tőlem van jó
szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - engem
mégsem érint egy sem ìgy vagyok a Legfelsőbb…”
(érdemes visszalapozni az egyes szakaszok hozzáfűzéseihez) - vagy - B.T.304. „…most pedig a legtitkosabb bölcseletet osztom meg - Veled mivel hìv
barát vagy meglásd gondot oszlat el 305. oly világos
miként a Nap tiszta felséges tudás - egyszerűen követhető észfölötti majd meglásd 306. ki kétkedve
fogadja el annak sorsán nem segìt - nem jut Hozzám újra kezdi mìg nem éri tiszta hit 307. mint a
MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig mindent
- át de nem Én vagyok bennük minden nyugszik
Énbennem 308. vagyok s nem is azisnemis lásd be
imìgy szólhatok - vagyok MINDEN mégis a lél
parány MINDEN mondhatom 309. miként a szél
leng a térben úgy csapongnak Bennem Ők - Én
csak terük s okuk vagyok Ők sohasem veszendők
310. mikor világ nem nyilvánul minden száll fel
Énbelém - majd a megnyilvánuláskor új áradást
teremték 311. világkorok sora szerint jön majd oszlik anyaglét - mindez oka éppúgy vagyok s foglalatként adok tért 312. MINDEN önmagában teljes
nem kell Nekem semmi sem - cselekszem de nem
köt mégsem öröklétem semleges 313. nemszándékolt akaratom természeti törvényként - állót s mozgót megteremti okozat e mindenség 314. mikor
testben alászállok ostobák csak nevetnek - MINDEN-ségem föl nem fogják nem ismernek meg
Engem…” - később pedig - B.T. 318. „…csak EGY

vagyok mégis Enyém minden poszt 319. áldozat és
áldozás is ajándék mi ősöké - vagyok éppúgy mint a
szent szó fű és vaj meg tűz mi ég 320. univerzum
apja s anyja Ősatya is én vagyok - teremtő OM
minden tudás s Nálam összes hatalom 321. célja
vagyok mindeneknek fenntartó s fő ellenőr - tanú
mentsvár oltalmazó mag és mindezt szerető 322.
Tőlem jő a hő s az eső éppen úgy a szárazság - halhatatlanság és halál lét és nemlét Rajtam áll...” majd- B.T.339. „…eredetem nem ismerik felsőbbségek s szentek itt - nem tudják hogy mindamennyi
Énbelőlem érkezik 340. vagyok aki születetlen s az
ki erről tudatos 341. Tőlem jő a tiszta tudás kétségtől ment értelem - igazmondás megbocsátás és
végtelen türelem 342. éppen ìgy jő a nemártás önfegyelem lét s halál - bátorság és félelem is öröm s
boldogtalanság 343. forrása az adománynak jónak s
becstelenségnek - egyenlőség jóban rosszban eredete hìrnévnek 344. Belőlem van göncölszekér hét
sugárzó csillagja - azoknak meg korszakoknak s ma
élőknek ősatyja 345. mindaz aki fölismeri sokszázarcú lényemet - bizton hű törekvő lesz az megértve
a lényeget 346. Én vagyok az okok oka eredete
mindennek - az a bölcs ki belátja ezt mindörökre
hisz Bennem…” - mert, hogy mi is csak ámulni tudunk mindazon (még ha tisztes alázat meg nem is
rogyaszt), ami a MINDEN Által Őróla „körülìrásként” elhangzott a Bizalmas Tanìtás során. Számtalan további Isteni fenség kerül még sorra a B.T.
357.-376.-ban, utána pedig B.T.377. „…fenségemnek nincs határa önmagában végtelen - ezért párat
felsoroltam hogy segìtsem értened 378. bármit látsz
is csekély fénye mindannak mi Én vagyok - szépség
jóság erő dicsfény tudás netán hatalom…” - hogyan lehetne hát megfelelő „szem” nélkül a Legfelsőbbet „látni” ? Ám itt(ott) az azisnemis törvény,
miszerint e káprázat világunkban mindig minden az
is meg nem is az (aminek látszik), hát ha jó „szemüveget” veszünk fel, bizony az addigi vakság helyett
mindenekben megláthatjuk a Legfelsőbb létét és
ezerarcúságát. B.T.502. „…Napnak fénye Hold
fénylése tűznek világlása is - Tőlem ered ősforrástól
mìg e világ itt kering 503. létlényegként áthatok Én
rendszert bolygót földeket - Holdtükörrel növényeket életnedvvel éltetek 504. Tőlem van erjedés hője
ki s be járó életlég - tüze vagyok emésztésnek mi
négyféle éteké 505. minden szìvben benne vagyok
tudás emlék feledés - upanisad szerkesztője ismerője és a cél…” - ìgy a B.T. olvasása/tanulmányozása
során is, mint (Jas-)upanisadban (értsd: Jasopanisad) fellelhetők Isten végtelenségének azon morzsái, melyekkel ember talán kezdeni képes valamit lelki épülésére! Nemanyagi belső szemünkkel
megláthatjuk a MINDENT -majdnem- egészben.
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látom Te vagy kezdet és vég vagy a folyamatosság - Benned felső alsó világ s minden ami köztük áll
B.T.386. „…Jas … MINDEN-t lát és egészben átfogja a végtelent is valóság ez nem képzet” - tehát
Jas számára nem valamiféle álom, sugallat, megérzés, képzelgés volt egyben látni a MINDEN-t/Istent/a Legfelsőbbet, hanem megkapta azt a „szemet” ami ezt lehetővé teszi, meg persze azt a képességet amivel mindezt fel tudta fogni. Gondoljunk csak bele, minden a MINDEN (része), bármerre tekintünk -mintha- mindent látnánk, mégsincs képzetünk Istenről, az emberiség jelentős része egyenesen létét is tagadja. Még a hìvők túlnyomó többsége is Istentől elvonatkoztatottan értelmezi világunkat és Őt magát mintegy mindezen kìvülre helyezi (mennyországba, vagy máshová) ahonnan „kormányoz”. Nem beszélve „Isten-hátamögötti…” vagy „Isten előtt rejtett…” bármiről
való képzetekről. A MINDEN minden megnyilvánulás kezdete (a teremtettség létrejötte) s azok vége/pusztulása/halála, Általa/Tőle/Belőle jön, újra
és újra, hol itt, hol ott, hol ìgy, hol úgy. Ahogy nem
független a Legfelsőbbtől teremtés és megnemnyìlvánulttá válás, éppen ìgy bárminemű történés nem
történhet tudta (engedélye/jóváhagyása) nélkül.
Van hogy istentelennek nyilvánìtott körülményeket függetlenìtenek Istentől. Háborúkat, éhìnységet, nyomort és emberi kegyetlenkedéseket, -brutalitást. Mindezekért nem Ő felel, de tud róla s nem
ok nélkül történhetnek ilyesmik. Még csak nem is
lél parányai a felelősek. B.T.13. „…ki boldog ki
boldogtalan van ki örül van ki sìr - hideg meleg
fény és árnyék mind egyre csak változik 14. ne
higgy az ìly változásnak ez csak látszat áltatás anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást…” - ne
feledjük minden a MINDEN-ből származik, azaz
Neki valamifajta megnyilvánulása finom-, durva, illuzórikus-, vagy valóságos alakban, formában, energiával. B.T.15. „…testet öltött lélt is éri csak hogy ő
nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind az
összes testi kìn…” B.T.20. „…mi elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más - örök lélnek mind
egyre megy nem fogja a változás…” B.T.23. „…
nincs a lélnek születése halála sincs éppen úgy - ha
már megvolt nincsen vége számára nincs véges út
24. megölhetik mozgó testét de ki mozgat sértve
nincs - ősi az ő léte miként örök valósága is…” - a
lél nem illúzió még akkor sem, ha az Ő hatására
alakulnak dolgok az Isteni elrendezések/természeti
törvények keretein belül, azok szabályai szerint.
B.T.27. „…miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz
fel másikat - tesz a lél is egyre másra testi vándorlásokat 28. lélt a kard nem kaszabolja tűz nem hamvaszt vìz nem old - nem szárìtja szélförgeteg marad
bizton bármikor 29. lél a szilárd mozdulatlan ésszel
föl nem fogható…” - tudhatjuk, de igazából-, meg-

valósìtottan nem vagyunk képesek tudatában lenni.
Erősebbek a változó világ történéseinek örökös
kezdetei és végezetei, még folyamatosságát sem értjük, hogy miként s miért folyik? B.T.32. „…előbb
megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor minden egybe olvad* újra láthatatlan ő 33. van ki csodálja a létét van ki megtagadja őt - van ki látja hallott róla más csak csendben merengő 34. ki a testeket mozgatja nem árt annak semmi sem…” (* a
teremtettség megnemnyilvánulásakor olvad egybe
minden) B.T.37. „…szent volt a harc Kuru mezőn
isteni elrendezés - elkerülhetetlen végzet elhullt sok
agg s hős legény…” B.T.40. „…ott lobog a dicső
példa hiába az árvaság - bármìly nehéz is a sorsuk
előd példa fáklyaláng 41. nekik akik csatát vìvtak
mindent kellett adni fel - egynek kellett lenni
fényben testük vészben hagyva el 42. önös vágyuk
félre tették tűrték sorsuk folyását - aki ìgy él bűn
nem éri túllépi a léthatárt 43. ember hogyha dolgait
csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől
ìly lét bűntől mentesìt 44. ilyen módon legcsekélyebb törekvés is megsegìt - bizonytalan tévelygésből szilárd úton elindìt 45. tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint e földi
létre nemesebb viszonyba néz 46. ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz
jövőbe el nem téved higgy nekem 47. nem szédìti
mézes szóval misztikus édelgetés - nem gondolja
semmiképp sem hogy más nincs csak szép remény
…” - mert a MINDEN-ben van észlelt közegünkön kìvül a felső- s az alsó világ is. (~ mennyek és
pokol) Avatár Balarám világosan beszél: B.T.479.
„…jótól béke s harmónia szeszélytől tévelygő vágy
- nemjótól csak balgaság jő önpusztìtó tunyaság
480. bölcsességet jó szüli meg szeszélytől nő kapzsiság - nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás 481. emelkednek kiket jó köt szeszélyesek
maradnak - akik nemjó uraltjai pokol mélyre zuhannak 482. ki kötések** fölé kerül látja mind csak
késztető - megérti már a lényeget alázatos hìvem ő
483. érintetlen szintre jutva törekvő megszabadul földi kìntól késztetéstől igaz boldogságra jut…” (**
jó-szeszély-nemjó) B.T.220. „…rendìthetetlen hìvemnek nincs már semmi akadály - jöhet bármi sorscsapás
is nem feledi önmagát 221. akár testi kìnok sújtják
akár bármi érheti - elméjében megtisztulva semmi el
nem térìti … 223. MINDEN-tudat megsegìti léte
bárhogy hányja is - Rám gondolva megnyugodva
hagyja önös vágyait 224. nyughatatlan elme táltos
parázson él úgy lobog - ezért hűtsed örökké le irányt
csak úgy tarthatod … 226. ilyen hìvem már itt
boldog tudja MINDEN legfőbb cél - hiba nélkül
örök rendben éli jámbor életét 227. mindenben látja
a MINDEN-t s tudja mind a MINDEN-ben…”
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félelmetes nagyságodtól földre terül mindenki - Téged csodál minden lét s lény amennyi csak létezik
Ember sokszor vágyik „nagy-hatalmas” dolgokra,
majd amikor megvalósul/beteljesül alig bìrja el annak súlyát. A MINDEN bárkit letaglózna akár csak
részleges megnyilvánulása révén is. Reális gondolkodó* nem is képzeli, hogy Isten egyénválogatón
„bújkál” zajosan csoportosuló „hìvők” körében.
Ott az illúzió- és az önámìtás az úr. (* jelen esetben
ez nem a ’gondolkodó’ -osztály-béli- meghatározottságú egyén, hanem a gondolkodásra hajlamos,
arra alkalmas és képes ember !) Jas egy olyan helyzetről vall, ahol a Legfelsőbb kegye által kapott látása révén szemtanúja lehet(ett) egy csata végkifejletének. B.T.390. „…rettenetes fogaid közt látom népünk harcosit - Kuru mező minden hőse
lánglobogva szétporlik…” A B.T.385.-ben fölemlìtett „..sokezer száj” (melyek birtokosa ugyanakkor
„mégis egyet formázott”) azon „kapuk” melyeken a
felszabadult lél-ek távoztak ezen árnyékvilágból. A
„szétporlás” maga pedig az ütközet utáni tömeges
hamvasztáskor maradt por és hamu szétoszlása. Az
Úr „félelmetes nagysága” itt a küzdők elestében
nyìlvánul meg. Gyanútlan szemlélő a csata hevét,
nyilzáporok-, kardkaszabolások-, dárda hajìtásokvagy öklelések megtörténtét és azok következtében
a keletkező, élettel össze nem egyeztethető mérvű
sérülések következményeit észleli. Igen, ilyes formán néznek(tek) ki a hagyományos (jellemzően kézifegyveres) ütközetek. Ilyesmiket örökìtettek meg
a történetìrók, vagy azokat ihlető mesélők. Van azonban egy elhagyhatatlan különbség a Kuru mezei
csata és más katonai összecsapások között. B.T.4.
„…ami Kuru mezőn történt elrendezett dolog volt
- letűnt dicső korok léte … 5. olyan idők jöttek
soron ami már nem dicsőìt…” - szólt Isten amiben leglényeg a : „letűnt dicső korok léte” értsd:
vége a dicső(bb) idő(k)nek, másfelől a MINDEN
által elrendelt és elrendezett összecsapás korszakváltó. Ehhez képest az azt követő csaták az emberi
kapzsiság-, hiúság-, hatalomféltés alapú nézeteltérések következményei. Amikor is ember emberrel
egyezségre jutni nem képes. Leginkább mert nem
akar, uralni akar és mindent! A magyar történetìrás különböző irányzatai, más és más hadi eseményeket emelnek ki, tesznek misztikus magaslatra
(nemegyszer egymásnak ellentmondóan - kinek
melyik ütközet mit „ért”!) még azokat is amelyek
nem honvédőként értelmezhetők. Ama bizonyos
„kalandozásokat” hol elbagatelizálják (hiába volt
nemegy puszta rablóhadjárat), hol felmagasztalják,
mint a szervezettség magas fokú megjelenését (az
akkor még kezdetlegesnek tartott európával szemben). Ezután pedig ha teszünk egy nagy időugrást
és keressük napjaink és közelmúltunk békétlenségeinek/kudarcosságainak forrásokát, nem elég

„csak” a (hìres neves – hìrhedett) Turáni átokra**
gondolni, de figyelembe kell venni a ’semmi nem
múlik el következmények nélkül’ törvényszerűséget
s máris világossá válik, hogy sok-sok generáció
szenvedi meg elődök hóbortjait. (** ~ „Legyen
örök békétlenség a magyarság körében, mìg Róma
igáját le nem veti!”) A békétlenség -amìg visszalátunk- mindig napi aktualitás, a „fizetségeket”
pedig fizetjük szüntelen a „régmúlt dicsőségek”
okán. Hogy miért nem szól a történelem jász ősök
hódìtásairól? Mert sosem voltak hódìtók, miként
sosem térìtettek MINDEN-tudat szerű bölcseletük
nevében. Követték a „Téged csodál minden lét s
lény amennyi csak létezik” - szellemét. Mert minden élettelen létezési forma és minden élő-lény lényegalkotója -a lél(ek)- révén tisztában van a MINDEN Legfelsőbbségével. Minden létezés lényegalkotója birtokosa az ősemlékezetnek s általa tudás
lényegiségének. Lásd pl. BBB. „Jas útja” -részletek„…hegyszorost vezet az útja kérdi merre tudás kútja - kérdezi a hegyoromtól égbe nyúló jó rokontól…” - mert Jas (is) tudja minden lényegi lény igaz
testvériségét. Tovább menve: „…langyos szellő
megszaladva asókafát simogatva - lombkoronát
fújja fújja levélhullás mutat útra - tarka levél förgetegben kanyarogva rét felett leng - lassan szállva
hogy Jas lássa merre vezet az iránya…” - mert az
ősbölcs nem csak az „élettelen” heggyel, de az ugyancsak élő faóriással is lél-testvérként beszélt. E
szóváltások lehetnek képletesek is, de éppúgy
valóságos párbeszédek, amikor a bölcs kérdező
(akár) fennhangon kérdez s élő-élettelen válaszol; a
maga módján. Ezeket a módokat kell(ene) lelki törekvőknek kifürkészni, amikor is a természeti jelenségek beszédessége tudósabb bármi tudós tudósoknál. Lásd pl. BBB. „Tőhajtások” (Megfigyelések a
természetben és ami mögöttük van) -részletek- „A
kivágott fa életképes gyökereiről tőhajtás(-ok) nő(nek). A tőhajtás, az eredeti ős tő folytatása. → Ha
egy egyedi, önálló jegyekkel rendelkező csoport …
keveredések folytán elfajzott és az elfajzott törzset
kivágják, akkor -ha életképes- kihajt az ős tő, feltéve ha eredeti gyökereit föltárják, és az egykor volt
csoport, törzs, nép leszármazottai hitelesen fölelevenìtik, újra (meg)élik az önálló, egyedi jegyeket. „ vagy – „Van, hogy egy életképes tőbe, más fajtájú
vesszőt oltanak/toldanak. Ha megered, az oltóalany szerint él tovább, hoz termést a tő, de az már
nem az ős tő. → Ha egy elfajzott csoport … az új
jegyeknek megfelelő új hittel, új eszményekkel, új
szokások szerint él tovább, akkor az már nem az ős
tő, miközben a tő, mìg ugyan elfajzottan más csoportot … éltet, megtartja eredetiségét, ő maga nem
változik.” - és még megannyi MINDEN „csoda”.
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imádnak a Felsőbbségek mind Tebeléd hatolnak - mind lesújtva hatalmadtól kulcsolt kézzel dalolnak
Különböző vallások, különböző „minőségű” Felsőbbséget helyeznek tanaik centrumába és mindenek -különösen mások- fölé. Ezen státuszu Felsőbbséget magyar fordìtásban majdnem mindig
’Isten’ néven jelölik meg, de az Ő EGY-sége (Egy
az Isten!) nem úgy nyilvánul meg, hogy az a kizárólagos-isten, mindenki istene s aki nem azt imádja
az mind elesett és pokolravaló. Az ilyen Felsőbb
Irányìtók adott kör „Isten”-funkcióját látják el, de
messze nem a MINDEN egyikük sem. MINDENtudatú számára, de akár csak olyan gondolkodó egyénnek, aki túltekint egy közösség önérdekein, az
látja/belátja nincs olyan Legfelsőbb Aki valakiket,
valakik fölé-, vagy épp alá helyez. (Amikor azzal talákozunk -napjainkban, vagy az emberi történelemben- hogy adott embercsoport magát mások fölé
helyezte, az rendszerint ideológiával párosult. Akadt egy karizmatikus vezető személyiség, aki „küldetéstudatában” papjai -ideológusai- által olyan tanrendszert kreáltatott, melyre alapozhatta hatalmaskodása indoklását. Élettér, nemzetfelemelés, stb.
hangzatos szólamok mögé bújt a zsarnok, megfelelő indokokkal alátámasztva. Nyaloncokat mindig
minden zsarnok talál, miként a csúcsragadozókat is
hìven követik a potyázó dögevők) Az előbbiek nem
azt jelentik, hogy nincsenek a lelki törekvésben
kedvezőbb alaphelyzetben lévők, mint pl. a ’gondolkodó’ meghatározottságú személyek (egymillió
emberből ha egy!) hanem azt, hogy az embercsoportok között nincs hierarchia. Nincs felsőbbrendű-, vagy alsóbbrendű nép, még akkor sem ha nyìlvánvalóan tapasztalni élvezkedésben-, vagy nyerészkedésben előbb járókat másoknál. Csak hogy
egyik nemzet(ség) sem jut „alanyi” jogon üdvözüléshez, különösen nem mások kárára. Akik ìgy próbálkoznak, azok következő életükben értetlenül állnak üldöztetésük előtt azoktól, akiket (mármint hitbéli közösséget) előző életükben üldöztek, sanyargattak, megvetettek. B.T.332. „…Számomra nincs
kedves gyűlölt mindenkihez egy vagyok…” mondta az Úr Maga. Mindez könnyen belátható, ha
tudjuk a több élet elkerülhetetlenségét és azt, hogy
az újabb és újabb emberi megtestesülések nem
csupán a természetes lelki evolúciós fejlődés okán
jutalomból adódnak, de leginkább jóvátételi-, törlesztési célzattal. Valaki egyik életében európai keresztény hitű, következő életében arab muszlim.
Nem tudni miért, azt követően északamerikai mormon, később ausztrál ateista, majd délamerikai katolikus és ìgy tovább. Ez egyáltalán nem természetes, de be kell látni, nincs újra és újra azonos nép, vallás és a többi a lél számára. Ha pedig ez a lehetőség adott, miként lehetne az iszlám, a kereszténység, a judaizmus, vagy más felekezet Istene min-

denki kizárólagossága? Avatár Balarám által Jas számára feltárt felfoghatatlanságában tapasztalta a jász
ősbölcs, amint a sok-sok Fél(ig)Isten a Legfelsőbbhöz/Legfelsőbbe (az Ő Bizalmas Legbensőbb
Szférájába) törekedve imádkoznak. Azt azonban
már korábban leszögeztük, hogy legyen bármìly
nagyhatalmú egy Fél(ig)Isten, az Ő lényegalkotó lélje -sajnos- nem képes a felszabadulásra. Eltölti (az
emberi léptékkel) felfoghatatlan hosszú időt Fél(ig)
Istenként, majd emberi testben inkarnálódik* s ha
elég alázatos és kitartó Isten-tudatban éli kötelességteljesìtő jámbor életét (életeit) megtisztulhat. Fél
(ig)Isten-ként nem! (* földi körülmények között
emberi a felszabadulási esélyt biztosìtó legmagasabbszintű létforma, más szférákban/bolygókon
/létezésben más.) A Jas által látott Felsőbbségek
nem csak imára kulcsolt kezekkel dalolták szent dalaikat, de lesütött szemmel (a MINDEN hatalmától
lesújtva). Szégyenkezve addigi hatalmaskodásaik okán s azért mert Istennek képzelték magukat. A lesujtott hatalmasságok éppúgy elpusztultak a Kuru
mezei csata során, mint az emberi küzdők, csak
mìg az emberi testbe burkolt lél-ek felszabadultak,
addig a Fél(ig)Isten alakok lényegalkotói a Földön
emberalakban, más megnyilvánulásokban, más teremtettségekben ottaninak megfelelő legfejlettebb
létformába inkarnálódtak. Így tűntek el azon nemzetségek (jász sosem tűnt el!) melyeknek Felsőbbsége meghalt a korszakváltó ütközet során (mert
hogy a csata nem csak a Földön zajlott, de az egekben is a rivalizáló Felsőbbségek között) Lépjünk
vissza egy gondolat erejéig a B.T. 11. hozzáfűzésében leìrtakra. „…amikor kipusztul egy faj, akkor
annak oka, hogy magasabb mozgatója-, irányìtója,
vezérlője „leváltásra” került, státuszát megszüntették. Így a lél nélkül maradt pozìció és az általa képviselt létforma megszűnt. Ugyanez a helyzet a kihalt nemzetek Isteneivel is…” - mikor olyan hangzik el, hogy adott népet elhagyott az Isten, akkor az
az Ő istenükre lehet csupán igaz, ám ha egy ilyen
történés valós, akkor annak a népnek napjai megszámláltattak! Sorsuk a kihalás. Ritka a csapásszerű
(ség), leginkább fokozatosan maradnak erőtlenek,
életképtelenek, szerencsés esetben más nemzetségekbe/nemzetekbe be(le)olvadó. Számát nem tudjuk hány emberi nemzetség/nemzet/nép pusztult
már el, a mìtikus atlantisziaktól, asztékokon, inkákon át akár avarokig, vagy hunokig. Folytassuk a
visszatekintést a B.T. 103. hozzáfűzéséből. „…Az
az Isten is „fél”-Isten, akinek van Vele egyenértékű,
sőt Őt nemegyszer legyőző gonosz ellenlábasa.
„Töredék”-Istenek a nemzetségek Istenei, vagy a
sok-sok elrendezést mozgató, irányìtó Felsőbbségek éppen úgy…” - a MINDEN a Legfelsőbb.
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rettenetes fogaid közt látom népünk harcosit - Kuru mező minden hőse lánglobogva szétporlik
Az ìrott emberi történelem alig szól másról, mint
háborúskodásról. Nem szabad azt sem figyelmen
kìvül hagyni, hogy az emberiség nem csak embertársaival hadakozik, de a természettel és annak minden lakójával, baktériumoktól a nagyvadakig. (Sok
más is történt, de mint ha azok kevésbé volnának
emlìtésre méltók?) Hódìtások, bìrtoklások, bitorlások, mások (meg)térìtése, átformálása, legyőzése,
vagy uralom alá hajtása, kényszer, fogság, rabság,
rabszolgaság. Mások letiprása, megalázása, megsemmisìtése. Mindenütt a nézeteltérések és azok
megoldására/feloldására történő törekvés, rendszerint összecsapásba torkollik. Ez olvasható minden
ember lakta vidéken, függetlenül kortól, kultúrától,
társadalmi-politikai berendezkedéstől. Elgondolkodtató. A fölülkerekedés az érték? Az egyéni- és/
vagy csoport-érdek érvényesìtése? Nagyjából igen.
Már ismert előttünk, hogy a lél azért kerül(t) lelki
világból az anyagiba, hogy megpróbálhassa azt az
uralkodást, amire vágyik és/de nem tud megvalósìtani magasabb szférákban, hisz ott már foglalt az
Úr pozìció(ja). (Persze itt is foglalt, de ezt a „játszóteret” azért hozta létre a MINDEN, hogy lél
parányai kedvükre játszhassanak, eljátszhassák az uralkodót.) Uralni. Ember is erre vágyik. Időt, teret,
mindent és mindenkit. A Kuru mezei csata is egy
„nézeteltérés” emberi megoldási próbálkozása volt,
miközben maga a Legfelsőbb is ezen módot rendezte el korszakváltás megnyilvánìtására, a frontális
összeütközést. Bemutatni egy nemesebb kornak, az
abban élők számára, hogy - Lám ide jutottatok! másfelől előrevetìteni a degradálódó időt, a viszálykodás-, összeütközések képében. B.T.393. „…világ
sora hanyatlása szólt MINDEN mint Legfelsőbb
…” B.T.4. „…letűnt dicső korok léte … 5. olyan
idők jöttek soron ami már nem dicsőìt - ezt is meg
kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6. csak föléri
egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért kellett
nemes időt követni a botornak…” - Mikor valaki(k) számára nem felel meg a jobb körülmény*,
olyankor rendszerint jön a nehezebb idő. (* lásd: az
un. magasan fejlett civilizációk „tündöklését” elaljasodását, aberrációit, hanyatlását és dicstelen
pusztulását, nemegyszer nyomtalan eltűnését.) Mikor ember (embercsoport) elégedetlenkedik (jó)létével, jobbat akar, általában olyasmit tesz, amitől
mást-, többet remél. Helyén változtat, vagy addigi
környezetén. Tudjuk, hogy „világ sora változása (a
megállás halál)” de figyelmes szemlélő hamar belátja; nem kell ahhoz (agresszìven) beavatkoznia
embernek, hogy a változás szabadon folyjék. Úgy
egyénileg (külső-belső dolgainkban) mint közösségileg, folyamatosan változunk. Még csak nézetkülönbség, vagy annak feloldására való törekvés

sem kell! Szemlélteti ezt a négy életkor-csoport,
vagy életrend is. (tanuló – családos – visszavonult –
lemondott) Ha gyakoroljuk, ha nem az Isteni elrendezés nem csal meg. Hiába nagyoskodik ’tanuló’
korú gyermek, hiába függetlenkedik (szingliskedik)
családos életrendű, vagy mond ellent nyugdìjas a
visszavonultság erényének, öreg pedig a lemondás
üdvösségének, minden szembefordulás következménnyel jár. Hogy nem értjük a körülményeket?
Pedig mind-mind okozat, aminek oka van és legáltalánosabban egyénfüggő. Hiába -Felsőbb- predesztináció, ki-ki a maga sorsa kovácsa. Ugyanakkor, ugyanott, több féle képpen lehet választani,
dönteni. A sokat vitatott ’szabad akarat’ MINDEN-tudat általi megközelìtése; ~ az egyén mindenkori választási/döntési szabadsága. (a B.T. 7.
szakasz hozzáfűzéséből egy kis -ismétlő- előzmény:
Baratavarsát /melynek töredéke a mai India/ a
jámbor Kuru dinasztia szentéletű királyai kormányozták. Pándu, az igazságos, sokak által szeretett
király korán meghalt. Öt fia /Judistir, Ardzsuna,
Bìma, Nakula és Szahadév/ bátyjának, a vak Drìtarasztrának fennhatósága alá került. Bár Drìtarasztra
volt az idősebb, ő vaksága miatt nem foglalhatta el
a trónt. Egy ideig, mìg a Pándu-fiak fel nem nőttek,
mégis vállalnia kellett a kormányzást. Eközben -fiai
és tanácsadói nyomására- foglalkoztatta a gondolat,
hogy miért ne legidősebb fiát, Durjodanát ültesse a
trónra? Drìtarasztra fiai kezdettől fogva azon fáradoztak, hogy a jogos örökösöket, a Pándava testvéreket eltegyék az útból. Számtalan cselszövés, üldöztetés és megalázás után a Pándava testvérek
nem kerülhették el a nyìlt összecsapást. Így a kor uralkodói, seregeikkel és szövetségeseikkel két pártra
szakadva, a Pándavák, vagy a Kauravák oldalán sorakoztak fel a Kuru mezőn. Az ős-jászok a Kauravákkal voltak barátságban s mivel barátságuk tiszta
és őszinte volt nem firtatták a vakon született -elsőszülött- Drìtarasztra trónraültetésének mellőzését,
hisz tudták hogy fogyatékkal bìró személy nem
tölthet be uralkodói, vagy más magasvezetői pozìciót. Azon pedig nem vitáztak, hogy a fiatalabb
testvér, vagy az idősebb bár uralkodásra nem „engedélyezett” fivér örököseit illeti meg a trón. Hadba szálltak a baráti szövetséges oldalán…) Így hát
szabad akaratukból úgy döntöttek** a jász ősök,
hogy csatlakoznak a hadhoz. (** jellemük meghatározottsága mellett nem is választhattak volna más
utat) Sem hódìtani, sem sarcot szedni nem kìvántak, „csak” barátnak jobbot/segìtséget nyújtani.
Szokásos harcmodoruknak megfelelően nem a direkt kaszabolásból vették ki részüket, hanem kiváló
nyilazó képességeikkel a távolhalál „technikáját” alkalmazva támogatták a Kaurava hadat. Odavesztek.
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tüzet fogott köröst minden világok elhamvadnak - nem tudom már ki áll szemközt erő testem elhagyta
Szerencsénkre tapintatos az Úr. Nem tesz ki akárkit, akármikor személyes megnyilvánulásának. Legtöbben el sem viselnénk. A MINDEN nem a „Jó
Isten” nem az „Irgalmas” de minden. Amikor pedig laikus belegondol(na) hogy a Legfelsőbbtől
semmi nem független, nincs kire fogni másra a
mindenség (számára) kellemetlen (-nek tűnő) tapasztalhatóságait mint az Úr elrendezéseire, olyankor igaz hìvő is elbizonytalanodik. - „Miért teszi ezt
az Isten?” - talányoskodik, miközben az Úr „csak”
megengedi a törvényszerüségek (értsd: Isteni elrendezések) érvényrejutását. Mikor Földi kataklizmák
következnek be, szárazság, éhìnység, halálos járványok, olyankor legtöbben kételkedővé válnak,
vagy mindent egy (rajta - mármint Istenen és önmagukon- kìvül álló) gonoszra fognak. Pedig csupán a REND munkál. Semmi nincs ok nélkül és
semmi nincs következmény(ek) nélkül. „Sors-csapást” (akár) örökölni is lehet, mikor „vétlen” viszi
el a „balhét” elődök vétkeiért. Mondhatnánk azt, is
hogy azért ne vétkezzünk, hogy sokadizigleni utódaink ugyan már ne miattunk „bűnhődjenek”. Ilyenre azonban nem hogy nem gondol a sokság, de
még arra sem, hogy saját (ebbéli) életében (legalább) maga magát óvja meg tragikus vissz(a)hatásoktól. Mìly elenyésző is egy-egy „sorscsapás” a
Jas által megtapasztalt „világok elhamvadnak” effektushoz képest. Mert ez a ’világok’ nem kis Földi
lokalitás (nem csak Kuru mező) hanem számtalan
megnyilvánulás együttes megsemmiülése. Már tudjuk hogy nem egyetlen teremtés van (volt, lesz) de
folyamatos a MINDEN-en belül világok létrejötte,
(párhuzamos) fennállta és „túlérettek*/leáldozók”
megsemmisülése. (* a ’túl-érett’-re a romlás/rothadás megindulása a jellemző) Tekintve, hogy jelen
párbeszéd egy végzetes csata utáni tudakozódás a
továbbiakról, Avatár Balarám teljessége (részleges)
feltárásában mutatja be/meg felfoghatatlan nagyságát. „Tüzet fogott köröst minden” (?) Igen, tűz által történik elhamvadás, mint testek hamvasztásakor. Folyadékok elpárolognak, gőzük eloszlik a
térben, a szilárd alkotóelemek gyors oxidáció következtében „térnek vissza” ~ős/ásványi állapotukhoz. „Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk:
ìme, por és hamu vagyunk…” - szól a nagybecsű
„Halotti beszéd” (talán) hamvasztott maradványokról (?) mert, hogy ’por’ még csak-csak (egyfajta
kiszáradt, széteső szilárd anyag), de ’az hamu’
(„homou”) bizony égéstemék. Mindegy is, az bizonyos, hogy sok kóborló nomád népnél bevett
szokás volt a hamvasztás. (Már ahol akadt kellő
mennyiségben fa) Amihez azért az is hozzátehető,
hogy az emberi test (még soványan is) tartalmaz jól
éghető zsìrokat, amit mint ha „csak” meg kéne

gyújtani, „oszt elég magátúl” (már ahogy) De nem
is a technika és azok részletei a lényegesek, hanem
a lél nélkül maradt, halott testhez való viszony.
Történt már utalás korábban arra, hogy azon civilizációk/kultúrák melyek fölmagasztalva „dédelgették” (dédelgetik) „az gazdátlan” porhüvelyt, nem
igazán tekithetők magas szellemi szinten állóknak,
bármìly nagyra becsüli is anyagi alkotásaik révén
azokat az utókor. Hogy viszonyul egy test-tudatos
ember a nem anyagi lél-hez? Mint az a materialista,
aki azt vallja, hogy az elemek bizonyos magasan
szervezett rendezettsége lelki jelenségeket generál?
Ostobaság. Az Isteni lél képes magához/magára
vonzani/épìteni olyan anyaghalmazt, ami képes akár- intelligensen működni. Had álljon itt egy más
megközelìtés a szokásos „Halotti beszéd” értelmezésről az elektronikus országútról. (ilyen esetekben
a szerző megjelölése azért hiányzik, mert a „szerző” elfelejtette megjelölni maga magát - Óh áldásos/átkos anonimitás, valyh mire?) „…A közel 820
éves Halotti beszéd szavait úgy tanìtják az iskolákban, hogy „Ime, por és hamu vagyunk.”, vagy
„Biza, por és hamu vagyunk.” - egyik értelmezés
sem helyes. (Megjegyzés: ìgy ìródott az a sokat másolt ’eredeti’ : „isā, por ës homou vogymuk”) Az
„isa” nem azt jelenti, hogy „ìme” vagy „biza”, hanem „ìza”, mai hangalakban „ìz”. Az „ìz” lelket jelent…” Lám még az 1192 és 1195 közöttre tehető
ìrásban is nyomon érhető lél(ek) valamint a hamvasztott maradványok emléke. BBB. „Jásztörténet”
-részlet- „…Néztél már nyájas olvasó az egyik pillanatban még élő, majd a következő pillanatban holt
ember szemébe? Láttad/érezted már a lényegi különbséget, mit legtöbbünk egyenest eltagad? Az ős
jászok fölhagyva letelepült életet, vonulva pusztába
véglegest, megtanulták, megtapasztalták, hitték,
tudták és megélték a teljes életet. E teljes életből
csak az hiányzik -de mind- mit ma életnek képzelünk. A vándorló nomád, pusztai élet során eleink
semmiben nem szenvedtek hiányt. Századokig!
Úgy, vagy negyven generációt. Többet, mint István
óta magyar. Nem ismertek tulajdonlást, elbirtoklást,
természettől elbitorlást! Emelt fővel éltek, szálfa
egyenest és méltósággal haltak, mikor eljött annak
is ideje. Mikor ìjmester jász elhalt, fegyvere teste
mellé került az áldozati máglyára. Volt úgy, hogy
kedves lova is és nemegyszer önként belépett e tűzbe örökhű hitvese. … Igen áldozati volt e tűz, mert
a felszabadult lél „ruhája” mi hátramaradt, már
nem képezte imádat, vagy bármi becs tárgyát. Eredendően a jászok ősei kizárólag hamvasztással „temetkeztek”. Vándorló pusztai életük során azonban -elsősorban a tátosok példáján- el-elterjedt a
pusztába-vonulás...” (lásd: BBB. „Bevégeztetett”)
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elfogyott a vezérfonál mi MINDEN-hez vezetett - segíts rajtam el ne vesszek legbensődet had értsem
Ne csodálkozzunk, hogy Jas elveszìtette a (vezér)
fonalat. Szembesülni a végtelennel, képet kapni a
felfoghatatlanról ugyancsak megrázó élmény lehet.
Szókratésznek tulajdonìtják a feljegyzők, hogy „…a
bölcsesség legfőképp abban van, hogy tudom, hogy
nem tudok…” - mivel azzal vádolták, hogy „…
Vétkezik Szókratész* és áthágja a törvényt, mert
földalatti dolgokat és égi jelenségeket kutat, a silány
ügyet jónak tünteti fel, és másokat is erre tanìt”. A
vádra, Szókratész a fenti idézetet válaszolja, majd
ìgy folytatta: „…Aki jó valamilyen mesterségben, az
nem jelenti azt (bár ő magáról azt hiszi) hogy bölcs:
„Úgy látszik hát, hogy én ezzel a kicsiséggel mégiscsak bölcsebb vagyok nála, hogy amit nem tudok,
arról nem is vélem, hogy tudom”. (* Szókratészt
tanai miatt halálra ìtélték.) Bizony nagyobb az esély
nemtudásunk belátására, mint sem teljes tudásra
való szertevésre, ha rendelkezünk a B.T.437.-441.
szerinti tudás-ismérvek első kritériumával, az alázattal. Alázat hìjján esélytelen nemtudás belátása. A
sok nemtudó teljes bizonyossággal rohan a vesztébe, mitöbb másokat is erre bìztat. Az összerendezett gondolkodásnak elengedhetetlen kelléke egy
biztos vezérfonal, amelyen (amely mentén) haladva,
bármìly furcsaságokkal is találkozik a kereső ember,
bizton tudja magát, nem fog elvészni a rengetegben, kacér világ útvesztőiben. Hite szerint ki-ki olyan vezérfonalat választ (ha megteszi) amit hite
diktál. A tudatlan vakon tapogatózik az örök bizonytalanságban. A MINDEN-tudat a Legfelsőbbet tekinti biztos (sor/s/)vezetőnek. (B.T.437. „…
elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség…” !)
Jas nem a nemtudással bìrok, sötét táborába tartozott. Sokat tudott, sokat értett, de ìgy is megzavarta Isten megnyilvánulása. B.T.170. „…jó Balarám összezavarsz előbb mondád árt a tett - aztán
oktatsz cselekvésre mond az ember mit tegyen…” később - B.T.231. „…Legfelsőbb Úr hallgatlak én
szól a jámbor rétlakó - mégis kétség gyötör abban
biztos pont hogy fogható 232. mert az elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló - nyughatatlan dacos álnok mindig másra sarkaló 233. Balarám megértőn mondja tudom zsarnok gondolat - szorgos
hìvem mégis elér ha érintetlen marad 234. ki elméjét nem uralja annak kìn a törekvés - fegyelmezett
jó úton jár ez a legfőbb vélemény…” - majd ìgy fohászkodik Jas: B.T.398. „…kérlek ìm most szánj
meg engem hogyha nemtiszteltelek - fel nem fogtam MINDEN-séged kevés volt az ismeret…” - és
megállapìtja: B.T.400. „…szinte elviselhetetlen mit
Magadról mutattál…” - pedig már hallotta Jas,
hogy B.T.252. „…minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon…” - érzékelte Jas a világ „gyön-

gyeit” de (vezér)fonál nélkül azok szerte gurultak.
Nem fogta fel-, nem értette a REND-et. Még később is bizonytalankodik: B.T.535. „…mond Balarám mi van azzal ki ugyan hisz mégsem lát - szabályozást elkerüli jón szeszélyen nemjón áll…” értsd: összekeveredik benne a három kötőerő. B.T.
536. „…tudd Jas hit is háromféle jó szeszélyes és
nemjó - olyan a hit kiben melyik erő ami mozgató
537. olyan vagy milyen a hited az meg kötésektől
függ - mutasd hited s tudod ki vagy tudod mi van
legfelül…” - ’jó’ ’szeszély’ vagy ’nemjó’? Akiben
zavar(odottság) van, az nagyon könnyen elveszik.
Elveszettnek érzi magát. Nem látja, nem érti mi a
kivezető(út). B.T.43. „…ember hogyha dolgait csak
kötelességből teszi - megszabadul félelemtől ìly lét
bűntől mentesìt 44. ilyen módon legcsekélyebb
törekvés is megsegìt - bizonytalan tévelygésből szilárd úton elindìt 45. tudd hogy aki Legfelsőbbel
összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz 46. ki eltökélt és figyelmes
nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el
nem téved higgy nekem 47. nem szédìti mézes szóval misztikus édelgetés - nem gondolja semmiképp
sem hogy más nincs csak szép remény … 53. ne
légy tétlen ne is higgyed eredményvágy megsegìt ne káprázzon szemed fénye tedd mit kell és bìzva
bìz 54. tett gyümölcsét sose vágyjad egyformán élj
rosszat jót - ha ìgy teszel nem ér hiba hozzám jutsz
el utadon 55. csak sajnálat illeti azt kinek földi jó a
cél - lépj az útra minek vége mindent világìtó fény
56. összes földi tettnek éke kettős látást hagyni el elvárásnélküli legyél ez a lét művészete…” (’kettős
látás’ itt = belefeledkezés a kettősségek világába, az
EGY-ség felöli tudatlanság) Elvárásnélküliség. A
MINDEN-tudat egyik legfőbb „gyógyszere” miként az érintetlenség. Mìg előbbi a valódi szeretet
első fordulata, addig az érintetlenség egyfajta technika, viszonyulás mindenekhez. Nyilván a ’jó’ általi
érintettség üdvös, de szeszély s nemjó társasága
kedvezőtlen, súlyos esetben akadályozó a lelki fejlődésben. Mikor Jas ìgy szól: „segìts rajtam” - nem
valamifajta adományt várt „csupán” kérte „el ne
vesszek” s miért? Hogy: „legbensődet had értsem”
- ami megint nem olyan szokványos önös kérés, amivel a sokság Istenéhez fordul (egészség, gazdagság, hosszú élet …) Mert ’gondolkodó’ meghatározottságú személy (miként Jas) sosem anyagi/testi igényekkel áll elő. Szolgálatot keres (másokat,
nemzetséget, hazát, élőlénytársakat, FöldAnyát stb.)
első helyen pedig a Legfelsőbbet. Tudja, hogy az
Úr Önmagában Teljes - nincs szüksége semmire de az érdek nélküli kötelességteljesìtéssel lelki törekvő betölti/betöltheti „posztját”, amivel az Isteni terv arra halad, amerre a MINDEN gondolja.
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világ sora hanyatlása szólt MINDEN mint Legfelsőbb - érintetlenség óvhatja népedet mint jó erőd
A szakasz első fordulata -talán- a legsúlyosabb „intelem” a Legfelsőbb részéről. Szemben áll minden
„pozitivista” „hurrá-optimista” „szépelgő-édelgő”
szentimentális üdvtörténettel, „örömhìrrel” „fejlődés”-elmélettel. (Nem ok nélküli a sok idézőjel!
Mindegyik kifejezés több kötetnyi fejtegetés vitaalapja – lehet/ne/! ) A felsoroltak eszményìtői természetszerüleg tagadólag és/vagy elmarasztalóan
viszonyulnak ehhez. (viszonyulnának, ha tudnának
róla! Mert, hogy az idézőjeles trendek követőinek
nincs ismerete a Bizalmas Tanìtásról, miként a Bagavad Gìtáról sem. Akik pedig ez utóbbival már találkoztak, azok is zavarban vannak hogy mely interpretálását-, fordìtását/ferdìtését vegyék alapul?)
Tekintsük előbb -kvázi- munkahipotézisnek Isten
kinyilatkozását. Nem azt állìtja, hogy nincs fejlődés,
de azt hogy annak iránya a lél-ek felszabadulása
szempontjából negatìv. Amit az általánosság fejlődésnek vél, az anyagi/testi vonatkozású a lelki kárára. Akik abból indulnak ki, hogy a Földi berendezkedés és abban az emberi (testi) komfort/konform
az elsődleges, azok számára a totális (szellemi és erkölcsi) degradáció valótlan, butaság. Akik örömhìres üdvtörténetük alapján mennyei üdvözülést vizionálnak -mint végcél- (ahol mindenki marad az ami most, csak megszentesülten, itteni szeretteik,
barátaik felemelő, örök társaságában) azok pedig
nem komplex szemléletet követnek, de hit alapon
(ami vagy úgy van, vagy nem !!!) vizsgálódnak. A
Legfelsőbb kinyilatkozása világos és egyszerű, ami
ezután következik (immár több mint ötezer éve az
emberiség számára) az a soron lévő (azaz Általa elrendelt/elrendezett) ’lelki’ romlás, amiben nem a
pszichológia által pátyolgatott lelki jelenségekről
van szó, hanem minden ember lényegi lénye helyzetéről, minden egyes lél-ről, annak befedettségi állapotáról. Nagyon leegyszerüsìtve: minél fejlettebb
burokrengeteget ölt magára a lél, annál távolabb kerül annak lehetőségétől, hogy azoktól megszabadulhasson, megtisztulhasson. Lehet ezt az Isteni kijelentést semmibe venni, figyelmen kìvül hagyni,
csakhogy akkor nem értelmezhető, hogy az a sok
emberi „igyekezet” miért nem termett Földi paradicsomot az ember (értsd: minden ember) számára?
Oly sok vallás, felekezet hìrdette és hìrdeti az egyedüli üdvözìtő utat és ahelyett, hogy csökkenne az
emberi lélekszám a sok „üdvözülés” következtében,
egyer csak nő és nő, miközben a sokság alacsonyodik úgy szellemiekben, miként erkölcsiekben. A
MINDEN-tudat válasza az emberi túlnépesedésre
az, hogy a természetes „lelki” evolúciós fejlődésben
folyamatosan kerülnek lél-ek a legmagasabb emberi
létformába (végigjárva az alacsonyabb szinteket,
mint bakteriális-, gombai-, növényi-, állati hierarc-

hiát) ám tovább lépni, felszabadulni nem képesek.
Ne feledjük: amely lél-ek pl. a mennyei szférákba
(köznyelvileg a mennyországba) jutnak, nem maradnak ott örökre, hisz amint „felélik” odajutásukat
biztosìtó lelki érdemeiket/erényeiket, újra vissza/
lezuhannak ide, a valóság iskolájába. Mivel pedig
„mindenki más” hát nem azon emberi alakjában érkezik, amelyből távozott! Mi az univerzális „gyógyszer” a degradáció ellen? Az ’érintetlenség’ (ami
semmi képpen nem keverendő az ’érinthetetlenség’
fogalmi körrel!) Erre bìztat a MINDEN. Általánosságban mindenkit, itt konkrétan Jast és a jász ősöket. B.T.188. „…kiegyensúlyozott ember aki
mindent egyben lát - önmagában teljes MINDEN
örök szerves része már 189. jóban rosszban érintetlen derű bánat egyre megy - hiszen tudja minden
MINDEN nincs rajt kìvül semmi sem…” - vagy B.T.192. „…igaz boldogságot csak az érhet el e
Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait
193. érintetlen belül boldog belül tud a MINDENről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből 194. eredeti otthonába bizton jut el
mondhatom - aki egy már mindenkivel s kettősséget felhagyott 195. nincs itt mit tanulni annak ki
lényegről tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon
és a haragon…” - később - B.T.206. „…tudást bìró
sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár
vagy arany mindegy annak akár kő 207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös egyet ér 208.
önfeladó hittel élő érintetlen magányban - birtoktudatát elhagyja s fegyelmezi a vágyat…” - azután B.T.233. „…Balarám megértőn mondja tudom
zsarnok gondolat - szorgos hìvem mégis elér ha
érintetlen marad 234. ki elméjét nem uralja annak
kìn a törekvés - fegyelmezett jó úton jár ez a legfőbb vélemény…” - és még az érintetlenségről B.T.426. „…ki nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen - nem csügg semmi eredményen
bìz Én azt is kedvelem…” 483. „…érintetlen szintre jutva törekvő megszabadul - földi kìntól késztetéstől igaz boldogságra jut…” 486. „…érintetlenséget ki ér tudja hogy mi mitől van - derűsen él
kötések közt tudja mindez anyag csak…” 487. „…
egy bánatban és örömben föld kő arany egyre megy
- nem tart távot nem vonzódik mindennel elégedett…” 588. „…jót és rosszat egyként élő alázatos
cselekvő - érintetlen mindenektől jó az ilyen törekvő…” 611. „…érintetlenséget érve nem vágyva
már semmire - ragaszkodás nélkül élve tökéletest
elérhetsz…” 612. „…elmondom most röviden Jas
hová jut érintetlen - tökéletes élő lényben lényeg
kerül felszìnre…” - s mikor a lényeg, azaz a lél
Isteni fensége jut felszìnre, lelki ember itt is boldog.
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vagyok a végtelen idő mozgató és pusztító - mind elbuknak kik gonoszok s égi létre buzdítók
Ha nem volna idő, nem történne változás, hisz ha
valami megáll* (legyen az történés, fejlődés, vagy
maga az idő) akkor értelmetlen a lét(ezés). „Világ
sora változása…” A ’mozgató’ idő szükséges ahhoz, hogy valami lejátszódjon. Idő kell a megnyìlvánulás (be)indulásához, idő a haladáshoz és az idő
múlását jelzi a korábbiak megszűnése. (* senkit ne
zavarjon a ’megáll’-ás jelzése, ami nem a pillanatnyi
mozdulatlanságot jelenti, hanem azt hogy a megnyilvánult valami, minden fizikai alkotóeleme mozdulatlan, ezáltal megsemmisül/t/ lásd; a Legfelsőbb ’pusztìtó’ aspektusát!) Nem megállás a halál.
Nem a holttest szétesése, lebomlása. Nem állás az
elemi részecskék kapcsolódása a környezethez, azok közreműködése a „befogadó” más élőkbe. Esett már szó arról, hogy teremtett világunkban két
örök „dolog” létezik; az EGY Isten/MINDEN/
Legfelsőbb és a végtelen számú lél. Akár harmadiknak mondhatnánk az időt, az örök időt, mivel azonban itt jelenti ki Avatár Balarám, hogy „vagyok
a végtelen idő” ami ha kezdet-nélküli (miként Isten
és a lél-ek) akkor valóban végtelen (se eleje - se vége). Történhetnek megnyilvánulások, lehetnek
megnemnyilvánulások, mindezektől függetlenül az
idő VAN s halad Önmagában. Haladása/haladványa „mérték(egység)” kérdése. A legparányibb
mozzanatól a gigászi terjedelemig. Idézzük ide a
hindu idő-mértékegységeket: 1 truti = 1/1687,5 sec
(18 atom egyesülésének ideje) 100 truti = 1 védha
(8/135 sec) 3 védha = 1 lava (8/45 sec) 3 lava = 1
nimésa (8/15 sec) 3 nimésa = 1 ksana (8/5 sec →
itt lépünk át az 1 másodpercen) 5 ksana = 1 kástha
(8 sec) 15 kástha = 1 laghu (2 perc) 15 laghu = 1
nádika v. danda (30 perc) 2 danda = 1 muhúrta (1
óra) 6 - 7 danda = 1 praha (1/4 nappal v. éj = 3
óra) 24 - 28 danda = 1 nappal (12 óra) 15 nap s éj
= 1 paksa (lunáris félhónap) 2 paksa = 1 lunáris hó
( = 1 nap s éj a Pitá-lókán) 2 hónap = 1 évszak 6
hónap = Nap félpálya (Déltől Északig) 12 hónap =
1 év (teljes nappálya, egy félisteni nap s éj) 100 év =
1 emberi élettartam 360 humán év = 1 félisteni év
4800 félisteni év = 1 Krita (szatja) - juga (1 728 000
földi év) 3600 félisteni év = 1 Tréta-juga (1 296 000
földi év) 2400 félisteni év =1 Dvápara-juga (864
000 földi év) 1200 félisteni év = 1 Kali-juga (432
000 földi év) 12 000 félisteni év = 1 csaturjuga ( =
4.320.000 emberi év) 71 csaturjuga = 1 manvantara
(Manu élet) 1000 csaturjuga = 1 kalpa (Brammá 1
napja) 1000 csaturjuga = 1 kalpa (Brammá 1 éje)
2000 csaturjuga = Brammá teljes napja (nap s éj)
30×2000 csaturjuga = Brammá hónapja 12×30×
2000 csaturjuga = Brammá egy éve50×12×30×
2000 csaturjuga = 1 parárdha (Brammá fél élete)
100×12×30×2000 csaturjuga = Brammá élete

(311 040 000 000 000 földi év) 1 Brammá élet = 1
nimésa. (És Brammá „csak” a MINDEN ezen
megnyilvánulás teremtő aspektusa, Aki a Teremtő).
Be kell látni, hogy ötezer évvel ezelőtt az idő vizsgálatára is nagyobb figyelmet fordìtottak, mint a jelen rohanó embere. Az idő pedig mozgat és pusztìt.
B.T.370. „…örök Idő is Én vagyok…” - szólt az
Úr. Kijelölhető az időben a kezdet, majd tetszés
szerint „darabolható” időegységekre a haladás/
mozgás, a végén pedig az idő mutatja meg a megsemmisülés pillanatát, miközben Ő halad tovább örökké. Mit mond Avatár Balarám a ’gonoszok’-ról?
B.T.516. „…kétfélék a teremtmények isteniek s gonoszok - isteniről bőven szóltam halld most azt kik
nem azok 517. démoni kit nemjó ural nem tudja mi
jó s mi nem - tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen 518. aljadékok hitetlenek nincs is isten hirdetik
- csak a kéj s az élveteg lét minek hódol mindenik
519. ők is isten teremtményi romlást végzők hadai lényegi lényt gúzsba kötik nincs ki innen szabadìt
520. fogyhatatlan törekszenek mámorosan élni meg
- gőgöt dühöt hiúságot állatias életet 521. örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók - élvetegek
kéjre törők minden fölé azt rakók 522. minden vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg 523.
mindent kapok mit akarok mondják s holnap is ìgy
lesz - mind az enyém sőt még több is nap mint nap
csak ezért tesz 524. egy ellenem lám legyőztem ìgy
jár majd a többi is - hatalmas és tökéletes szerencsés úr ìgy hiszi 525. nemes ősök sarja vagyok hozzám nincs ki fogható - majd áldozok ha kiéltem
mind amire vágyódok 526. megkülönböztetés nélkül káprázatba burkolva - vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét pokolra 527. kétes biztonságnak
dölyfe áláldozat s hamisság - ez mi útjuk sötétségük
számukra vallásosság 528. szabályozott élet nekik
lenézendő gyakorlat - csak hatalom birtok élv ár
istent is megtagadva 529. mivel ilyen természetük
új létük sem lehet más - démonikus anyaméhbe juttatom el mindahányt 530. születésről születésre tévelyegnek egyre ők - létről létre egyre másra kezdhetik a legmélyről…” (mint ha a -sokság- ma emberéről esne szó!) Nem véletlen a minden anyagit
elérő ’fekete-mágus’ személyiségekről szóló bölcselet; „Mindent elérnek, majd a végén elbuknak!”
B.T.538. „…három féle felsőbbség van miként hit
és ember is - jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi…” Az „égi létre buzdìtók”-ra sem vár
más - Avatár Balarám (Aki Isten Maga, a MINDEN, a Legfelsőbb Személyes/en/) kinyilatkoztatása szerint. Ha fel is érnek vágyott mennyei szférájukba (bár hosszú időt tölthetnek el ott) végül ők
is elbuknak, alázuhannak, hogy meghódolhassanak.
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Jasnak minden tagja reszket zavart hangon kérdezi - mért nem hódol ím előtted mind aki csak vétkezik
Balarám nem válaszol. „Módszere” az értelemre
való apellálás. Abban bìzik az Úr, hogy ha Tanìtványa figyel és tiszta elmével gondolkodik, megért
(het)i a miérteket. Miért nem hódolnak meg a vétkezők? Először is, mert nem tudnak róla, hogy
vétkeznek, fogalmuk sincs az Abszolút Igazságról.
Jézus Mester is ìgy szólt a feszületen: „- Atyám*,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” - mert valódi szeretet alapon viszonyult még
ellenségeihez is. (* Talán jelezhető azon jó keresztények számára, akik Jézust Magával Istennel azonosìtják, hogy Ő maga szól Aty/j/aként az Úrról
/hoz/, -nem pedig saját magáról- mint gyermek!)
Persze azt tudni illik, hogy a törvény nem ismerete,
nem mentesìt azok következményeitől, különösen
nem az Isteni törvények esetén! (Gyerekszáj: „- Azért vagyok rossz, mert nem ismerem a szabályokat!” - szólt a rosszcsont-, ám nem buta gyermek.)
Másodsorban, mert ha sejti is a vétkező, hogy valamit nem jól csinál, elhessegeti lelkiismerete sugallmazását, leginkább azzal, hogy „- Mások is ìgy cselekszenek!” - és ez igaz, azonban nem mentesìti az
egyént. Nem beszélve a következményekről. A
vissz(as)hatás (karma) törvény Abszolút alapon
működik, nem egyénválogatón. A Legfelsőbb elrendezése nem korrupt, nem elfogult. Mindegy,
hogy ki a vétő személy, mindegy miért vétett, a következmény ugyanaz. (Pl.: hiába eszik jódolgában,
jómódjában, hagyománykövető alapon valaki választékosan elkészìtett húsételt -meg mert szeretiugyanolyan visszahatásokat vállal-, ér el, mint aki
kényszerüségből, választási lehetőség hiányában teszi azt.) Persze a valódi igazságokról tudatlan, vagy
azt tagadó éppúgy legyint és csak értetlenkedik; „Miért ver engem az Isten!” - hangzik, akár még ateisták szájából is. (Gyermekpélda: A gyenge osztályzatot kapott gyermeket szülő számon kéri. - De hát
senkié nem lett ötös? - ìgy a válasz - Ez téged
megnyugtat? - kérdezi a szülö. - Igen! - a magabiztos felelet.) A sokság -de majd’ minden emberrelatìv sìkon mér, ha mérlegel. Mindig viszonylagosan vizsgál (ha vizsgál, ha ugyan nem ösztönlényként, automatizmusok mentén szervezi életét.)
Mihez képest? Ahhoz képest? A gondolkodás igazából a ’gondolkodó’ meghatározottságúak „kenyere”. Nem mint ha a sokság ne gondolkodna, csak
kérdés miről és mi módon? Érdekek mentén matat
az általános elme. Nem véletlen terjedtek s terjednek az érdek(viszonosság)alapú tanìtások. Egybevágnak az általános emberi mentalitással. Relatìv sìkon élő ember számára az Abszolút idegen (nyelven van). Az sem ok nélküli, hogy a MINDEN
négy emberi osztályt teremtett. B.T. 137. „…gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték - élvez-

kedő szintúgy tőlem jármaimmal lekötvén…” majd némiképp meg is világìtja a „csoport”sajátosságokat (értsd: a „jármok” azaz kötőerők párhuzamba állìtásával); B.T.138. „…gondolkodó tiszta
jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó…” - amiből következik, hogy nem Istentelen egyik meghatározottságú
ember sem csak/de a ’gondolkodó’ az aki valóságosan is (komplex) gondolkodásra törekszik, mìg
az ’ural-kodó’ (meghatározottságú) már az uralást
veszi első helyre, miként a ’nyerészkedő’ a nyereséget/hasznot, mìg az ’élvezkedő’ a testi élvezeteket/jó** érzéseket. (** ez a jó nem az a ’jó’! ami
Abszolút lelki értékű!) A predesztináció, eleve elrendeltetés, vagy eleve ~ meghatározottság általános szabály, de a Legfelsőbb mellé rendelte azon
szabad akarat törvényét is, ami a tudatosan élő emberek előtt mindig nyitva áll. Lehet ìgy is és úgy is
dönteni. Választható a ’jó’ éppúgy, mint a ’szeszély’ szenvedély, vagy a ’nemjó’. Dönthet egy ’élvezkedő’ hogy nem a testi élvezeteknek szenteli életét, vagy egy ’nyerészkedő’ nem a javak szaporìtására, megteheti(k). Had álljon itt egy tanmese: „Egy
nap a skorpió át akart kelni a folyón. A folyó viszont széles volt, nagy sodrással, a skorpió pedig
nem tudott úszni. Hirtelen meglátta a magában békésen üldögélő békát, és elhatározta, hogy szìvességet kér tőle. A béka belement, hogy átviszi a
skorpiót a túlpartra a hátán, de csak azzal a feltétellel, hogy a skorpió nem fogja megszúrni. A skorpió, miután átgondolta a dolgot, elfogadta a feltételt,
és a szavát adta, hogy nem fogja megszúrni a békát.
Mielőtt még a folyó felét elér-ték volna, a skorpió
belemélyesztette fullánkját a béka hátába. A béka a
skorpió szemébe nézett és könnyek között megkérdezte: - Miért tetted ezt? A szavadat adtad és mégis
megszúrtál... ìgy most mindketten megfulladunk. A
skorpió ìgy felelt: - Nem tehetek róla. Ilyen a természetem.” - az ember azonban nem skorpió! Mármint a gondolkodó ember, miközben a sokság bizony úgy veti magát a romlásba, hogy „- Nem tehetek róla, ilyen a természetem!” - lelkük rajta a szó
minden értelmében, hisz lényegi lényüket újabb és
újabb Földi „kárhozatra” utalják azáltal, hogy nem
valódi érték menti mérlegelést használnak (ha egyáltalán mérlegelnek s nem állati módon, ösztönlényként élnek)! B.T.55. „…csak sajnálat illeti azt kinek földi jó a cél - lépj az útra minek vége mindent világìtó fény 56. összes földi tettnek éke kettős látást hagyni el - elvárásnélküli legyél ez a lét művészete 57. el nem
múló örök helyre vezet útja azoknak - kiket kéjvágy
vagyon hìrnév hatalomvágy nem mozgat 58. nem zavar
már meg mit hallasz vagy az amit hallottál - hogyha ìgy
állsz mindenekhez mi körülvesz amit látsz…”
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hiszen Te vagy csak a MINDEN Rajtad kívül nincsen lét - nincsen kezdet sehol semmi Nálad nélkül nincsen vég
Tökéletesen (látja s) érti Jas, hogy a MINDEN-en
kìvül semmi nem tud lenni, hisz akkor nem volna
MINDEN. Akin kìvül van tér és létezés az értelemszerűen (csupán) egy bizonyos részlegesség lehet.
Persze ahol nem ’értelem’-szerű a szemléletmód,
ott sokminden elképzelhető, miként szìv-pártiak álmodnak is maguknak mindenfélét. BBB „MINDEN” -részletek- „Első tudnivaló - A MINDEN
mindenben benne van, mindent áthat…” - ha minden a MINDEN-ben van, akkor semmi nem tud
Tőle független lenni. „…miközben minden a MINDEN-ben nyugszik…” - szól a Bizalmas Tanìtás
esszenciájában. „…A MINDEN-től semmi nem
független…” - hisz ha minden Őbenne van, Ő pedig egyúttal mindent át is hat, akkor Istentől semmi
nem független. „…még a semmi is a MINDEN
része…” - lásd majd alább; pl.: „Vannak … sohasem láthatók” amit köznyelvileg akár semminek
gondol(hat)unk. „…A MINDEN önmagában teljes, nincs ideje, tere és vágya, nincs kezdete, vége,
nincs terve és nincs neki iránya…” - Aki Önmagában teljes, az TELJES! Ugyan mire volna szüksége?
Vegyük sorra az előbbieket: „nincs ideje” → bár
Maga az idő is az Úr, Neki magának - kezdet - s
vég-nélkülisége folytán- miként volna ’ideje’? (ìgy
szólt Avatár Balarám: B.T.367. /vagyok/ ”…pusztìtók közt az idő…” - vagy - B.T.370. „…örök Idő
is Én vagyok…” - másutt - B.T.394. „…vagyok a
végtelen idő mozgató és pusztìtó…”) „nincs tere”
→ hisz végtelen (Ön)Maga a tér*. „nincs vágya” →
nincs és van is (azisnemis) hisz parányi szerves részei által megélt vágyak sem függetlenek a Legfelsőbbtől. (* a ’tér’ az ötödik „elem” értsd: ~ halmazállapot a föld /szilárd/ – vìz /folyékony/ –
levegő /légnemű/ – tűz /hullámjelenség/ mellett,
melynek sajátosságait a fizika a vákuum alakjában
kutatja. A latin „vacuus” = üres, valamitől megfosztott, itt értsd: minden anyagitól mentes, ami
természetes, hisz tökéletesen lelki!) „nincs kezdete”
→ mert már tudjuk hogy egyik sajátossága Istennek; kezdetnélkülisége, megszületetlensége, mivel
örök. „nincs vége” → Aki/ami úgy létezik, hogy
kezdet-nélküli, az örök s ìgy vég-nélküli. „nincs terve” → a MINDEN-nek végtelen számú-, terjedelmű- és gazdagságú „álma” van, melyek lél parányai
közreműködésével valósulnak meg a végtelen sok
megnyilvánulásban. „nincs iránya” → (idézet a
„MINDEN” Hatodik tudnivalóból) „…a MINDEN a közép, mint bárhol, akár semmiben, menynyben, vagy más világon egyre megy…” - Isten
végtelenjében, végtelen számú a közép, melyekből
indulhatna, ÖnMagán belül. (még az Első tudnivalóból) „…A MINDEN nélkül, minden értelmetlen…” – ha kihagyjuk a MINDEN-t mi marad?

Semmi - csakhogy a „semmi is a MINDEN része”
Negyedik tudnivaló-ból: „…A MINDEN korláttalan, semmiben felül nem múlható, mi őt meghaladná, magát a MINDEN-t zárná ki, mint valót…”
Ötödik tudnivaló-ból: „…A MINDEN-en belül
minden meglelhető, terek, személyek, rezgések és
képek, képzetek, energiák, szelek, zűrzavar, béke,
csend és félelem, mind megfér egy helyen. Vannak
sosem múlók, vannak kelők-nyugvók, megnyilvánultak és sohasem láthatók…” Vegyük sorra az előbbieket: „terek” → Harmadik tudnivaló-ból: „…
Megosztja Önmagát, teremtve Magában -részben
az egész- önös tereket…” - azaz a MINDEN-en
belül folyamatosan teremtetnek olyan „rész”-terek,
melyek önmagukban egészet alkotnak. Ilyen pl. a
mi univerzununk** is. (** a csillagászat szerint az
univerzum = minden létezők összessége - Igen, egy
„tér”-ben, más terekben más „univerzumok” nyìlvánulnak meg) De terekről esik szó, ami magában
hordozza azt a körülményt, hogy egyidőben számtalan további „tér” létezik párhuzamosan (igaz a
párhuzamos világok fantázia-játék). „személyek” →
a személyiséggel bìró létformák. „rezgések” → a
hullámjelenség sok-sok tartománya, jelentősen
bővebb „választékkal” mint amit ember érzékel
és/vagy kimutatni képes. „képek” → vizuális megnyilvánulások, amik emberi szemmel (is) láthatóak.
„képzetek” → az emberi fantázia szabad tere.
„energiák” → a számunkra ismertek és a még meg
nem ismertek. „szelek” → mindennemű mozgás,
miként a légmozgás. „zűrzavar” → a kaotikus viszonyok és körülmények. „béke” → a harmónia
nyugalma. „csend” → mint a tökéletes zene***
(lásd: BBB „Legszebb zene” cìmű ìrás) „félelem”
→ az ismeretlenek bizonytalanssága. „sosem múlók” → a lelki szférák. „kelők-nyugvók” → anyagi
megnyil-vánulások és megnemnyilvánulások ←
„megnyilvánultak és sohasem láthatók”. (*** „…
Nem hall semmit, csak a csendet s mégis minden
egybe lett, végtelenül tökéletes; - Ez az igaz zene!
Ez! - Csak a csönd mi Isten szava! -monda Tátos
tenmaga- Mind az összes ami más zaj, világnak
káprázata!...”) A szakasz második fordulata egyrészt
következik az első fordulat ürügyén tett hozzáfűzésekben felsoroltakból, másrészt B.T.394. „…vagyok a végtelen idő mozgató és pusztìtó…” - azaz
nem csak a létezés(ek) mozgatója, de annak mindenkori teremtője és megsemmisìtője egyaránt. Ezért nincs a MINDEN nélkül kezdet és vég (sem)!
Az anyagi megnyilvánulásban Isten jelenléte akkor
értelmezhető, ha figyelmes gyakornok tudja az Ő
sajátosságait (pl. a „MINDEN” B.T. esszenciában
tett körülìrásokat) és értelmével értelmez mindent
ami körülveszi, vele- s környezetével történik.
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látom teljes pompázatod kegyedet és erődet - mint elnyeled úgyan terem újabb világ Belőled
Jas szembesülhetett a Legfelsőbb kegyességével és
mindent felülmúló erejével. B.T.390. „…rettenetes
fogaid közt látom népünk harcosit - Kuru mező
minden hőse lánglobogva szétporlik 391. tüzet fogott köröst minden világok elhamvadnak…” Ám a
kegyes Isten -többek között- nagylelkű, elnéző, irgalmas, könyörületes, megbocsátó… Ugyan teljességében semmire nem volna szüksége, mégis folytonosan teremt s fenntart, majd miután adott teremtettség betöltötte a maga rendeltetését, elpusztìtja azt. Nem csak az emberi képességeket szárnyalja túl, de a Felsőbbségek/Fél(ig)Istenekét is.
Nagylelkűen (Ön)Magából teremt (Ön)Magán belül, ugyan maga örömére, de lél parányai vágyának
eleget téve. BBB. „MINDEN” -részlet- Harmadik
tudnivaló: Megosztja Önmagát, teremtve Magában
-részben az egész- önös tereket. Alkot szabályokat,
súg a térbe rezgést, levegőt, földet és vizeket*. Elenged Önképű szabad lélt végtelent, s hagyja is vétkezni e teljes részeket…” - mert, hogy elnéző is.
Nem áll útjába a vétkeknek sem. (* B.T.249. „…
megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék föld vìz lég hő térrész egyszer ész értelem s hamis
én…” - ahol az első négy a közvetlenül megtapasztalható azon fizikai jelenség, melyek révén a teremtettség materializálódik. A „tér”-rész a teljes térből
való kiragadása azon résznek melyben a megnyilvánulás zajlik, de e „tér” túlnyúlik az anyagon, olyan
lelki szféra, ami helyet ad az átmeneti megnyilvánulásoknak és ki is tölti azok /le/lassúlt alkotóelemei belső űrjeit. Az idézett további három Isteni
természet-megnyilvánulás már túl van az anyagon,
ha működésüket érzékelhetjük is a teremtettségben,
mint felfogó képesség + intelligencia + hamis önazonossásgtudat.) Megalkotta a szabályokat (értsd:
természeti törvényeket) és hagyja azok működését.
Tévelygő teremtményei vagy figyelembe veszik azokat vagy nem. Gyakorta nem. (Miként a KisRóka, aki bedrogozva levetette magát a hegyről s mikor megkérdezte tőle a sas: - KisRóka tudsz repülni? - Nem! - felelte derűsen a KisRóka - De laza
vagy! - ámélkodott a sas.) Ha nem vesszük tudomásul a természeti törvényeket, melynek része a viszsz(a)hatás (karma) törvénye is, akkor bizony érnek
meglepetések. Az irgalmas/könyörületes/megbocsátó Isten ugyan gyakorolja ezen sajátosságait is,
de meghagyva az Általa rendelt szabad akaratot,
nem áll útjába -akár- az önsorsrontásnak sem. Sőt a
romlásnak is van rendelt ideje. Ilyen pl. a jelen korunk, a Kali júga. B.T.5. „…olyan idők jöttek soron
ami már nem dicsőìt - ezt is meg kell lélnek élni
hátha eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre
nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt követni a botornak…” ( botor ≈ bolond, buta, meg-

gondolatlan, ostoba ) Mert hogy ugyan folyton elnyeli a MINDEN a letűnt világokat, mégis újra és
újra létrehoz újabbakat. Teremti a sokat az EGYből. Ide idézhető a több szellemi iskola által nagyra
becsült-, ugyanakkor az alkìmia egyik alapszövege,
a Triszmegisztoszi Smaragd Tábla 2. pontja, ami
sok irányba kiterjeszthető -egyfajta- analógia. Arab
változat (értelmezés) szerint: „Íme, ami fent van,
alulról jön, ami lent van, felülről. Az Egy műve a
varázslat.” - magyarul: „Ami lent van, az megfelel
annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel
annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának
műveletét végrehajtsd.” - másként: „Amint fent úgy
lent.” Annyi bizonyos, hogy az emberi gondolatot
mindig is izgatta a miértek miértje, az okozatok okai. A MINDEN-tudatban e tárgykörben értelemszerűen a Bizalmas Tanìtás, a Legfelsőbb Személyes kinyilatkozásai a mérvadóak. Pl.: B.T.96. „…
Teremtő a tettek oka…” - de - 251. „…tudd hogy
minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs
- vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak
hidd 252. minden ami csak létezik gyöngysor rajtam
fonálon…” 307. „…mint a MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig mindent - át de nem Én vagyok
bennük minden nyugszik Énbennem 308. vagyok s
nem is azisnemis lásd be imìgy szólhatok - vagyok
MINDEN mégis a lél parány MINDEN mondhatom 309. miként a szél leng a térben úgy csapongnak Bennem Ők - Én csak terük s okuk vagyok
Ők sohasem veszendők 310. mikor világ nem
nyilvánul minden száll fel Énbelém - majd a megnyilvánuláskor új áradást teremték 311. világkorok
sora szerint jön majd oszlik anyaglét - mindez oka
éppúgy vagyok s foglalatként adok tért…” 313. „…
nemszándékolt akaratom természeti törvényként állót s mozgót megteremti okozat e mindenség…”
346. „…Én vagyok az okok oka eredete mindennek
- az a bölcs ki belátja ezt mindörökre hisz Bennem…” 450. „…lélvágy ok a kéjre kìnra de nem lél
a cselekvő - anyagtermészet mi késztet mozgat s
hatást szenvedő…” 451. „…forma kötőerők révén
kényszerìti a testet - lényegi lény oly leplet kap mit az
érdeme rendel…” 575. „…öt oka van cselekvésnek
ők az örök késztetők - kik a tudás elemzői egyre csak
ezt hirdetők 576. helyzet és a hamis énkép érzék ami
ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami
elrendezés 577. helyeset vagy helytelent tesz ember
oka mindnek ez - legyen az tett csak gondolat vagy
akár a beszédje 578. mit sem lát ki magát hiszi
minden változás okán - éretlen ki ìgy cselekszik nem
látja mi valóság…” 608. „…kötelesség tétel közben
aki csak Engem imád - Mindáthatót okok okát
tökéletes nem hibáz…” – a feladat adott lelki
törekvő számára, az út szabad.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
398
kérlek ím most szánj meg engem hogyha nemtiszteltelek - fel nem fogtam MINDEN-séged kevés volt az ismeret
A nemtudás (a kellő minőségű- és mennyiségű ismeret hiánya) kellemetlen. Kellemetlen? (Kinek?)
Részleges ismeretek birtokában részleges következtetések vonhatóak le, ami befolyásolja az egyén valóságos mozgásterét, hisz nem rendelkezik olyan
információkkal, melyek birtokában tisztába kerülhetne igazi helyzetével. Aki ìgy áll, annak számára
mindez értelmezhetetlen és érzékelhetetlen (hisz
nem tud róla!) a sokság vezetői számára pedig bizonyos ismerethiányos állapot ugyancsak kedvez a
tömegek manipulálhatósága/kihasználhatósága/kizsákmányolhatósága érdekében. Így jól érvényre
tudnak jutni az emberi osztály-elrendezettségből
adódó (gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő –
élvezkedő) meghatározottságok. (egymillió emberből ’gondolkodó’ meghatározottságú legfeljebb: 1,
’uralkodó’: jó ha 9, ’nyerészkedő’ szerencsés esetben 90, a „maradék” ’élvezkedő’!) Tovább szìnesìti
a viszonyokat a jelzett ’osztályok’ kevertsége mindenkiben és az érintettek ezekről való ismeretének
hiánya. Ilyen töredezett információk birtokában
csupán ön-, vagy csoport-érdekű motivációk és törekvések várhatóak. Elöljáróban le kell szögezni,
hogy napjainkra (és már sok évszázada) az emberiség túlnépesedett a Földön! Életterek összeértek,
nemzetségek-, eszmék- és eszmények összekeveredtek. BBB. „Három kő” -részlet- „…összeértek
életterek kicsiny lett az ősi föld - sok az éhes száj s
a másvágy asszony szìvet szédìtő…” E „másvágy”
-értsd; más kell mint ami van!- a sokság jellemzője,
azon belül pedig a földi berendezkedésre hivatott
hölgyek elkerülhetetlen törekvése (biztonságosabb,
szebb, jobb, több, stb. stb.) A folyamatos kontaktus -különösen összezsúfolt vidékeken- elengedhetetlenné tette annak szükségességét, hogy a sok
más és más ember* örökös gyilkolászatos együttélése elkerülhető legyen. (* „Mindenki más!”) Mìly
komikus (is volna, ha nem lenne tragikus) hogy az
emberek a nagyobb biztonság érdekében falak közé
húzódtak (letelepülés, várak, városok…) majd amikor már jól összezsúfolódtak megkezdődött a
marakodás, kihasználás, erőszak… Ez a nézeteltérések korában ìgy természetes. Voltak/vannak próbálkozások a feszültségek enyhìtésére úgy mint adott körzetben- vezető vallás, vagy időmúlató figyelemelterelés (szórakozás és szórakoztatás, sport
művelése, de leginkább annak figyelemmel kìsérése…) az épp hatalmon lévők és kiszolgálóik részéről. Előbbi tévedésbe ejt, mìg az utóbbiak leginkább tévedésben tartanak (mindez pedig kimerìti a
„csalás” tövényi tényállását!) pedig tudható (volna)
B.T.5. „…olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőìt - ezt is meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona.”

Ez a bölcselet a lél-ről szól, de mégis az embernek.
Mivel a sokság a lényegi lényekről, a lél-ekről nem
tud, hát marad az „emberkedés”. Embertestben,
emberképpel még a felsőbb szférákat is emberformájú lényekkel és emberi konfliktusokat „utánzókkal” népesìtik be, nem hogy e Földi világot. Valódi
tudás hìján, részleges ismeretek-, töredezett igazságok körül forog az anyag- és test-tudatos emberi
lét. A világkép megkerülhetetlen, nem csak egyén,
de talán még inkább adott csoport számára. Mi hol
is van, mitől, miért… van? Az anyag/testbe gabalyodott ember ritkán fordìt ilyesmire figyelmet, holott ha csak egy pillanatra megállna végtelen rohanásában, ráébredne hogy „gyökerek” nélkül -s most
itt szellemi kapcsolódást értsünk!- csak telnek életek, életről-életre. Idézzünk ide egy ősi világképet, a
jász ősök tudása szerint. (Minden világkép annak
magyarázata, hogy; - mi az ember - mi a szerepe a
világmindenségben - mi az univerzum - mi az élet mi a halál - mi az élet értelme - mi a jó, és - mi a
rossz. Minden világkép ezekre az alapvető kérdésekre ad választ.) Tekintsük át az ősi jász világképet: - mi az ember? - Isten egy parányi szerves részének -a lél-nek- egyik, átmeneti anyagi létformája.
- mi a szerepe a világmindenségben? - megélni vágyait az Isteni kedvtelések segìtségével. - mi az univerzum? - a mindenség, parányi anyagi megnyilvánulásának, egy parányi térrésze. - mi az élet? - az átmeneti anyagi megnyilvánulás során, a lél; egyéni
vágyainak-, a természeti törvények (Isteni elrendezések) hatásainak- és a szerzett visszahatások (előző és jelenlegi élet cselekedeteinek visszahatása) következményeinek megélése. - mi a halál? - egy élet
befejezése és egy új kezdete. A lél -a lényeg- elhagyja anyagi létformáját. A hátra maradt anyaghalmaz,
anyagi összetevői lebomlanak, visszaépülnek az
anyagi környezetbe. - mi az élet értelme? - a lél tanulási folyamata, életről-életre. - mi a jó? - mindaz,
ami a lelki fejlődést, a lél eredeti helyzetébe (Isten
környezetébe) történő visszakerülését szolgálja, segìti elő. - mi a rossz? - ami hátráltat a lelki fejlődésben, ami megköt, ami visszatart az anyagi világban.
Sokféle válasz adható a kérdésekre, de, hogy ki melyiket tartja elfogadhatónak, ki melyik tanácsot tartja megszìvlelendőnek, az egyénfüggő. Az egyén viszonyát az adott válaszhoz pedig, lelki fejlettségi
szintje határozza meg. Vannak tökéletes válaszok,
de az anyagi világban; semmi és senki nem tökéletes. Ez az anyagvilág sajátsága. Itt mindig, minden
változik, márpedig ami nem örök és nem állandó,
az hogy lehetne tökéletes! A válasz elfogadása; egy
dolog. Annak megélése; egy másik dolog. Az elfogadás a kisebb gond, a megélés a nagyobb, szinte
kivihetetlen. Istennel semmi sem lehetetlen.
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most már tudom Nálad nagyobb senki nincs ki vezérlő - vagy a Mester Legfőbb Atya s minden mi követendő
Igaz vallásos ember Istent követi (még akkor is ha
tudjuk, hogy a „követők mások útját járják!” - soha
rosszabb utat!) Ez az Isten-követés annyit tesz,
hogy lelki törekvő felkutatja a valódi Hozzá vezető
utat, abban reálisan helyezi el magát, minél pontosabban kifürkészve emberi osztály-béli meghatározottságát, ügyelve a négy életkorcsoport befolyásolta teendőkre/lehetőségekre, megtanulja mi ’jó’
’szeszély’-es és ’nemjó’ majd azon fáradozik, hogy a
’jó’-ban gyarapodjon. Mindezek közben alázatosan,
kitartóan végzi mindenkori kötelezettségeit, derűsen, példamutatóan. Ha ezt sikerül megvalósìtani,
akkor az az Isteni tervbe való biztos beágyazódás,
zavartalan lelki fejlődés, lényegalkotó -a lél- felszabadìtására esélyes élet. Ugyan többször esett már
szó arról, hogy az ÖnMagában Teljes Legfelsőbbnek semmire nincs szüksége, nem is kér semmit hisz TELJES- de az mindig örömmel tölti el, ha
egy-egy lél eredményesen kamatoztatja ide (le)zuhanását a tisztulási folyamatban. B.T.260. „…sokan
nem keresnek Engem sokan le is tagadnak - tudatlanok ateisták balgák vagy alantasak 261. embereknek négy csoportja kik Hozzám törekszenek - akik
bölcsek kik kutatnak önkeresők s szenvednek 262.
köztük legjobbak a bölcsek akik tudnak MINDENről - szeret engem éppúgy a bölcs ahogy én szeretem őt* 263. mind a négyen oly kedvesek mégis a
bölcs legkivált - hisz ő az én utam járja nem mozgatja egyéb vágy 264. sok sok születést követőn
tudja én vagyok MINDEN - de öreg Jas nagyon
ritka ki e szintet elérte…” (* az Úr valódi szeretettel szereti hìvét → elvárásnélkül + örökös adóként
+ részrehajlás nélkül, ezt kell hìvének is követni a
Legfelsőbbel szemben: el nem várni Tőle semmit +
csak neki adni/áldozni + olyan részrehajlásnélküliként, aki mindent és mindenki a MINDENben lát!) B.T.265. „…kiket anyagi vágy hevìt kik
imádnak félistent - természetük szerint élnek s ilyen
hitet követnek…” - azaz léteznek Isten alatti Felsőbbségek Akik imádhatók, de az ilyen „imádók”
esete hasonlatos azokéhoz a munkásokéhoz, akik a
portással, a művezetővel, üzemvezetővel, vagy hasonló közbenső „közvetìtőkkel” igyekszenek barátkozni. Bölcs dolgozó a vezérigazgatóra figyel, miközben feladatait maradéktalanul látja el. Ahogy
minden elkötelezett lelki törekvő, aki életkor-sajátosságai teljesìtése közben (tanuló tanul, családos
gondját viseli a családnak és teljesìti háztartói kötelezettségeihez elengedhetetlen feladatait, majd tisztes első „fél”-életet követően visszavonul a lemondott életrendig) tartja szem előtt az Isteni célt. B.T.
331. „…nemkötődve semmihez sem mindent Nekem áldozván - elkerülnek földi bajok szeszély s
nemjó egyaránt 332. Számomra nincs kedves gyű-

lölt mindenkihez egy vagyok - mégis aki Nekem
hódol miként jő úgy fogadom…” - mert, hogy „Amilyen az adjonIsten, olyan lesz a fogadjIsten!”
B.T.328. „…félistenes Félistenhez ősimádó Őshöz
megy - szellemkövetőknek szellem s Én a MINDENt hìvőknek…” - mit mond a Legnagyobb vezérlő, a
Legfőbb Mester, a Legfőbb Atya? B.T.421. „…
tudd hogy minden gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás** - vagy törekvés vagy engedés békét hozó lemondás…” (** mi ez az „ős tudás”? A lél -minden
és mindenki lényegi lénye- az örök Isteni „szikra”
többek között teljes tudású. Nincs mit tanulnia. Az
általa uralt lénynek van felejteni valója, hogy felszìnre juthasson az eredendő tudás. Minél nagyobb
mértékű a ’felejtés’ -mentesség a befedettségek alólannál erőteljesebben érvényesül az Isteni tudás. A
lél tudása is csak mennyiségileg kisebb a Legfelsőbbénél, minőségileg azzal megegyező. Sokan akar/
ták/ják kifürkészni Istent, holott csak el kéne
mindazt engedni, ami eltakarja Tőle a lényegi lényt,
a lél-t.) Bármìly semleges is a MINDEN teremtményeivel szemben a rokonszenv sem hiányzik Belőle.
B.T.422. „…kedvelem azt ki nem gyűlöl aki jámbor
s önzetlen - megbocsátó barátságos részvétérző s
kötetlen 423. egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám ügyel mindörökkön elégedett szolgálóm 424. még jobb aki nem aggódik ki nem okoz
problémát - öröm harag s félelem ment megőrzi a
nyugalmát 425. az is jó ki szenvtelen él tiszta gondos vágytalan - lemond kezdeményezésről szeretően elfogad 426. ki nem örvend s nem bánkódik
gyönyörben érintetlen - nem csügg semmi eredményen bìz Én azt is kedvelem 427. kinek egy az ellen
s barát dicséret vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása 428. hajlék nélkül
rendületlen mindent visel csendesen - magasztalják
vagy ha szidják egy ő s ezért szeretem 429. legkedvesebb mégis az ki Engem tekint MINDEN-nek bìrja Bizalmas Tanìtást rendületlen hisz Bennem
…” - mert a hit akkor is bìrható/gyakorolható, ha
még kevés a tudás. E szakasz első fordulata „vezérlő”-ről szól. Ha a MINDEN minden, akkor
hogy lehetne Őrajta kìvül célja igaz lelki törekvőnek? Nem „csupán” a Legnagyobb Ő, de Mester,
Tanìtó (lásd: e Bizalmas Tanìtást és minden olyan
megfigyelést a természetben, amiben figyelmes lelki
törekvő felismeri az Úr kezenyomát!), gondoskodó
Atya az Úr, Akire való feltétlen ráhagyatkozás esetén (törvényei elfogadásával) gyakornok bizonyos
lehet abban, hogy semmi olyasmiben hiányt nem
fog szenvedni, amire felszabadulása érdekében
szüksége van. Végül - B.T.631. Számomra nincs
kedvesebb mint ki e tudást megosztja - őszinte lelki
törekvőt sötétségtől megfosztja…” – ha az kérdez!
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szinte elviselhetetlen mit Magadról mutattál - kérlek ezért vedd fel inkább négykarú emberformád
A Legfelsőbb valóságos avatárjait -tényleges személyes alászállásait- az ind mitológia ìrja le világosan.
A Jas által óhajtott „négykarú emberforma” a
MINDEN egyik aspektusa (megnyilvánulási formája) Visnu, Aki 10 avatárként jelenik meg e teremtettségben: „Négy-karúként”; 1. Matszja (hal – vìzi
lét) 2. Kurma (teknős – kétéltű lét) 3. Varáha (vadkan – szárazföldi) 4. Naraszimha (oroszlán – csúcsragadozó) „Két-karúként”: 5.Vámana (törpe/óriás
szellemi ember) 6. Parasurám (csatabárdos Rám –
a harcos) 7. Rám(a) (családos) 8. Balarám és Krisna
(béke és küzdelem) 9. Buddha (erőszaknélküliség)
10. Kalki (majd a gonoszok és démonok elpusztìtója) Ezen formák értelmezhetőek az általános
ember(ek) számára, az ’élvezkedő’ meghatározottságúak körében (az emberiség 99,99999...%-a) akik
hitének jellegzetessége a: „Hiszem ha látom!” Nem
véletlen, hogy a felfoghatatlan Isten néha segìtő kegyét nyújtja igaz lelki törekvőknek. Az ál vallásosság mindig embert helyez isteni szintre, vagy annak
képviselője/küldötte szerepébe, amit természetesen
maguk kreálnak (mint pl. Mózes) vagy „kennek fel”
mint pl. Jézus személyében (Akik sosem állìtották
magukról hogy ’Isten’ volnának!) Az elvont gondolkodás (akár egyáltalán a gondolkodás) a sokságtól idegen. Ha az emberi történetben keressük a
magas szellemi munkálkodást, azt mindig csak szűk
körben és/vagy komoly lemondásokat kitartóan
gyakorló „jógik”* alakjában lehet felfedezni. (* valódi „jógi” aki ténylegesen a Legfelsőbbel történő
összekapcsolódásra törekszik, hátatfordìtva az anyagi/testi érdeklődéseknek és elköteleződéseknek,
bárminemű kötöttségeknek.) Hogy miért pont
„négy-karú” forma jöhetett szóba Jas részéről? Bizonyosan természetesen nem lehet tudni, de az ismert, hogy a jász ősiségben a négy, a négyes meghatározottság, a négyesség fontos alap(elem)tétel.
Az ős jászok pl. négyes számrendszert használtak.
Nem kitalációs a vallásbölcseletben és a természetben a „négyes”-ség mint visszatérő elem sem. Négy
világ-korszak (arany - ezüst - bronz - vas) négy emberi osztály (gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő
- élvezkedő), négy életrend (tanuló - családos - viszszavonult - lemondott), családban az apa - anyag fiú - lány négyesség, de épp ìgy a négy durva fizikai
elem (föld - vìz - levegő - tűz) vagy a négy finom
(tér** - ész - értelem - hamis én → ahol a ** tér ugyan a durva alkotóeleme is, de ugyanakkor azon
lelki szféra amiben megnyilvánulás létrejön s ezáltal
áthat minden durva „halmazállapotot). Ott a négy
égtáj, a négy évszak, de a négy ősi jász szìn (fekete fehér - /sötét/kék - ezüst) a négy szirmú jázmin, a
forgókereszt (vagy Nap-kereszt) négy ága és a
négyágú × lélekszikra/vagy erőny-szikra, mint a lél

vizuális/grafikus leképezése. Ez utóbbiakat jól illusztrálja az OM Turáni Jász gyűrű, ami igyekezett

összefogni a jász ősiség
alap szimbólumait. (Az
ezüst gyűrűn a központi OM, 2x4 jázmin, 4-4
áttörés, kék zafìrral (a
gyémánt után a legkeményebb drágakő. A
bölcsességet jelképezi, a tisztaság és a hűség képviselője. Hatásai: belső béke, spirituális fejlődés. Segìtséget nyújt az agy és az idegrendszer megfelelő
működésében), 4-4 Nap-kereszttel és köztük az
(antik/ezüstoxid) fekete mezőben (2x4) 16 lélekszikra, azaz lél). B.T.402. „…ìm ékeim fegyverzetem csakrám és a buzogány - hanghordozó kagylókürtöm lótuszvirág mìly pompás …” - a négy Isteni kézben nyugvó, négy beszédes „kellék”. (kifejtésüket és megvilágìtásukat majd lásd később a
B.T.402.-es szakasz hozzáfűzéseinél). Jas megkapta
a kellő látást B.T.384. „…megadom a látást hozzá
legyen szemed minderre…” - ám nem számolt a
látvány elviselhetetlenségével. Bizonyára az ember
úgy van a Legfelsőbb „láthatóságával” miként a való igazsággal; alig képes elviselni. Had ismételjük a
B.T.341. hozzáfűzéseiben már idézett gondolatokat. BBB. „Az igazságról” - Mikor Jézus Pilátus elé
kerül azt mondja: „Azért jöttem, hogy megmutassam az igazságot” (tanúbizonyságot tegyek az igazságról). Pilátus megkérdezi: - Mi az igazság? - Jézus
nem válaszol… Sok értelmezés jut arra a következtetésre, hogy nem tudna, nem tudott volna olyan
dolgot mondani, amiben hibát, kivetni valót ne
találna, aki akar. Azt is mondják, hogy igen sietős
volt Pilátusnak, felgyorsultak az események és Jézusnak nem volt ideje elmondani, hogy mi az igazság. Tudjuk, hogy másutt -az apostoloknak- mondta Jézus, hogy „oly sok minden van mit elmondhatnék, de fel nem foghatnátok” (el nem viselnétek). Lehet, hogy ha tudnánk az igazságot, akkor
nagyon-nagyon elkeserednénk? Lehet, hogy még az
élettől is elmenne a kedvünk? Lehet, hogy olyan
görcsöt kapnánk, ami feloldhatatlan nehézségeket
okozna bárminémű további gondolatokra, cselekedetekre? Talán. Lehet. Így nem vagyunk befolyásolva. Mindenki teszi amit eszményei, ismeretei által vezérelt elméje, természete és megszokásai diktálnak és bekövetkezik az isteni elrendezés? Jézust
elìtélték, megfeszìtették, eltávozott. Tanìtásából
senki nem okult, az élet megy a maga rendje szerint
…” – miként az élet megy is a maga rendje szerint.
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látom elméd nyugtalan lett így szólt Jashoz Balarám - lásd hát másik jelenésem fénylő négykarú formám
Avatár Balarám látja és érti az emberi értetlenséget
a MINDEN felől. Nem is gondolja, hogy mindenkinek Vele kéne foglalatoskodni lelki törekvései során (azért oly sok a tan s a szellemi ösvény - melyek
szűklátókörüségét jól tükrözi, hogy majd’ mind azt
az egyedüli utat gondolja üdvözìtőnek mindenki
számára) épp ezért B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bìrják hallani - ha Rám irigy s
nem fegyelmes hitében kell tartani…” - ajánlja tanìtványának, mert ahogy „Mindenki más!” az értelem sem egyforma az emberekben. B.T.592. „…értelemből az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót - megkülönböztető képes tudja mi kár s mi a jó 593. szeszélyes értelmű az ki nem látja mi rossz mi jó - kötelességet sem érti s hogy mi követni való 594.
nemjó annak az értelme ki nem látja a valót - illúzió
vallászavar mi rajta uralkodó…” - bár sokféle igyekezet fedezhető fel a szellemi úton járók körében,
itt is a kötőerők a meghatározóak. B.T.595. „…jó
az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz – egyhegyűen elmét fékez ural minden érzéket 596. szeszély minden eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség gazdagságban szerelemre vágyásban 597. nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s
félelmet - bú kereső és mogorva büszke kétségbeesett…” - mert hogy mindenben a kötőerők hatása
érvényesül. B.T.602. „…három jelleg kötésétől senki nem ment itt se fönt - megnyilvánulásnak része
mìg csak fennáll örökkön 603. gondolkodót uralkodót nyerészkedőt tudjad Jas - akár csak az élvezkedőt három kötés kénye hajt…” - sőt még a hit
(vallásosság) is háromféle; B.T.536. „…tudd Jas hit
is háromféle jó szeszélyes és nemjó - olyan a hit kiben melyik erő ami mozgató 537. olyan vagy milyen a hited az meg kötésektől függ - mutasd hited
s tudod ki vagy tudod mi van legfelül 538. három
féle felsőbbség van miként hit és ember is - jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi 539. van
ki testét sanyargatja túl szabályzó elveken - kapzsi
álnok vágyat szìtó szenvedélyben hentereg 540. démonikus gonosz pára egyre gúzsba köti lélt - ám
azon túl Engem is bánt mint ki áthatom a lényt…”
- majd ìgy folytatódik a tanìtás; B.T.549. „…beszédnek is van fegyelme igazmondás nem bántás kedvesség és legfőbb téma e bizalmas tanìtás 550.
fegyelem a gondolatban kevés beszéd derűs kedv kitartás és önuralom békességbe merülve 551. ki e
három fegyelmezést önzetlenül követő - viszonzásra nem gondolva jó az ilyen törekvő 552. önszigorát mutogató megbecsülést áhìtó - képmutató
merő szeszély jóság ellen lázìtó 553. testét vagy
mást sanyargató s azt vezeklésnek hìvó - merő sötét és tudatlan ilyen személy bìz nemjó…” - hát
nem egyszerű az Abszolút szerinti szemléletmód és

élet. B.T.222. „…ezért mondom jó barátom törekvőnek erő kell - őrizze meg elszántságát hogy végcélját elérje 223. MINDEN-tudat megsegìti léte
bárhogy hányja is - Rám gondolva megnyugodva
hagyja önös vágyait 224. nyughatatlan elme táltos
parázson él úgy lobog - ezért hűtsed örökké le
irányt csak úgy tarthatod 225. aki mindig Reám
gondol sugaraim ölti fel - bűntelen lesz s érintetlen
nem téveszti semmi meg 226. ilyen hìvem már itt
boldog tudja MINDEN legfőbb cél - hiba nélkül
örök rendben éli jámbor életét 227. mindenben
látja a MINDEN-t s tudja mind a MINDEN-ben mozgó az vagy mozdulatlan Tőle lobog mind egyre
228. aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg
mindenben - azt Én soha el nem hagyom s ő sem
hagy már el Engem 229. tudja az ki úgy lát Engem
lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon…” - ám ez
az EGY minden vonatkozásban végtelen. Kiterjedéseiben, neveiben, vagy megnyilvánulásaiban egyaránt. Itt az Úr, négykarú formájának bemutatásával igyekszik Jas lelki békéjét helyreállìtani. Az ind
mitológia legtöbbször négykarúként jelenìti meg
Agnit (a tűz Istenét), Brammát (a Teremtőt), Ganésát (az elefántfejű, embertestű Istenséget), Jammát
(a halál Istenét, az alvilág urát), Káli, Laksmi és
Mahadévi Istennőket, Sìvát (mint egyik FőIstent),
Szurját (a NapIstent - e Bizalmas Tanìtásban Vivaszván néven), Varunát (Aki többek között a vizek Istene) nem utolsó sorban pedig Visnut, más
néven Narajánt, Akinek képében nyilvánìtotta meg
Isteni Fennségét Avatár Balarám Jas számára. Sok
kritika éri a kiterjedt hitrendszerrel bìró hinduizmust „sok-istenes” szellemisége miatt, holott minden ága gyakorlatilag mindig egy-egy Felsőbbséget
tekint vezérlőjének, mìg annak alávetetten a soksok olyan Fél(ig)Istent, Akik az elrendezések „felelősei”-ként végzik Isteni szolgálatukat, hogy a Legfelsőbb „álma” teljesüljön, ki(be)teljesedjen, rendben működjön. Jelen szakasz második fordulatában
emlìtett „fénylő” már nem ismeretlen, hisz B.T.
385. „… mintha milljom Nap ragyogna Legfelsőbb
úgy pompázott…” - amihez a négykarú forma értelmezése kapcsán nézzük meg mit mond a számmisztika a 4-es számról. A négy a realista, az alap.
Jelentése a teljességhez-, tökéletességhez kapcsolódik. (Nem véletlen a jász ősök négyhez/négyességhez fűződő elkötelezettsége sem!) Jelent még megbìzhatóságot, erőt, bölcsességet és utalhat még az
új eszmék-, új gondolatok iránti nyitottságra is. Ez
utóbbiakra nem csak Jasnak volt szüksége a megváltozott viszonyok-, a Kali (juga) kor kezdetén, de
napjaink embere sem nélkülözheti a gondolat szabadságát, elméje nyitottságát a ’jó’-ra, a bizalomra.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
402
ím ékeim fegyverzetem csakrám és a buzogány - hanghordozó kagylókürtöm lótuszvirág míly pompás
A négy Isteni ék(esség): a csakra képében az energia (mely teremtő és pusztìtó) – a buzogány, ami
egyfajta jogar, a rend (rendező elvek) megjelenìtője
– a kagylókürt a hang szimbóluma (mint a teremtő
ige és az örök változás) – valamint a lótuszvirág, az
öröklét a folyamatos megújulás. -Naraján ábrázolása-

1. A csakra: (jelentése; kör, korong) A körforgás energiaközpontja. Kìvül körbe élezett harci dobókorong, középen szabályos lyukkal. Ujj körül megpörgetve kell elengedni és ami útjába kerül azt elvágja.
2. A buzogány: az erő, hatalom, tekintély, a rend
jelképe. Gonoszokat elpusztìtó fegyver. (jogar) 3. A
kagylókürt: (hadikürt) tengeri csiga háza. Jellegzetes
keleti hangszer, melyet a régi időkben sok nép
használt, ìgy a jászok elei is jelek adására, információ továbbìtásra (inkább szaru tülök formájában). A
hangot ill. a szellemi bőségszarut is jelképezi, továbbá a lél(ek) győzelmét az anyag felett. 4. A ló-

tuszvirág: az örökké megújuló szépség és a felejtés
jelképe. Elsődlegesen a szellemi létezésre ébredő anyagra utal. Az egyik legerősebb spirituális növény.
Az iszapból, a vìz homályán át fejlődik ki, hogy a
fényben pompázzék. Az örök életet is szimbolizálja. (Be)látható, hogy egy egyszerű négykarú istenábrázolás, nem valamiféle üres fantázia(mű). Mikor
puszta anyag és/vagy test-szemléletű rátekintés van
egy szimbólumra, jelképes ábrázolásra, vagy körülìrásra elvesznek azok a részletek ami a magas szellemiségű hódolókat/követőket mozgatta. A képi
megjelenìtés már az ìrásosság előtt elterjedt üzenetközvetìtő forma volt. (A képìrásos, vagy piktografikus közlés -másnéven hieroglif- alkalmazása elsősorban az egyiptomi hieroglif ìráshoz kötődik, de
ezen kìvül is vannak hieroglifikus ìrások. Ilyen a
korábban a hettita -anatóliai, mai Közép-Törökország- hieroglif ìrásnak gondolt, valójában a luvi
nyelvet közvetìtő hieroglif ìrás. A szakirodalomban
szerepel a bübloszi pszeudohieroglifikus ìrás, az
urartui -Örmény-Felföldi- hieroglif ìrás elnevezés
is. Az ìrásosság története sztyeppi hieroglifákat is
emlìt. Képìrásból alakultak ki a logografikus -piktogram-szerű- ìrások, mint pl. a leghosszabb időre
visszanyúló, töretlen és dokumentált történettel
rendelkező kìnai. A kìnai ìrásosság a mai napig annak ellenére általánosan alkalmazható vizuális közvetìtési mód, hogy Kìnában több mint száz nyelvet
és nyelvjárást beszélnek, mégis mindenki képes
értelmezni a jeleket. Sajátos következménye a képìrásnak, hogy „kezelését” az agy jobb féltekéje*
végzi, határozott megkülönböztetéssel a betűìrásokat kezelő bal-féltekés** „módszerrel”. - * A jobb
félteke felelős a mintázatok és formák felismeréséért, az arcvonásokra való emlékezésért, a művészetek értékeléséért, a humorért, a zenéért, a táncért, a képzelőerőért és a téri képességekért. ** A bal
agyfélteke felelős a beszélt- és az ìrott -betüìrásosnyelv, a logika, a számolási képességekért és az elvont, tudományos fogalmakért. Általában agyunk
bal és jobb féltekéje eltérő módon dolgozza fel az
információt, hajlamosak vagyunk arra, hogy a domináns oldal használatával dolgozzuk fel azokat.)
Ad.1. Minden körforgás központtal rendelkezik.
(lásd pl. galaxisok) Ad.2. Az erő, a hatalom, a tekintély s a mindezek által fenntartott rend mindenütt elengedhetetlen. Nem csak a természetben, de
bármilyen emberi szerveződésben. Ad.3. A hang azon rezgés egyik megnyilvánulása ami ’tűz’ megjelöléssel szerepel az un. durva fizikai megnyilvánulások között. Ad.4. Az örökké megújuló szépség Isteni fennség, mìg a felejtés - B.T.505. „… minden
szìvben benne vagyok tudás emlék feledés…” szintúgy nem nélkülözi a Legfelsőbb megjelenését.
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ezt sem látta senki még így hiába sok szertartás - Véda hangtól lemondástól nemteremhet íly látás
E Bizalmas Tanìtás nem szerves része sem a klaszszikusan vett védikus irodalomnak, sem a hinduizmusnak. Még akkor sem, ha a B.T. tudás alapú
(miként a védákon alapuló-, un. védikus műveltség
/kultúra) és az úgy vallásbölcseletben-, mint filozófiában gazdag hinduizmus az, amely által legvilágosabban értelmezhető (azok számára, akiknek ilyen törekvéseik vannak/lennének). Az is megállapìtható/kijelenthető, hogy sem a buddhizmussal-,
különösen pedig a kereszténységgel és az iszlámmal
semminemű közössége nincs! Izgalmasabb a zoroaszter tanìtás és a Bizalmas Tanìtás időnkénti öszszecsengése, de a MINDEN-tudat ezt is meghagyja
a tudomány különböző ágainak lelkes gyakorlóinak. A „Nyugati tìpusú” gondolkodás mindent szeretne keretek közé rendezni, „rendszer-tanilag” besorolni, eredeztetni/származtatni, fejlődéstörténetet leìrni, persze adott „leìró” világnézeti/vallási alapjainak szemszögéből. Had álljon itt egy nem tanulság nélküli részlet az elektronikus országútról:
„…Az árja szó használatát nyelv és nép jelölésére
Max Müller vezette be, aki 1853-ban használta először az „Arya” kifejezést angol nyelvi környezetben, utalva egy bizonyos fajra és nyelvre. A 19. századi kutatók tudományos régészeti feltárások hìján
a védákban, az ókori India és az indo-árják eredeti
ìrásaiban látták elméletük igazolását. A védikus ìrásokban visszatérő elemet, a fény és sötétség harcát
sok kutató értelmezte úgy, hogy az valójában az északi, világosabb bőrű, felsőbbrendű, szanszkrit
nyelvű árja népcsoportok küzdelme a sötét bőrű,
elmaradott dravida népek ellen. Müller is elsősorban nyelvészeti alapon alakìtotta teóriáját. 1888ban, amikor árjákra vonatkozó elméletét több
neves tudós, történész megtámadta, Müller a
következő nyilatkozatot tette, ezzel megcáfolva saját elméletét: „Kijelentem újra és újra, hogyha azt
mondom árják, nem értek ez alatt sem vért, sem
csontokat, sem hajat, sem koponyát, csak egyszerűen azokat, akik egy árja nyelvet beszélnek ... számomra egy etnológus, aki az árja fajról, az árja
vérről, árja szemről és hajról beszél, ugyanúgy hibás, mint az a nyelvész, aki hosszúfejű szótárról
vagy rövidfejű nyelvtanról beszél... ” - Ez a nyilatkozat már megkésett. Politikai és nacionalista csoportok Németországban és Franciaországban felhasználták Müller munkásságát ahhoz, hogy faji jelenségként értelmezzék az árják térhódìtását és széles körben propagálták a feltételezett fehér bőrű árja faj fölényét. Az árja hódìtás és migráció elmélete
később a hitleri Németország fajelméletének egyik
kiindulópontja lett…” - maradva egy további gondolat erejéig ama bizonyos ájra kérdésnél; Kik voltak? Honna jöttek? (Hova?) Milyen tudást/kultúrát

hoztak (ha jöttek?) magukkal s mindaz mivé fejlődött? Talán leg tárgyilagosabb az a megközelìtése a
kifejezésnek, hogy „Szabad előkelők” Mit mondanak a történeti források? „…Kétségtelennek látszik,
hogy Irán, egyes iráni népek, például az alánok neve
valamiféle kapcsolatban áll az indiai „árja” szóhasználattal. Magában Indiában i.e. II. évezred végén - I.
évezred elején a társadalmi elit neve volt az árja
megjelölés…” Igaz lelki ember azonban lelki dolgokra koncentrál. Különösen nem vitázik más
meggyőződésüekkel. B.T.629. „…tartsd ezt titkon
azok előtt kik nem bìrják hallani - ha Rám irigy s
nem fegyelmes hitében kell tartani…” - tanácsolja
Úr Balarám Tanìtványának, mely instrukciónak
nem csak a titokban tartás-, a bizalmas kezelés a
fontos eleme, de még inkább hogy a más hitüeket
hitükben kell tartani! Úr Balarám a fenti szakaszban
emlìti a sok szertartást, a Véda alapú bölcseletet és
azon lemondást, amit leginkább az ind papi rend, a
brámanák gyakoroltak/követtek/ajánlottak. Egyik
út/mód sem vezet(ett) személyes Isten-kapcsolathoz. (Különböző sugallatokat, sugallmazásokat, látomásokat ne tekintsük direkt személyes -főként
testetöltött- kapcsolatnak!) Két személyről tudunk
bizonyosan, akik a Legfelsőbb Személyes alászállásával (valóságos avatárjával) Tanìtó - Tanìtványi
viszonyba kerültek. Ők Ardzsuna, Aki Úr Krisnától
a Bagavad Gìta -párbeszédben- valamint Jas, Aki
Úr Balarámtól a Bizalmas Tanìtás -párbeszédbenkaphatták meg az Abszolút Igazságról szóló azon
tudást, melyet Isten Nekik szánt. Mindketten a
szükséges és elégséges információban részesül(het)tek, melynek birtokában Ardzsuna egyik vezető
személyisége lehetett a Ny-Indiai népeknek, Jas pedig útmutatója a jász ősöknek. Azon vitázni, hogy
mely népcsoport és/vagy kultúra előzte meg és
mennyivel a másikat, melyik hódìtotta és/vagy „tanìtotta” a másikat, nem utolsó sorban, hogy mire(?)
nem igaz lelki törekvőkre tartozik. Nem mellesleg,
ha követjük az életsorozatok során egyes lél-ek által
előző életekből hozott „maradványokat” (tudást és
/vagy tudásfoszlányokat) nem kell semminemű
vándorlásos „hìrvivőkben” gondolkodni. „Amikor
kész a tanìtvány, megjelenik a Mester” Mikor egy
nép megérett, megkapja a kellő tudást. Mely nép
mire érett, olyat kap! Avatár Balarám számtalan helyen és formában nyilatkozta ki tanìtványának, hogy
mit ajánl, mitől tanácsol el abban a lelki folyamatban, melyben a gyakornok megérti a lényeget, a lél-t
és tisztába kerül azzal, hogy mi az emberi létforma
feladata Isten és lél kapcsolatában. B.T.612. „…
elmondom most röviden Jas hová jut érintetlen tökéletes élő lényben lényeg kerül felszìnre…” - és
mikor a lél az Úr, követő igaz/valódi helyén van.
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univerzális formámig ember bíz fel nem érhet - de négykarú alakom is csak híveim reménye
Vannak vallási folyamatok melyekben Istenre utaló
bárminemű ábrázolás (kìsérlet) tìltott. Más helyeken gazdag kultúrája van Isten-alakok bemutatásának. Nem egy helyen isten-szintre emeltek vallási
vezetőt, alapìtó Atyát, stb. Akit azonban hol szabad
megjelenìteni, hol főbenjáró bűn. Ez is mutatja az
ember sokféleségét, sokszìnüségét. Nem csak külsejében, szokásaiban, de még vallási árnyalataiban
is. (értsd: egy vallási folyamaton/irányzaton belüli
számtalan felekezet) Ha visszagondolunk a négy
emberi osztály ’élvezkedő’-inek -azaz a meghatározó túlsúlyban lévő sokság- hitbéli megközelìtésére: „Hiszem ha látom!” - „alapelv” szerepel. Isten
képi/formai értelmezésében további nehézség,
hogy olyannyira azonosultunk ember-képünkkel,
hogy a megjelenìtések is valamifajta ember-alakot
próbálnak segìtségül hìvni. Mikor azután megszületik a kép, újabb probléma pl. hány karja legyen és
azokkal mit kezdjen a művész. Mit tegyenek a kezek (intés, áldás, figyelmeztetés…) és/vagy mi legyen bennük és ìgy tovább. Így hát természetes
Avatár Balarám azon kijelentése, hogy „univerzális
formámig ember bìz fel nem érhet” mert mit is
kezdene akár hìvő, akár hitetlen egy olyan látványnyal, amit felfogni képtelen. Egyrészt végtelenségében, másfelöl az emberi szem által érzékelhető/értékelhető fény-hullámtartomány spektruma okán, nem beszélve a vizuális érzet értelem (intelligencia) révén történő feldolgozás minőségéről. Ugyanazt a képet szemlélve sokféle inspiráció születik. A bizalmas párbeszéd során Istenben nem működött Maga-mutogatási késztetés, Jas kérte hogy
próbálja meg Avatár Balarám testi mivoltán túl a
Legfelsőbb komplex láthatóságát lehetővé tenni
számára. A B.T. 402. szakasz hozzáfűzéseibe illesztett Naraján képében jelenìtette meg Magát az
Úr, hogy segìtsen Tanìtványa kétségeinek eloszlatásában, hisz korábban elhangzott már; B.T.165.
„…nincs tisztìtóbb erő annál mint a teljes igazság aki önzetlen kutatja önmagában rátalál 166. önfegyelmes tiszta hitű előtt tárul bölcsesség - azt elérve
tudd rátalál tökéletes békesség 167. azonban ki kételkedik tudás és hit nélküli - ebben s jövend életében boldogság azt kerüli 168. ki visszhatás nélkül
munkál bölcsességgel űz kételyt - bensőjével tisztában van az nem rabja tettének 169. vesd el minden csüggedésed oszlasd kétségeid el - szent tudásnak pallosával sötétséget kettészelj…” - Jas azonban még bizonytalan B.T.231. „…Legfelsőbb Úr
hallgatlak én szól a jámbor rétlakó - mégis kétség
gyötör abban biztos pont hogy fogható 232. mert
az elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló - nyughatatlan dacos álnok mindig másra sarkaló…” - ìgy
hát nem oktalan -néha- képi segìtséget hìvni, akár

meditációban, vagy egyszerű támpontkeresésben a
lelki törekvőnek. B.T.235. „…Jas kérdezi mondjad
Uram mit ér ki jó útra lép - majd világi akarások
mégis győznek elméjén 236. sem a tudást nem követi sem nem önzetlenen él - szertefoszlik semmivé
lesz törekvése felhőként 237. világosìts meg Balarám kétségemet oszlasd el - Rajtad kìvül igaz tudást
adni senki nem képes…” (?) A MINDEN valóságos avatárként (Isten Személyes alászállásaként !),
Úr Balarám testi valójában szólt Tanìtványához:
B.T.246. „…figyelj Jas most elbeszélem miként ismersz Engem meg - törekvéssel lemondással Rám
szegezett elméddel 247. teljességgel eléd tárom legfőbb tudás legjavát - mit ha felfogsz és követed
nem marad már semmi más 248. ezer ember közül
ha egy ki őszintén törekszik - ezer ilyen közül talán
egy ki lényem megérti…” - mégis ott maradt Jasban a hiányérzet; pallérozott elme-, tiszta értelem
ellenére. Végül is az egész Isteni párbeszéd üzenete
az, hogy az Úr mindent elkövet annak érdekében,
hogy őszinte-, alázatos és valódi lelkiekre törekvő
gyakornok kellő segìtséget kapjon. Hol szóban, hol
tettekre biztatással, netán bizonyos cselekvéstől való eltanácsolással, vagy épp vizuális úton, látvány
által. A jelen szakasz második fordulata hangsúlyozza, hogy a négykarú alak is csak Isten hìveinek
reménye, nem bárkié. A B.T. 401. hozzáfűzése sorol néhányat azok közül az Isten-alakok közül, Akiket az ind mitológia négykaruként jelenìt meg. Erről folyamatos jelen időben lehet beszélni, hisz sokmillió hìvő ember fordul ma is a MINDEN egyik,
vagy másik megnyilvánulásához fohászaival, vagy
hálaadással. Azaz ma is élő a négykarú forma iránti
érzékenység lelkiekben érettebb keleti vidékeken
(tudva, hogy Isten olyan is, meg nem is - azisnemis!) Ide idézve a Jász zászló „mottóját” beláthatjuk,
hogy nem oktalan a Keletre tekintés (ami nem gazdasági/pénzügyi machinációk példázatát jelenti, de
a szellemi hagyatékot és annak élő követését !) A
Jász zászló, a Keleten
kelő s Nyugaton lehanyatló Nap az égen, a
Föld fölött - mert
hogy: Az Isteni tudás
-miként a Nap- Keleten kél és Nyugaton
lehanyatlik. - mindezek szellemében bátran forduljon minden lelki kereső, vagy szellemileg nyitott
gondolkodó a Bizalmas Tanìtás ősi szavaihoz, hogy
jobban eligazodhasson a világban. Békébe és egyenesbe kerülhessen magával, embertársaival, környezetével. Bár a párbeszéd üzenetét Jas a jász ősöknek vitte el, azok egyetemes gondolatok, örökbecsű
tanìtások bárki számára, alázattal tanulmányozva.
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reménye hogy tán meglátja engedve emberképet - lényeglátón meghódolva kitartó törekvéssel
Ha valakinek Isten személyes „meglátásával” kapcsolatos vágya(i) van(nak), akkor első teendője elengedni emberképű képzetét. Hiába a szólam, hogy
Isten a Maga képére teremtette az embert, ez a
„kép” legkevésbé külső-, vizuális megjelenés! Azt
már tudjuk, hogy az ember lényegi lénye a lél (is)*
ugyanolyan, mint a MINDEN. (* mint minden létezésé, csak létezési- /élő/ és létformánként /élettelen/ különböző vastagságú anyagi burok fedi!)
B.T.190. „…lél a MINDEN mása itt…” - olyan
mint Ő, de képzeljük csak el egy atom lényeg-alkotójának megjelenését, vagy egy belső szerv lényeg-alkotójának megjelenését és egy gomba, virág,
vagy állat lényeg-alkotójának külső burkát, hogyan
viszonyulnak az emberéhez. Hát kb. ìgy viszonyul
(hat) Isten és ember hasonlósága. B.T.229. „…lény
lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN
hisz MINDEN csak Egy vagyon…” -azaz- 250.
„…minden létnek leglényege parány részem örök
lél…” - mondja az Úr. Minden lél egy Isteni parány. Majd; B.T.278. „…lél a lényeg…” - később
további megerősìtés következik - B.T.308. „…vagyok s nem is azisnemis lásd be imìgy szólhatok vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN
mondhatom…” B.T.431. „…lényeg a lél mi befödi
küzdőtér…” - ami az anyagi létezés sajátossága.
Hatások, kölcsönhatások, vissz(a)hatások folyvást.
A lél-ek anyagi/testi burkainak (létformák) viaskodása, érdekérvényesìtésre való törekvése. Ember
sem cselekszik másként, de megadatott számára a
lehetőség pl. lényeglátásra (ami nem a technikailag
kimutathatatlanul parányi lelki lél-re értendő!) Egyik ilyen lényegi elem; B.T.449. „…tudd hogy ami
mindent áthat lél aki nemszületett…” - egy-egy
örök lél minden egyes rész-egészben (ami önálló
egységnek tekinthető), de B.T.452. „…anyag testben nem csak lél van Mindátható is ott lőn - Ő ki
enged Ő ki tanú történést elszenvedő…” - Aki
megengedi hogy történések-, változások létre jöjjenek, majd mindennek tanúja. Végezetül pedig mint
mindenek foglalata, semmi nem múlik el úgy, hogy
az a MINDEN-re ki ne hasson. B.T.456. „…tudd
Jas mindaz ami itt van mozdulatlan vagy mozgó lél és burok kapcsolata anyagvilág alkotó…” - Ám
Avatár Balarám tovább megy; B.T.461. „…teljes
vagyok önmagamban épp ìgy teljes minden lél…” tehát nincs minőségi különbség a Legfelsőbb és a
tiszta lél között. B.T.463. „…naprendszert Nap beragyogja éppìgy tesz a testtel lél - a létforma általhatott pompázatos csatatért …” - azaz világunk
harcai nem csak negatìv szenvedéstörténetek, de
szìnpompás gazdagság is egyben. Gondoljunk
mindarra a szépségre amit derűlátó ember élete
során megtapasztalhat. B.T.467. „…személytelen

energiám ezen világnak Anyja - tőle a test lél meg
Tőlem Aki vagyok mag Atyja…” - ìm a további adalék a lényeglátásban. Anyag és test Földi teremtettség (női ~érzelem jellegű) mìg a lél maga, a mag
nem evilági, teljesen lelki (férfi ~értelem jellegű).
Naponta tapasztalható, hogy a változások mozgatóinak motiválója döntően érzelem alapú. Legyen
az életjelenség, társadalmi mozgás, vagy politikai
törekvés. Mert, hogy; B.T.497. „…e világban lél parányom anyagot ölt magára - öt érzékkel s tévképzettel kerül örök csatába…” - ám a lényeglátáshoz
meghódolás-, alázat szükséges (valódi tudás első
kritériuma! Lásd B.T. 437… Ami ha hiányzik veszett az összes igyekezet a lelki fejlődésben) nem
beszélve a kitartó lelki törekvés elengedhetetlenségéről. Mert azután; B.T.501. „…tudást bìró látást
szerez olyt hogy meglássa a lélt - tudatlanok** bármit tesznek sorsuk csak oktalan lét…” (** akik
nem bìrják a valódi tudás -B.T.437.-441.- túlnyomó
többségi kritériumát - ha már mindet nem is) Aki
azután „látást szerez” a lél-re, „Feljebbvalójáról”
sem marad tudatlan. B.T.507. „…lél fölött van
Mindátható ki Legfelsőbb személye…” - de - B.T.
613. „…isteni lél abban ébred aki értelemmel él szilárd elmét megtisztìtva úr már minden érzékén
…” - az érzékek érzékszerveink által szerzett benyomások/tapasztalatok. Kinek melyik érzékszerve
(szem, fül, orr, száj, kéz) milyen finomságú, annak
megfelelően juttat információt az értelem számára,
hogy annak minősége (kiműveltsége) szerint az egyén képes lehessen*** felfogó képessége szerint
értelmezni azt. (*** feltételes módban, hisz elsődleges a szándék, akarja-e ember értékelni amit tapasztalt, hajlandó-e foglalkozni a kihìvással, vagy
közömbösen elsiklik felette, netán mindenek ellenére tagadja azt) Látható, hogy úgy az érzékszervek
révén az érzet, mint az értelem által az intelligencia
határozza meg, hogy mit is kezdhet emberünk (szerencsés esetben a lelki törekvésben gyakorló) észleléseivel. Pl. Európában különösebben nem dobban
meg a zsidó-keresztény gyökereken szemlélődő vallásos embereknek a szìve egy négykarú Isten-ábrázolástól. Még akkor sem ha Naraján kezében gonoszok elleni erőt jelképező csakra (harci dobókorong), hatalmat, tekintélyt, rendet sugalló buzogány
(jogar), a teremtő hangot ill. a szellemi bőségszarut
is jelképező kagylókürt (hadikürt) és lótuszvirág
van, ami -többek között- az örökké megújuló szépség és a felejtés jelképe, nem mellesleg pedig a szellemi létezésre ébredő anyagra utal. Ahogy a B.T.
403. hozzáfűzésében már elhangzott: Mikor egy
nép megérett, megkapja a kellő tudást. Mely nép
mire érett, olyat kap! A megfelelő „látás”(mód)hoz
ahhoz megfelelő „szem” (lényeglátás) szükséges.
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Jasra végre béke hullott mint Balarám újra vált - visszatért kétkarú teste érthető embert formál
A Kegyes Úr megsajnálta Tanìtványát és felhagyva
univerzális-, majd négykarú formájának bemutatásával, újra kétkarú embert formázott, Úr Balarámot. Jas kért, Isten teljesìtette, de ősbölcs is úgy járt
mint az egyszerű gyermek „…én nem ilyen lovat akartam!” Ám mikor szembesült az aktuális valósággal (a Legfelsőbb Balarámkénti avatárjával) béke
hullott rá. Örömmel konstatálta az ember számára
kezelhető megjelenést. Nézzük meg milyen kérdések merültek fel az eddigi párbeszédben Jas részéről, melyekkel kapcsolatos tanìtást követően
béke érzet érte el. (1. …mire kellett Kuru mezőn
rokonvért kiontani? (60. …miről ismerszik a bölcs
- hogyan jár kel miként nyugszik teljes tudást
megértő? (81. …mért kellett harc … mikor mondtad (mármint az Úr) hogy értelem cselekvésnél
többet ad? (82. …tenni kell vagy érteni … miért
kellett vitézinknek elesni? (117. …mért van az hogy ki jó is egyre másra vétkezik bár nem akar?
(128. …miként lehet … hogy Napistent oktatád hisz Te csak később születtél mégis adtál tudományt? (170. …összezavarsz előbb mondád árt a
tett - aztán oktatsz cselekvésre mond az ember mit
tegyen? (231. …biztos pont hogy fogható? (235. …
mit ér ki jó útra lép - majd világi akarások mégis
győznek elméjén? (236.) … (aki) sem a tudást nem
követi sem nem önzetlenen él - szertefoszlik semmivé lesz törekvése felhőként? (237. …világosìts
meg Balarám kétségemet oszlasd el? (hisz; Rajtad
kìvül igaz tudást adni senki nem képes) (276. …mi
a MINDEN mi a tett s mi a lényeg - mi e mindenség s kik a félig Istenek? (277. …mi a testi áldozat s
ki az ki az élvező - s hogyan láthat végső percben
aki önfegyelmező? (353. …világìtsd meg hat fenséged mi világot hatja át - erő szépség tudás hìrnév
lemondás és gazdagság (354. …hű törekvő miként
forduljon Feléd - milyen létre létformára emelje
tekintetét? (355. …kérlek avass bizalmadba segìtsél
megértenem - mindenhatóságod ugyan hol és miként lelhetem? (392. …elfogyott a vezérfonál mi
MINDEN-hez vezetett - segìts rajtam el ne veszszek legbensődet had értsem? (395. …mért nem
hódol ìm előtted mind aki csak vétkezik? - azaz ezekre a kérdésekre-, vagy azokkal kapcsolatban
megnyugtató tanìtást kapott az ősbölcs. Néhány
kérdést próbáljunk eddigi ismereteink alapján
továbbgondolni. Ad. 60. Általában keveredik a tudó(s) és a bölcs, a tudás és a bölcsesség fogalmi
köre. A sok tárgyi ismeret birtokosa nevezhető tudó(s)-nak, de közel sem biztos, hogy bölcs, miközben a bölcs lehetséges, hogy ugyancsak kevés tárgyi
tudás birtokosa. Aki bölcs az bizonyos, hogy a lényeges dolgokat tudja, látja, érzi, ám adódik a kérdés, hogy - Mi lényeges? - Kinek mi? - Relatìv ér-

telemben igen, de ami állandó érték, az az Abszolút
szerint értékelhető. Tehát az igaz bölcs nem a folyton változó szerint gondolkodik. Mindennapos dilemma, hogy miként ismerhető fel az igazán bölcs
ember. Majdnem mindenki példaképe(ke)t keres.
Kihez mérje magát, vagy kit kéne követni, milyen
szeretne lenni? Mivel jelen világunkban a viszonylagosságok képezik az érdeklődés tárgyát, ezért relatìv „mérési”- viszonyìtási pontokat keresnek az
emberek. De nem csak viszonylagos a környezet,
hanem szubjektìv is, a szemlélődő személyes érdeklődése, behatároltsága folytán. Az embereknek alapvetően négy osztálya van: 1. gondolkodó 2. uralkodó 3. nyerészkedő 4. élvezkedő. Ki-ki olyan belső késztetésekkel rendelkezik minden élethelyzetben, amilyen osztály-béli meghatározottsága (mivel
tiszta jelleg nincs, mindenkiben több keveredik s
azok közül a befolyásoló ami leginkább hat). Az ősi
kérdező jász ős-bölcs Jas, gondolkodó meghatározottságú volt, ezért hát mint a szellem (itt értsd:
lelki tudományok) embere, a szellemi nagyság (lelki
tudó-s) ismérveit tudakolta. A másik három osztály
meghatározottja (uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő) olyan tudás megértője felől érdeklődik; aki
hatalmi-, anyagi érdekeltségű-, vagy testi érzékkielégìtés központú. Ad. 81. Mire való a küzdelem?
Miért kell tenni elmélkedés helyett? Nem is kell
elmélkedni? Két emberi eszmény van; a tett és a
gondolat. Melyik a fontosabb, melyik a magasabb
rendű? Testi embernek a tett, szellemi embernek a
gondolat, miközben mindezt három dolog dönti el
/határozza meg; a./ A kor sajátossága (’kor’ alatt a
sok-sok évszázados nagy földi időszakokat kell érteni!) b./ Az elrendezések, vagy természeti törvények
c./ Az egyén beállìtottsága. Ad. a./ A jelen kor az
un. nézeteltérések kora (Kali juga) a cselekvést teszi
első helyre, a gondolatiság helyett, hisz a megfontolások nélküli testi késztetések (beleértve a hanyatló szellemiséget is) által valósul meg a degradáció, a korra jellemző szellemi és erkölcsi hanyatlás.
Ad. b./ Az elrendezések az anyagi lét(ezés) komplexitásának mindenre kiterjedő együttesének/együtt- és kölcsönhatásának következményei, melyek az „a.” pont szerinti rendet szolgálják. Ad. c.
Az egyén osztály-béli-, az egyént uraló kötőerő (jó szeszély - nemjó) szerinti, valamint életkorcsoportjának megfelelő kötelességteljesìtés, vagy annak elmulasztása. - A Kuru mezei végzetes összecsapásból az ős jászok kivonhatták volna magukat miként
Avatár Balarám tette, bár a MINDEN másik akkori
megnyilvánulása Avatár Krisna formájában részese
volt az ütközetnek! Az ’azisnemis’ elv magas szintű
megjelenése, amire csak a Legfelsőbb képes, hisz
más nem tud ugyanakkor valamit tenni is és nem is!
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kedves Jas én hű barátom amit látsz azt más nem ér - nem hoz ide Véda útja áldozás sem vezeklés
A szakasz második fordulatára érdemes figyelni;
Isten személyes megtapasztalásához sem a Védák
tanulmányozása, -követése, sem pedig áldozatokvagy vezeklések nem vezetnek. Ezt a Legfelsőbb
jelenti ki maga, hát miért vonnánk kétségbe?
Hangzik ez mindazok ellenére, hogy embermilliárdok és évezredek sugallják azt, hogy vagy kövesd a
Védákat, vagy mutass be áldozatokat, netán vezekelj ahhoz, hogy a Személyes Istennel találkozhass.
A találkozásnak amúgy nincs akadálya, csak nem
itt, ebbéli életben. (Akiknek ilyes látomásai voltak/
vannak/lesznek nyugodjanak meg, az Maya Dévi,
Illúzió Istennő játéka. Ne engedjenek elméjük káprázatának.) A végső cél másról sem szól, mint hogy
a MINDEN legbensőbb bizalmas szférájába jutás érdemek és tisztultság alapján- ahol másban sem
lesz része lényegi lénynek-, a lél-nek, mint sem az
Úr személyes szolgálata s ìgy a Vele való folyamatos együttlét. Istenes Földi kitüntetett pillanathoz
két nélkülözhetetlen dolog kell: 1. Isten avatárja
jelenjen meg (ami ötezer éve nem történt meg és
több százezer évig nem is fog megtörténni!) 2. arra
érdemes lelki ember kell hozzá (aminek megint hìjján vagyunk, bár az első feltétel teljesülésének hiányában a legszentebbek sem kapnak lehetőséget).
Marad hát a nemes hagyományok követése és a
valódi tudásról szóló hagyatékok tanulmányozása,
lelki törekvő számára azok ajánlásainak magáévá
tétele. Folytatva még az előző szakaszhoz felvillantott továbbgondolás folyamát; Ad. 82. …tenni kell
vagy érteni…? - kérdéshez. Tenni kell, vagy megérteni a cselekvés és a nemcselekvés közötti különbséget? Gondolkodó meghatározottságú ember előbb mindig próbálja megérteni az elébe kerülő
kihìvás mibenlétét. Ha valamit nem ért, akkor vagy
tudakozódik, tanulmányokat folytat, vagy bìzva kiérdemelt sorsa alakulásában, ráhagyatkozik az elrendezésekre, azaz kötődés-, elvárás nélkül megteszi, amit a körülmények diktálnak. Tehát a helyidő-körülmény figyelembe nem vételével követni a
Védákat, áldozatokat bemutatni, vagy testet-lelket
sanyargató vezekléseket követni oktalanság. - Pár
idézet Védával és áldozattal kapcsolatban: B.T. 325.
„…lásd hogy Véda követői lent és fönt majd lent
újra…” 402. „…ìm ékeim fegyverzetem csakrám és
a buzogány - hanghordozó kagylókürtöm lótuszvirág mìly pompás 403. ezt sem látta senki még ìgy
hiába sok szertartás - Véda hangtól lemondástól
nemteremhet ìly látás…” 158. „…mind ki őszintén
áldozik bizton tisztuláshoz jut - tudják ők ki nem
áldozik itt sem boldog nem hogy túl 159. a védikus
szentìrások dicsérik az áldozást - de azért tudd Jas
barátom cselekvés az mindahány 160. minden tárgyi áldozatnál többet ér a bölcs tudás - mert hogy

az a kútforrása mindennek mi áldozás 161. ìly tudásra alázattal az tehet szert ki kérdez…” 545. „…
áldozatból az jó amit kötelességtudat hajt - követni
az ìrásokat jutalmat se akarva 546. dicsfény hajtott
eredményvágy szeszély fűtött áldozás - aki ìgy tesz
földhöz ragad nem érinti tisztulás 547. nemjó áldozat mi fukar szabályokat kerülő - senkinek sem
ajánl ételt szent szavakat se zengő…” 567. „…áldozást és adakozást vezeklést tartani kell - lelki
törekvőnek erről lemondani nem lehet 568. tudd
hogy ezen jótanácsot nem csak hogy követni kell de úgy üdvös ha lemondó kötelességszerűn tesz
569. kötelesség elrendezett azt megszegni bìz nemjó - ezért mindig tedd mi dolgod törekvőnek az
való 570. aki véli fáradságnak kötelesség megtételt félti testét lemondástól annak útja szeszélyes 571.
az ki eredményvágy nélkül végzi dolgát serényen kötelességteljesìtőn jó úton jár elérhet 572. jó kötésben él ki szorgos kellemetlent is végez - kìvántért sem rajong ő már tudja kötelességet 573. lemondani mindenekről testetöltött képtelen - ezért
hát az eredményvágy az amit elhagyni kell…” - Pár
idézet a vezeklésről. B.T.552. „…önszigorát mutogató megbecsülést áhìtó - képmutató merő szeszély
jóság ellen lázìtó 553. testét vagy mást sanyargató s
azt vezeklésnek hìvó - merő sötét és tudatlan ilyen
személy bìz nemjó…” - Különbséget kell tenni a
gondos lelki gyakorlatok, szabályozott életvezetéssel történő követése -melyek tisztìtó hatásúak- és a
személyes Isten-találkozás esélye között. Jas és Úr
Balarám között baráti viszony alakult ki, azaz egyikőjük sem kìvánta a másikat megváltoztatni, úgy
fogadta el amilyen és egyik sem igyekezett a másikat saját előnyére kihasználni. Így jutott a jász ősbölcs azon (lelki) béke állapotába, aminek következtében addigi kérdéseivel kapcsolatos aggodalmai
feloldódtak. (az eddigi kérdéseket lásd B.T.406. szakasz hozzáfűzéseiben) Annak ellenére, hogy Jas
azon kivételezettek közé került, Akinek személyes
találkozása lehetett a MINDEN-el mégis maradtak
kérdések, melyek a későbbiekben kerülnek majd
felszìnre. (410. …ki kedvesebb lakod ki éri előbb személytelen fényre vágyó vagy személyest kereső?
- Ami ugyancsak izgalmas kérdés a ’Személyes’ és a
’személytelen’ szellemi/lelki folyamaton haladók
számára. (484. …hogy ismerszik ki kötésen felüljut
- hogyan él ő mint cselekszik s mitől van hogy mindent tud? - Lehetséges felülkerekedni a három kötőerőn/köteléken? (jó-szeszély-nemjó) (535. …mi
van azzal ki ugyan hisz mégsem lát - szabályozást
elkerüli jón szeszélyen nemjón áll? - Meddig visz el
a hit? (563. …mi lemondás és mond mi tartózkodás - mit kövessen lelki ember mikor úton tart
Hozzád? - Kérdések melyekre később válasz lesz.
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nem segít a misztérium mágia sem megoldás - egyedül a kötelesség és a szív odaadás
A személyes Isten-élmény (na meg bőséges anyagi/
testi és üdvözülési vágy) elérése érdekében számtalan technika alkalmazott. Összességükben az a jellemzőjük, hogy valamifajta uralmi helyzetre törekszenek, hol egyénileg, hol eszményìtett isten alakjukkal közösen. A MINDEN-tudat szemszögéből
bárminemű ilyes igyekezet ostobaság, hisz pont az
uralmi vágytól való megszabadulás a valódi lelki
ember útja, mert már tudjuk, e miatt kerül(t) a végtelen sok lél a megnyilványulásokba, hogy itt uralkodásra törő hajlamukat élhessék. Majd ha belátják,
hogy a lél valójában a Legfelsőbb alázatos szolgája
(kellene hogy legyen!) akkor letesznek mindennemű
misztikus, mágikus (Istent játszó) cselekvésekről,
befolyásoló/hatalmi pozìcióra törekvésről. De nem
véletlen a ciklikus anyagi megnyilvánulás, nem az a
teremtés. A MINDEN végtelen kegyéből Önmagán belül alakìt ki újra és újra „játszótereket” lélparányai számára. Úgy a misztérium (vallásokban)
mint a mágikus szertartásokban az is leleplező,
hogy fontos elemnek tekinti a titkosságot, szigorú
belső szabályokon alapuló belsőségességet, zártságot. (Ne hogy avatatlan betekinthessen.) A bizalmasság a MINDEN-tudattól sem idegen, de mìg az
előbbiek a „bent lévők” -egyfajta- véldelmét szolgálja, addig utóbbi a „kìvülállók” vonatkozásában
tapintatos. B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok előtt
kik nem bìrják hallani…” - azaz akik számára nem
ez az út. A mágia bármilyen sokrétű*, mégsem ajánlja Úr Balarám. B.T.52. „…a mágikus tanìtások
bölcset nem szédìtenek - hogyha tudod kár a mély
kút réti láp bő vizében…” - ha a MINDEN mindenütt/mindenben jelen van (mivel minden Őbenne
nyugszik) nem szükséges „természet-feletti” keresése, Ő Maga a természet (is). (* fehér-, fekete-, alacsonyabb-, magasabb- és felsőbbrendű mágia, természeti-, halotti-, utánzó-, rontó-, védekező „varázslás”) BBB. „MINDEN” -részlet- „Második
tudnivaló: A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni,
hisz mindennek része, miközben minden Őbenne
van, s mindennek figyelője, mozgatója, felügyelője
és minden elszenvedője. Szétterjeszti Önnön magát, Önmagán belül; időben, térben és létben, szét
a végtelenben, mi csak Őbenne véges. Harmadik
tudnivaló: … Elenged Önképű szabad lélt végtelent, s hagyja is vétkezni e teljes részeket. Negyedik tudnivaló: …Képzelettel bìró lényei teremthetnek maguknak neveket, képeket kedvükre, de a
képzelet soha nem ér fel a MINDEN-el. A korlátolt értelem csak korlátolt eszményeket képzel,
azt szolgálja, istenìti, hìvja segìtségül amikor baj
érte. … Hatodik tudnivaló: Változó létformákban
változnak eszmények, emberi elmében, milliárd elmélet. … Hetedik tudnivaló: Gondolat, elmélet,

megannyi képzelet, mit ember embertől elvonni
képtelen. Szárnyaló szellem is határon csak meg áll,
korlátolt önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, önmaga képzete, lelki mivoltát csak ésszel ha
éri fel. Megtenni önmaga; mit kéne képtelen, s mi
segìtség bentről jön elfojtja szüntelen. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a MINDEN erői hálózzák testileg. A MINDEN erői mik mindent áthatva, minden égit és földit magához ragadva, hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak, szabad
szellemnek kiutat nem hagynak.” - „…egyedül a
kötelesség és a szìv odaadás…” - ahogy hangzik a
szakasz második fordulata. B.T.43. „…ember
hogyha dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől ìly lét bűntől mentesìt 44. ilyen módon legcsekélyebb törekvés is megsegìt - bizonytalan tévelygésből szilárd úton elindìt 45. tudd hogy
aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz 46. ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el nem téved higgy nekem 47.
nem szédìti mézes szóval misztikus édelgetés - nem
gondolja semmiképp sem hogy más nincs csak szép
remény…” B.T.100. „…véglegesen tisztul az meg
kit ragaszkodás nem ér - Legfelsőbbhöz jut az ìly
lél ez utolsó lét mit él 101. kötelességét tegye meg
mindenki ha jót akar…” 116. „…önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen…” 199. „…kötelességeit végző eredményvágyelhagyó - ő az igaz hìvem
Nekem nem a tettről lemondó 200. tudd hogy csak
az jó törekvő ki eredményvágytól ment - elhagyása
minden vágynak csak az ami kimenthet…” 485.
„…tudod Jas ki megszabadult minden ragaszkodástól - jó szeszély s nemjó is mindegy ha van ha nincs
az is jó 486. érintetlenséget ki ér tudja hogy mi
mitől van - derűsen él kötések közt tudja mindez
anyag csak 487. egy bánatban és örömben föld kő
arany egyre megy - nem tart távot nem vonzódik
mindennel elégedett 488. neki egy barát és ellen
nem törekszik semmire - róla mondják túljutott
már mind a három kötésen 489. ilyen hìvem nem
követ mást csak mi kötelessége - szeretetben fordul
Hozzám Aki vagyok a MINDEN…” 531. „…pokol szféra három kapus mindhárom oda vezet - kéj
harag és kapzsiságból jutni másra nem lehet 532.
aki kerüli e hármast annak üdvös élete - amely úton
ìgy elindul találkozhat Énvelem…” - lám lehetséges
a találkozás Istennel. B.T.533. „…tökéletlen boldogtalan céltalanul bolyong csak - aki szeszélyt
jobbnak véli mint a szentìrásokat 534. vedd e Bizalmas Tanìtást s kövesd kötelességed - tedd ezt s
meglásd Jas barátom segìtenek intelmek…” - kötelességteljesìtés egyre és őszinte, szìvbéli odaadás.
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csak az aki az Én hívem s elvárásnélkül adó - csak az látja formáimat ki szeretetben lakó
A „szeretetben lakás” ~ mint aki birtokolja a valódi
szeretet ismérveit/kritériumait, azaz elvárásnélküliség + adás + részrehajlásnélküliség és e három feltétel együttesen/egyidőben érvére jut. Az első kettőt lásd jelen szakasz első fordulatában, mint azon
követelményt amit ha MINDEN-tudatú bìr hát esélyes személyes Isten-találkozásra. Némi paradoxon, hogy önmegvalósìtott MINDEN-tudatúnak
nincs vágya személyes Isten-élményre, hisz tudatos
a Legfelsőbb felől, annak majd minden tulajdonsága vonatkozásában, ìgy beéri azzal hogy végzi
rendelt kötelezettségét (azaz már itt szolgálja Istent)
és mindenben és mindenkiben látja az Úr „kezenyomát”. Bizonyára ferde hasonlat, de mindazok
akik tisztában vannak az anyagi lét atomi alapköveivel, attól függetlenül hogy életükben egyetlen egy
atomot sem látnak, közvetlenül meg nem tapasztalnak, tudásuk révén mégis mindig tudják, hogy materializált környezetünk elemi alkotóelemei atomok.
Felvilágosult gondolkodónak nem kell mindent látnia, nem kell még csak éreznie sem, mégis tudva
tud mindarról, ami lelki épülése szempontjából
szükséges és elégséges. A MINDEN-tudattal kapcsolatban nem ritka a fölvetés, hogy bonyolult, pedig végtelenül egyszerű (miközben azért összetett –
azisnemis) Talán legkomplexebben a „MINDEN”
cìmű ìrás foglalja össze (lásd: www.Jász-ság.hu) a
Legfelsőbbel kapcsolatos „ismérveket” ami a Bizalmas Tanìtás egyfajta esszenciája. Ezen túlmenően a
vázlat az alábbi: Isten = MINDEN. Minden további Felsőbbség, akik nem rendelkeznek a MINDEN teljességével, egyfajta töredékes Fél(ig)Istennek tekinthetők. A MINDEN EGY, ugyanakkor
végtelen számú LÉL paránya van öröktől fogva.
Tulajdonképpen Ők alkotják a MINDEN Személyének azon kivetüléseit Akik Istenhez hasonlatosan megszületetlenek, teljes tudással rendelkeznek
és tiszta állapotukban örökké boldogok. Rajtuk kìvül minden változó, értsd: megszületik/létrejön –
bizonyos ideig fennáll, miközben növekszik/fejlődik – természetszerüleg betegeskedik – megöregszik – meghal/elpusztul/megsemmisül. A végtelen
MINDEN-nek végtelen kiterjedésében folyamatosan végtelen számú megnyilvánulás teremtődik (a
MINDEN Teremtő aspektusa által), áll fenn (általában évmilliárdokig) majd pusztul el, azaz válik
megnemnyilvánulttá. Egyes megnyilvánulások és
más megnyilvánulások megnemnyilvánulttá válása
állandó örvénylésben van, hol egy létrejön, másik
megsemmisül. Ezen megnyilvánulások egyike az általunk (is) lakott univerzum, amit a természettudományok (meglehetősen bekorlátozott lehetőségeikkel – leginkább szűklátókörűen) vizsgálnak. A
MINDEN-en belül elkülönìthetők un. lelki szférák

és (mondjuk) anyagi szférák. Az ’anyagi’ kifejezés
itteni megnyilvánulásban, ember által használt megfogalmazás az öt durva fizikai elem együtteséből
érzékelhető és értékelhető. Más megnyilvánulásokban természetesen más „anyag”-i „képződmények”
is lehetnek. A végtelenben nem lehet korlátot húzni! Ezen öt durva elem a tulajdonképpeni halmazállapotok- és fizikai/kémiai jelenségek szerint csoportosìtható. Föld – szilárd, vìz – folyékony, levegő
– légnemű, tűz – hullámjelenség/rezgés (egyfajta
energia), tér – un. éter. (az ’éter’ kifejezés csalóka,
mert a századok során több olyan misztikus-, valamint kémiai, fizikai, ezoterikus megközelìtés kapcsolódott hozzá, ami nem a térre vonatkozó értelmezést segìti. Legjobban talán az ’űr’ kifejezéssel és
fogalommal érzékeltethető, azaz ahol eredendően
nincs anyag, de mégis, hisz a tér az anyagi megnyilvánulásban is benne van, mint ha ’anyag’ volna) Ezeken felül a megnyilvánulásba kerülő (lelki szférákból az anyagiba kerülő - anyagi értelemben megnyilvánulatlanból a teremtett megnyilvánulásba jutó - alázuhanó) végtelen számú lél három finom
elemmel is kapcsolatba kerül: érzet – értelem – hamis éntudat. Ezek közül a legsúlyosabb a hamis én
(ön)azonosságtudat, amikor a lél azzal a létformával
azonosìtja magát -elfelejtve Isteni lél állapotát- ami
beburkolja. Neutrìnótól az atom elemi alkotóelemein keresztül, a molekulák, szervek szervezeteken
át, baktérium, stb., alga/moszat, gomba, növény,
állat - köztük kiemelten ember létforma. Minden lél
szabad. Ezen alapon Istentől kapott olyan szabad
akarattal (döntési/választási lehetőséggel) rendelkezik, ami a különböző létformákban kisebb-nagyobb
bekorlátozzással érvényesül, más és más a szabadságfokuk. Vannak a megnemnyilvánulásig kötött,
sorsukon nem változtatható létezések (jellemzően
az élettelenek) és vannak „alakulható” létformák
(jellemzően az élők). Minden egyes lél vágya-, de
még inkább korábbi érdemei alapján képes „materializálódni”. Nem az anyag lelkesül, nem az anyag
kezd értelemmel bìrni, azt a lél hordja magával. Az
élettelen létezési formákban az érzet ugyan működik (affinitással rendelkeznek) ám az értelem elhanyagolható. A MINDEN által elrendelt, természeti
törvényeken alapuló kényszerpályájuk van egészen
a megnemnyilvánulásig, amikor anyagi lét megszűnik, lél-ek a lelki szférákba kerülnek. Az élő létformák egyfajta evolúción keresztül emelkednek egyszerűbbtől az összetettebbig, alacsonyabb rendűtől
a magasabb rendűig, egészen az emberi létformáig.
Ebből az állapotból nyìlik meg a lehetőség a megnyilvánulás megsemmisülése előtt kijutni, részben
megtisztulva valamely lelki szférába, teljes tisztulás
után felszabadulva vissza Istenhez/MINDEN-hez.
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mond Balarám ki kedvesebb lakod ki éri előbb - személytelen fényre vágyó vagy személyest kereső
A kérdés első fele úgy hangzik: „ki kedvesebb…?
majd „lakod ki éri előbb…”? - amiben felsejlik Jas
azon hozzáállása, miszerint a személytelen hitüek is
kedvesek az Úrnak -kérdés jobban, vagy kevésbé a
személyes hitüeknél- majd melyik ér előbb a Legfelsőbb hajlékára (értsd: kb. Bizalmas Benső szféra
- mert hogy a lelki világnak számtalan szférája van)
azaz mindegyik oda ér(het) de melyik van előnyösebb helyzetben? Miért merül(hetet)t fel Jasban ilyen kérdés? Talán még mindig hatása alatt volt a
Legfelsőbb univerzális-, majd négykarú formában
történő megjelenésének (amit hiába látott; vagy értett, vagy nem - s ez következtetni enged arra, hogy
ha valamit látni vélünk, attól még nem biztos, hogy
hitünk megszilárdul - sőt! Lehetnek további bizonytalanságok.) és ahelyett, hogy világosabb lett
volna számára Isten kiben/miben léte, inkább öszszezavarodott. B.T.398. „…kérlek ìm most szánj
meg engem hogyha nemtiszteltelek - fel nem fogtam MINDEN-séged kevés volt az ismeret 399.
most már tudom Nálad nagyobb senki nincs ki vezérlő - vagy a Mester Legfőbb Atya s minden mi
követendő…” - mégis - B.T.400. „…szinte elviselhetetlen mit Magadról mutattál…” - A további
B.T. szakaszokban Avatár Balarám ìgy válaszol
’személyes’ és ’személytelen’ „tárgykörben: B.T.
412. „…de majd egyszer az is megért ki csak sugaramnak* él - egyensúlyra törekedve személytelen
útra lép 413. az ilyen ha érzékinn győz egyforma
már mindenben - önzetlen szolgál mindenkit ő is
elérhet Engem 414. tudd hogy kik ez úton járnak
küzdelmes az életük - csak sokára látják majd be
Én is ott vagyok bennük…” - azaz az Úr egyáltalán
nem zárja ki a személytelen hitüeket sem az „üdvözülés” lehetőségéből „csak” küzdelmesebbnek ìtéli az útjukat. (* értsd: a Legfelsőbb személytelen
kisugárzó energiája) Az általános megközelìtés leginkább meglehetősen teoretikus (~ téziseken-, feltételezéseken alapuló) elméleti ìzű. Személytelen hitű azt vallja, hogy a Legfelső(bb) nem személy, de
bizonyos esetekben megszemélyesül, mìg a személyes hit azt követi, hogy a Legfelsőbb egyértelműen
Személy, Akinek természetszerüleg van személytelen kisugárzása, -energiája. Még a nézeteltérések
korában is talán legbölcsebb; kinek ki, vagy mi. Belátás-, felfogó képesség-, szellemi/lelki érettség szerint. Had álljon itt egy személyes alapon álló fricska
BBB. „Semmimese +++ Egyszer régen, oly nagy
régen -nincsen Isten ki megérte- vótt egy nagy nagy
JÓNAGY SEMMI. Ólyannyira semmi sem vótt,
hogy ottan még idő sem vótt. Nem vótt benne
semmi erő, nem vótt idő sem delelő. Eleje se vége
annak, semmi mit rúlla mondhatnak. Oszt, hogy ez
a nagy nagy SEMMI kezd magátú gondúkodni, gon-

dúkodik, gondúkodik, hogy hogy nincs itt sehun
semmi. Valamitű osztán egyre kitanátta biz Ű nem
nincs, van bìz’ oszt még neve is van, úgyan hìvják
hogy Ű az AZ. No mán örűtt a nagy SEMMI van
má’ végre neve néki. Bár még mindig csak a
SEMMI, de legalább lehet hìni. Hìni AZ-nak vagy
tán EGY-nek, mindegy neki hisz Ű NINCSEN.
Hát ez az AZ mán csak mocorog, hun csak lomhán
hun szaporonn, de mán csak lett valami ott, valami
mit fő nem fogok. Mitű? Ne kérgyed; csak tuggyad,
lett az EGY-bű frikk-frakk oszt van. No mán amint VAN a SEMMI, megint csak kezd gondúkodni, kéne tán még fincorogni, hátha abbú lenne
vaami. Ficereg is a NAGY SEMMI, idejìve kacérkodlik. No hát mikor legyen mán AZ, hogy az
EGY csak úgy sugáraz. Kitű-mitű, bánnya kìnnya
lött, oszt kész van, mostantú van. Van a SEMMI
AZ sugárlik, csak úgy virìt, no meg hallik. Hallik is
mer csak mennydörög, mireg morog meg dőcörög.
Amint ez AZ EGY nagy SEMMI világlik meg
morgolódik, belé esik egy csepp vaami. Hunnan s
hova ne kutassad, tuggyad úgy, hogy vaami mán
van. De ez a kis vaami cseppnyi, nyőni kéne, okosonni. Sebaj van má végre idő, abban hallad vaami
elő. Nőddögél oszt okosodik, VAN oszt meg
NINCS gondúkodik, SEMMI-t amint megismeri
butasága szertefoszlik. Milljom éven hal s születik,
mìgnem ollan eszes vaami, lőtt belülle egy VALAKI. Innentű mán minden rendben, VALAKI van
ki teremthet, teremt eget, fődet, magot, napsugarat,
szelet, fagyot. Hullik belülle a sok mag, apró vaami
egész egy had. De az összes bamba apró, minden
cseppje padba való. Tanúgatnak, fejlődgetnek, életeket leélhetnek, oszt mikor mán jó okosak teregethetnek másokat. Némelyik meg Úrrá válik, igazgatja sokaságit, okosodik, uralkodik, fineszesen
gondúkodik. Kéne föntre egy nagy vaami, oszt
lehetne Űt imádni. Így gondút ki vaami vaamit amit
lehet cifrázgatni. Apró vaamik sokasodtak, okosodtak, magosodtak. Nőtt a létra nőtt csak egyre, magos égbe emekedve, azon lajtorján pár apró, hágott
fönek úrnak való. Űk lettek kik dirigátak, mi vagyunk akit imádhat, imádhat sok apró vaami, nekünk itt nem ugat senki. SENKI lett a fölöttesük,
hiszen parancs nem jő nekük. Így lett VALAKI-bű
SENKI, ki tud vele messze menni, annak áll mán
eszes világ, fődi szeszély, kalapvirág.” (mosolyognivaló, hogy a fentieken leginkább személytelen hitűek derültek) A Bizalmas Tanìtáson nyugvó MINDEN-tudat személyes alapról szemléli Istent és a
világot, benne az embert. Valóságos személy a
MINDEN és minden egyes LÉL, ahogy (a lél legfejlettebb Földi burka - létformája) az ember is az,
amit még a személytelen hitűek sem tagadnak.
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az ki személyemnek hódol Reám gondol örökkön - szeretettel él MINDEN-ben az a legjobb törekvő
A MINDEN nem azt szabja feltételként, hogy ki az
aki személyes-, vagy hogy ki keresi személytelen alapon. Tudja, hogy személytelen energiájának „hódolók” valamely életükben eljutnak Személyéhez (és
ebben az ebbéli élet sem zárható ki). Érti, hogy aki
Személyét kétségbe vonja, az nem képes Felé fordulni, de a szabad választás adott és a valódi szeretet
sem részrehajló (lásd; ’szeretet’ 3. fordulat) Istenhez
számtalan út/mód vezet, ennek megtalálásában pedig csak az ember türelmetlen, az Úr nem. B.T.332.
„…Számomra nincs kedves gyűlölt mindenkihez egy
vagyok - mégis aki Nekem hódol miként jő úgy fogadom…” - a továbbiakban sincs megkülönböztetés, azonban felvázolja Avatár Balarám hogy mi
minden lehetőség van felé fordulni. B.T.415. „…de
akik Rám hagyatkozva mindig Reám gondolnak nem szenvednek lemondástól viselőjük sorsuknak
…” - ha személyes Isten, ha személytelen (energiája)
a gondolat motiválója, azon lemondások ami szellemi/lelki ember számára elengedhetetlen nem okoz
nehézséget. (több személytelen alapú iskola nagyobb
lemondásokat ajánl -tart szükségesnek- mint a Kegyes Személyes Isten-alapú szemlélet) B.T.416. „…
az ìly alázatos szolgám nem hányódik már soká megsegìtem kerülhesse élet s halál körforgást 417.
kóbor elméd szegezd Énrám értelmed Enyém legyen - ha ezt teszed teljesen élsz tudatosan Énbennem 418. hogyha elméd fékezetlen s nem hagy
Rajtam csüggeni - éljél szabályozott létet csak jótól
fogsz függeni…” - a szabályozott élet bárminemű
hit, vagy tudatosság nélkül is hatékony a szellemi/lelki úton. B.T.419. „…ha nem bìrod a fegyelmet ajánld minden tettedet - áldozd Nekem s Én
segìtlek hogy lehessél független…” - a kötődés s ìgy
a (meg)kötöttség súlyosan hátráltat bármi nemanyagi
célú úton. B.T.420. „…ha ez se megy akkor mondj
le tetteid jutalmáról - légy önzetlen nem számìtó engedj tested vágyából…” - a 411.-es szakasz második
fordulatában felmerülő „szeretetben él” megmutatja,
hogy az elvárásnélküli és örökkön adó magatartás,
különösen ha megkülönböztetésnélküliséggel társul
nagy lépés lelki törekvő számára (ami változatlanul
nem személyes- vagy személytelen beállìtottságon
múlik) B.T.421. „…tudd hogy minden gyakorlatnál
üdvösebb az ős tudás - vagy törekvés vagy engedés
békét hozó lemondás…” - ahol az ’ős tudás’ ~ a lél minden és mindenki lényegi lénye- az örök Isteni
„szikra” többek között teljes tudású. Nincs mit
tanulnia. Az általa uralt lénynek van felejteni valója,
hogy felszìnre juthasson az eredendő tudás. Minél
nagyobb mértékű a ’felejtés’ -mentesség a befedettségek alól- annál erőteljesebben érvényesül az Isteni
tudás. A lél tudása is csak mennyiségileg kisebb a
Legfelsőbbénél, minőségileg azzal megegyező. So-

kan akar(ták)ják kifürkészni Istent, holott csak el kéne mindazt engedni, ami eltakarja Tőle a lényegi
lényt, a lél-t. Az emlìtett ’törekvés’ ~ tudatos szolgálat, mìg az ’engedés’ ~ nemragaszkodás. B.T.422.
„…kedvelem azt ki nem gyűlöl aki jámbor s önzetlen - megbocsátó barátságos részvétérző s kötetlen
423. egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám ügyel mindörökkön elégedett szolgálóm…” akár a Személyes Istenhez, akár az Ő személytelen
energiájához éppúgy közelebb kerülhet gyakornok,
ha „nem gyűlöl” ha „jámbor” ha „önzetlen” ha
„megbocsátó” ha „barátságos” ha „részvétérző” ha
„kötetlen” (értsd: kötődés-, kötöttség nélküli) ha „egyenlő a kettősség közt” (egy derűben és bánatban,
fény vagy árnyék egyre megy, stb.) ha „derűs”. Sok
előrevivő „magatartás/viselkedési-forma” végezhető
(kvázi) lelki gyakorlatként különböző szellemi eszményektől függetlenül is. B.T.424. „…még jobb aki
nem aggódik ki nem okoz problémát - öröm harag s
félelem ment megőrzi a nyugalmát 425. az is jó ki
szenvtelen él tiszta gondos vágytalan - lemond kezdeményezésről szeretően elfogad 426. ki nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen - nem
csügg semmi eredményen bìz Én azt is kedvelem
427. kinek egy az ellen s barát dicséret vagy gyalázat
- jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása
428. hajlék nélkül rendületlen mindent visel csendesen - magasztalják vagy ha szidják egy ő s ezért
szeretem 429. legkedvesebb mégis az ki Engem
tekint MINDEN-nek - bìrja Bizalmas Tanìtást rendületlen hisz Bennem…” - természetes, hogy a
MINDEN-tudatban ez utóbbiak a dìcséretesek. A
személytelen úton járóknak megvannak maguk eszményei (lelkük rajta). B.T.151. „…a MINDEN-ben
semmi sem független a MINDEN-től…” - vagy 189. „…minden MINDEN nincs rajt kìvül semmi
sem…” B.T.454. „…van ki meditációval másik mód
a bölcselet - megint másnak önzetlenség ami Hozzám elvezet 455. akadnak kik semmit tudnak* Énrólam csak hallanak - ìgy érintem meg szìvüket s
imádattól haladnak…” (* egyes személytelen folyamatok a -nagy- ’semmi’ felé fordulnak) Mikor az
hangzik el, hogy „szeretettel él MINDEN-ben” akkor az már feltételezi, hogy a lelki törekvő érti a
MINDEN Kiben/miben-létét. Tudja, hogy minden
a MINDEN-ben van és ő mint Hozzá törekvő a
valódi szeretettel fordul a Legfelsőbb felé. Az Istenre irányuló imádat úgy viszonyul az anyagi/testi
vonatkozású vonzalomhoz/imádathoz, mint lelki az
anyagihoz. Korábban már elhangzott a Bizalmas
Tanìtásban, hogy 225. „…aki mindig Reám gondol
sugaraim ölti fel - bűntelen lesz s érintetlen nem
téveszti semmi meg 226. ilyen hìvem már itt boldog
tudja MINDEN legfőbb cél…” – Személyesen –
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de majd egyszer az is megért ki csak sugaramnak él - egyensúlyra törekedve személytelen útra lép
Az Isteni kisugárzást nyugodtan tekinthetjük a Legfelsőbb/Isten/a MINDEN személytelen energiájának. A „sugaramnak él” megközelìtés ~ aki a személytelen Isteni energiát helyezi előtérbe, tagadva
az Ő személyességét. Ahogy más vallási folyamatok
kritikája* sem feladata, vagy célja a MINDEN-tudatnak, úgy a személytelen úton járók véleményezése sem az. (* ha föl is merül a B.T. hozzáfűzésekben, vagy a MINDEN-tudatban más vallási példázat -netán negatìvnak tűnő kicsengéssel- az semmiképpen nem támadó szándékú, hanem azt próbálja
segìteni, aki más gyökerektől talált rá a Bizalmas
Tanìtásra, vagy a MINDEN-tudatra. Egyik tanìtás
sem gyermekmese. Önálló gondolatra és komplex
gondolkodásra hajlandó és képes felnőttekhez szól.
Azonban e szellemiség elterjedtségének hiányában
néha elkerülhetetlen olyan párhuzam fölvetése, ami
segìt az eligazodásban. Egy példa: a „Ne ölj!” parancsolat a keresztény hitrendszerben bevett „szabály” csakhogy leszűkìti a gyilkosságra, azaz emberölésre. Disznót-, marhát-, tyúkot … szabad ölni,
hiába szól a parancsolat másként. Mondhatják fordìtási „hibának” akkor miért nem gyilkolási tilalom
szerepel a parancsolatban, ami jellemzően emberre
irányuló negatìv cselekmény. Még ha a törvényi
tényállás „emberölés” is, a köznyelvi megközelìtés
gyilkosságról szól. Ugyanakkor senki nem beszél
keresztény kultúrkörben disznógyilkolásról - amit
igazhitű muzulmán meg sem tesz! - bár kecske,
birka … gyilkolászata ott sem tabu  ) Aki a személytelen szellemi utat járja arról feltételezhető,
hogy nem szìvesen fogadna el maga fölötti Felsőbbséget, ezért inkább kizárja azt, Annak lét(ezés)
ét. Eközben a személyes alapú iskola hìvei nem
csak elfogadják, de üdvösnek tartják Felsőbb Irányìtó(k) létét, működését. A B.T. 437.-441. szerinti
’tudás’ kritériumok első fordulata az ’alázat’. Kb. mi
az alázat? Képesség (alkalmasság), és hajlandóság
(szándék) Felsőbbséggel szembeni, kitüntetetten a
MINDEN-el szembeni-, a Felsőbbségnek-, kitüntetetten a MINDEN-nek való alávetettségre s az
ilyen állapot őszinte elfogadása, -gyakorlása. Akiben
erre nincs hajlam, mert oly erősen áthat lényegi lénye anyagi burkán is a lél vágya az uralomra** az ha
egyáltalán szellemi útra lép, kedvesebb számára az,
ahol nincs „Főnök”. A „Semmi”-vel szemben nem
kell embernek lelki furdalása legyen, Az előtt nem
kell szégyenkezni emberi gyarlóságok miatt. (** az
uralmi törekvés nem csak személyek feletti hatalmi
pozìcióra törés, de helyzetek-, körülmények-, élőlénytársak feletti befolyás érvényrejuttatása is ide
tartozik. A természet legyőzése/leigázása - /igába
hajása/ ember szolgálatába állìtása- mi másról szól
/na/ mintsem az „- Én vagyok az Úr!” eszményről

és az „Engem szolgáljon minden és mindenki!” kìvánságról. Ezt még több vallási irat Isten szájába is
adja. Mi szükség volna Földi ember-uralomra, ha itt
vannak a Felsőbb Irányìtók, Fél/ig/Istenek, a megdönthetetlen Isteni elrendezés a természeti törvények formájában.) Azután a következő „tudás” ismérvek: a ’nem ártás’ értsd: erőszakmetesség (ami
mindjárt ellent is mond bárminemű emberi beavatkozásnak, hisz nincs hatás ellenhatás nélkül, nincs
semmi tett következmény nélkül, melyek hatása ugyancsak alapos figyelmet igényelne!) vagy a ’hìján
levő büszkeség’ (ami kb. annak tudata/belátása,
hogy az önmagunkkal kapcsolatos bárminemű érdem mint pl. a szépség, ügyesség, okosság és a többi képzete; hamis) majd következik az ’önfegyelem’ (emberiség szinten, mìg emberi történet viszsza lát nem fedezhető fel követése!) Ezek alapján
az a lelki törekvő, akinek hajlama van az alázatra, az
erőszakmentességre, aki nem büszke, ugyanakkor
(ön)fegyelmezett, az bizonnyal személyes szellemi
utat keres. Mìg akikben ezen alapvetések hiátussal
bìrnak, azok szìvesebben vonzódnak személytelen
folyamatokhoz. Az nem vitatható, hogy a legtöbb
személytelen úthoz vonzódó és/vagy azon haladó
(belső)egyensúlyra törekszik. Mint ilyen érdeklődik
a világ iránt, keresi helyét és jellemzően jobbìtó
szándékú. (Persze itt mindjárt felmerül a kérdés,
hogy jelen korunkban mi a jobb? A „kinek mi” válasz kevés. Még a relatìv viszonylagossággal történő
„mérés” is megtévesztő. Az Abszolútra kéne törekedni, persze ahhoz szükséges olyan Felsőbbség Aki megmondja a”tutit” az Abszolút Igazságot. Egy
személytelen energia ezt sosem képes „kimondani”!) Nem volt véletlen a két IstenEmber avatár után (Krisna és Balarám) Buddha megjelenése. Mint
soron következő avatár bemutatta a személytelen
utat. A körülmények sajátossága, hogy Maga Buddha ezt sosem állìtotta, sőt a buddhizmus sem beszél
ilyesmiről, hisz számukra nincs Isten/Legfelsőbb,
Akinek meg „kéne” nyilvánulnia, vagy különösen
nem kell „nemlétezőnek” alászállnia (avatár). Nincs
Isten, nincs lélek, nincsenek Védák. Mégsem gondoljuk „lélek-ölőnek” a buddhizmust, sőt! Ugyancsak kìvánatos volna emberiség szinten követni
szellemiségét, hogy követői majd ebbéli, vagy elkövetkezendő életeikben tovább lépjenek (léphessenek) a Személyes MINDEN felé. Addig marad számukra a nirvána, mint végső cél, ami sokféle értelmezést kap(ott) még buddhista körökben is. Nagyjából abban lehet megegyezni, hogy a nirvána nem
hely, hanem (szellemi) állapot. Természetesen, ennek ellenére buddhisták generációi hitték azt, hogy
a nirvána valamiféle hely, mert egyszerűen képtelenek voltak másként elképzelni. Vonz a Személyes.
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az ilyen ha érzékinn győz egyforma már mindenben - önzetlen szolgál mindenkit ő is elérhet Engem
Az érzékeken való győzelem és mindenben egynek
lenni ( ~ egyfajta vágytalanság) teljesen egybe esik a
buddhista eszményekkel. Had álljon itt egy idézet
az elektronikus országútról. „…Buddha volt az egyetlen olyan vallásalapìtó, aki nem igényelte, hogy
másvalakinek tartsák, mint embernek. Tökéletesedését, eredményeit, bölcsességét emberi törekvésnek és az emberi intelligenciának tulajdonìtotta. Tanìtása szerint az ember a legmagassabb rendű lény,
önmaga ura, aki sorsát irányìtja... Buddha tanìtásának néhány részlete: - Sem az érzéki élvezetek hajhászása, sem pedig a túlzásba vitt önsanyargatás
nem vezet az üdvösséghez. - Minden élőlény akadályba ütközik önnön kibontakozásában, ezt szenvedésnek érzi, az élet szenvedés. - A szenvedés a
vágyakozásból, az élvhajhászásból, az alkotásvágyból és a hatalomvágyból fakad. - Meg kell szüntetni az olthatatlan szomjúságot és vágyakozást, le kell
mondani a földi hiábavalóságról - ez az út vezet a
szenvedés megszüntetéséhez…” - tehát aki legyőzi
az érzékek táplálta vágyakat, az nagyot képes előre
lépni lelki evolúciós* útján. (* az ’evolúció’ -benne
a lelki evolúció- fejlődés, fokozatos változás, kibontakozás, ami lelki vonatkozásban annyit tesz, hogy
az örök lelki értékek életről életre összeadódnak,
sosem múlnak el. Bárhogy alakul a lél egymást követő létformáinak formája, alakja, sorsa, minden egyes lelki érték/erény összeadódik és ìgy fejlődik
fokozatos változás közepette a lény, hogy kibontakozhassannak valódi lelki -lél forrású- értékei.) B.T.
422. „…kedvelem azt ki nem gyűlöl aki jámbor s
önzetlen - megbocsátó barátságos részvétérző s kötetlen 423. egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám ügyel mindörökkön elégedett szolgálóm** - szólt Avatár Balarám - (** Aki mindent és
mindenkit segìtve gyakorolja a szolgálat áldozatát,
az egyúttal a Legfelsőbbet -is- szolgálja, hisz minden a MINDEN, minden Őbenne van, miközben
Ő mindent áthat) B.T.424. „…még jobb aki nem
aggódik ki nem okoz problémát - öröm harag s félelem ment megőrzi a nyugalmát 425. az is jó ki
szenvtelen él tiszta gondos vágytalan … 426. ki
nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen
- nem csügg semmi eredményen bìz Én azt is kedvelem 427. kinek egy az ellen s barát dicséret vagy
gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása…” - a MINDEN-tudatban az egyik
legfőbb erény az érintetlenség. B.T.56. „…összes
földi tettnek éke kettős látást*** hagyni el - elvárásnélküli legyél ez a lét művészete…” (*** kettős
látás ~ belefeledkezés a kettős-ségek világába, az
EGY-ség felöli tudatlanság. - A MINDEN-tudatban egy másik fő erény; a valódi ’szeretet’ első
fordulata, az elvárásnélküliség) mert hogy; B.T.62.

„…bölcs az akit nem tántorìt testi kìn vagy főfájás bántó élők bosszantása földi vész és égcsapás 63. ő
az akit elkerülnek kéjes vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg 64. teljes tudás
birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz 65. ki érzékszervei
ura lenyugtatja elméjét… 71. de a fegyelmezett elme vágykeltések között is - mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem hisz 72. szilárd elme derűt
áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő 73. szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke nincs - béke nélkül nincs
boldogság elveszik a tiszta hit 74. hogyha érzékek
közül csak egy is lész zabolátlan - elsodródik az értelem mint a szélfútta bárka…” - és mindezek (a
Legfelsőbb tudatos személyes szolgálatát leszámìtva) tökéletesen gyakorolhatóak és magas szintre fejleszthetőek a személytelen lelki úton is. Olyannyira,
hogy aki érzékein győz, egyforma mindenben, önzetlen(ül) szolgál mindenkit, az is elérheti a Személyes Istent (természetesen első lépés a Róla való tudatosság ! mert hisz amiről ember nem tud, olyanra
nem vágyik s amire nem vágyik azt el sem éri soha.)
Az istenes/teista hinduizmusban a jóga az az eszköz, amellyel az ember közelebb kerülhet Istenhez
és amely hozzásegìtheti őt az Istennel való egyesüléshez. A buddhizmus -amely nem követi az Istenben való hitet- a jógában látja az utat a bölcsesség,
a könyörületesség és a megértés felé. (Buddha elutasìtotta a teremtő Isten létezését és a teremtés
több aspektusát és azt állìtotta, hogy a világegyetem
eredetének kérdése végső soron nem hasznos a
szenvedés megszüntetéséhez. Buddha eredeti tanìtásait a kineziológia 1.000-re kalibrálja. E tanìtások
minden más valláshoz képest kisebb mértékben
gyengültek a századok során: a hinayana („kis út")
irányzat még ma is 890-es értéken kalibrálható, a
mahayana („nagy út") irányzat pedig 960-on. A jelenkori Zen buddhizmus igazságszintje 890-en áll.
Csak viszonyìtás képpen: a judaizmusban Ábrahám
tanìtásai 985-ös értéken kalibráltak, Mózes idején a
vallásgyakorlás igazságszintje 770 volt. A Talmud
igazságszintje is 770. A modern judaizmus 499-es
értéken kalibrálható, az ószövetség 475-ön. A Kabbala értéke 720, a Zoharé 730. Az iszlámban Mohamed tudati szintje 740 volt, a Korán pedig 720-as
értéken kalibrálható. Az iszlám hit központjában a
szerető elfogadás és a lelki béke áll, de a gyakorlati
dogma fejlődése kezdettől fogva összefonódott a
területi terjeszkedés politikájával, a dzsiháddal, az
iszlám vallásháborúval. A harcias iszlám fundamentalista tanìtásainak jelenlegi igazságszintje mindöszsze 130. - 200 alatt kritikusan alacsony a szint ! ) Isten biztosan a személyes úton közelìthető meg.
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tudd hogy kik ez úton járnak küzdelmes az életük - csak sokára látják majd be Én is ott vagyok bennük
A személytelen szellemi út firtatása nem lehet célja
MINDEN-tudatnak, de hogy a személyes Istenszeretet felé való törekvések főbb irányzatait megemlìtsük, az talán szemléletesebbé teszi az emberi
kultúra kevésbé közismert gazdagságát. Lehet, hogy
a komoly személyes alapú lelki törekvés sem nehézség nélküli, de hogy milyen örömteli -is lehet- azt
jól példázzák az alábbi „keresések” . Hamvas Béla:
Szufi -részlet- „…Talán nem is nevezhető szemléletnek, a látásnak egészen más neme, elragadtatás,
leegyszerűsìtés, átszellemülés, kìvánság, hogy az
embert megérintsék, nyugalom (mármint a szufi). A
legnagyobb erőfeszìtés arra, hogy az ember eggyé
váljék és ha lehet szemtől szemben álljon azzal, amit szentély rejt. De ha az ember odanézne, semmit sem látna. Mégis, a nagy látnokok ilyen hasonlatokkal utalnak arra, hogy Istenhez miképpen kell
közeledni és aki ezt az utalást elérti, ha a szentélyig
hatol, felőle tényleges tapasztalatot tud szerezni.
/Plotinos. Ennadész VI./ Négy ilyen pszichológiai
remekművet ismerünk. Patanjali yogasutráit, a zent, a szufi-t, és a chasszidizmust. A különbségek nagyok, nagyobbak alig lehetnének, az archaikus India, a buddhista Kìna és Japán, a mohamedán arabok,
és a lengyelországi lengyelek között. De nem volt
kor és hely, amikor a szellemi egészség ne lett volna
időszerű. Az egészség pedig mindìg a vallás jegyében állott. És egy valamiben mind a négy megegyezik, az a tudás, amellyel az embert a felszabadulásban segìti. … Ha valamit meg akarsz érteni, mondja a zen, semmit sem szabad mástól elfogadnod. Akárkivel találkozol kìvül vagy belül, öld meg. Ha
Buddhával találkozol öld meg Buddhát, ha pátriárkával találkozol öld meg a pátriárkát. Csak ìgy válhatsz szabaddá. Semmi ceremónia, semmi mák,
semmi jócselekedetek. Semmi intézményesség,
semmi elv, princìpium, tétel. El sem képzelhető nagyobb feszültség, mint a yogi és a hatalom között.
A hatalom senkit sem kedvel kevésbé, mint a független embert, a yogi pedig senkit nem kedvel kevésbé, mint a hű szolgát*. A feszültségben a hatalom marad alul, mert amije van, csupán a hatalom. (* jelen szövegkörnyezetben a ’szolgát’ értsd;
magát a világi hatalomnak alávető, megalkuvó rab)
… Úgy élni, hogy ne legyen semmim, és ne legyek
senki. Az ember azt hiszi, hogy az üdvéért teszi.
Egyáltalán nem. Bármit akartál adni nekem a Földön, szól Rabbia, osszad szét ellenségeim között,
bármit akartál adni a mennyben add barátaimnak,
én megelégszem veled magaddal. Nem kell még az
üdvösség sem. Több vagyok, mint az üdvöm,
mondja Ibn Karram. Az indiai ezt ìrja, helyesen élni
csak úgy lehet, ha az ember minden földi és túlvilági jutalomról eleve lemond. Kìnában az igazság

ìrásjele azt fejezi ki, hogy ellenszolgáltatás nélkül
cseleked-ni. Minden nagy metafizika néhány szó izgalma. Buber a chassidizmust négy szóban foglalta
össze. Suzuki a zent öt szóban. Aki ezeket az alapszavakat megértette, hozzáfoghat a mesterek olvasásához. A védanta tulajdonképpen csak egyetlen
szó, annyi, mint atman**. De nem valószìnű, hogy
a modern nyelvtudomány minden erőfeszìtése ezeket a szavakat meg tudja közelìteni. Origenész
szakrális filológiájára van és lenne szükség, hogy
valaki ezeket az érzelmeket meg tudja fejteni. (**
atman ≈ az Én, a lélek, a világlélek vagy az önvaló.
Minden felsőbb erő és hatalom tökéletes csoportosulása egy adott emberi testben. Az atman jelentheti a testet, az elmét, az értelmet és a Legfelsőbb
Önvalót is, de általában az egyéni lélekre utal.
MINDEN-tudatban a lél.) … (a szufi) Nem metafizika, mert költői. Nem költészet, mert metafizika.
Nem nyelv, hanem zene. Nem zene, hanem nyelv
***. Az a zene, amelyről Ybn al Faradh azt mondja,
hogy "bánat, amiért az ember égi otthonát elvesztette." Aki ezt nem hallja, az a szufiból semmit sem
ért. (*** a MINDEN-tudat szerint/i/ azisnemis)
… A szufi elsősorban istenszeretet, másodsorban
istenismeret. De soha nem volt senki, aki a szeretetet a megismeréstől el tudta volna választani. … A
szufi hatalmi eszmékkel nem foglalkozik. … A szufi állandóan a szerelem nyelvén beszél, mert ez felel
meg annak a szenvedélynek, amit Isten iránt érez.
Álmodozás, meditáció, sóvárgás, önkìvület és részegség és indulat és rajongás és alázat. És ebben az
elragadtatásban minden második szava haq, valóság, igazság, tudás, bölcsesség. "Én, aki őt szeretem,
ő vagyok, és ő, aki engem szeret, én vagyok." … A
misztika a határterületek tudása. Ami fölötte van és
alatta, előtte van és mögötte, amiről megfeledkeztek, és amit kihagytak. Főképpen, ami kényelmetlen
és kérdésszerű és félelmetes és bizonytalan. A
misztika nem természeténél fogva homályos, hanem tárgyánál fogva az, mert mindig avval foglalkozik, ami -akár szándékosan, akár tudatlanságból- homályban maradt… (Nem oktalan a MINDEN-tudat távolságtartása a misztikától.) … Az
emberi létben az egyetlen fontos, leépìteni, ahogy
Tibetben mondják. … "Úgy élni, hogy ne legyen
semmim és ne legyek senki." … "Aki a földi életet a
túlvilági élet árával vásárolja meg, annak nem lesz enyhe büntetése és nem lesz segìtsége." Ez a dogmatikai
alaptétel. Nincs középút. Vagy a földi életemet áldozom fel az üdvnek, vagy üdvömet a földi életnek.
"Más az üdv és más a gyönyör" mondja a Katha upanisád. És aki a földi életet választja, elveszett. …
"Az élet egyetlen nagy értéke az Isten iránt érzett
szeretet." … „ - sok egybecsengés a jelen tanìtással.
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de akik Rám hagyatkozva mindig Reám gondolnak - nem szenvednek lemondástól viselőjük sorsuknak
A személytelen szellemi út sem nehézségek nélküli,
hiába nem merül fel „alávetettség” Felsőbb Irányìtóknak. B.T.414. „…kik ez úton járnak küzdelmes
az életük…” - mégis szép számban vannak, akik azt
választják. Lelki érettség kérdése; és itt most ki-ki
arra gondol amire értelme vezeti, hogy a személyes, vagy a személytelen az amely a szellemi/lelki evolúciós fejlődésben előbbre tart a másiknál. (Jelen
sorok ìrója nyilvánvalóan elfogult a személyes út
pártján, mert a Személynek tulajdonìtja a személytelen energiát, mint Annak kisugárzását és e logika
mentén a Forrást előbbre valóként kezeli -azaz magasabb szintüként- mint a /kis/sugárzást, ami nincs
forrás nélkül!) Egy gondolat erejéig had álljon még
itt az előző szakasznál megkezdett Hamvas idézet
folytatása: „…"Az ember minden ereje, képessége,
tudása, tehetsége, ösztöne abból fakad, hogy Istent
keresi." Minden szellemi és lelki mozdulat első oka
az istenkeresés. Ez az ekayana, vagyis az egyetlen
út. Minden tudomány és filozófia és művészet és
minden nyelv és zene istenkeresés. Csak, ha az ember ezen az úton jár érti meg , hogy "minden létező
szent, mert minden Istené." Vagy, ahogy a szufi
mondja: "Sohasem láttam semmit Istenen kìvül."
"Mindent neked akarok ajándékozni és nem kìvánok érte semmit." "Örömmel fogadom a szegénységet és az ìnséget, mert Istentől jön, a betegséget
és a nyomorúságot, mert Istentől jön, a szenvedést
és a halált, mert Istentől jön." Ez a bakhti. Ez a
szufi. Ez az önfeledt elszántság és önkìvület és önmegtagadás. A hagyomány a beavatásnak két útját
ismeri, a nagy és a kis utat. … A kis út a szociális életbe avat, megmondja mi a tisztesség, az igazmondás, a türelem, a humánum, az értelem, a józanság,
a becsület. A nagy utat úgy is lehet hìvni, hogy a divináció. ( ~ látnoki erő, sejtés) A Bhagavad-gìta az
ősök útjával szemben úgy hìvja, hogy az istenek útja. … A kis út a szentìrást szószerint értelmezi és
azt mondja, hogy a külső értelmen kìvül semmi
más nem engedthető meg /zahir/. A nagy út azt tanìtja, hogy a kinyilatkoztatás valódi értelme az emberi lelket az üdv fokára emeli /batin/. Ez utóbbit
azonban mindenkinek magának kell megkeresnie.
Akik a kis úton járnak a történelemben elmerülnek.
A nagy út még sohasem vált időszerűtlenné. ... Milyen elképzelhetetlenül szegény az a világ, amely
nem egyéb, mint önkìnzó erőfeszìtés a rangért, a
vagyonért, a gyönyörökért és a mindent letipró hatalomért*, amelyből a szeretet ekstazisának az a foka, amiről a szufi beszél, hiányzik…” (* a MINDEN-tudat szerinti; hiúság-javak-élvezet-hatalom,
mint a minden embert mozgató/motiváló vágy.) A
hozzáfűzések elején megemlìtésre került, hogy a
személytelen hitűek élete nehézségekkel terhelt. A

személyes út sem küzdelem nélküli, de talán itt a
legfőbb „küzdőtér” a lelki törekvő (benső) (ön)maga. B.T.431. „…tudd meg Jas hogy lényeg a lél mi
befödi küzdőtér - aki mindezt felismeri annál van a
bölcsesség…” - Nem mint ha a külvilággal való
kapcsolata a gyakornoknak problémamentes lehetne (lásd; különcsége -abnormalitása**- okán őt érő
megannyi gyanakvás, kritika, bìrálat, megkülönböztetés… ** az általánosan aktuális/elfogadott normáktól eltérő) de amint halad és fejlődik az érintetlenség gyakorlatában, úgy nem érintik meg a sokság
számára kellemetlennek vélt hatások/behatások →
B.T.16. „…kit nem zavar boldogság sem kinek bú
is egyre megy…” 99. „…történés hogy legyen vagy
se bármi lesz is egyre megy - teljes éltet ìgy tud élni
szándékai nincsenek…” 178. „…hiába az érintés is
szag ìz látvány egyre megy…” 189. „…jóban rosszban érintetlen derű bánat egyre megy…” 205. „…
hideg meleg bánat derű gyalázat dics nem hevìt…”
230. „…kedves Jas én jó barátom tökéletes az lehet
- aki látja a lényeget búsderűsen egyre megy…”
427. „…kinek egy az ellen s barát dicséret vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása…” 428. „…hajlék nélkül rendületlen mindent visel csendesen - magasztalják vagy ha szidják
egy ő…” 487. „…egy bánatban és örömben föld
kő arany egyre megy - nem tart távot nem vonzódik mindennel elégedett …” 488. „…neki egy barát
és ellen nem törekszik semmire***…” → az érintetlenség különböző fokozatai. (*** értsd; anyagi/
testi- és tévképzetes törekvések) B.T.246. „…figyelj
Jas most elbeszélem miként ismersz Engem meg törekvéssel lemondással Rám szegezett elméddel…” - azaz a lemondás elengedhetetlen feltétele a
lelki fejlődésnek, annak csúcspontjaként a MINDEN megismerésének. A már sokszor emlìtett szabályozott életvezetésben ahogy halad a szellemi
ember, úgy tapasztalja meg, hogy mindazok az általános szokások-, gyakorlatok melyeket korábban elkerülhetetlenül gyakorlandónak/követendőnek vélt,
fokozatosan és folyamatosan jelentőségüket veszìtik. Aki bármiről tudatosult alapú meggyőződéssel
mond le, mert megérti annak kedvezőtlenségeit szellemi/lelki eszményének követésében, nem szenved a
lemondástól. Tudjuk, hogy a kötöttség/kötődés/
függőség nagyon erős, majd hogy nem áthághatatlan mindaddig, mìg az érzelmi alapú kapcsolat nem
lazul s nem szorìtja ki az emberi értelem. B.T.141.
„…egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság
- erő hìrnév szépség tudás lemondás és gazdagság
142. kövesd ősök jó példáját kik önzetlen megélték - mi
sorsuk volt mi útjuk volt s szent honomat elérték…” 220. rendìthetetlen hìvemnek nincs már semmi akadály
- jöhet bármi sorscsapás is nem feledi önmagát…”
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az íly alázatos szolgám nem hányódik már soká - megsegítem kerülhesse élet s halál körforgást
Az életről életre folytatott előrehaladás a lelki fejlődésben alapvetően igen lassú. Ennek legfőbb oka a
tudatlanság, hisz látható az emberi történetben, attól hogy évezredek óta számtalan szellemi/lelki/
vallási/filozófiai irányzat volt és van, a nézeteltérések működnek. Így hát a még annyira igyekvő kereső emberek is ugyancsak tévelyegnek, ahelyett,
hogy „egyenes” úton haladhatnának a megvilágosodás-, a felszabadulás felé. Az anyagi kötelékekről
és kötöttségekről nem is beszélve. Ez a jelen kor, a
Kali juga Isten által rendelt sajátossága. Nem akaródzik az okosodás. Amint elérkezett a nagyfokú
túlnépesedés* (már elég régen), ami a helyváltoztatási késztetéssel együtt járt, minden összekeveredett mindennel. (* az a bibliai hivatkozás pl. miszerint azt mondta az Úr, hogy „szaporodjatok és sokasodjatok” az első emberpárnak szólt, akik ketten
voltak !!! - nem a sokmillió-, majd milliárd szám tudatlanul nyüzsgő emberiségnek!) Egykor a felvilágosultabb Keleten*, különösen a mai India, Pakisztán, Afganisztán É-i területén -a történelmi Baktriában- a hagyomány azt üzente az embereknek,
hogy mindenki ott élje le adott életét, ahova sorsa
helyezte. A lelki fejlődés szempontjából már azt is
elesettnek (reménytelen helyzetünek) tartották, aki
faluja határán kìvülre települt. (* Ma amikor a „mérés” az un. fejlett -amúgy- anyagi/technikai civilizációval történik, a testtudatos emberek nem értik mi
lehetet az a nagy fejlettség, oly egyszerű körülmények között. Pedig az évezredek bizonyìtották,
hogy semmi nem hiányzott akkor sem a teljes élethez! Sőt, jótékonyan hiányzott az a sok „vìvmány”
ami hátráltat-, egyenesen meggátol a lelki fejlődésben, nemesedésben, tisztulásban!) A tudás vezérelte
vidékeken általános volt az egyszerű élet, magasszintű gondolkodás. Aki Isten Személyének hódolt,
-örökké Istenre gondolt és mindent Vele kapcsolatban értékelt, -valódi szeretettel élt, -külső-belső
egyensúlyra törekedett, -legyőzte érzékeit, -egyforma volt mindenben, -mindenkit önzetlenül szolgált,
-alázattal viselte sorsát (ahogy az, az ezt megelőző
B.T. szakaszokban felsorolásra került Úr Balarám
által) és az ilyen lelki törekvő ott élte le életét teljes
elégedettségben, ahova született. Bármelyik embercsoport-jellemző volt benne a meghatározó (gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő) képes volt azt rendben gyakorolni, mindig életrendjének (életkor-csoportjának) megfelelően. Nagy lépéseket tudtak tenni egy-egy élet során is. Istenhez
is valódi szeretettel viszonyúltak, semmit nem kérve, semmit el nem várva. Azzal is tisztában voltak,
hogy az Isteni „megsegìtés” (lásd a szakasz második fordulatában) feltételes módban értendő, „kerülhessen” nem ’kerül(jön)’ hanem megengedőn, ha

lelki törekvő úgy akarja és kiérdemli. Ma azt látjuk,
hogy a világi élet trendjei, eszményei a lelki folyamatokra, -gyakorlatokra is kihatnak. Olyas jellegűek
a lelki próbálkozások, mint a világi törekvések.
Leginkább elváróan eredmény-orientáltak. Nem
egy szellemi iskola, egy az egyben „személyiség-fejlesztő” tréning. Azonnal mennybe vivő „liftkezelői” tanfolyam, ne hogy már lépcsőzni keljen. A
függetlenségre törekvők pedig nem vállalják a családos lét „hátizsákját” amivel -szerintük/számukranehezebb volna haladni. Szolgálat helyett uralni,
köz helyett egyéni (anyagi/testi) boldogulás, stb. (A
MINDEN-tudat sìkraszáll a cölibátus ellen. Hiába
tekintenek és tekintettek sokan magasfokú önzetlenségi szintként a nőtlenségi /házasodás nélküli/
fogadalomra. Annak gyakorlói hiába áltatják magukat azzal, hogy -személyes- család helyett sokkal
több „gyermeket” segìthetnek a lelki úton, ennek
megìtélése -legkevesebb- vitatható. Valóban sok áldozatot hoznak szerzetesek, apácák mások segìtésében -ami családosként is végezhető/!/-, ám különösen a vezető pozìciójú ilyen személyek többet
gyakorolnak uralásból, mint szolgálatból, ami a rendes családban elkerülhetetlen. Ott gyermekek szolgálnak szülőket, szülők pedig gyermekeket viszont!) Az élet-halál körforgás természetes. Ami
megszületik annak biztos a halál, de aki meghal, az
nem semmisül meg mindenestűl „csupán” anyagi
alkotóelemei bomlanak le és adott életben szerzett
tárgyi tudásuk semmisül meg (gyakorlatilag) nyomtalanul. ’Gyakorlatilag’ hisz volt már róla szó, hogy
semmi nem múlik el nyomtalanul, hatás-, következmény nélkül. Az un. Akasa-krónika több (vallás)
bölcseletben -ha máshogy nem utalás szinten- emlìtésre kerül, de a modern (asztro)fizika legújabb elméletei is emlìtést tesznek egy olyan univerzumot
befoglaló burokról, amire minden információ rávetül, ami az univerzum fennállása alatt keletkezett
történtések következtében. Nincs hatás ellenhatás
nélkül, tehát bármi törekvés nem múlik el viszsz(a)hatás nélkül (karma törvény). Az egyszerű „Amilyen az adjonIsten, olyan lesz a fogadjIsten” népi
„regula” messze több igazságtartalommal bìr, mint
annak jámborságra bìztató általános ismertetése. Az
előzőekben sorolt; ’Aki Isten Személyének hódol, örökké Istenre gondol és mindent Vele kapcsolatban értékel, -valódi szeretettel él, -külső-belső egyensúlyra törekedve legyőzi érzékeit, -egyforma
mindenben, -mindenkit önzetlenül szolgál, -alázattal viseli sorsát’ intelem-sor felvillantja azokat a lehetőségeket, melyeket megértve és elsajátìtva valóságos Isteni beavatkozás történhet -akár- egyéni
sorsba is „…az ìly alázatos szolgám nem hányódik
már soká - megsegìtem…” – szólt Avatár Balarám.
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kóbor elméd szegezd Énrám értelmed Enyém legyen - ha ezt teszed teljesen élsz tudatosan Énbennem
B.T.232. „…mert az elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló - nyughatatlan dacos álnok mindig
másra sarkaló… 224. nyughatatlan elme táltos parázson él úgy lobog - ezért hűtsed örökké le irányt
csak úgy tarthatod…” - az igaz lelki törekvésű ember nem az izgalmakat keresi, de a békét - hisz tudja, akkor képes teljes életet élni (lásd; a szakasz második fordulatát). Tudatosan nem gerjeszti az amúgy is gerjedésre hajlamos, kóbor elméjét. A
táltos lóhoz hasonlatosan parázson él, úgy lobog, aminek leginkább az adrenalin ill. az adrenalin-függőség a megfelelője. Ki ne ismerné az érzést, amikor olyan hevesen ver a szìve, hogy majd kiugrik a
helyéről, mind eközben az érzékszervei élesebben
működnek, mint valaha, az elméje pedig éberré
válik. Az izgalmi állapot után aztán legtöbbször jön
az eufória, a boldogság, az öröm, a felszabadultság
érzése. Az adrenalin dolgozott. Ez azt is jelenti,
hogy az adrenalin okozta érzés miatt -az adrenalinfüggők- keresik a veszélyt, az extrém helyzeteket,
szituációkat, miközben nem ismerik a félelmet és
nem fogják fel, hogy tevékenységük közben mekkora veszélynek vannak kitéve. Ilyenkor bizonyosan nem Isten körül forog az értelem, pedig nem elég az elmefegyelmezés, de annak hova való koncentrálása sem elhanyagolható. B.T.218. „…mikor
elme lecsillapul felszìnre tör tiszta lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él…” - mikor pedig a lél munkál az egyénben magasztosabb
érzések ébrednek, mint sem pillanatnyi anyagi/testi
örömérzet. Sőt, ilyenkor kezd felszìnre jutni az az
ős-tudás, amitől mint ha intuitìv gondolatok ébrednének, holott a teljes tudású lél segìt a megértésben.
Olyan dolgokra lehet ébredni amit nem tanìtanak,
ìrások nem hordoznak. Ez egy válasz a „Honnan
tudod?” kérdésre, amikor a sokság értetlenül áll
szellemi ember előtt. B.T.72. „…szilárd elme derűt
áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő 73. szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke nincs - béke nélkül nincs
boldogság elveszik a tiszta hit…” - pedig a tiszta
hit belépő a valódi tudás kapuján, amikor a gyakornok már nem csak megadja a lehetőséget -hogy úgy
van, vagy sem- de tudatosan törekszik szellemi/lelki eszményei felé. B.T.203. „…tudás révén elme segìt tudatlanság visszahúz - tudd hogy mi áll elme előtt jó vagy nemjó kettős út…” - amiben a szabad
akarat nyújtotta választási/döntési lehetőség kerül
elő; „- Tégy hát belátásod szerint!” - szólt Úr Balarám a B.T.625. szakaszában. B.T.204. „…ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt
megengedi annak az ellensége…” - a tanács világos.
B.T.205. „…hogyha elmédet uralod lényeg lényed
megsegìt - hideg meleg bánat derű gyalázat dics

nem hevìt…” - mert a - B.T.70. „…ragaszkodás
vággyá duzzad vágyból nő ki indulat - indulatból
elmezavar tiszta látás elmarad 71. de a fegyelmezett
elme vágykeltések között is - mély békéjét mind
megőrzi ha örökkön bennem hisz…” - lásd fent:
„elméd szegezd Énrám értelmed Enyém legyen ha ezt teszed teljesen élsz tudatosan Énbennem”.
B.T.76. „…tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát - de az élők ébren léte* hoz tudónak éjszakát…” (* Tudós bölcs világot lát ott ahol a nemtudó sötétséget lát, azaz nem lát. A tudó látja a
fényt, mint aki éjjel-látón át szemlélődik a sötétben.
A bölcs azokat a hullámokat is érzékeli, amit az általános ember nem. Más „szűrőn” keresztül szemlél, más akad fenn és más esik át értelme rostáján.
’élők ébrenléte’: /élőket - értsd: az általános-, a tömegember/ amikre fogékonyak az „élők” /a mai
emberek 99,99…%-a/ az a bölcsnek sötétség.) B.T.
77. „…élvezetek hajszolói békét sosem érnek el mìg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében…” - az Isteni szavak önmagukért beszélnek,
mert hogy B.T.78. „…bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg mint
bölcseknek elméje…” B.T.11. „…lényeglátó bölcs
szemeket nem zavarja változás… 16. kit nem zavar
boldogság sem kinek bú is egyre megy - megérett
egy jobb világra nem kell újra kezdje el 17. az ilyen
lét egyensúlyát szilárdságban éli meg - nem gyötri a
fájdalom már örömben sem édeleg…” - az ilyenekkel kapcsolatban mondja az Úr ; B.T.58. „…nem
zavar már meg mit hallasz vagy az amit hallottál…”
B.T.186. „…mikor minden a MINDEN-ben elme
hit és értelem - szilárd örök menedéket lel az ember
Énbennem…” - ilyen állapotban az elkötelezett,
alázatos lelki törekvő számára lényegtelenek körülményei. Elégedettségben végzi mindazt ami adódik
és fogadja el ami adataik. Túl lép vágyain. Tudja-,
érti a világot, belátja helyzetét. Világos előtte amit a
Legfelsőbb Jasnak mondott; B.T.115. „…aki tett
gyümölcsét várja viszolyog vagy vágyódik - ne engedj a késztetésnek bìzzál legyen bárhogy is 116.
önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb
az mint hogy másét akár végzed tökéletesen…” Amikor lelki törekvő szeretné elméjét lecsendesìteni a tanács a következő; B.T.209. „…csendes elme úgy érhető ha törekvő elvonul…” - mely elvonultság nem a remetei magány, de az érintetlenség
állapotában betöltött szerep az egyén sorsában; ottakkor-úgy ahogy kötelezettségei megkìvánják. E
kötelezettség nem kìvánság kérdése, nem a kóbor
elme csalfa játéka szerinti „- Nekem ìgy jó!” késztetés, de a tudva tudó értelem vezérelte keresés,
majd feltalálása gyakornok személyes helyének a
nagy REND-ben. A tudatos lét a MINDEN-ben.
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hogyha elméd fékezetlen s nem hagy Rajtam csüggeni - éljél szabályozott létet csak jótól fogsz függeni
Az Istennel való „foglalatosság”-nak sok árnyalata
van. Sem tanìtásokban, főleg azok mélységében
nem lehet mindenki egy, mikor mindenki más! Ez a
másság leginkább lelki érettségben különböző.
Mindenki máshol tart lelki evolúciós fejlődésében,
ami gyakorlatilag azt jelzi; ki milyen mértékben tisztìtotta már meg lényegi lényét, a személyes lél-t. Aki
ide születik emberként, egy dologban biztos lehet:
van még teendője és az nem az anyagi/testi élvezetek hajszolása, javak gyarapìtása, hatalom kiélése,
vagy hiúság követése, azaz hìrnévre való törekvés.
Ehhez kapcsolódik még, mint fontos meghatározó
körülmény, hogy jelen életébe ki milyen korábbi
törleszteni valókat hozott, halmozott fel. A halállal
nem lehet megúszni a lél befedését súlyosìtó tettek,
cselekedetek jóvátételi kötelezettségeit! Mindig
mindennek meg kell fizetni az árát. Ha egy folyamat elindul, azt csak egy vele ellentétes, azonos értékű/mértékű ellenhatás (jóvátétel) képes kiegyenlìteni. Amìg ez nem következik be, az „áldozat”
hordozza tartozásait életről-életre. Valódi lelki ember nem irigy élvezetek élvezőire, nem a vagyonosokra, nem uralmi helyzetben lévőkre, de még a hiú
hìrességekre sem. Egyfelől már tudja; „Ez is elmúlik egyszer” és „Senki nem vihet magával semmi(t)”
anyagi/testi dolgot teste elhagyásakor. Lehet valaki
most irigylésre méltóan vagyonos, következő életében ő fog olyan helyzetbe kerülni, hogy az akkori
többel bìrók rajta élősködnek. Lehet valaki akár a
leghatalmasabb. Újabb életében a leg alávetettebb is
lehet. Mindezekre nyugodtan lehet legyinteni, csak
akkor nem kapunk érdemi magyarázatot szegény-,
elnyomott-, nyomorult sorsokra. Egyik sem Isten
csapása! Mind érdem alapú. Vegyük csak az un.
szabályozó elveket. Minden ajánlása csupa tartózkodásra bìztatás. Ezt ne, azt ne … ! Jó oka van
mindegyiknek. Nyugodtan tehető első helyre a húsevés. Sok-sok millió ember bizonyìtja ma és az emberi történetben, hogy tökéletesen egészséges és
teljes élet élhető bárminemű hús fogyasztása nélkül,
beleértve a halat is (ami ugye szintén húsból van).
Újra idehozható az ótestamentumi citátum: Teremtés 1.29 Azután ezt mondta Isten: "Nézzétek,
nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot
rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen.” hol esik itt szó húsfogyasztásról? Sehol! A hús fogyasztásának nem is élettani hatásait érdemes vizsgálni (az sem hiábavaló) de azon erkölcstelenséget,
amit húsevő ember elkövet élőlénytársaival szemben csak azért, hogy érzéki élvezeteknek élhessen.
Aki ezt nem érti, annak nincs mit magyarázni. Tudjuk, hogy a Biblia-követők nem a MINDEN-tudat
követői, ìgy lelkük rajta. Előbbieket az sem zavarja,

hogy az ő Istenük előbb teremté a növényeket,
majd azután a világìtó égitesteket, de ez is legyen az
ő általuk megfejtendő talány; ugyan hogyan leend
fotoszintézis és gyümölcsök beérlelése? (Ter 1.11
Akkor megint szólt Isten: "Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a
földön." Úgy is lett. Ter 1.12 A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk
szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak, a fajtának megfelelően.
Isten látta, hogy ez jó. Ter 1.13 Este lett és reggel: a
harmadik nap. Ter 1.14 Akkor megint szólt Isten:
"Legyenek világìtó testek az égbolton*, s válasszák
el a nappalt az éjszakától. Ter 1.15 Ezek határozzák
meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világìtsák meg a földet."
Úgy is lett. Ter 1.16 Isten megteremtette a két nagy
világìtót. A nagyobbik világìtót, hogy uralkodjék a
nappalon és a kisebbik világìtót, hogy uralkodjék az
éjszakán, s hozzá még a csillagokat is. Ter 1.17 Isten az égboltra helyezte őket, hogy világìtsanak a
földnek, uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött,
Ter 1.18 s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. Ter 1.19 Isten látta, hogy ez jó. Este lett és
reggel: a negyedik nap.” - gyermekded világszemlélet  Ami nem baj, de hogy ma is elfogadott, az
elgondolkodtató. - Mindez pedig nem valláskritika,
puszta ténymegállapìtás. - * Megint csak nem mellesleg, előbb leend az Föld, majd az többi égitestek,
beleértve a Napot ?) Essen szó inkább komolyabb
dolgokról. Amitől a szabályozó elvek eltanácsolnak
(nem tilalmaznak! - de mindenki számoljon a következményekkel!)** mind kedvezőtlenül hat az
ember személyiségére, egészségére eredendően,
majd ezen túl lelki fejlődési-, azaz lényegi lénye
tisztulási folyamatára. Emberi-ember ezt megérti.
(Disznó nem tiltható el a sárban dagonyázástól)
Sorrend sem állìtható fel a bódìtó és mámorìtó
szerektől való eltanácsolás, a kicsapongó nemi
élettől vagy a szerencsejátékoktól való tartózkodás
és megannyi étkezési ajánlás között. (tojás-, vörösés fokhagyma-, gomba- … NEM!) Miként az un.
bibliai tìzparancsolatról sem szól a Bizalmas Tanìtás (hisz követői természetesnek vették a felsorolt
tiltásoktól való tartózkodást, nem volt szükség „riogatásra”) úgy a szabályozó elveket sem részletezi
azok természetszerüsége okán. (** Nem csak az
emberi, de különösen az Isteni törvények nem
tudása nem mentesìt a következményektől!) A fenti
B.T. szakasz második fordulata biztosìtja azokat a
lelki törekvőket, akik elméje még fékezetlen, hogy
már azzal is nagyot léphetnek előre személyes lelki
útjukon, ha ’jó’-val társulnak s nem kedvezőtlennel.
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ha nem bírod a fegyelmet ajánld minden tettedet - áldozd Nekem s Én segítlek hogy lehessél független
Több fokozatot sorol fel Avatár Balarám a helyes
lelki életről. Mindenki előtt nyitva a lehetőség a fejlődésre, bármilyen jelleg meghatározottja (jó-szeszély-nemjó) bármely osztály által uralt (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) vagy akármelyik életrendben (tanuló-házas-visszavonult-lemondott). Első lehetőség; a szabályozott életvitel, amit
lehet tudatosan követni, még hit nélkül is (a puding
próbája… - Ugyan mi veszteni valója van bárkinek
is megpróbálni maga magát a szabályozó elvek gyakorlásában. Legvégső esetben el megy tőle a kedve,
de már egy kevés tisztìtó próbálkozás is feljegyzésre
kerül a lelki törekvések sillabuszába.) Keresni és
követni ami ’jó’ (lelki értelemben, nem ami testileg
jólesik !!! ) Második lehetőség; ha nem megy a fegyelem, akkor az áldozat, azaz a tettek felajánlása.
Minden felajánlása a Legfelsőbbnek; étel, munka,
stb. Az őszinte törekvők számára megtisztìtja azokat az Úr. A tisztìtás olyan módon történik, hogy
az Isteni elrendezések függetlenìtik a gyakornokot a
felajánlott cselekedetek -amúgy kedvezőtlen- viszszahatásaitól. Az önmagunkért végzett mindennemű tett a sokság szemében helyénvaló. („Segìts
magadon, az Isten is megsegìt!” - aminek persze
van egy teljesen realista értelmezése is, miszerint
senki ne várja tétlenül az Isteni segedelmet, de tegyen s ha azt az Úr jónak látja, hát segìt a továbbvitelében.) A -jellemzően valamilyen anyagi/testi
eredmény érdekében- cselekvők természetesnek
tekintik, hogy amit megtesznek, kiharcolnak, eredményt elérnek, annak ők jogos birtokosai, élvezői,
hisz ők küzdöttek meg érte. Ez részben igaz is, de
ha lelki törekvésről beszélünk, akkor vajon milyen
anyagi/testi érdekeltségről beszélhetünk? Az a cél,
hogy itt (a Földön) berendezkedjünk? Minél gondtalanabb körülmények között, mennél több kellemes érzés közepette múlassunk napjainkat? Ha a
válasz igen, akkor lelki életről nincs szó! Ez nem
azt jelenti, hogy az aktìv lelki élet egy merő aszketizmus, sanyarú lemondás, hanem azt hogy mindent egy magasabb eszmény szem előtt tartásával
végzünk és úgy hogy figyelembe vesszük a nemes
elődpéldákat, melyeknek egyik megnyilvánulása a
már sokezerszer kipróbált szabályozó elvek követése, valamint az önzetlen feladatvégrehajtás. Mindehhez párosul még a Legfelsőbb kinyilatkozása a
tekintetben, hogy mi az üdvös és mi nem abban ami -akár- világi ember elé kerül élete során. (feladatok, munka, család, közösségi kihìvások…) Minden esetre érdekes helyzet, amikor -magával szemben- őszinte ember ráébred arra, hogy nem képes
viselni a szabályozott életvezetést. (Ami azt is jelenti, hogy legalább már megpróbálta - még ha csak
kalandvágyból, netán divatból is.) Megpróbálta és

könnyűnek találtatott. Persze ezt -szinte- senki nem
tekinti egyéni gyengeségnek, de inkább a megpróbált magatartásforma értelmetlenségének, butaságának tudja be. Vegyük a dohányzást. Alapvetően (talán!) mindenki tudja, hogy a dohányzás nem egészséges. (vannak erre bevett szólamok, tréfásan; „A
füst tartósìt” vagy önáltatóan; „A dohányzás megnyugtat” stb.) Összességében azonban kijelenthető,
hogy a dohányzás, a pszichológia behatárolása szerint jellemgyengeségre utal. Egyszerűbben: a dohányzás = gyenge jellem. A helyzet paradoxona, de
még inkább komikuma, hogy gyenge jellemű embertől várnánk, el hogy jellemgyengeségét belássa?
Nem fog menni. Így hát máshonnan kell megközelìteni a helyzetet. A kereső ember, aki valódi lelki
értékek után kutat rá fog találni -akár több- szellemi
irányzatra. Leginkább vérmérséklete szerint azzal
fog kacérkodni ami valamilyen szempontból felkelti
érdeklődését. Ez a valami nem egyszer személyes
szimpátia, netán vonzalom a tan szószólója iránt.
Hölgyek esetében az érdeklődés felcsigázódása érzelmi alapon kezdődik. Látvány, illatok, ìzek, zene,
dallam, tánc, viselet, megnyerő hatás… na meg a
szószóló kisugárzása, netán sármja. Ez utóbbi nem
ritka, de vakká képes tenni a szó, ami nem is a szószóló szava, aki csak a száj a tanìtás üzenetének
hangi megnyilvánulásában, amit azután az érdeklődő a szószóló személyiségének tulajdonìt. (Nem
alaptalanul úgy tartják minden hölgy -előszörszerelmes lesz -eszményìtett- Tanìtójába - ami nem
kiaknázatlan lìrikus, romantikus, szépirodalmi téma
!) Az eredendően inkább értelem-vezérelte fér-fiak
jobbára a tan mondanivalóját fürkészik és ha nem
is másodlagosak a külsőségek, többet nyom a
latban az eszmeiség maga. Miután a kereső „beleszeretett” az addig ismeretlen szellemiségbe, egészen másképpen fog hozzáállni szabályozó elvekhez. Már nem is kérdés, hogy ezt, vagy azt szerencsésebb volna elhagyni. Látva a tan számára vonzó
„körìtését” magától belevág az önmérsékletbe. Ugyancsak vérmérséklet szerint ki vehemensebb, ki
óvatosabb, de nemtől függetlenül önként próbálja
meg azt, amit korábban vagy elképzelhetetlennek
tartott, vagy makacsul ragaszkodott káros/kóros
szenvedély(ei)hez. Ha ilyen hajlandóság mégsem
merül fel, marad a második ajánlás; maguknak a
tetteknek felajánlása az eszményìtett szellemi nagyságnak, ami szerencsés esetben Isten (ha netán csak
félig is) vagy a Legfelsőbb. Talán még a legönzőbb
ember is tapasztalta már, milyen felemelő érzés
másnak -őszinte- ajándékot adni. Ennyi az egész
jelen szakasz iránymutatásával kapcsolatban is,
minden tettet úgy kezelni s hajtani végre, mint ha
azt Istennek tenné a lelki törekvő és önzetlenül.
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ha ez se megy akkor mondj le tetteid jutalmáról - légy önzetlen nem számító engedj tested vágyából
B.T.418. „…hogyha elméd fékezetlen s nem hagy
Rajtam csüggeni - éljél szabályozott létet… 419. ha
nem bìrod a fegyelmet ajánld minden tettedet - áldozd Nekem…” - és ha egyik sem megy akkor legyen a lelki törekvő vezérlője az önzetlenség. Önzetlen csak az tud lenni aki tesz, de úgy hogy nem
vár el fizetséget/ellenszolgáltatást. Azaz; ad és elvárás nélkül - lásd; a valódi ’szeretet’ első két fordulatát és amennyiben a feladat vonatkozásában is
semlegesség áll elő (részrehajlásnélküliség) már
majdnem kész a szeretet manifesztálódása. Ez nem
az ingyenmunkát jelenti, hanem azt hogy a kötelezettségszerű tettnek ne eredményére-, különösen
ne annak jutalmára, de a hiba nélküli teljesìtésére
összpontosìtson gyakornok. Ez az előző szakaszbéli ajánlás meghaladása oly módon, amikor az egyén mindennemű számìtást félre tesz. Határozottan külön kell választani a világi-, anyagi/testi vágyakat és tevékenységeket, valamint a lelki indittatásúakat. Sem a Bizalmas Tanìtás, sem pedig a MINDEN-tudat nem törekszik arra, hogy anyagi ambìciókban biztasson. Így hát receptekkel sem szolgál
világi érvényesülésben. Azt azonban nem titkolja,
hogy akiben komoly szándék van a szellemi/lelki
keresésre és erre az útra talált, annak segìtséget
nyújt az eligazodásban. Aki ìgy tesz az biztos lehet
abban, hogy dolga van ezzel a tanìtással. Véletlenek
nincsenek. Tévedésből senki nem jut egyik olyan
útra sem, amivel valami dolga ne volna. Lehet az
egy útbaigazìtó, vagy „csak” egy ugródeszka ahhoz,
hogy saját útjára vezérelje, mert hisz a tisztességes
tanrendszer nem azt mondja, hogy „Ez az egyedüli
kizárólagos…” hanem azt tartja; a sorsvonalak nem
egyenesek. Gyakorta önmagukba vissza-vissza térő
fordulatok adódnak egy-, vagy több élet során. Ha
az itteni alaptételeket sorra vesszük, világosan látható, hogy nem csak szìnes, de egyénre szabott
mindenki lelki épülése. Első és legfontosabb, hogy
(kihagyva most a mindenséget) minden embernek
van lényege, lényegi lénye, egy-egy független lél.
Minden lél megszületetlen, tehát örök, amiből következik, hogy nincs időzavarban, mint az egyélethitű ember, akinek itt és most kell mindent elérni,
amire csak vágyik. A lél az anyagba burkolózva, olyan ember-ruhát hord magán (minden más létező
maga ruhájához hasonlatosan) ami milljomrétű
(értsd: milliónyi rétegből áll). Ha ennek a „hagymaburok”-nak a rétegei fogynak, akkor javul a tisztulás esélye, ha szaporodnak a rétegek (anyagi/testi
vágyak és mindenek visszahatásai) akkor a tisztulás
még várat magára. Nincs hatás ellen(vissz)hatás
nélkül. Ami éri a lél ember-ruháját, testünket annak
minden részével, beleértve az elmét is az hatást
gyakorol. A ’jó’ tisztìt, a ’nemjó’ tovább fed, a ’sze-

szély’ helyben tart, nem engedi a javulást, inkább
ront a helyzeten. Ez érvényes Isten-tudatúra, hìvőre, materialistára egyaránt. Mind cselekszik, de ugyanaz közepette más lesz a vissz(a)hatása a tetteknek. Aki kìvánja tette jutalmát, aki nem önzetlen,
ráadásul számìtó, az testi vágyaiból sem enged egykönnyen. Hogy az embert vágyai vezérlik? Igaz. De
a vágy is artikulálható, sőt féken is tartható. B.T.
119. „…miként tüzet annak füstje anyaméh a magzatát - tükröt meg a porlepel fed élőt akként burkol
vágy 120. olyan ez a vágy mint a tűz lobog hogyha
táplálod… 121. lélt borìtó anyagtestben vágy mi
mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet s tévutakra sarkaló…” - a tévút nem feltétlenül pokolbolygókra vezet, de újabb kacskaringókra kényszerìti az utazót. B.T.53. „…ne légy tétlen ne is higygyed eredményvágy megsegìt - ne káprázzon szemed fénye tedd mit kell és bìzva bìz 54. tett gyümölcsét sose vágyjad egyformán élj rosszat jót - ha
ìgy teszel nem ér hiba…” - és ahogy mérséklődnek
a hibák, úgy egyenesedik az út. B.T.61. „…ki elhagyja Jas barátom földi vágyak garmadát - s önmagában biztont talált veszti elme játékát…” - aki tudomást szerez a lél-ről, valódi kilétéről és annak
megsegìtésén fáradozik kiszabadìtásában a milljomrét burokból, az képes segìtségül is hìvni Isteni
bensőjét. B.T.66. „…de tudd marad abban is vágy
aki önfegyelmezett - egész addig mìg Legfelsőbb
tisztult szìvét nem érte 67. még az oly bölcs férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket megmozgató erőimnek rohamja 68. aki szìvét reám tárja külön
lát ált és valót - sziklaszilárdságban marad érzékeit
uraló…” - az érzékek uralása egy nemes uralom,
’jó’ kötőerejébe tartozó. (Lám uralásnak is van segìtő és marasztaló változata) B.T.106. „…tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt - bölcs csak
nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar…” - a közösségért való önzetlen tett általános erény. Lehet
az család, kis-, vagy nagy közösség, de ha ’jó’ motiváltságú a tett, az úgy javìt a köz-, mint a cselekvő
helyzetén. B.T.136. „…földi sikert … az ér aki igyekszik - ki ezt teszi sosem tisztul vágya egyre növekszik…” - természetes, hogy sem égi-, sem földi
siker nem hullik senki ölébe. B.T.179. „…aki vágy
nélkül cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben úgy nem tapad visszhatás rá mint vìz lótusz levélre
180. bölcs a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül tesz
- érzékekkel értelemmel elmével és testével 181. belső béke megtalálja azt kit nem köt semmi meg - ragaszkodót tette béklyóz nem szabadul sohasem…” a lemondás, az önzetlenség, az elvárás-nélküliség,
engedés a testi vágyakból olyan változásokat indìt el
egyénben és környezetében, majd az egyén sorsa
alakulásában, hogy világi viszonyai is tisztulnak.
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tudd hogy minden gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás - vagy törekvés vagy engedés békét hozó lemondás
Sok lelki (vallási) folyamat van, megannyi gyakorlatával, Avatár Balarám mégis azt mondja, leg üdvösebb az ős tudás. Mi az az ős tudás? A lél -minden
és mindenki lényegi lénye- az örök Isteni „szikra”
többek között teljes tudású. Nincs mit tanulnia*.
Az általa uralt lénynek van felejteni valója, hogy felszìnre juthasson az eredendő tudás. Minél nagyobb
mértékű a ’felejtés’ -mentesség a befedettségek alólannál erőteljesebben érvényesül az Isteni tudás. A
lél tudása is csak mennyiségileg kisebb a Legfelsőbbénél, minőségileg azzal megegyező. (* nem tévesztendő össze a lél teljes tudása, valamint az, hogy az
Ő esetében sem megvalósìtott ezen tudás, hisz a
végtelen körforgásban oly sok inger-, /be/hatás éri,
hogy nem a tudást követi, hanem amìg meg nem
tisztul vágyak késztetését. Azt biztosan lehet tudni,
hogy azok a lél-ek amelyek itt anyagi létformát öltenek magukra -hiába eredendő teljes tudásuk- esendőek. B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan
le nem jő…” - azaz, azok a lél-ek, melyek tudásuk
megvalósìtási szintjére érve csalhatatlanok, nem öltenek testet. Hasonlatos ez a helyzet pl. az ember
aktìv és passzìv szókincséhez -persze arányosìtani
nem lehet- az Oxfordi Angol szótár 600.000 szót
tartalmaz, miközben egy egyszerű beszélgetéshez
vagy szöveghez már elég körülbelül 400 szó és 40
ige.) Sokan akar(ták)ják kifürkészni Istent, holott
csak el kéne mindazt engedni, ami eltakarja Tőle a
lényegi lényt, a lél-t és ìgy ha valódi ÖnMagát megismeri Istent is ismerni fogja. Azonban az efajta
üdvösség esélye meglehetősen csekély, ìgy hát más
is elhangzott még. Ugyancsak üdvös a törekvés,
vagy (az el)engedés, a békét hozó lemondás. A
’törekvés’ ~ tudatos szolgálat, mìg az ’(el)engedés’
~ nemragaszkodás, a ’lemondás’ ~ tartózkodás
minden olyantól, ami a tisztulásban, lelki fejlődésben hátráltat. A ’törekvés’ -lévén lelki ambìciókról
szó- értelem szerűen a lelki gyakorlatokban kifejtett
igyekezetet jelenti, nem az anyagi/testi vágyak teljesülése érdekében végzett erőfeszìtéseket. Ha megfigyelünk több un. lelki gyakorlatot, azt lehet látni,
hogy szinte szembehelyezkedés az anyagi célú cselekedetekkel. Alapvető különbség a lelki- és az anyagi- közötti eszmény. Lehet, hogy ugyanúgy kapál egy gazda, mint egy szerzetes a rendház kertjében, mégis más. A gazda termése családjának,
vagy piacra kerül, miközben a szerzetes elsődleges
mozgatója hogy a templomi oltárra-, áldozati ételként/felajánlásként segìtse a termés odajutását. Különösen az un. murti**-imádatot mosolyogják meg
sokan (még hìvő emberek is) holott ezen mód-, az
ilyen lelki gyakorlat is a lelki törekvő megsegìtését
szolgálja (hisz tudjuk az ÖnMagában Teljes MIN-

DEN-nek, semmire nincs szüksége.) -Balarám murti( ** A murti az istenség megtestesülése egy tárgyban, amely
lehet kép vagy szobor. A hinduizmus úgy tartja, hogy Istennek egyaránt van transzcendentális és immanens aspektusa. Ez azt jelenti, hogy
az Úr egyfelől saját lelki hajlékán él /transzcendencia/,
másfelől jelen van minden élőlény szìvében /immanencia/. Isten immanenciájának
egy másik vetülete a murti formája. Isten ez alapján nem
csak avatárként jelenik meg,
hanem képmásaiban is. A Visnu-hìvő vaisnavizmus az Úr
"ikon-inkarnációjának" tekinti
a murtit. Murti nem csak a
templomokban van, de elkötelezett hìvek a lakásukban is felállìtott házi-oltáron
tartják nagy becsben a mindennapos élet központi
alkotóelemeként.) Az ’elengedés’ ugyancsak olyan
cselekedet-sor, ami felette áll a „puszta” (lel-ki)
gyakorlatoknak (rituáléknak). Egyfajta negatìv
aktivitás, amennyiben pont tartózkodás-, vagy távolságtartás a kedvezőtlenségektől. Lássunk néhány
’tudás’-ismérvet; B.T. 439. „…áléntudat elhagyása
nemkötődés semmihez 440. …elengedve már mindent - házat asszonyt fiat*** rokont társaságot kerülve…” - ahol nyilván a legfontosabb a hamis önazonosságtudat-, a testtel való azonosulás téveszmélyének elhagyása a fő. A nemkötődés bevezető
az elengedésbe, vagy megfordìtva; dolgok elengedése azért, hogy ne legyen kötődés. Ilyenek pl. a
birtoktudat, a javak feletti rendelkezés képzete, stb.
A ház, asszony, fiú, rokon elengedése természetesen akkor értendő, amikor a lelki törekvő teljesìtette családfenntartói kötelezettségeit, szeretetben-,
tisztességben gondját viselte hitvesének s nevelték
önálló felnőtté két gyermeküket. A rokonok és
mindenféle társaság különösen akkor kedvezőtlen
ha azok más eszményeket vallók, akár ellenségesek
a lelki törekvő életvezetésével szemben. (*** a B.T.
440. szakasz-béli Isteni kinyilatkozás is rámutat arra, hogy a teljes élet része a család, a ház-tartása,
hitves és gyermek. Nem a cölibátus vezet a valódi
tudás megvalósìtásához!) Nem -helyes- lemondás a
kötelezettségek elmulasztása! Sőt. Jelen, vagy következő életekben azokat be kell pótolni. Különben
is az a lemondás hoz békét követőjére, ami harmóniában van a nagy REND-el. Az ettől eltérő lemondás kedvezőtlenségét a -lél- lelki ismeret(e) megérzi.
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kedvelem azt ki nem gyűlöl aki jámbor s önzetlen - megbocsátó barátságos részvétérző s kötetlen
A MINDEN -alapvetően- azokat kedveli, akik szeretik Őt. Az Isten-szeretethez vezető ajánlásokról
had álljon itt egy vázlat: BBB. „18” cìmű összeállìtásából, ami Bhaktivinod Thakur - Sri Krisnaszamhita cìmű könyvének nyolcadik fejezete -Isten
kedvteléseinek szimbolikus jelentéseire történt rávilágìtásainak- felhasználása alapján készült. „18
hátráltató körülmény, ami akadályozza a tiszta
istenszeretetre törekvőt. Ha a lelki törekvő követi a
szabályozó elveket, gyakorolja magát a szent nevek
(Hari Rám - mantra) zengésében, elenyészik minden olyan nemkìvánatos tulajdonság, mely hátráltatja. A szìv megtisztul, az isteni segìtség sorra győzedelmeskedik a törekvő előtt tornyosuló akadályok felett. A tiszta istenszeretet beteljesedésének
tizennyolcféle akadálya van. 1. Hamis tanìtó. A tanìtó úgy táplálja a tanìtványát, miként anya a gyermekét, ám az élvezet és az önös üdvösség tanìtói
méreggel etetik követőiket. A hamis tanìtások tévképzeteket keltenek, és az által mérgeznek. 2. Hamis érvelés. A megtévesztő-, hamis érvelés, továbbá az értelmetlen viták, elragadják az értelmet, s az
ember józan eszét. A józan észt az érzés, az érzelmi
beállìtottság nem képes pótolni. 3. Értelempusztìtás. Értelempusztìtó-, felesleges terhet jelentenek a
régi és új megrögzött szokások, mindaz a lom, amivel Isten helyett töltjük meg szìvünket. A szentìrások útmutatásai szerinti szabályozó elvek követése hasonlóképpen nehézséget, terhet jelenthet,
mert ha nem látható azok jelentősége, akkor csupán formálisan gyakoroltak, ìgy később esetleg mellékesnek tekinthetőek, és elhagyják őket. Az életvezetési szabályok jelentőségének felismerése -tehátaz értelem zúzza szét az akadályokat. 4. Gyermeki
hibák. A lél(-ek) természete szerint józan, ám a test
összezavarja - az ebből fakadó ragaszkodás a lél(ek) gyermek-betegségének tekinthető. Ilyenek az
„én”-hez és az „enyém”-hez való ragaszkodás, valamint az ebből eredő hátráltató tettek és -gondolatminták. 5. Képmutató vallásosság. Azon iskolák
követői, (ahol csupán az odaadás) külső jeleire fordìtanak figyelmet álszentek, s nem (ébredhet bennük) tiszta szeretet. A képmutató ember másnak akar látszani, mint ami valójában. A képmutatást a
tiszta értelemmel lehet elpusztìtani. 6. Züllöttség és
az erőszakosság. A tisztátalan, bűnös életvitel mindent elnyom. Magunk akaratának keresztülvitele is
erőszak. 7. Sokféle tan vizsgálata. A törekvő elveszve érezheti magát a sok tan számtalan véleménye
között, amelyek még a szenteket is megtévesztik. 8.
Tompa értelem. A tompa értelem fölött csak maga
a lél(-ek) képes úrrá lenni. Aki csak intellektuális témának tekinti a védikus szentìrásokat, és az azokban rejlő tiszta tudás nem a szìvéből jő, annak az

elméje tompának nevezhető. A világi értelem úgy
viselkedik: még ha esetleg tanulmányozza is a
szentìrásokat, hogy azokat csupán intellektuális értelemben értékeli, s ìgy nem érinti meg szìvet. 9.
Szabályozó elvek követésének elhagyása. Érzékeket
szolgálva egyesek elhagyják az áldásos szabálykövető odaadást. Az elhatározásában ingatag hivő feladja a szabálykövetés útját, mert a legyőzhetetlen
érzékek úrrá lesznek rajta. 10. Gonoszság. A gonoszság, a rosszakarat számtalan formáját jelenti. A
rosszindulat gonosz tettekre sarkall. 11. Viszály. A
viszály, a vita, a mások véleményével való ellenkezés, a szembenállás, a más közösségek iránti gyűlölködés, a mások által tisztelt vallások megvetése felemészt minden nemes törekvést. 12. A személytelenhitűek lélek-tolvaj mentalitása. Az ateizmus- és a
személytelen üdvösség csillogása szìnleg a lél(-ek)
szolgálatában áll, de mégis csábìtó lélek-tolvaj mentalitást eredményez. Elfedi Istent és Isten-, valamint a lé(-ek) személyes voltát. 13. A tettek gyümölcsét szem előtt tartó félisten-imádat. A sokistenhit, és a különböző viszonzást vágyó rìtusok, az
azok gyümölcseiért sóvárgó félistenimádat szimbóluma. Az elvárások támasztása a szeretet legfőbb
ellensége. A belátó törekvő Istennel szemben sem
támaszt semminemű elvárást, miként Ő sem teszi
ezt velünk szemben. 14. A tolvajlás és a hazudozás.
A hazug és tolvaj mentalitás megtestesìtői nem haladnak. A tolvajlás nem csupán mások javainak elvételét jelenti, de azt is, hogy ne vegyük el azt aki
másnak kedves. 15. Megfeledkezés önmagunkról,
valódi kilétünkről. Némelyek a tiszta szeretet örömét fokozandó itallal-, vagy más mámorìtó szerrel próbálkoznak, ám ez tévút. 16. Az élvezetvágyból, ál-szeretettel elnyert tekintély. A józan ìtélőképességet sosem szabad elhagyni. A hamis tekintélyek is csak józansággal ismerhetők föl. A józanságot és megalapozott tekintélyt Balarám jelképezi.
Balarám megszemélyesìtője a Guru. 17. A személytelenben való feloldódási vágy. A szìv örömét a
személytelen üdvösség iránti vágy elnyelheti. (egygyé-válás) A tiszta istenszeretetre törekvő megszabadul ettől. 18. Alábecsülni a Legfelsőbb Isten személyét. A tiszta istenszeretet erejében bővelkedő,
saját kiválóságának tudatában levő ember olykor
gonosz értelemmel alábecsüli a személyes Istent.
Ez a kiválóság hamis érzete, mely a sikeres törekvőre leselkedik. * E tizennyolc hibát-, a tiszta istenszeretetre törekvő szìvében támadó ellenségeket a
szabályozottság és a figyelem pusztìtja el. Az akadályokat a Hari Rám - mantra és a szabályozott élet eredményeként maga a Legfelsőbb hárìtja el, a -Balarám képviselte- józan ész megőrzésével, amit a törekvő mindig tartson szem előtt…” - eddig az idézet.
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egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám ügyel mindörökkön elégedett szolgálóm
Aki nem gyűlöl, aki jámbor, önzetlen, megbocsátó,
barátságos, részvétérző, kötetlen, egyenlő a kettősség közt, derűs, odaadó, Reám ügyel mindörökkön,
elégedett, szolgálóm – sorolja Avatár Balarám azokat a tulajdonságokat, melyek birtokosát kedveli.
Ám ne gondoljuk, hogy „csak” ezek viselői állnak
közel az Úrhoz, hisz majd következik még; aki nem
aggódik, ki nem okoz problémát, öröm harag s
félelem ment, megőrzi a nyugalmát, szenvtelen él,
tiszta, gondos, vágytalan, lemond kezdeményezésről, szeretően elfogad, nem örvend s nem bánkódik, gyönyörben érintetlen, nem csügg semmi eredményen, kinek egy az ellen s barát, -dicséret vagy
gyalázat, jót s nemjót egyformán fogad, eltűnt ragaszkodása, hajlék nélkül rendületlen, mindent visel
csendesen, magasztalják vagy ha szidják egy ő. Mi
tagadás van mit elsajátìtani. Néha megkérdezik,
hogy igaz lelki törekvő mivel üti el a napját, ha oly
sok mindentől tartózkodik és/vagy távol tartja magát? Ha a négy életrendet vesszük alapul (tanuló családos - visszavonult - lemondott) más-más „napi
teendők” adódnak. Legtöbb unatkozás az első életszakaszban fordul elő. Nem véletlen, hogy a pillanatnyi szeszély szerint a fiatalok számtalan meggondolatlanságba fognak s gyakorta ragadnak is abban. Ezen életszakasz első felében -rendesen- a
gyermek a családban él. Itt nagy felelősség hárul a
szülőkre (Apára, Anyára egyaránt) -első sorbanhogy mit lát a tanuló otthon. Egy békés, érzelmileg
kiegyensúlyozott körben a még oly heves gyermek
is megjuhászodik. Érti-, nemérti mégis elfogadja a
nincset is. Mert, hogy a lelki értékek mentén szerveződő családban sokminden nincs, mint ami az anyagi központúaknál. Általában mérsékeltek a
pénzügyi lehetőségek, nincs körülbástyázva a háztartás mindenféle technikai vìvmánnyal. A nem ok
nélkül oda született gyermek azonban ha vágyik is a
máshol tapasztaltakra, elfogadja helyzetét. Nem
követelőzik, nem tesz szemrehányást a „nélkülözés” miatt, mely hamis érzet igaztalanságát, majd
csak sokára fogja megérteni. (Ha szépen halad lelki
útján meg fogja érteni!) Történt már utalás arra,
hogy jelen hozzáfűzések és a MINDEN-tudat -egyfajta- munkacìme a: „Mindenek tagadása” volt. Mivel az meglehetősen provokatìvan hatott és/vagy
negatìv felhanggal bìrt ìgy elmaradt, de oldalról
oldalra előbukkan, hogy ami a normalitás*, az mind
gát a lelki tisztulásban. (* nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a ’norma’ örökké relatìv, korról-, tájegységről-, kultúrkörről- … folyton változik és valamifajta egyezményességi-, vagy hatalmi alapon
alakul ki s aminek legtöbbször semmi köze nincs az
Abszolút Igazsághoz!) Tudjuk, hogy ami van és ami
felé haladunk az a szellemi- és erkölcsi hanyatlás,

de ez a sokság számára érthetetlen, értelmetlen. Mikor valódi lelki törekvő megtorpan, elbizonytalanodik hìvja segìtségül azokat a szempontokat, melyeket szem előtt kell(ene) tartson, ha igazán Istenes életre vágyik. Ha nem, akkor sem ártalmas, de
lelke rajta, mire jut. Nézzünk csak vissza jelen hozzáfűzések elejére. Tegyünk félre mindenféle gyűlöletet. Legyünk jámboran megbocsátók. Felejtsük el
a hamis pöffeszkedést, kivagyiságot és barátságos
részvétérzőn fogadjuk el azt ami van s aki amilyen.
Törekedjünk mindig a derűre. Egy őszinte mosoly
sosem árt. Ha elsajátìtjuk a MINDEN-tudat alapjait, értelmünk segìtségével tudjuk kezelni azt is amiért érzéseink háborognak. Tetszik-nemtetszik
kettős világban élünk. Isten ezt ilyenre teremtette.
Van, hogy valami érzésünkhöz kedves, miközben
más taszìt, de egyik sem istentelen. Ugyanazzal a
tudattal kell mindegyiket értékelni. Méltatlankodni,
oktalanság. Hányszor, de hányszor az válik javunkra, amitől ódzkodtunk. Higgyük el, vannak sorsunk
felöl felvilágosultabbak nálunk. Ő lehet egy Tanìtó,
Lelki Vezető, vagy a Nagy Mesterek által reánk hagyott tanìtások. Nem beszélve azokról a Fél(ig)Istenekre, akik képesek segìtségünkre lenni, ha Tőlük
várunk bìztatást. Nem tilos a Fél(ig)Istenekkel barátkozni, csak tudni kell hogy aki az igaz emberi cél
felé tart, annak a közbenső Nagyságok partónusok,
nem beteljesülések. Nem ok nélkül mondja az Úr,
hogy aki „Reám ügyel mindörökkön” az kedves
Számára. Márpedig a Legfelsőbb kedvében járni
nem csekély érdem s még bìztatóbb erény. Miként
lehet szert tenni a további készségekre/képességekre/tulajdonságokra? Első helyen minden bizonnyal
a szabályozó elvek követése van. Oly sok mindent
gyakorolunk, követünk (el) életünk során bárminemű megfontolás nélkül, miért azoktól a dolgoktól
tartózkodnánk amit már ezredévek óta emberek
milliói próbáltak meg s találtak jónak. „…Az akadályokat a Hari Rám - mantra és a szabályozott élet eredményeként maga a Legfelsőbb hárìtja el, a -Balarám képviselte- józan ész megőrzésével…” szólt az előző szakasz hozzáfűzése végén, az önmegvalósìtott
gondolkodó, személyes megtapasztalásán alapuló ajánlása. Ne aggódjunk, ne okozzunk problémát másoknak (persze magunknak sem). Nem csak örömben, nem csak haragban, de félelemben sem szabad
elmerülni. Őrizzük nyugalmunkat. A gondosság, a
tisztaság követése egy életen át ad teendőt. Figyelmes
gyakornok mindig talál előrevivő elfoglaltságot s nem
esik Maya Dévi (Illúzió Istennő) kötőjébe. Nyugodtan
le lehet mondani kezdeményezésekről, az élet adja
magát a sors rendje szerint. Adódhatnak gyönyörteli
érzések, azoknak sem szabad behódolni. Az érintetlenség erényének megértése, majd gyakorlása ’jó’.
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még jobb aki nem aggódik ki nem okoz problémát - öröm harag s félelem ment megőrzi a nyugalmát
Istennek kedvesek azok, akik nem gyűlöl(köd)nek,
jámborak, önzetlenek, megbocsátók, barátságosak,
részvétérzők, kötetlenek, egyenlőek a kettősségben,
derűsek, odaadók, ŐReá ügyelnek mindörökkön,
elégedettek és Őt szolgálják. „Még jobb aki nem
aggódik” mivel az aggodalom olyan negatìv természetű gondolatokban, elképzelésekben és érzelmekben nyilvánul meg, ami mentálisan kìsérletet tesz a
várható negatìv fenyegetettsék- vagy veszteség elkerülésére. Érzelemként idegességben és/vagy törődésben is megjelenhet egy valós vagy képzelt ügy
kapcsán, gyakran személyes ügyekből kifolyólag,
mint például az egészség, a pénzügyek, vagy szélesebb körben közügyek miatt is, mint a globális
változások, háborús venyegetettség, migráció, járványok, környezetszennyezés és a társadalmi vagy
technológiai változások. Minél inkább testtudatos
egy ember, vagy embercsoport (az emberiség 99,99
…%-a jellemzően az!) annál erősebb a késztetés leginkább vélt- veszteségek-, vagy azokkal fenyegető veszélyek vizionálására. Vìzió hisz még nem
következett be. A túlnépesedés és a klìmaváltozás
együttesen természetszerű „nép”vándorlásokat generálnak. Az elsőben -mármint a túlnépesedésbenmeghatározó az a vallási tantétel, miszerint Isten
arra „kötelezte” bìztatta az első emberpárt, hogy
sokasodjanak és szaporodjanak (Ami teljesen normális és természetes ! Csak hát ésszel !!! ) ezt pedig
ha kell, ha nem eszményìtik (Legjobb terepe ennek
Afrika, valamint Dél- és Közép-Amerika). Ugyanerre hajlamosak a nem keresztény szellemiséget
követők is, amennyiben úgy érzik magukat biztonságban, ha sokasodik a család/famìlia/rokonság és
majd az az egyént is megvédi (remélik). Nincs ebben alapvető tévedés („sógorság-komaság”), hisz
ha megfigyeljük, különösen a csordaállatokat a sokadalommal óvják magukat. De ilyenek egyes tengeri halak, vagy a folyami piranhák/pirányák is, melyek nagy csoportokba verődve próbálnak védekezni, csak azután a sokadalom egyrészt frusztrál,
másrészt az agresszìv zsákmányszerzés/féltés kerül
elő. Nem szabad elfelejteni, hogy mindnyájunk lényegi lénye volt már számtalan létformában és hozott onnan „emlékeket” reflexeket. Nem alaptalan
az a kijelentés bizonyos esetekben: „Mint az állat,
úgy viselkedik!” Igen, olyan „emlékek” is maradtak,
még nem „mosódtak” ki/le. A világviszonylatban
aktuális migrációval kapcsolatban érdemes -volnaa fenti intelmeket mérlegelni, gyakorolni: nem gyűlöl(köd)és, jámborság, önzetlenség, barátságosság,
részvétérzés, derű. A helyzet adott, most pár generáció alatt érdemi változás nem várható, de a népességcsökkenés elengedhetetlen, ha nem akarunk
örökös háborús helyzetben boldogságot keresni. A

szükségszerű első lépés a felvilágosìtás. Nem csak a
várandósság elkerülésének technikái felől (hisz állat
módjára párosodik az ember ha kell, ha nem !!!) de
az ember valós küldetése felöl. Tévedés azt képzelni, hìrdetni és követni, hogy az emberi faj arra hivatott, hogy uralma alá hajtson mindent. Ez súlyos
tévedés, durva tévtan! Mikor egyes állatfajok egyes
élőhelyen túlszaporodnak, beindul a katasztrófa
(helyzet). Ez most ember esetében is tapasztalható,
csak mindig, mindenki a kibúvót keresi, hogy testi
valója jól érezze magát és szerettei jól élhessenek,
bármi részvétérzés nélkül a nyomorultak irányába.
A második (emlìtett kedvezőtlenség, mármint a klìmaváltozás) dolgában hiába mutogat az ember a
természet ciklikusságára (felmelegedések, kis jégkorszakok…) vitathatatlan az emberi közrehatás a
klìmaváltozásban. Sivatagosodás, esőerdők ritkulása, ivóvìzkészlet csökkenése... nem beszélve az
emberi környezetszennyezésről. A fenti szakasz első fordulatának második gondolata „nem okoz
problémát” Hát ne okozzunk problémát, sem magunknak, sem embertársainknak, sem élőlénytársainknak, sem globális környezetünknek! Aki ìgy tesz
még inkább az Úr kedvében jár. Sem Istennek, sem
FöldAnyának semmi baja nem esik az emberi tudatlanság és -gyarlóság miatt. Nekünk annál több!
Az „öröm … ment”(es) életet nem kell búskomorságnak képzelni, hisz ott szerepel a „derű” is! Ez
pedig most nem azisnemis (egyidejű azonosság és
különbözőség) hanem egyik is és a másik is. Nem
esni túlzásba semmiben, ìgy örömben sem, mégis
megőrizve az örökös derűt. A „harag … ment”(es)
lét is a Legfelsőbb kedvére van. Érdekes módon az
örömérzetre való hajlamot könnyebb féken tartani,
mint a haragvásra valót. B.T.118. „…önös vágy az
ami mozgat abból gerjed indulat - mindezt szeszély
mi sarkallja észnek ellen lábasa…” - ha a ’szeszély’t tápláljuk (eszményekben, tettekben, érdeklődésben, étkezésben, szabadidőeltöltésben, stb.) az nem
segìt az elme fékezésében. B.T.69. „…ha az ember
érzékeit szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás
elméjét átöleli 70. ragaszkodás vággyá duzzad
vágyból nő ki indulat - indulatból elmezavar tiszta
látás elmarad…” - tiszta látás nélkül a félelmet sem
lehet elkerülni és nyugalmat is lehetetlen megőrizni.
B.T.71. „…de a fegyelmezett elme vágykeltések között is - mély békéjét mind megőrzi ha örökkön
bennem hisz…” - mert, hogy kedvére van Istennek, ha lelki törekvő; „Reám ügyel mindörökkön”
azaz a MINDEN-re figyel. B.T.43. „…ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul
félelemtől ìly lét bűntől mentesìt 44. ilyen módon
legcsekélyebb törekvés is megsegìt - bizonytalan
tévelygésből szilárd úton elindìt…” - Jó utat! 
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az is jó ki szenvtelen él tiszta gondos vágytalan - lemond kezdeményezésről szeretően elfogad
B.T.77. „…élvezetek hajszolói békét sosem érnek
el - mìg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag
medrében…” - 79. „…békét talál az a férfi* aki hamis éntől ment - elhagy vágyat mindenektől nincsen benne ellenszenv…” - kettős világunkban a
’szenv’ is kettős; rokonszenv és ellenszenv. (* a
hölgyek tán ki vannak zárva a béke megtalálásának
esélyéből? Vagy talán a hölgyek nem képesek elhagyni minden vágyat? Nem tudnak megszabadulni
ellenszenvtől /netán rokonszenvtől/ ? Talány/os/)
B.T.538. „…három féle felsőbbség van miként hit
és ember is - jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi…” - a MINDEN-tudat nem veszi a
bátorságot, a nők bármiből történő kizárásából/kirekesztéséből, de ennek kutatására inkább ők hivatottak. Férfi ember szájából elhangzó női „megìtélés” mindig hamis(kás). Az viszont tényszerű -ahogy az Úr mondja- ember is háromféle (meghatározottsággal bìr) vagy a ’jó’ vagy a ’szeszély’ vagy a
’nemjó’ dominálja. Az élvezetek hajszolói biztosan
sorolhatók, legalább a szeszély kötelékébe tartozók
közé. Élvezet alatt pedig nem csak a nemi(érzéki)
élvezetek értendők (még ha talán az is a legerősebb) de minden olyan élvezeti forrás, ami eltereli
az egyén figyelmét lelki épülésről. B.T.612. „…
tökéletes élő lényben lényeg kerül felszìnre 613. isteni lél abban ébred aki értelemmel él - szilárd elmét megtisztìtva úr már minden érzékén 614. elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban szenvtelenül csak Rám gondol elégedett magában
615. mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül - lemond kéjről hiúságról hatalomról s egyszerű
616. odaadó szeretettel elér Engem biztosan - nem
bánkódik vágy se fűti minden lénynek barátja 617.
önfeladó odaadás csak az mi Hozzám vezet - aki
ìgy tesz az megérti s elérheti fenségem 618. lelki
ember eddig érve kötelesség szerint tesz - folyton
munkál de már nem vágy anyagi eredményre 619.
Nekem ajánld minden tetted légy hű Hozzám örökkön - MINDEN-tudat általvezet útba került göröngyön 620. túljutsz minden akadályon hogyha
folyvást Velem vagy - de elvesztél mikor büszkén
tévtudatnak utat hagysz…” - mely tévtudat a testtel való azonosulás. ’Jó’ meghatározottságúnak
„minősìti” Isten a tiszta, gondos embereket. Mi a
’tiszta’? Kb.: Tiszta elme – a tiszta gondolatok – a
tiszta szándék – a tiszta vágyak – a tiszta étel – a
tiszta test – a tiszta környezet – a tiszta társaság…
azaz semmiképpen nem (csak) testi higiéniai kérdés, de még inkább szellemi-, erkölcsi-, mentális
tisztaság, ahol a ’mentális’ elsősorban értelem/értelmi jelentésű. A vágytalanság; van tan ahol (vég)cél,
a MINDEN-tudatban az Istenhez vezető úton egy
(fontos) eszköz. Természetesen az azisnemis szelle-

mében, amennyiben az anyagi/testi vágyakkal
szembeni érintetlenség ama bizonyos vágytalanság.
A lél tisztulása iránti- és elsősorban a „vissza Istenhez”-vágy nem tilos! A kezdeményezésekről történő lemondás izgalmas kérdés. Legegyszerűbb talán
úgy megközelìteni, hogy aki elfogadja ami adódik,
beéri azzal ami adatik s ìgy ráhagyatkozik az elrendezésekre, annak ugyan miért kéne kezdeményezni, mikor folyamatos kihìvásokkal, feladatokkal,
tennivalókkat találja magát szemben. Ugyanez a
hozzáállás eltanácsol a tervezgetésektől is, ami a
korábban emlìtett vágytalanság természetes hozadéka. Aki szenvtelen, azt nem motiválják ellen-,
vagy rokon érzések. Tisztán lelki töltésűek lehetnek
törekvései. Ennél fogva nem kezdeményez olyasmit, mi megköthetné elméjét, befolyásolhatná értelmét. Volt már idézve az a Baktisziddhanta Szaraszvati közlés, hogy „A szervezetszerüség a lelki élet
halála!” (ami igaz) - miközben az általa alapìtott
tanrendnek, mára több mint ötszázezer követője
van a világban (azisnemis). Miért ilyen ellentmondás? Hasonlatos ez a kételkedő ateista kérdésre adható válasz esetére, amikor is ìgy szól a szkeptikus:
Ha Isten mindenható, teremtsen egy olyan nehéz
követ, amit nem tud felemelni! - mire a válasz; Isten teremt egy olyan nehéz követ amit nem tud felemelni, majd felemeli. A világi törekvések, -megszokások mindenkit abba az irányba terelnek, amerre az aktuális trendek haladnak. Ebbe sok másként gondolkodó is belekeveredik, majd mikor
kezd megvilágosodni, saját útjára lép. Einsteinnek
tulajdonìtják azt a -halálos ágyán elhangzott- mondatot, miszerint: Igazuk volt a régi Kìnaiaknak; Ne
tégy semmit! - miközben a tudós gondolkodó életére egyáltalán nem volt jellemző a tétlenség. Bizonyára alaposan kifejthető volna a „mi van mitől” és
a „mi volt előbb” „melyik a fontosabb” a sok Isteni
ajánlásból, azonban különösebb mérlegelés nélkül
érdemes belefogni gyakorlásukba és az egyik segìti
majd a másikát. Mégis talán első helyre teendő a
fenti szakasz utolsó gondolata; „jó ki … szeretően
elfogad”! Ez a ’szeretően’ pedig a valódi ’szeretet’
szerint értelmezhető: elvárásnélküliség – adás –
részrehajlásnélküliség. Semmit nem kérni és semmit
nem (el)várni Istentől. Mindenben a Felé/Neki történő adás legyen a vezérlő és a lelki törekvő legyen
mindenben egy, részrehajlás nélküli, ne legyen egyénválogató. A MINDEN-tudat első helyen fogadja el a Legfelsőbbet, Aki a MINDEN, Isten Maga, de nem tagadja a Fél(ig)Isteneket és más Felsőbb Irányìtók létét, kilétét, tevékenységét, „munkásságát”. Nincs haragban egyik vallási felekezettel
sem, miközben nem is keres azokkal semmiféle
kapcsolatot, szellemi közösséget. Egyház-mentes.
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ki nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen - nem csügg semmi eredményen bíz Én azt is kedvelem
Nem mondhatjuk, hogy szűkmarkú az Úr azok körével akiket kedvel. Csakhogy lelki törekvők, ugyan
bìrják-e azokat a „tulajdonságokat” amik itt sorolva
vannak (lásd: B.T. 422.-425.) Maradjunk csak jelen
szakasznál és máris -szinte- megoldhatatlanság tárul
gyakornok elé. Ki az aki nem is örül semminek és
nem is bánkódik semmi miatt? Ilyen fölvetés esetén
már jobban lehet érzékelni azt az Isteni kinyilatkozást, hogy B.T.248. „…ezer ember közül ha egy ki
őszintén törekszik - ezer ilyen közül talán egy ki lényem megérti…” - azaz minden milliomodik lelki
ember az, aki a MINDEN lényét (létezését, lényegiségét) megérti. (Magyarországon jó ha tìzen? Minek ennyinek templom, vagy egyház?  „Ha nincs
ló, minek istálló?” ) Ők bizonyosan eljutottak már
az örömtelen s bánattalan szintre, miközben ez a
minőség még mindig „csak” Isten kedveltjei körébe
tartozó. Hol van (még) az önmegvalósìtás. Mikor ilyes gondolatok fölvetésre kerülnek, bizony még
komoly MINDEN-tudatú is elgondolkodik; Enynyire súlyos volna a helyzet? - mármint hogy ilyen
távol vagyunk a megtisztulástól? Igen. Ami nem
kell hogy csüggesszen. Gondoljunk csak arra az okosságra, miszerint: A végtelen világ megismerhető? Igen. Végtelen soká.  Mindez mit számìt a
megszületetlen lél számára? Semmit. Mi vagyunk örök időzavarban, hogy e pár évtized alatt szeretnénk mindent elérni, még Istent is. Nem véletlen a
sok „könnyìtett” lelki folyamat s a még több (ál)ìgéret. Belátták, akik a vallási tanokat társadalmi rendezőelvként igyekeztek(nek) alkalmazni (hisz ma is
arra használják) kell az egy élet alatt belátható mézesmadzag (vége). Lehesen úgy inspirálni, mint riogatni. Kit hogyan lehet ösztökélni és Földi (társadalmi/politikai) rendkövetésre bìrni/szorìtani. (Egy
adalék: a második nyomtatott Biblia, az elsőhöz képes ötezer javìtást tartalmazott és nem nyomdahibák, vagy helyesìrási hibák korrigálását, de értelmi/tartalmi változtatásokat! Folyamatosan igazìtani
kell a tanokat a hìvekhez, mint célcsoporthoz? Ezért is a végtelen számú felekezet, vallási és szellemi
iskola. Igen s mivel látható, hogy folyik a szellemi
és erkölcsi hanyatlás, hát a tanok sem a ’jó’ irányba
fejlődnek.) Pedig a Legfelsőbb türelemmel várja
hűtlen parányait és vìgasztalásul megmondta a Bizalmas Tanìtásban, hogy minden lél párja, minden
létezésben, mint Mindátható. B.T.414. „…Én is ott
vagyok bennük…” 623. „…ott vagyok Mindáthatóként minden szìvben…” 452. „…anyag testben
nem csak lél van Mindátható is ott lőn - Ő ki enged
Ő ki tanú történést elszenvedő…” - mert Isten
nem csak ott van, nem csak megengedő, nem csak
tanúja mindennek, de mindennek „elszenvedője” amennyiben semmi nem történik Rajta kìvül. B.T.

456. „…tudd Jas mindaz ami itt van mozdulatlan
vagy mozgó - lél és burok kapcsolata anyagvilág alkotó 457. aki mindenben Engem lát Mindátható
Legfelsőt - nem a múló anyagra néz az a lényeglátó
bölcs 458. mert ha látja Mindáthatót EGY-ként
tudva Ő MINDEN - akkor sosem téved már meg
rálép helyes ösvényre…” 505. „…minden szìvben
benne vagyok tudás emlék feledés - upanisad szerkesztője ismerője és a cél 506. létezésben lél kétféle
csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő 507. lél fölött van Mindátható ki
Legfelsőbb személye - öröklétű s fenntartója hármasvilág* egésznek…” (* Alsó-, Felső- és Középső
világ/szféra, kb. Pokol-bolygók, Mennyei-bolygók
és Földi világ) Az hogy miként lehet nem örülni
és/vagy nem bánkódni önmagában csak mesterkélten lehet, de van az a fejlődési folyamat, amikor komoly lelki törekvő a szabályozó elvek követésén túl
gyakorolja magát a korábban sorolt készségekben
és a ’tudás’ ismérvekben (jámborság, önzetlenség,
megbocsátás, barátságosság, részvétérzet, kötetlenség, alázat, nem ártás, hìján levő büszkeség, önfegyelem, becsület, őszinteség, egyszerűség, türelem,
érintetlen derűs kedv, áléntudat elhagyása, nemkötődés semmihez, nem aggódni, nem okozni problémát és ìgy tovább) és eljut oda (is). A gyönyörben
való érintetlenség leginkább a magas szintű szexualitás azon jellemzője, amikor a lelki ember valóban
szabályozott a nemi életében is. Egyik szabályozó
elv, a nemi aktus gyakorlása csak házasságon belül
és annak legmagasabb foka a csak gyermeknemzés
céljából (ehhez hozzátéve a túlnépesedést elkerülő,
legfeljebb két gyerme vállalását tovább fokozódik a
komolyság, már-már követhetetlenül) Miért szaporodik az emberi faj? Mert az emberig eljuttat a „testi-lelki evolúció” de a felszabadulás-, visszatérés Istenhez, igen ritka. Ám igaz ember ezen sem csügg,
miként semmi eredményen. Nem azért követi a
szabályozó elveket, nem azért él szabályozott életet,
követ nemes isten-emberi erényeket hogy felszabaduljon, hanem azért mert tudja, hogy ìgy erkölcsös.
Így tisztességes Istennel szemben, ha már itt vagyunk hűtlen parányai. Legalább próbáljunk a kedvében járni, ha még nem tudjuk teljes szìvből-, odaadóan meghódolva imádni. Sok Nagy Szent (a
szó összes nemes értelmében!) nem azért tevékenykedett/tevékenykedik itt, mert nem szabadulhatott
volna fel, hanem azért, mert ezt választotta. Egyszer egy Keleti gyakornok Mesteréhez fordult a legszentebb/leg üdvözìtőbb mantrát tudakolva. Megkapta, azzal az intelemmel, hogy senkivel nem oszthatja meg, mert elkárhozik. A tanìtvány amint kilépett Mestere kunyhójából harsányan kezdte hìrdetni a titkos mantrát, nem törődve az üdvözüléssel.
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kinek egy az ellen s barát dicséret vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása
B.T.70. „…ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő
ki indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad…” - a kulcsszó a vágy és az ahhoz való viszony, ami a továbbiakra is rányomja bélyegét. A
vágy a vágytalanság eléréséig munkál. B.T.117. „…
mért van az - hogy ki jó is egyre másra vétkezik bár
nem akar 118. önös vágy* az ami mozgat abból
gerjed indulat - mindezt szeszély mi sarkallja észnek
ellen lábasa 119. miként tüzet annak füstje anyaméh a magzatát - tükröt meg a porlepel fed élőt
akként burkol vágy 120. olyan ez a vágy mint a tűz
lobog hogyha táplálod - még a bölcsek elméjét is
kéjkésztetés átláncol 121. lélt borìtó anyagtestben
vágy mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet
s tévutakra sarkaló…” - látható, hogy a vágy mindig körülveszi az élőlényt. (* egyfelől önző, öncélú,
másfelől; „magából indul ki” téves /ön/azonosságtudat alapú, nem gondol a lényegi lényre, a lél-re.
Mondhatni /vak/szeszély táplálta hozzáállás. Ahogy mérséklődik a szeszély, úgy csökken az indulat -felfokozott érzelmi viszony- és alább hagy a
ragaszkodás, helyreáll a józan ész.) Hogy mi a vágy
forrása? A ragaszkodás. A ragaszkodás pedig épp
úgy lehet rokon-, mint ellen-szenv alapú viszony
kapcsolat mindenekhez. Adott dolgot-, helyzetet-,
vagy személyt másként ìtélünk meg rokon- és máshogy ellen-szenv esetén. Miből táplálkozik e kettősség? Alaphelyzet, hogy kettős világban élünk, ìgy
a ’szenv’ (viszonyulás) is kétféle. „Suba subával …”
mondja a népi regula s ìgy van. A nagyon különbözők nem járnak egy templomba, nem egy az időmúlatási kedvtelésük és ìgy tovább. Az anyagi világban mindennek megvan a (z ellentét) „párja”
mint mágnesség pólusai, ahol épp az ellentétek
vonzzák, mìg az azonosak taszìtják egymást. Gyakorta mondják férfi-nő párkapcsolatra, hogy „az
ellentétek vonzzák egymást” és mégis a hasonlóak
maradnak együtt, vagy a hasonló a hasonlónak örül.
Pszichológus szerzők szerint (rokon) vonások az olyan egyedi attitűdökkel, szükségletekkel, motìvumokkal, érzelmi és fizikai viszonyulásokkal fonódnak össze, amelyek az egyénre jellemzőek. Legalább
négy illeszkedés (hasonló szìn) elengedhetetlen ahhoz, hogy egy párkapcsolat sikeres (egymást épìtő)
és tartós legyen, azonban a többi vonás esetében is
igaz, hogy a partnerek minél inkább hasonlìtanak
egymáshoz, a kapcsolat annál boldogabb, az elköteleződésük pedig erősebb lesz. A tizenkét személyiségvonás a következő: társaság/egyedüllét
iránti igény, idealizmus, érzelmi intenzitás, spontaneitás, libidó, neveltetés, anyagiasság, extraverzió,
esztétikai érzék, aktivitási szint, képesség a boldogságra és az intellektus. Négynél kevesebb illeszkedés nem garantál tartós együttműködést. (Sose fe-

ledjük: Isten útjai kifürkészhetetlenek - jelen esetben értsd; az elrendezések együttálása szinte egy
végtelen variáns) Lefordìtva mindezt a lelki élet
nyelvére, emberi (egyfajta hit-társi) kapcsolat akkor
üdvös (ami nem -csak- párkapcsolat!), ha egymás(tól)ból képes épìtkezni, erősödni, nemesedni, tisztulni a másik. Tudni kell, hogy a lelki életben kezdő
magányos ember könnyen keveredik önnön(maga)
rossz társaságába. Nem véletlen a ’tanuló’ majd a
’családos’ életrend amikor elkerülhetetlenek úgy a
pár-, mint a társas kapcsolatok, amiket kezelni kell,
velük úgy kell élni, hogy az ne hátráltasson, de segìtsen a szellemi/lelki épülésben. A ragaszkodás
mértékének függvényében alakul az egyén viszonya
olyan kettősségekhez is, mint pl.: ellen(ség) - barát,
dicséret - gyalázat, jó - nemjó, mely utóbbiak nem a
MINDEN-tudat tanrendszerébe tartozó kötőerőminőséget jelentik! Meg egy kicsit azt is - azisnemis.
Az emberi élet két első korcsoportjában erőteljesek
az érzelmi viszonyulások szimpatikus és ellenszenves embertársakkal kapcsolatban, ami a (nem gyakorolt) ’visszavonult’ életrendben szinte ki is alhatna (ha gyakorolnánk) hisz már nem kell párt választani, nem kell kooperálni anyagi törekvésekben,
munkában, mert a lelki törekvőnek igyekezni kéne
félretenni korábbi kötelékeit. Épp ìgy a dicséret gyalázat (megrovás, szidalom…) is komoly ösztönző és/vagy hátráltató a lelki kiegyensúlyozottság terén. Az anyagi (tìpusú) jó-nemjó is bonyolult, amikor elvárásokkal, szövögetett tervek megvalósìtásával/megvalósulásával van elfoglalva az egyén, élete első felében. A MINDEN-tudat realista abban a
vonatkozásban, hogy nem véletlenek az életrendek,
nem tekinthető ugyanolyannak gyermek/ìfjú, fiatalfelnőtt/család(fenn)tartó, vagy visszavonult és lemondott helyzete, kötelezettsége, eszményi életszemlélete. A kettősségeken való felülkerekedés kitartó-, sok munkával valósìtható meg. Első lépés
természetesen tudomást szerezni létezéséről (hisz
általánosságban nem tartozik a közkeletű információk körébe), majd belátni és elfogadni létét, létjogosultságát és annak alapján tenni kìsérleteket egyéni ambìciók értékelésére. Ilyenkor fel kell merüljön a kérdés; Ki az élvező? Ki élvezi bárminemű
törekvés gyümölcsét, eredményét? B.T.277. „…mi
a testi áldozat mond s ki az ki az élvező…” - kérdezte Jas Avatár Balarámtól, mire a válasz; B.T.278.
„…aki örök Ő a MINDEN szól Avatár Balarám lél a lényeg szintúgy örök a tett meg eredményvágy
279. mindenség e mulandóság kozmikus természetem - félistenek irányìtók fő élvező Én leszek…” a tett eredményvágy. Olyan vágy ami eredményre
ösztökél. Eredményhez pedig elengedhetetlen a
cselekvés. A ’jó’ tett mindig ragaszkodás nélküli.
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hajlék nélkül rendületlen mindent visel csendesen - magasztalják vagy ha szidják egy ő s ezért szeretem
A Bizalmas Tanìtás bő ötezer éve hangzott el, a
Kuru mezei csata után, ahol a jász ősök hadrafogható fiai/férfiúi, családfői mind elestek. Addig az
ős-jász As (Ász) nép letelepülten-, városállamban
élt a Hindukus ÉNY-i lábánál, a Turán alföld déli
peremén, a történelmi Baktria* területén. (* Baktria
földrajzilag az ellentétek vidéke. Lényegében egy
K-Ny-i zóna a Hindukus hegység és az Amu-darja
/Oxusz/ folyó között. Rendkìvül termékeny /alluviális/ folyami hordalékkal rendszeresen elöntött
terület, ahol korán megkezdődött a mezőgazdálkodás és a városiasodás. Búzát, árpát már a nagyon ősi időkben termeltek itt és igen korai a gyümölcstermesztés nyoma. Az északabbra húzódó dús legelőjű sztyeppe kiváló legeltető volt nagyállattartáshoz /szarvasmarha, ló, teve - a kétpúpú-, vagy ázsiai teve, más néven baktrián -Baktria nevéből- Camelus bactrianus/. Ugyan régóta létezett a cserekereskedelem, de a táj lakói szinte teljes önellátásban
élhettek századokig. Azonban nem csak természetföldrajzilag volt „Isten áldotta” térség Baktria,
szellemi vonatkozásban is termékeny, innen származott Zaratusztra/Zoroaszter próféta. Máig ható
tanìtását a párszik őrzik.) A jász ősbölcs Jast Tanìtója (Avatár Balarám) megelőlegezetten úgy (is)
szólìtotta, mint „rétlakó”. B.T. 31. „…föl a fejjel jó
barátom rétlakó…” - vìgasztalta Mester a Tanìtványát, abbéli csüggedése miatt, hogy mi lesz a hátramaradt jász néppel. Aki „hajlék nélkül rendületlen mindent visel csendesen” az alkalmas a nomád
életre és méltó -megkülönböztetett- szeretetére Istennek. BBB. „Pusztai nomád élet” -részlet- „…
Nézzük csak meg egy pusztai legeltető ember életkörülményeit. Élete ritmusát az állandóság és ugyanakkor a folytonosság határozza meg. A jószág
nappal legel, iszik, kérődzik, ürìt, éjszaka pihen. A
legelés lassú andalgás, békés válogatás dúsabb, éltetőbb és gyógyìtó füvek között. A vìz tiszta, a delelő pihentető. Éjszaka csend, nyugalom, pihenés.
Hajnalban leszáll a harmat, fűre, jószágra, pásztor
subájára. Mikor pirkad, az éltető Nap vörös korongjának jótékony sugarait elbìrja a szem. A pásztor szemez egy kicsit a Nappal, hisz később már
nem teheti, nem bìrja. Lassan felszáll a harmat, kipattannak a rét virágai. Dalol száz madár, zenél a
sok levél-ugró és simogat a lágy szellő. Lehet az idő
zord is. Csaphat zúgó zivatar, söpörhet szélroham,
a jószág szembe fordul az esővel, a pásztor subája
hátát támasztja neki, vagy behúzódik a cserénybe,
ha állìtott. Lehet tél is, a jószág bìrja, csak a pásztornak nehéz. Ház kell, fedél, tűz melege, de ez már
a szükség. Folyik az edzés („az acélt megedzik”) és
a jó acél bìrja a küzdést. A pásztor türelmes és belátó. Nincs kivel hadakozzon, tudja ki az Úr. Lassan

él, mindent lát. Lát életet, halált, virulást, elmúlást
és szerez millió tapasztalást. A puszta örökké nyitott könyv, csak tudni kell olvasni és olvasni kell. A
pusztában minden „szemléltető eszköz”, isteni
iskola. A jószág legel, hogy friss fűszál sarjadjon. Jó
nem ennyire költői, hisz csak az éltető anyagcsere
folyik, de ez ìgy túl prózai lenne. A fűből beépül a
szervezetbe minden szükséges vitamin, ásvány és
az éltető Nap energiája. (fotoszintézis) Aztán a
jószág ürìt is, hisz ez is az anyagcsere, a körforgás
része. A gazdag trágya bő táptalaj más életeknek, de
ha kell és a pásztor gondosan megszárìtja, nem kell
egy fát sem kivágni, ha egy kis tűz mellett meg akarja melengetni tenyerét, és a bogrács alatt a legkiválóbb hőforrás. Tisztább, Naphoz közelibb energiahordozó alig van. És állandóan megújuló,
mìg van rét, jószág, föld, vìz és napfény. Mintha
csak a pásztor volna fölösleges, de hát ez az egész
most rólunk, emberekről szól, akik valamikor nagyon-nagyon régen, nagyon-nagyon kevesen, a trópusi vidékeken gyümölcsevők voltunk és nem kellett ház, nem kellett kályha, sem jószág, sem vágóhìd. De tudom, ma sokan vagyunk, „urak” vagyunk, a „világ urai”, s addig sanyargatjuk a környező világot -aki jól bìrja- mìg egyszer megrázza magát, egy kicsit kilyukad az ózonpajzs, egy kicsit elfogy a tiszta vìz, egy kicsit minden étel mű lesz és
… Ne is beszéljünk róla, térjünk vissza a pusztába.
Aztán a jószág, ha megfejik tejet ad. A teljesség igénye nélkül; a tej iható, kiváló tápanyagforrás, készül belőle, kefir, joghurt, tejszìn, vaj, sajt, túró, tejföl, s belőlük végtelen sok finomabbnál-finomabb
más étek, -a tudomány vìvmányaként- a legkiválóbb műanyagok is készülhetnek tejből és mindez
csak egy kis fű, vìz, napsugár és a jószág. Nem is
értem, miért kell levágni, miért kell még a húsát is
megenni, a bőréből táskát, cipőt csinálni, a csontjából állati fehérjét, stb. stb. nem adott eleget a
„semmiből”? De hát az egy másik kultúra. A pásztor, ha együtt él a természettel és a jószággal, nem
csatangol a világban, nem jár nyaralni, hisz el sosem
fárad, nem kell neki szálloda, élménypark, autópálya. Nem kell neki infrastruktúra, kőolaj és villamos energia. Nem érdekli a tőzsde, az olajárrobbanás. Nem duhajkodik, nem zavar, nem bánt másokat. Csak hát az élettér. Tudom, sokan vagyunk.
Aztán a pusztán ott a sok virág, miből az „ostoba”
méh mézet csinál. Ni csak; itt a tejjel mézzel folyó
Kánaán! Csak hát ez nekünk kevés…” - szól a ma
embere, aki hajlék nélkül nem rendületlen és nem
viseli csendesen sorsát, de zajos. Büszkén rátarti ha
magasztalják és vérremenően bosszúvágyó hogy ha
szidják. A ma embere sosem ’egy’ mindig vagy - vagy.
Vagy szomorú, vagy vidám, vagy dühös vagy…
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legkedvesebb mégis az ki Engem tekint MINDEN-nek - bírja Bizalmas Tanítást rendületlen hisz Bennem
Avatár* Balarám a MINDEN = Isten = a Legfelsőbb -Személyes- Földre történő alászállása. Nem
egyfajta -olyas(féle)- Isteni inkarnáció, Aki részleges
megjelenése Istennek, hanem a MINDEN Maga. (*
Mindez természetesen az ’azisnemis’ törvény szellemében/jegyében, amennyiben Avatár Balarám Isten is, meg nem is az oly formán, hogy Isten teljesértékű megnyilvánulása, de Önmagán belül, azaz
Isten Istenen belül, mégsem kevesebb Nála. Minden avatár inkarnáció, értsd; testetöltés, de nem
minden inkarnáció avatár!) A MINDEN-tudat arra
bìztat minden ’vallási/vallásos’ érdeklődőt, hogy
hite szerint tekintse át az általa követett és/vagy
ismert tanrendszer(eke)t és -függetlenül attól, hogy
annak „Istene” mit mond önmagával kapcsolatban,
különösen pedig prófétáik s még inkább hìvei mit
nyilatkoznak- vesse össze a Bizalmas Tanìtásban
megismerhető „Isten-jellegeket/jellegzetességeket
/sajátosságokat/kizárólagosságokat” Pár idézet az
Úr-tól: B.T.8. „…nem volt idő hogy Legfelsőbb ki
én vagyok ne lett volt…” 130. „…bár én örök s
születetlen vagyok mégis megteszem - jelenek ez álvilágban kápráztató testbe meg 131. ember testben
megjelenek mikor elvész igazság - kötelesség hol
hanyatlik adom ember támaszát 132. nemeseknek
oltalmára galádoknak vesztire - igazságként alászállok lásd időnként testileg…” Bármìly istentelennek is gondolják sokan közel- s távoli korunkat,
még nincs itt az ideje Avatár Kálki eljövetelének,
Aki a soron következő Személyes Isteni alászállás
lesz. Még mindig akad néhány olyan önmegvalósìtott lelki ember, Akik Lelki Nagyságuk folytán ellensúlyozzák a mérhetetlennek tűnő alávalóságot.
B.T.198. „…én vagyok áldozatok gyűjtője - világ
Ura s fő barátja…” 229. „…lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon…” 251. „…tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs vagyok minden cél és forrás…” 252. „…minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon - nincsen
Nálam hatalmasabb ezen egész világon…” 253.
„…vìznek ìze Nap s Hold fénye … éppenìgy a teremtő OM férfierő s térben hang 254. föld illata
tűznek heve minden lényeg lényege - lemondás a
lemondottban s lemondásnak értelme 255. vagyok
létnek ősi magja létezőket mozgató - tudókban
azok értelme hősben erőt hordozó 256. … vagyok
küzdők ereje - tiszta nemző jó atyákban és isteni
szeretet 257. tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - engem mégsem érint egy sem
ìgy vagyok a Legfelsőbb…” 269. „…vagyok MINDEN Földön és az egekben 270. …megszületetlen
vagyok - örök létű sosem múló Tőlem függ az
alakom 271. múltnak mának és jövőnek csak Én

vagyok tudója…” 307. „…itt s mindenütt áthatok
mindig mindent - át de nem Én vagyok bennük
minden nyugszik Énbennem 308. vagyok s nem is
azisnemis… vagyok MINDEN mégis a lél parány
MINDEN mondhatom…” 310. „…mikor világ
nem nyilvánul minden száll fel Énbelém - majd a
megnyilvánuláskor új áradást teremték 311. világkorok sora szerint jön majd oszlik anyaglét - mindez oka éppúgy vagyok s foglalatként adok tért 312.
MINDEN önmagában teljes nem kell Nekem semmi sem - cselekszem de nem köt mégsem öröklétem semleges 313. nemszándékolt akaratom természeti törvényként - állót s mozgót megteremti okozat e mindenség 314. mikor testben alászállok ostobák csak nevetnek - MINDEN-ségem föl nem fogják nem ismernek meg Engem…” 320. „…univerzum apja s anyja Ősatya is én vagyok - teremtő OM
minden tudás s Nálam összes hatalom 321. célja
vagyok mindeneknek fenntartó s fő ellenőr - tanú
mentsvár oltalmazó mag és mindezt szerető…”
340. „…vagyok aki születetlen…” 341. „…Tőlem
jő a tiszta tudás kétségtől ment értelem - igazmondás megbocsátás és végtelen türelem 342. éppen ìgy
jő a nemártás önfegyelem lét s halál - bátorság és
félelem is öröm s boldogtalanság…” 346. „…Én
vagyok az okok oka eredete mindennek…” 357.
„…Én vagyok a lényeg minden létnek lényege kezdet élet végpusztulás Tőlem van de Énbennem
358. bolygó Istenségek közül Én vagyok a Legfelső
- nappal a Nap éjjen a Hold s vagyok Legtermészetfő 359. Védák között hang dallama … érzékek
között az elme s érzés mindenben mi él 360. „…
Viharisten Sìva vagyok … Kincsőrző - tűz és villamosság Ura orom mi az égbe tör 361. félistenek
Legfőbb Papja Hadúr … vìzgyűjtőknek óceánja…
362. Bölcsek Bölcse is Én vagyok szóban OM mi
teremtő - imákban a csendben hangzó Himálaja hegyek közt 363. fák közül a Legszentebbik Istenbölcsek Legjobbja - Legszebb Hangzó éneklők
közt Tudók Legfőbb Tudója 364. …emberek közt
Uralkodó oly ki szent és hibátlan 365. fegyverekből
Isten Nyila … szerelemben Ősnemző 366. … vétkezők Legfőbb Bìrája s büntetés kiadója 367. … pusztìtók közt az idő… 368. elemekből tisztìtó szél … 369.
minden létben kezdet lét s vég … lél tudása tudománya vagyok ki MINDEN-tudó 370. A betű a betűk
közül … örök Idő is Én vagyok… 371. pusztìtó halál
is vagyok s jövőhöz a kútforrás - nőerény…” 375.
„…titokban hallgatás vagyok bölcsekben a bölcsesség… ìtéletben büntetés…” 394. „… vagyok a
végtelen idő mozgató és pusztìtó…” 461. teljes vagyok önmagamban épp ìgy teljes minden lél…” 505.
„…minden szìvben benne vagyok tudás emlék feledés - upanisad szerkesztője ismerője és a cél…”
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mond el Uram mi az anyag s mi az örök csatatér - mi a tudás s ki ismeri írd le ezek lényegét
Ahhoz, hogy lelki sajátosságokkal -kiemelten a lélel- megismerkedhessünk, elengedhetetlen arról az
anyagról is képet alkotni, amivel azonosulunk, amiből testünk áll és ami körülvesz bennünket. Előre
kell bocsátani, hogy számtalan utalás történt már e
hozzáfűzésekben arra, hogy nem az anyagnak van
lelki tulajdonsága, hanem a lél az ami anyagot ölt
magára. Tekintve azonban, hogy minden Földi
megnyilvánulásban (elemi részecskéktől az emberig) mindenben lél szunnyad*, tagadhatatlan hogy
mindeneknek vannak lelki vonatkozásai is! ( * a
„szunnyad”-ást itt olyan „alvó” állapotként érdemes kezelni, mint aki befedettsége következtében
korlátozottan, vagy csak alig tudja érvényre juttatni
tudását.) Jas itteni kérdése, elsőre az anyagra vonatkozott. Később természetesen ez részletes kifejtésre kerül (amennyiben a gyanútlan gyakornok a pár
Isteni kinyilatkozott szót részletesnek fogad el!), de
valahol el kell kezdeni. Ha röviden akarjuk megközelìteni, akkor talán leg érzékletesebb az lehet, hogy
az anyag a lél burka (átmeneti „öltözéke” hol vékonyabb, hol vastagabb) ezen anyagi megnyilvánulásban. Mivel a lél 100%-ban lelki, ezért anyagi „tartalma” nincs. A ’lelki’ kb. annyit tesz; nem anyag(i)
nincs anyagi vonatkozása. Létét azok sem cáfolják mármint az egyfajta lelkiségnek- akik akár materialisták (anyag-elvűek) akár olyan idealisták, akik személytelen alapról szemlélik a világot, de mindig az
anyaggal/elmével/szellemmel hozzák összefüggésbe. Érdemesnek tűnik ide idézni már korábbi hozzáfűzéseket. B.T.9.-hez: „…Ahogy a MINDEN is
személy, úgy a lél is konkrét személy, nem pedig
egy a semmi űrben lebegő szellem, vagy egy forrás
nélküli valaminek a gondolata és nem is illúzió…”
B.T.21.-hez: „…A ’szellemi’ kifejezés mindig előre
kerül, hisz igaz tudás nélkül, vagy hamis tudás
birtokában a tiszta erkölcsről sem alakulhat ki igaz
fogalom. Aki úgy gondolja, hogy van külön „JóIsten” és van Rajta kìvül valami Vele egyenrangú
ellenlábasa, az a kettősségek szerint szemléli a világot. A MINDEN EGY! Abból és Abban teremtetik e kettősség. A teremtést sem jó-, vagy gonosz
végzi és nem is Isten Maga, hanem az Ő Teremtő
aspektusa. Egy erre képesìtett, alkalmas és felhatalmazott lél. E megnyilvánult teremtettségbe zuhannak alá a lél-ek és kapnak egyenként különböző anyagi létformát, a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig. Az ’alázuhanás’ is képletes, hisz a MINDEN-ben nincs lent, vagy fent. Nincs Istenhátamögött. A lél-ek egyéni jelleme, körülményeket
befolyásolni képes helyzete döntő hatást vált ki, de
mégsem Ők a cselekvők. A szabad döntés által vágyaik is lehetnek akár Isten ellenében irányulók is.
… Az elemi és atomi létformában csak a természeti

törvények szabályoznak, teljes a lél befedettsége.
Molekuláris- és szervi szinten már érvényesülhet a
rész-egész törekvése. A mozdulatlan élőlények esetében az erős kötöttségek a meghatározók, mìg a
mozgóknál inkább az ösztönszerű viselkedések a
jellemzők. Az emberi létformában nyìlik meg a tudatosulás esélye és a befedettség megnyìlása. Az
emberi létformánál -a rendes egyenes (természeti
evolúció-szerű) fejlődés végén- nyìlik a válaszút;
meghódolás a Legfelsőbb előtt, vagy további uralmi törekvések. A meg nem hódoltak, de magasabb
szintre vágyók és érdemesek e megnyilvánulás égi
szféráiban kerülnek hatalmi és/vagy irányìtói pozìciókba, majd onnan esnek le újabb meghódolási lehetőségekhez. Tehát sosem a lél a cselekvő! A lél e
kettőségek világában az ideális szìnész; jellegtelen,
megnyilvánulásában jellemtelen. Mindig olyan szerepet játszik el amit az egyéni érdemek és az Isteni
elrendezések folytán, jelmezként kiérdemel. A lél
nemcselekvő. Ami cselekszik az az anyagi test durva fizikai összetevőinek, a finomak általi mozgatása…” Tehát az anyag(i) -mondhatni- a lelki ellentéte, vagyis az anyag a lél kényszerpályája. Azon belül- (mármint az anyagszerkezeten-, mint létezési
formán belül), annak segìtségével képes megélni
hűtlenségét. (értsd: mivel nem fogadta el a lelki
szférában a szolgai pozìciót, hát Isten lehetővé tette
számára, hogy adott teremtettségben / anyagi megnyilvánulásban testet öltve magára, megìzlelhesse
az uralomratörekvés mibenlétét, velejáróit. Mikor
rádöbben hogy tévedett, már késő, mert „megfertőződött” törlesztendőket és levetni valókat vett
magára, amitől meg kell szabadulnia, hogy vissza
juthasson Istenhez.) Az „örök csatatér” (szintén
csak vázlatosan megelőlegezve) az anyag/anyag(i)test/anyagi világ, amiben a lél küzd. Az ilyettén
kérdés azért érthető, mert Jas akkor fordult Úr Balarámhoz, miután lezajlott a Kuru mezei csata, azaz
egy konkrét összeütközés következményei indìtották arra, hogy mély kérdéseket tegyen fel. A „tudás” későbbi kifejtése, elsőre talányos lehet (B.T.
437.-441.) hisz egyfajta viselkedésformákat sorol az
Úr. Azonban ha belátjuk, hogy azok elsajátìtása és
őszinte gyakorlása következtében a valódi tudáshoz
juthat az ember, ami nem lexikális- és/vagy tárgyi
tudás! Olyan tudás, aminek minden kereső ember
(és nem kereső!) lényegi lénye -lél-je- eredendően,
öröktől fogva- és örökké birtokosa, csak jelenleg
tudatlanságba-, sötét anyagba van beburkolva. Jas
érdeklődik még az „anyag – csatatér – tudás”
ismerője felől. - Ki az? A leìrásra való utalás pedig
természetesen nem ìrásosságot jelent, hanem ~ körülìrást, jellemzést, bemutatást és nem szószaporìtóan, de lényegüket/lényegiségüket megfogva.
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tudd meg Jas hogy lényeg a lél mi befödi küzdőtér - aki mindezt felismeri annál van a bölcsesség
Avatár Balarám bölcsnek nevezi azt, aki felismeri
azt, hogy a lényeg a lél, mármint mindenek(nek a)
lényege. (E lényegiséget most nem szellemi sìkon
vizsgáljuk!) Ami pedig befedi a lél-t (külön-külön
mindet) az a küzdő-, vagy csatatér. Mi történi egy
csatatéren? Általában két „külön táborban” egymással szemben „felsorakozott” ellenérdekelt felek
közötti fizikai „kontaktus”. Az idézőjeles kifejezések értelem szerűen szimbólikusak, mìg a kettősség-,
az ellenérdekelt szembenállás jól jellemzi a helyzetet.
Mivel kevéssé érinti (meg) az európai embereket-,
köztük a magyarokat a Zoroaszter vallás, vagy
zoroasztri(ani)zmus, mazdaizmus, ìgy hát -talán
nyugodtan- idehìvhatók bizonyos párhuzamok
köztük és a Bizalmas Tanìtáson alapuló MINDENtudat között. A mazdaizmus ősi iráni vallás, jóval az
ábrahámita (zsidó, keresztény, iszlám) vallások
előttre nyúlik vissza, amely később összeolvadt Zaratusztra (görög változatban Zoroaszter) próféta
tanìtásaival. Zaratusztra minden isten tiszteletét
elvetette, kivéve Ahura Mazdáét („Bölcs Úr”) a
bölcs teremtő istenét. Ő a mindent tudó Úr, s mint
ilyen, ő uralkodik mind az anyagi, mind az anyagtalan, a látható és láthatatlan világ felett. A vallási
szövegek alapján ismert még Mazda, Ahura és a
későbbi perzsa nyelv alapján Ormuzd néven is. A
prófétának adott kinyilatkozás szerint ő teremtette
az anyagi világot, vele együtt az embert is, aki eredendően jó, és Ahura Mazdá segìtője, barátja. A
vallás követői -a mai Párszik- hitüket a „jó vallásnak” hìvják. Látható, hogy zoroasztri(ani)zmus és a
MINDEN-tudat időben hasonló múltú az „általános” vallásokhoz képest (bár a Bizalmas Tanìtás jó
ezer évvel előbb hangzott el a mazdaizmus megjelenése előtt.) A zoroasztri(ani)zmus Szent Könyve
(500 oldal maradt fenn a hagyomány szerint 21 kötetben 2 millió verset tartalmazó eredeti műből) a
Zend-Aveszta. Liturgikus részét követik az un. gáták, vagy himnuszok. A gáták egyik himnusza azt
mondja, hogy az összhang és a rend, mely a természet törvényeiben észlelhető, bőséges bizonyságát
szolgáltatja annak, hogy van Valaki, aki az egész Világegyetemnek az épìtőművésze. A Nap és a csillagok szabályos mozgása, a Hold időszakos növése és
fogyása, a szabályos távolság, amelyben a föld és a
fellegek egymástól megmaradnak, a növényzet szabályos növekedése, a szelek járása, a világosság és
sötétség, a nappal és éjszaka szabályos váltakozása,
kìsérő jelenségeikkel: az álommal és az ébrenléttel, a
természetnek ezek a megkapó jelenségei utalnak és
bizonyságot szolgáltatnak egy Mindenható Hatalom
létezésére, aki nemcsak Teremtője, de Fenntartója
is a Világmindenségnek. Mindenhol összhangot és
rendet tart fenn, bizonyos meghatározott törvé-

nyek által. Ami teljesen egybeesik a MINDENtudat Isteni elrendezéseinek természeti törvények
képében történő megnyilvánulásával. A zoroasztrizmus elìtél minden, a világ természetes rendjét
felborìtó viselkedésformát. Ezért egyformán bűnös
az, aki a testi élvezeteknek él, mint aki önként sanyargatja testét; a nőtlenségi fogadalmat tevő szerzetes csakúgy, mint a házasságtörő. Az embereknek
életük során választaniuk kell jó és rossz között: a
zoroasztrizmus szerint a világ két alapelve, a jó és a
rossz harcának a szìntere. Lásd: a fenti lél-t fedő
(anyagvilági) küzdőteret. A Zaratusztra-vallás hisz a
lélek halhatatlanságában, miként a MINDEN-tudat
megszületetlen, azaz halhatatlan ìgy örök lél-jei. Az
Aveszta-hìvők tiszteletet tanúsìtottak a tűznek, de
ne felejtsük el: tiszteletet, ami egészen más valami,
mint az imádat. Nem imádják istenként a tüzet,
csupán úgy tekintik, mint a ragyogásnak, dicsőségnek és fényességnek a jelképét, mint Istennek a
legtökéletesebb szimbólumát, mint az ő isteni fenségének legjobb és legmagasztosabb képviselőjét.
B.T.254. (vagyok) „…föld illata tűznek heve minden
lényeg lényege…” - sorolja többek között Avatár
Balarám, majd; B.T.319. „…áldozat és áldozás is
ajándék mi ősöké - vagyok éppúgy mint a szent szó
fű és vaj meg tűz mi ég…” B.T.360. (vagyok) „…tűz
és villamosság Ura…” (mely utóbbi, a potenciálkülönbségen -kétpólusúságon- alapuló eletromosság, mai szóhasználata) B.T.502. „…Napnak fénye
Hold fénylése tűznek világlása is…” (vagyok) A Zaratusztra-vallás temetkezési szertartása –valószìnűleg- az ie. II. évezredtől ered. Mivel a halált a gonosz ideiglenes győzelmének tekintik, a halott tisztátalan a szemükben és igyekeznek minél hamarabb
(lehetőleg még a halál napján) megszabadulni tőle.
Ehhez a tetemet egy, a településen kìvül épìtett, kör
alakú, felül nyitott toronyba, az úgynevezett
„Csend tornyába” viszik, ahol az a keselyűk prédájává válik. Így nem szennyezik be Ahura Mazda
teremtését, a földet a halállal. A Bizalmas Tanìtáskori ős-jász As nép halottait hamvasztással „temette” s a hamvakat folyóba szórta, vagy szélnek
engedte, de nem volt ismeretlen az un. „pusztába
vándorlás” amikor (különösen a tátosok = szellemi
vezetők) haláluk eljövetelét megérezve, a pusztában
hagyták el testüket, ahol az ég madarai takarìtották
el a földi maradványokat. BBB „Bevégeztetett” részlet- „…Nézd mi Tátos után maradt; arcvonása
mint derül, tátosbotja kopjafája, sìrja rét mi
elterül. Eső mossa, szél szárìtja, Nap hevétől
fonnyad el, egyre inkább szikár csont csak, földi
jószág lopja el. Réti arszlán, ég keselyű, varjú,
holló, kis rigó mind-mind tölti éltes kedvit,
porhüvelyt eltisztìtó…” - a lél elszállt.
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mindezeknek ismerője egyedül csak Én vagyok - ott a tudás ki belátja anyagot s tért áthatok
Részletek a Bizalmas Tanìtás esszenciájából; BBB
„MINDEN” – „Első tudnivaló → A MINDEN
mindenben benne van, mindent áthat miközben
minden a MINDEN-ben nyugszik. A MINDENtől semmi nem független még a semmi is a MINDEN része. A MINDEN önmagában teljes … Második tudnivaló → A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni, hisz mindennek része, miközben minden Őbenne van, s mindennek figyelője, mozgatója, felügyelője és minden elszenvedője. Szétterjeszti
Önnön magát, Önmagán belül; időben, térben és
létben, szét a végtelenben, mi csak Őbenne véges
… Harmadik tudnivaló → Megosztja Önmagát, teremtve Magában -részben az egész- önös tereket.
… Elenged Önképű szabad lélt végtelent, s hagyja
is vétkezni e teljes részeket. Negyedik tudnivaló →
… Meghalad mindenben mindent és mindenkit,
ezért jóban rosszban, nemesben galádban; jobb
egyedül csak Őt tisztelni. Ötödik tudnivaló → A
MINDEN-en belül minden meglelhető … Hetedik
tudnivaló → … Szárnyaló szellem is határon csak
meg áll, korlátolt önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, önmaga képzete, lelki mivoltát csak
ésszel ha éri fel. Megtenni önmaga; mit kéne képtelen, s mi segìtség bentről jön elfojtja szüntelen.
Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a MINDEN erői hálózzák testileg…” – mely idézetekből
kitűnik, hogy nem tudunk olyanról ami a MINDEN-en kìvül-, Tőle függetlenül létez(het)ne. („…
a semmi is a MINDEN része…”) Azt a ’lényeg’-et
kéne felfogni, ami a közbeszédben általában olyan
fogalmi kör, ami valaminek a fő mondanivalóját,
velejét jelentené, de épp ìgy dolgoknak- és történéseknek is tulajdonìtunk ’lényeg’-iségként. Mindkettő igaz, azonban mikor a mindenség (beleértve a világ s abban az ember) lényegiségét kutatjuk, előbbutóbb eljutunk valami központi vezérlőhöz, legyen
az akár elv, akár Személy. Itt ismét előbukkan a
személyes-személytelen „ellentét-pár” (ami csak látszólagos, hisz a MINDEN-tudat mindkettőt helyénvalónak tekinti -mint személyes alapú tan, természetesen- a Személyt helyezve előbbre és Neki
tulajdonìtja -kvázi egyfajta képességként- a személytelen kisugárzást, azaz mindkettő rendben
van). Ide hozható az elektronikus országúton lezajlott -két gondolkodó- közti eszmefuttatás egy részlete: „…A vita ahhoz hasonlìt, mintha egy autó
működését két csoport próbálná magyarázni. Az egyik társaság úgy érvelne, hogy minden működése
visszavezethető a dugattyúk, porlasztók, tengelyek
szerkezetére és mozgására, a benzin kémiai jellemzőire stb. Bizonyìtékaik kétségtelen erejétől megrészegülve tovább folytatnák, azt állìtva, hogy az autó
tényleges mozgása is ilyen mechanikus hatásokból

következik, a „sofőr szándékáról” szóló metafizikai
spekulációkat pedig egyszer s mindenkorra el kell
vetni. A másik tábor ezzel szemben a közúti közlekedés általános céljait és szabályait, a Kresz-t elemezné, majd rátérne a sofőr lelkivilágának, elfojtott
és nyilvánvaló szándékainak vizsgálatára. Ők is kissé belelovallnák magukat a vitába, végül azt állìtván,
hogy az autót nem a kereke, hanem a „közlekedés
szelleme” mozgatja a tapasztalt irányba. Ez a karikatúra persze torz képet fest a nagyon is fontos vitáról, ám arra talán alkalmas, hogy jelezze a félreértés okát…” - személytelen és személyes szemléletmód között. Maradva e kettőségnél miként volna
bölcsnek nevezhető az a személy, aki nem ismeri
fel, hogy „lényeg a lél mi befödi küzdőtér” - ahol
első helyre kerül(t) a lél, mint lényeg és Reá borul
az az anyagi megnyilvánulás ami a burokban is és
környezetében is a folytonos ütközések szìntere.
Az ember „Korlátja önmaga, önmaga képzete, lelki
mivoltát csak ésszel ha éri fel” mely elmebeli képességet nem az Abszolút felé fordìtja és nem a MINDEN megértésére használja. Ott a négy vágy(késztetés) ami mindenkit motivál; 1. testi/elmebeli élvezetek elérése és fokozása 2. anyagi javak gyarapìtása
3. hatalom elérése és bìrtoklása 4. hìrnév, aminek
hétköznapi jellemzője/jellegzetessége az emberi hiúság. (Látványbéli pompát figyelve még az ásványinövényi-állati világot sem tekinthetjük hiúság-mentesnek. Lássuk be azok is lél-t borìtó létformák!) A
valódi ’tudás’ már sokszor került szóba, de az un.
tudást generáló magatartásformákon túl, egyfajta
szellemi képesség sem vonható el a tudás-fogalomtól, ami ismeret(anyag) birtoklását is jelenti. Lásd:
„ott a tudás ki belátja anyagot s tért áthatok” hangzik e szakasz második fordulata, melyben Úr Balarám leszögezi, hogy lényeglátó bölcs átlátja az anyagvilágot, annak lényegét s mindezek forrásokát
a MINDEN-t. Efféle belátás megszerzésének az
útja tanulással kezdődik. Mint az emberi lét első (élet)szakasza, a ’tanuló’ életrend. Az un. gyermeki kìváncsiság egészséges embertől el nem vonható hisz
adva van az érdeklődés, ami az érzékszervek viselkedésében manifesztálódik; hang, látvány, ìz, szag,
érintkezés/érintés. B.T.174. „…ki a tudás útját járja
ki cselekszik vágy nélkül - ki e kettőt egynek látja
bölcs az meg már nem szédül 175. önfegyelem hiányában tisztulás nem kecsegtet - vágy nélküli hű
követő Legfelsőbbhöz ér bìz el 176. önfegyelem érzéken győz érzék ura lemondott - megkülönböztetés nélkül él tegyen ő akárhogy 177. tisztán lát az
ilyen személy érzékek mik mozgatnak - lél az soha
nem cselekszik test hogyha lát vagy ha hall 178.
hiába az érintés is szag ìz látvány egyre megy - alvás
mozgás légzés beszéd test csak az mi megtéved…”
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halld röviden mi e minden hogy születik s miből áll - hogy változik mint alakul nemlét létbe miként vált
Tanìtónak-, de minden gondolkodó embernek a
kérdés a kenyere. BBB „Balarám” cìmű ìrásának záró gondolata: „…Az első szó: „Balarám” volt, az utolsó „ISTEN”. A második szó: „Krisna” volt, az
utolsó előtti „Minden”. Mindez véletlen? Bár a
„Minden” után és „ISTEN” előtt még van egy „ ? ”
talán az örök kérdés?” - Talán, hisz a szellemiek
iránt érdeklődő emberben -miként a lelkes, ártatlan
kisgyermekben- mindig matat a kìváncsiság (lévén
hogy senki nem lehet mindentudó - ami semmiképpen nem keverendő a MINDEN-tudattal! Mindent
tudni /alapvetően kizárt - végessel végtelen fel nem
fogható/ és tudatosnak lenni a MINDEN felől, az
kettő!) A sokságban felmerülő kérdések nem azok s
nem olyanok, mint a lelki értékek iránt érdeklődőkben. A világi ember praktikusan gondolkodik, pragmatikusan* kérdez. (* gyakorlatiasan, számára-, elképzeléseiben célravezetően, ideológiailag semlegesen…) Megelégszik azon kérdéseknek a tisztázásával, melyek megelőzik, hogy hiúságán csorba essen,
ne veszìtse el vélt irányìtói/befolyásolási pozìcióját,
ne érje veszteség, de nyereséghez jusson és semmilyen testi/szellemi élvezetről ne kelljen lemondania.
Azaz a hìrnév - hatalom - javak - élvezetek hajtotta
vágy kiélési lehetősége, vagy azok-béli vélt veszteség elkerülése. Ezek közé nem tartoznak a világ
nagy kérdései. Természetesen a teljesség igénye nélkül, de néhány mégis ide kìvánkozik. Mi a valóság?
Miért élünk? Miért vagyunk itt? Miért van annyi
szenvedés? Létezik Isten? Mi történik amikor meghalálunk? … Közel sem biztos, hogy a legfontosabbak, de nem elhanyagolhatók. Maradva azonban
tárgykörünknél, vegyük sorra, miket kérdezett Jas
Tanìtó Mesterétől? (1. jászok őse Jas ivadék Balarámot kérdezi) - mire kellett Kuru mezőn rokonvért kiontani?) (60. Jas kérdezi Balarámot) miről
ismerszik a bölcs - hogyan jár kel miként
nyugszik teljes tudást megértő? (81. Balarám
mond) mért kellett harc (érdeklődőn kérdi Jas) mikor mondtad hogy értelem cselekvésnél többet ad? kb. -Mire való a küzdelem? Miért kell tenni
elmélkedés helyett? Nem is kell elmélkedni?- (82. mit
elmondtál összezavart) tenni kell vagy érteni (világìtsd meg) miért kellett vitézinknek elesni?
(117. Jas kérdezi Balarámot mond tanìtóm) mért
van az - hogy ki jó is egyre másra vétkezik bár
nem akar? (128.) miként lehet (jó Balarám) hogy
Napistent oktatád - hisz Te csak később születtél mégis adtál tudományt? (170. jó Balarám) öszszezavarsz előbb mondád árt a tett - aztán oktatsz cselekvésre mond az ember mit tegyen?
(231. Legfelsőbb Úr hallgatlak én szól a jámbor rétlakó - mégis kétség gyötör abban) biztos pont hogy
fogható? (235. Jas kérdezi mondjad Uram) mit ér

ki jó útra lép - majd világi akarások mégis
győznek elméjén? (236.) sem a tudást nem
követi sem nem önzetlenen él - szertefoszlik
semmivé lesz törekvése felhőként? (237. világosìts meg Balarám kétségemet oszlasd el) - Rajtad
kívül igaz tudást adni senki nem képes? (276.
Balarám mond) mi a MINDEN mi a tett s mi a
lényeg - mi e mindenség (mond kérlek) s kik a
félig Istenek? (277.) mi a testi áldozat (mond) s
ki az ki az élvező - s hogyan láthat végső percben aki önfegyelmező? (354. mond Balarám) hű
törekvő miként forduljon Feléd - milyen létre
létformára emelje tekintetét? (355.) kérlek avass
bizalmadba segítsél megértenem - mindenhatóságod ugyan hol és miként lelhetem? (395.
Jasnak minden tagja reszket zavart hangon kérdezi) mért nem hódol ím előtted mind aki csak vétkezik? (410. mond Balarám) ki kedvesebb lakod
ki éri előbb - személytelen fényre vágyó vagy
személyest kereső? (484. mond Balarám) hogy
ismerszik ki kötésen felüljut - hogyan él ő mint
cselekszik s mitől van hogy mindent tud? (535.
mond Balarám) mi van azzal ki ugyan hisz mégsem lát - szabályozást elkerüli jón szeszélyen
nemjón áll? (563. mond Balarám) mi lemondás
és mond mi tartózkodás - mit kövessen lelki
ember mikor úton tart Hozzád? → tömörìtve: 1.
Miért kellett a Kuru mezei csata? 2. Miröl ismerszik
a bölcs? 3. Miért kell a harc? 4. Különösen akkor,
amikor elhangzott, hogy az értelem művelése többet ad? 5. Tenni kell vagy érteni? 6. Miért kellett elesni jász ősöknek? 7. Miért vétkeznek a jók is? 8.
Hogy lehet az, hogy Avatár Balarám a Nap-Istent
oktatta? 9. Ha árt a tett, miért bìztat Isten a cselekvésre? 10. Hogy tud az ember biztos fogódzót találni? 11. Mit ér ha valaki letér a jó útról? 12. Elvesznek a lelki erények? 13. Ki adhatna Istenen kìvül igaz tudást? 14. Mi a minden? 15. Mi a lényeg? 16.
Mi a tett? 16. Mi a mindenség? 17. Kik a Fél(ig)Istenek? 18. Mi a testi áldozat? 19. Ki az élvező? 20.
Hogyan lát önfegyelmező végső percében? 21. Hogyan lehet Isten felé fordulni? 22. Milyen létformát
tekintsen ember Isteninek? 23. Hol és miként lelhető Isten mindenhatósága? 24. Vétkezők miért nem
hódolnak Isten előtt? 25. Ki kedvesebb Istennek,
személyes-, vagy személytelen hitű? 26. Miről ismerhető fel az aki a kötőerőkön felülkerekedik? 27.
Mi van azzal aki ugyan hisz, de nem él szabályozottan? Mi a lemondás és mi a tartózkodás és mit
kövessen Istenhez igyekvő? - eddig a B.T. 410. szakaszában felmerült-, (tömörìtve) 25. kérdésig jutott
el a Tanìtó. Ám ha visszagondolunk -akár jelen szakasz előrevetìtéseit is figyelve- a válaszok legtöbbször alapos figyelmet és gondolkodást igényelnek.
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a védikus szentírások mindezt sokszor leírják - föld víz lég hő tér ész értés és a hamis éntudás
Hogy mi e minden? Mármint az a mindenség, amit
köznyelvileg akként kezelünk? A MINDEN-tudat
nyelvén az anyagi megnyilvánulás, amit Úr Balarám
úgy vezet fel hogy „röviden mi e minden hogy születik s miből áll” - Elsőre mi is maradjunk a rövid
változatnál: a ’föld’ az anyagi megnyilvánulás szilárd
halmazállapota, a ’vìz’ folyékony halmazállapot, a
’lég’ légnemű, a ’hő’ a rezgés, vagy hullám állapot
(mint; hő, hang, fény, stb.) valamint az un. plazma*
állapot, a ’tér’ a végtelen tér, ami a lomhább-, érzékelhető halmazállapotokat is átszövi (az ezoterikus
irodalomban szokás éter néven is jelölni) eddig az
un. durva fizikai megnyilvánulások, amiből az univerzumunk** áll. De ott vannak azon finom fizikai
megnyilvánulások is, amiket nem szokás „anyag”ként kezelni, hanem inkább annak kölcsöhatásai eredményeként, egyfajta szellemi szféraként. Az ’ész’
érzékelés, az ’értés’ értelmezés, intelligencia és főleg
ember esetében (mert, hogy emberen kìvül ezzel
egyik létforma sem foglalkozik) a ’hamis éntudás’
testtudat. (* A plazma állapotról a tudomány nyelvén: Az anyag halmazállapotai: alacsony hőmérsékleten szilárd állapot, a hőmérséklet emelésével előbb folyékony, majd gáz állapot jön létre. Gázállapotban nem túl magas hő mérsékleten a molekulák
semlegesek. A hőmérséklet további emelése új állapotot eredményez, amit plazma állapotnak, gyakran
"negyedik halmazállapotnak" neveznek. A gáz hőmérsékletét emelve nő a molekulák átlagos mozgási
energiája, és az ütközések során semleges atomok
vagy molekulák elveszìthetnek egy vagy több elektront. Ez az ún. ütközési ionizáció, aminek révén a gázban töltött részecskék -elektronok és ionok- jönnek létre. Magas hőmérsékleten a gáz teljesen ionizálódhat: az ilyen ionizált gázt nevezik plazmának. Plazma igen sok helyen előfordul. A Földön részleges plazma található pl. egy lángban,
plazma jön létre a villámlásnál, az északi fényben,
előfordul az ionoszférában. A világűr anyagának
/csillagközi tér, csillagok/ több, mint 99 %-a plazma. - ** Az univerzum a világmindenség egésze; a
fizikai világ teljessége, az anyag, a tér és az idő világa, amit a természettudományok vizsgálnak. Ez a
MINDEN-tudat szemléletmódja szerint az un. anyagi megnyilvánulás, ami időről időre teremtődik,
fennáll, majd megsemmisül, megnemnyilvánulttá
válva „beolvad” a nem anyagi-, lelki világba, ami
megnyilvánuláskor/teremtéskor a forrása.) (Be)látható, hogy ugyancsak árnyalt világszemlélethez vezet(het)ett ez a megközelìtés, már több mint ötezer éve a gondolkodó emberek számára, ami mára
sem lett általános „ismeret” világunkban. Pedig a
sokság számára sem volna érthetetlen, de érdeklődés hiányában az ezirányú ismeretbővìtés elmarad.

Ha visszatekintünk az előző szakasz hozzáfűzéseiben idézett-, Jas által feltett kérdésekre, alig találunk közöttük természettudományos indìttatásúakat. Ennek két oka lehet; 1. Jas számára már tudott
volt 2. nem merült fel ezirányú érdeklődés, ami
talán azzal is magyarázható, ami a B.T. esszenciáját
képező „MINDEN” cìmű gondolatsorban szerepel: „…A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni,
hisz mindennek része, miközben minden Őbenne
van, s mindennek figyelője, mozgatója, felügyelője
és minden elszenvedője…” - ilyettén ismereti alapon lelki ember megelégszik a Legfelsőbb kinyilatkozásával és nem anyagi-, hanem lelki kutatásokat
végez kìvül-belül. Az un. védikus szentìrások korát
ugyan vitatják, de ha a tényszerűen tudott Kuru
mezei csata (ie. 3.102.) után hivatkozási alap lehetett (amit pedig Jas, mint bölcs szellemi ember minden további nélkül ismerhetett az ős-jász As nép
általános műveltsége folytán), akkor nyugodtan datálható mától akár ötezer évet is meghaladó időkre
keletkezése. Nem beszélve arról amit Avatár Balarám Naprendszerünk központi égitestjének Istenével- és az első embert követő tanìtványi láncolattal
kapcsolatban elmond, mert hogy a vázolt anyagi
megnyilvánulás-részek felett ott van az Isteni parány, a végtelen sok -nem anyagi- örök lél. B.T.121.
„…lélt borìtó anyagtestben vágy mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet s tévutakra sarkaló
122. bölcs belátás fő ellenét legyőzni csak úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod 123.
csapongó érzékek felett ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél mi mozgat életet 124. ha
megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg
125. mit most mondtam tőlem kapta Vivaszván a
Napisten - tőle Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanìt
meg 126. szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc s máig
nem jutott tovább 127. ezért ezt a legszentebbik
teljes tudást most neked - átadom mert barátom
vagy s tiszta szìvvel kérdezed…” - „e minden hogy
születik”? Teremtés által. Majd, hogy „mint alakul
nemlét létbe miként vált”? Az Isteni elrendezéseken alapuló természeti törvények szerint a Legfelsőbb gondolata alapján, meghatározott ciklikussággal (lásd. B.T. 248. szakasz hozzáfűzésében) Isten
Teremtő aspektusa által termetetik, majd idejét ki(le)töltve megsemmisül. A végtelen lelki világban
folyamatosan történnek teremtések, anyagi (jellegű/szerű) megnyilvánulások, azok fennállása és
pusztulások. Mind eközben a MINDEN örökké
teljes! „e minden hogy … változik”? Isten képezte
végtelen időben, az örök mozgás kényszerében,
mindig minden változik. A megállás halál, a vég.
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érzékszervből öt fogadó öt cselekvő és az agy - összest együtt megtréfálja jó szeszély és nemjó had
A durva-, és a finom fizikai alkotóelemek/megnyilvánulások ember esetében az ész, mint az agy felfogó érzék része, érzékszervek útján tart kapcsolatot
a környezettel. Érzékszervből öt fogadó van, mint
a szem, fül, orr, nyelv, tapintó/érző bőrfelület és öt
cselekvő: hang, kéz, láb, végbél, nemiszerv. Hasonló ez a legtöbb állati létforma esetében is, de mivel
nem kìvánunk biológia órába fogni, hát maradjunk
az embert leginkább érdeklő emberi létnél. Az agy
kifejezés leginkább az elmével kerül „csereszabatossá” az általános gondolkodásban. Az előző szakasznál is ide hìvtuk a tudomány bizonyos megközelìtését, itt se legyünk hűtlenek, ha már napjainkban jobb a marketingje, mint a vallásbölcseletnek
 Az agy más néven agyvelő. Az emberi agynak a
magasabb tudati funkciókon/működésen kìvül szerepe van a mozgásminták létrehozásában és kivitelezésében, az észlelés különböző szintű mintáinak
létrehozásában, a test belső környezete állandóságának biztosìtásában, a védekező(immun)rendszer egyensúlyának idegi-belső szabályozásában, a vegetatìv funkciókban/ösztön létében (légzés, keringés,
stb.). Szerkezete különlegesen bonyolult lehet, például az emberi agy több mint 100 milliárd idegsejtjének mindegyike akár 10 000 másikhoz is kapcsolódhat és ezek a szerkezetek a legkisebb egységtől
kezdve a legnagyobbig beágyazottan. Egy-egy idegsejtnek akár 10 ezer inger kapcsolata lehet más agysejtekkel. A test-lélek probléma az elmefilozófia
klasszikus problémája. A legalapvetőbb megállapìtások közé tartozik, hogy az ember testből és lélekből áll. A kettő viszonyából fakadó problémakört nevezi a tudomány test-lélek problémának. Ez,
az egész filozófiatörténeten végigvonulva olyan
kérdéseket vet fel, mint például: Hogyan hat egyik a
másikra? A lélek hat-e egyáltalán a testre? Hogyan
kapcsolódik a lélek a testhez? Vajon a lélek testtelen-e? Azonos vagy különböző természetűek-e? *
Az elmefilozófia a filozófia egy ága. Tanulmányozza az értelem, a gondolkodás természetét, a tudat
mibenlétét és ezek kapcsolatát a fizikai valóval. (*
Mivel a MINDEN-tudat egyik alapköve a lél, mint
szuverén identitás, Aki személy és mindenek lényegeként, eredendő tulajdonságai következtében /örök + teljestudású + boldog/ hatást gyakorol az anyagra, /f/elsőbbséget élvez. A lél örök, mìg az anyag /ha számunkra felfoghatatlanul hosszú létű is,
mégis/ véges. Aminek kezdete van, annak vége is
van! Ami megszületetlen, az örök, mint Isten és a
lél-ek. Ehhez képest a közbeszéd és a tudomány
által használt ’lélek’ kifejezés, óhatatlanul az anyag
természeteként kerül fölvetésre. Pl. a pszichológia
nem ismer lelket -különösen nem lél-t- azonban folyamatosan lelki jelenségekről beszél. A MINDEN-

tudat válaszai az előbbi kérdésekre: Hogyan hat egyik
a másikra? - mármint test és lélek. Kölcsönhat. A lélek hat-e egyáltalán a testre? Természetesen, különösen
ha nem lélekként kezeljük, hanem lél-ként, ami
meghatározó a test szempontjából. Hogyan kapcsolódik a lélek a testhez? A lél minden elemi- és kisebbnagyobb rész-egész /önmagában egész, de valami
nagyobbnak a szerves része, alkotóeleme/, valamint a mindenség minden összetevőjében jelen
van. Amit önálló /legyen a legparányibb/ részként
kezelünk/képzelünk/gondolunk annak lél a lényegalkotója és azt burkolja az anyagi forma. Mikor a lél
elillan, burka összeomlik/elpusztul. Vajon a lélek
testtelen-e? Igen. Nem rendelkezik anyagi testtel. Azt
átmenetileg ölti magára. Minden lél 100%-ban lelki,
ami azt jelenti hogy nincs semmilyen anyagi ismérve. Anyagi módon és/vagy eszközökkel nem mutatható ki, azonban létezése és hatása természetszerűen érzékelhető, tapasztalható. Megfelelő „szem” értsd; szellemi/lelki érzékenység, érzékelési képesség- szükséges hozzá! Azonos vagy különböző természetűek-e? A lél anyagba burkolózva képes kifejteni anyagi természetű jelenségeket, mìg az anyag nem
tud olyan jelenségeket generálni, mint a lél, még akkor sem ha a tudomány un. lelki jelenségek képzési
képességével ruház fel bizonyos szervezettségi szint
feletti anyagkapcsolatokat.) Mindezt az anyagi megnyilvánulási halmazt a teremtett / megnyilvánult
mindenség fennálltáig körülveszi/áthatja/befolyásolja a három Isteni kötőerő: jó – szeszély – nemjó.
B.T.257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő…” - nyilatkozta ki az Úr. Azt már
tudjuk, hogy világunk alapsajátossága a kettősség.
Ez érvényesül a kötőerők területén is, azzal kiegészülve, hogy a két „véglet” (’jó’ és ’nemjó’) az idő
kényszeréből táplálkozó mozgás/örökös változás
következtében a ’szeszély’-el együtt alkot hármas
(ságo)t. B.T.85. „…földi lény a tétlenségben pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat mint
késztetés szeszélyben…” 109. „…jót szeszélyt és
nemjót tudó érti ők a mozgatók - tudja hogy nem
lény cselekszik természet mi lázìtó…” 50. „…ne
ragaszkodj földi képhez tudd csak látszat mind e
hely 51. réges régi jó tanácsok három jármot beszélnek - tiszta jóság bőszült szeszély s nemjó amit
rejt…” - ahol a „bősz” megjelölés a szeszély szenvedélyességére is figyelmeztet. Mindez (mármint a
három kötőerő) pedig nem pusztán működik/hat
és ellenhat, de Isten kedvtelése szerint tréfás. Humorérzék nélkül nehéz viselni a sok szélsőséget,
csapongást, csalfaságot. Ahogy a fenti B.T.50. szakasz béli „látszat” jelzi, a határozott telìtettséget
sejtető anyagvilág ugyancsak ritka voltát, az atomszerkezetek felfoghatatlan ürességét elemei között.
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van még érzékszervek tárgya s mindez együtt kölcsönhat - vágy düh öröm bú mi gerjed s hatás ami együtt van
Az érzékszervek tárgya: a forma (amit látunk), a
hang (amit hallunk), az illat (amit szagolunk), az ìz
(amit ìzlelünk) és a hő (amit általában bőrfelületen
keresztül érzékelünk). Ha jól meggondoljuk, mindegyik bizonyos rezgés/hullám(tartomány) az a negyedik „halmazállapot”/anyagi megnyilvánulás, amivel indirekt módon foglalkozunk (földet-vizet-levegőt mint ha helyén tudnánk kezelni, ám a hullám-jelenség ennél titokzatosabb. Vicc: - Miről lehet megkülönböztetni egy áram alatti vezetéket, egy
nem áram alatt levőtől? /Lehetne a példa akár a
nem vörösen izzó, ám forró vas és a hideg vas is!/
Más a fogása !) A látás táptalaja a fény, ami a környezetből visszaverődve „közli” azt amit látni tudunk (ki többet, ki kevesebbet). A Nap fehér fénye
magában hordozza a szivárvány hat szìnét, melyek
a három alapszìnből és azok kevert szìneiből állnak.
Jól mutatják a kötőerők ebbéli megnyilvánulását. A
kék fény a ’jó’ kötelékébe tartozik, a vörös/piros a
’szeszély’ mìg a sárga a ’nemjó’ által uralt. A kék+
vörös = lila (jó-szeszély). A vörös+sárga = narancs
(szeszély-nemjó). A sárga+kék = zöld (nemjó-jó).
A hangok (viszonylag szűk-, számunkra mégis elégséges tartományát, halló idegrendszerünk képes
venni. Feldolgozása, már szintén egyénfüggő. Az
illatok is hullámszerűek, amint a levegő szállìtja őket. Az ìzek a szájüregben-, elsősorban a nyelvenés az ajkakon gerjesztenek ingereket (kinek-kinek
ìz/le/lése szerint). A hő, mint hideg-langyos-meleg
(~ mint a három kötőerő) egyúttal azt is jelzi, hogy
a magas hőmérséklet aktivitással/aktivizálódással,
mozgásfokozással jár (a gyorsuló atomi mozgás nagyobb teret igényel, vagy kényszerű térbe zártan
nyomásnövekedést eredményez) és amint csökken
a hőmérséklet, úgy lassul a mozgás, lesz a légnemű
folyékony, majd szilárd. (Az pedig milyen érdekes,
hogy amint eléri a hűlés az abszolút nulla fokot azaz a 0 Kelvin fokot ami = 273,15 oC- a mozgás
megáll. Mivel mozgás nélkül nincs létezés, hisz teremtettségünk alapsajátossága a kettősségen alapuló
mozgás, ilyenkor a valamiből semmi lenne. - Ha
nem is közismert, de fizikus körökben tudott, hogy
laboratóriumi körülmények között, erős vákumban,
káliumatomokból álló gázzal, lézerekkel és speciális
mágnesekkel, ilyen térben tartott anyagban negatìv
hőmérsékletet lehetett számìtani /ilyen képességű
mérőeszköz hiányában nem mérhető!/ Ilyen körülmények között a gáz néhány ezermilliomod Kelvinfokkal az abszolút nulla alá süllyedt. A kutatók szerint ez ahhoz hasonlìtható, mintha a völgyben sétálva valaki egy pillanat alatt a hegytetőre érne. Ilyen gyors változásra normál esetben a stabil atomgáz összeomlana, de a lézerek segìtségével megakadályozták az összeomlást. A kìsérlet mesterséges kö-

rülmények között zajlott, nem a természetes gravitációs térben, de a sötét energia megismeréséhez utat nyithat.) Mindezen „tudóskodásokkal” érzékeltethető, hogy a Bizalmas Tanìtásban elhangzott Isteni kinyilatkozások és a modern tudomány „vìvmányai” nem állnak távol egymástól. Azonban mìg
a tudós kutatók többsége materialista alapon kìsérti
az ismeretlent, addig igaz Isten-tudatúak elfogadják
az elrendezéseket és nem azok kifürkészésére törekszenek. Ugyan mennyivel lett bölcsebb-, erkölcsösebb-, netán boldogabb az emberiség a tudományok vìvmányai által? B.T.434. „… föld vìz lég hő
tér ész értés és a hamis éntudás 435. érzékszervből
öt fogadó öt cselekvő és az agy … jó szeszély és
nemjó … 436. … érzékszervek tárgya s mindez együtt kölcsönhat…” - majd jelen szakasz második
fordulatának záró gondolata szerint: „…vágy düh
öröm bú mi gerjed s hatás ami együtt van…” - kész
a képlet! Ez e minden, ami a világunk. (Más megnyilvánulásokban mások is működhetnek, de jobb
volna ha az ember nem kifele kacsintgatna, hanem
igyekezne ugyancsak kozmikus belső bensőjét megismerni!) A jelen szakasz záró szavai jól mutatják,
hogy az un. anyagi világon kìvül(belül) ott van minden emberben a kettősség: vágy/vonzódás - düh/
harag és öröm - bú/bánat, melyek egyre csak gerjednek életünk során. Pedig B.T.13. „…ki boldog
ki boldogtalan van ki örül van ki sìr - hideg meleg
fény és árnyék mind egyre csak változik 14. ne
higgy az ìly változásnak ez csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást 15. … mi
szenvedés mi torzulás mind az összes testi kìn 16.
kit nem zavar boldogság sem kinek bú is egyre
megy - megérett egy jobb világra nem kell újra
kezdje el 17. az ilyen lét egyensúlyát szilárdságban
éli meg - nem gyötri a fájdalom már örömben sem
édeleg…” - majd - 62. „…bölcs az akit nem tántorìt testi kìn vagy főfájás - bántó élők bosszantása
földi vész és égcsapás 63. ő az akit elkerülnek kéjes
vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne
nem édeleg 64. teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó
vagy rossz…” - hisz mondja az Úr - 341. „…Tőlem jő a tiszta tudás kétségtől ment értelem … 342.
éppen ìgy jő a nemártás önfegyelem lét s halál bátorság és félelem is öröm s boldogtalanság…” - a
MINDEN előtt - 424. „…még jobb aki nem aggódik ki nem okoz problémát - öröm harag s félelem
ment megőrzi a nyugalmát …” - azután - 486. „…érintetlenséget ki ér tudja hogy mi mitől van - derűsen él kötések közt tudja mindez anyag csak 487. egy
bánatban és örömben föld kő arany egyre megy nem tart távot nem vonzódik mindennel elégedett…” - Igenis van kiút e kaotikusnak vélt létből.
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elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás híján levő büszkeség
Vannak akik azt mondják, hogy az Avatár Balarám
által sorolt tudás-ismérvek valójában a bölcsességre
vonatkoznak. Ha figyelembe vesszük az ’azisnemis’
törvényt, akár annak is gondolhatjuk, azonban Maga az Úr fogalmaz úgy, hogy „mi a tudás” és egyben hozáteszi: „mit elhagyok sötétség”. Súlyos szavak. Az ’ismérvek’ sem egyszerűek -különösen együttesen- de hogy minden ezen kìvüli a sötétség
kötelékébe, azaz ’nemjó’ kötőerőbe tartozna? Kételkedésre nincs okunk. Ha fölállìtjuk világunk kettőségi alapján a ’jó’ s ’nemjó’ személyiség(jegy)-béli
halmazt, a felsorolt tudás-ismérvek mind a ’jó’ oldalra kerülnek, mìg az azokkal ellentétesek a ’nemjó’-t erősìtik. Vìgasztalásunkra egy esély van, belátni, hogy minden kevert; emberi osztályok, életrendek, kötőerők, minden. Nincs tiszta ’jó’ sem teljes
’nemjó’ inkább a kiszámìthatatlan-, csapongó ’szeszély’ az ami uralma alatt tart mindnyájunkat. Nincs
makulátlan alázat. Nem létezik ártás nélküli tett és
szerénység helyett a büszkeséget hìrdetik meghatározó véleményvezérek. Nem az a bölcs, aki minden
tudás-jegy birtokosa -Ő a tudást szerezte meg- de
az aki belátja, hogy a szellemi- és erkölcsi hanyatlás
korában csak vizsgálati alaposság kérdése, hogy
makulátlanságot kizárhassunk. B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van
mind esendő csalhatatlan le nem jő…” - ám mindig
akad(hat)nak világìtók, kiknek tette s szava érdemes
megfontolásra. Illyés Gyula: „Bartók” -részlet- „…
Van-e remény még emberi fajunkban? - ha ez a
gond s némán küzd már az ész, te szólalj, szigorú,
szilaj, "agresszìv"* nagy zenész, hogy - mégis! - okunk van remélni s élni! S jogunk van - hisz halandók s életadók vagyunk -mindazzal szembenézni,
mit elkerülni úgysem tudhatunk. Mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztìt a förgeteg s majd szidjanak: nem segìtettetek! Te
megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt - te bennünket növesztel, azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez - ez vigasztal! Beh más beszéd ez!
Emberi, nem hamis! A joggal erőt ad a legzordabbhoz is: a kétségbeeséshez. Köszönet érte, az erőért a
győzelem-vevéshez a poklon is. Ím, a vég, mely előre visz. Ím, a példa, hogy ki szépen kimondja a
rettenetet, azzal föl is oldja. Ím, a nagy lélek válasza a létre s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie…” - mert pokolra nincs hova szállni, itt van
az kinek melyik s milyen. (* az ős jász vér is szigorú, szilaj, „agresszìv”. Szigorú magához, mert hordja a pusztai ezredévek nyomát. Szigorú másokhoz,
mert komolyan veszi a sorsot. Mikor boros, bizony
szilaj, akár féktelenül lendületes, korlátozottságot

nem tűrő. Agresszìvnak pedig úgy viselője, mint a
versbéli Bartók-zene, ami fölkavarja a posványt.) A
valódi tudás is itt van köröttünk örökké -jász vér
külön hordozója- csak a jegyeit kell megszìvlelni,
gyakorolni, szìvbőljövően megvalósìtani. Hiába
„szìnház az egész világ” s hiába „szìnész benne
minden férfi és nő” (ahogy Shakespeare Vilmos
zengte volt) a szerepnek nem kell hamisnak lennie.
Voltak/vannak/lesznek dicső(ìtő) szerepek, amit
hitelesen játszva, segìteni lehet. B.T.37. „…szent
volt a harc Kuru mezőn isteni elrendezés - elkerülhetetlen végzet elhullt sok agg s hős legény 38. nemes törzsfő ha bújt volna testét bizton menti meg de a törzsnek többé fője gyalázatban nem lehet 39.
tudták ők ezt hát megvìvták végső csatájukat ott ìgy az árvák szeme előtt minden jó lél fenn lobog
40. ott lobog a dicső példa hiába az árvaság – bármìly nehéz is a sorsuk előd példa fáklyaláng 41. nekik akik csatát vìvtak mindent kellett adni fel – egynek kellett lenni fényben testük vészben hagyva el
42. önös vágyuk félre tették tűrték sorsuk folyását aki ìgy él bűn nem éri túllépi a léthatárt 43. ember
hogyha dolgait csak kötelességből teszi – megszabadul félelemtől ìly lét bűntől mentesìt 44. ilyen
módon legcsekélyebb törekvés is megsegìt - bizonytalan tévelygésből szilárd úton elindìt 45. tudd
hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem
tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz 46. ki
eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el nem téved higgy nekem…”
- mert, hogy „alázat és a nem ártás hìján levő büszkeség” mìg ember rendelt kötelezettségét teszi. Önös vágyat félre tenni, tűrni sorsnak folyását „aki
ìgy él bűn nem éri”. A sorolt viselkedési-, önfegyelmezési- és magatartási formák gyakorlása folytán
nyìlik lehetőség a lél eredeti teljes tudásának felszìnre jutására. Tehát a lelki tudás sosem kìvülről
jön! Ez a körülmény is megerősìti azt az ajánlást,
hogy az igaz lelki törekvő ne különböző tanokat-,
vallásokat, szellemi közösségeket keressen, remélve, hogy az azokkal való azonosulás révén jut majd
lelki tudáshoz, hanem gyakorolja az ajánlott életvezetést. Amit nem sorol fel Avatár Balarám, azt kerülni kell, mert nem segìti a lél anyagi burkolatának
csökkenését. Hiába érzi magát valaki jól a sötétségbe húzó viselkedésben, az leginkább neki árt. A
Legfelsőbb látja téblábolásainkat, ügyetlenkedéseinket, gyarló igyekezetünket, mégis inkább mosolyog, mint sem hogy dorgálna. Tévedés Isten csapásának tekinteni bármi kellemetlent, netán „tragédiát” mindennek meg van az oka, bármennyire
nem is értjük. Alázat, nem ártás, szerénység, ezekkel kezdődik a tudás gyakorlása. Nem mindeneken
uralás, nem (el)bitorlás, nem hamis büszkélkedés!
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önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem
Úgy a testnek, mint az elmének folyamatosan kìvánságai vannak. Ezek legtöbbje inkább érzékkielégìtés, mint sem lét(fontosságú)szükséglet. Arra már
nem egy utalás történt, hogy a test és a lél egybe(n)
tartásához igen kevés elégséges, mégis egyre csak
gerjednek az újabb és újabb igények; (természetszerüleg, hìsz ìgy van elrendezve) élvezetekben, anyagi
javakban, hatalomban és hìrnévben, ám B.T.77.
„…élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - mìg a
bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78.
bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje…” ha pedig az elme nyugodt, akkor a test sem követelőzik, tudja ki van kiért/mi van miért. E fenti szakasz az önfegyelem mellett sorolja még, az egyszerűséget és a türelmet is. (Fontossági sorrendet felesleges felállìtani a tudás-ismérvek között, hisz ha
akár csak egy is sérül, a teljes képlet nem áll össze!
Hiányo/sságo/kkal is sokra lehet jutni, de a teljes
tudás még messze van.) Az egyszerűségre törekvő
ember belátja, hogy akár azonos megelégedettségérzés mellett is óriási különbségek lehetnek annak
minőségi- és mennyiségi kiszolgálása vonatkozásában. Éhség akár pár egészséges falattal is jól enyhìthető, mìg egy dús lakoma sem biztos, hogy kifogástalan eredmény-érzetre vezet. Rend vonatkozásában úgy gondoljuk, hogy a költő József Attilával
szólva: „… (dolgozni) csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes…” még
akkor is ha „… Bár a munkádon más keres…” „Ne légy szeles.” Türelem és önfegyelem. Mindennek meg van a maga ideje és csak rendben, sorban,
fegyelmezetten. Ez érvényes magunk rend-ben tartására is, mindent a maga idején. Ha az Úr Nagy
Rendjére tekintünk, a természetre, hiába véljük néha kiszámìthatatlanul csapongónak, mindennek
meg van az oka, csak (még) nem értjük. És ha sosem fogjuk megérteni, akkor is lehet elégedett élet,
akkor is ha nem minden vágy teljesül. Mikor valami
nem következik be, nem úgy történik ahogy (ki)
gondoltuk, lehet úgy is értelmezni a helyzetet, hogy
a gondviselés másként látta jónak. Aki szolgálatot
végez, különösen hű szolgálatot, az arra figyel és
nem az eredményre. Ez a ’szolgálat’-béli kérdés nagyon nehezen megy az embernek. Van vallás ami
kimondottan uralkodásra bìztat Istene kinyilatkozása által. Más szellemi irányzat minden helyzet uralását tanìtja - Csak szolgálni ne kelljen! (ezt, e sorok
ìrója fűzte hozzá). Persze a hivatkozott vallási iskola abban is önellentmondásos, hogy Ura uralomra
kente fel hìveit, miközben örökös szolgálatot vár el
egyházuk. Ki érti? Ez nem az azisnemis, más az egyik „parancsolat” kinyilvánìtója és más a másiké.
A szolgálat talán leginkább egyfajta önzetlenséggel

közelìthető meg, mondjuk elvárásnélküliség, miként a valódi ’szeretet’ első fordulatában áll. A „hű”
minőség pedig a kitartó folyton-gyakorlásra utal. A
’tisztaság’ tárgyában ide hìvható a B.T. 50. szakasznál már sorolt ≈ Tiszta elme - Tiszta gondolatok - Tiszta szándék - Tiszta vágyak - Tiszta
étel - Tiszta test - Tiszta környezet - Tiszta társaság
-de a- B.T.283. hozzáfűzése szerinti: A ’tisztaság’ =
-többek között- az étkezésben való tisztátalanság
kerülése, leegyszerüsìtve „amihez nem tapad vér”! is. (Meg nem feledkezve, az „Amit eszel azzá leszel” - bölcs meglátásról!) A ’becsület’ dolgában
miket lehet találni az elektronikus országúton? Pl.
A becsület alapvetően az erkölcsi szembenézés képessége, amikor egy személy képes felvállalni a felelősséget tettei következményeiért. Egyfajta; „-Én
voltam az oka és forrása” - hozzáállás az élethez. A
becsület egyben erkölcsi szilárdság, jellembeli tartás. Ragaszkodás a helyes tettekhez és alapelvekhez.
A helyes és helytelen megìtélésében mutatott kifinomult érzék. Erkölcsi alap, amelyhez az egyén igazodni próbál egy közösségen belül. A társadalomban elvárt erkölcsös magatartás. A becsület a legfőbb érték. Erkölcsi eszmény, amely az egyén vagy
közösség magatartását az igazság és emberiesség
szellemében irányìtja. A becsület az emberi magatartás mércéje. stb. Jellemzően azzal kell szembesülni, hogy relatìv viszonyokhoz igazìtottak a kiragadott megfogalmazások. Igazság. Erkölcs. Mi
helyes? Mi helytelen? Emberi, emberiességi… Nem
találni az Abszolút megjelenését. Érthető, hisz emberből/magunkból indulunk ki, az általunk ismert
világban, adott-, vagy eszményìtett társadalmi viszonylatokban. Mivel már jó ideje a nézeteltérések
korát éljük (Kali juga) hát nem különlegesség az egyet nem értés, akár még a leg alapvetőbb kérdésekben sem. Mások az alapok (ahol egyáltalán vannak) mások a megközelìtések, de egy biztosan kijelenthető, a meghatározó alaphelyzet: téves (ön)azonosságtudatunk. Amint anyagi/testi emberi mivoltunkkal azonosulunk (márpedig mi mással azonosìtanánk magunkat bővebb ismeretek hiányában)
abban a pillanatban legalábbis érintettek-, érdekeltek-, elfogulak- és részrehajlóak vagyunk és nem
csak magunkkal szemben, de úgy a rokon-, mint az
ellenszenves embertársainkkal, körülményeinkkel,
dolgainkkal. Márpedig elfogult alapon vizsgálódni
legkevesebb hamis eredményre vezet. Ez a hamisság Maya Dévi, Illúzió Istennő felségterülete, ahol
Ő kiválóan végzi a Legfelsőbb szolgálatát. Próbáljunk meg őszinték lenni. Az első próbálkozást tegyük meg magunkban, önmagunkkal szemben, még
ha hamis azonosságtudatú alapokról is. Ismerjük
meg önmagunkat. (Delphoi orákulum - Apollon)
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változások belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez
Aminek kezdete van (teremtettségünk minden eleme ilyen) abban folyamatos a változás. Megszületik,
fejlődik/növekszik, előfordulnak betegségek/rendellenességek, megöregszik és meghal/elpusztul/elmúlik. Talán csak a legintelligensebb teremtmény,
az -általános- ember nem akarja elfogadni az öregedést és a természetes elmúlást. Hányan és hányan
kutatták/kutatják ma is az örök élet elixirét. Az
egyélethitüeknek mint ha nem is volna más remény,
mint megállìtani az időt és ebbe a pár évtizedbe beleszuszakolni minden vágy beteljesìtését, ami egy
emberi élet. B.T.118. „…önös vágy az ami mozgat…” 121. „…lélt borìtó anyagtestben vágy mi
mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet s tévutakra sarkaló…” - nem ok nélkül merül fel több
helyen a vágytalanság, mint szellemi törekvés. Tekintve hogy a vágy maga, természetes velejárója az
életnek, csak tudatos életvezetéssel lehet azon
munkálkodni, hogy ne az vezéreljen, mert B.T.192.
„…igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt aki értelmével veszti dühét és a vágyait…” - ebben
fontos szerepe van a változások belátásának. Tudomást szerezni minden- és mindenki lényegi lényéről, a lél-ről és annak tudatában viselni mindazt, ami a megszületettek osztályrésze. Aki örök létre vágyik, annak „csupán” a lél-t kell(ene) elfogadni, Aki
vitathatalanul örök. B.T.195. „…nincs itt mit tanulni annak ki lényegről tudatos - aki nem fél aki túl
van vágyon és a haragon…” - ehhez nagyon fontos
a viszony minősége anyagi/testi mivoltunkhoz és
változó világunkhoz. B.T.265. „…kiket anyagi vágy
hevìt kik imádnak félistent - természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek…” - azonban aki az Abszolútra tör, az Abszolút Igazságot kutatja annak az
érintetlenség a menedék. Viselni minden változást,
úgy hogy ne érintse meg a lelki törekvőt. Egy-ségben lenni kettős világunkban. Sokféle lelki/szellemi
út van - B.T.323. „…akik Védák követői s bájitaltól
révülnek - jutnak mennyi létezésbe felsőbb térben
örülnek 324. de hogy érdemik fölélték újra lentre
zuhannak - hiába a tankövetés vágyra vágyók maradnak…” - a Védák dìcsérete nem alaptalan, ám
annak kizárólagos követése a megváltozott világban
(mindig minden változik) legfeljebb ha mennyei
születésre vezet, de nem a MINDEN-hez. A ’jó’ és
’nemjó’ között hullámzóan örvénylő mindenség
meghatározó motiválója a ’szeszély’ róla pedig tudni kell, hogy B.T.470. „…szeszély megköt élvre
hajszol testtudatot szilárdìt - kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányìt… 475. ha a szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt - lángol a vágy kéjre s
másra nyugtalanság serkentő… 479. jótól béke s
harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak
balgaság jő önpusztìtó tunyaság…” - mindegyik

működik és hat. Az érintetlenség s ìgy az érintetlen
derűs kedv segìt a változások belátásában és az azokon történő felülemelkedésben. B.T.495. „…mikor
nincs már kéj s vágy gőg félsz nincs kötődés semmihez - rossz társulás szintúgy múlté itt a végcél
Énbennem…” - nyilatkozta ki az Úr. Tenni azért
kell, de nem mindegy mit és hogyan? B.T.585. „…
kötelességét ki teszi vágyak nélkül kitartón - annak
minden tette áldott köteléke tiszta jó 586. cselekvés
mi vágy tüzelte erőlködő törekvés - megtévedett
éntudatban az egy merő szenvedély…” - mindaddig, mìg ember áléntudatot el nem hagy, addig a
’szeszély’ rabja bárhogy is. Ezek felett, aki nem fogadja el a karma törvényét B.T.587. „…visszhatásra
nem tekintő önös ártó cselekvés - jellemzője bizony nemjó miből nincsen menekvés…” - a ’nemjó’ kötőerő elfordìt Istentől. Ide köt s anyagi/testi
létformában tart. Oly erős-, vastag burkot alkot a
lél-re, amit csak sok-sok kedvezőtlen következmény elszenvedése árán lehet mérsékelni. Így nem
tisztul a tudás. B.T.611. „…érintetlenséget érve
nem vágyva már semmire - ragaszkodás nélkül élve
tökéletest elérhetsz…” - bìztatta Avatár Balarám a
jász ős-bölcs Jast, amit vérei hosszú ideig megfogadtak s követtek. Miután megismerték a Bizalmas Tanìtást és akik megértették annak üzenetét,
szellemiségét, azok képesek voltak elengedni az addigi magas civilizációjú letelepült életformát. Az
egyszerű élet magasszintű gondolkodás bìrtokában,
voltak akik követték Jast a dús legelőjű Turáni
pusztába. Századokon át tudtak érintetlenül élni,
belátva minden változást, derűs kedvvel, érintetlenül, tökéletes Isten-tudatban. Megvalósìtottan tudták Ki a lényeg. A lél tudatában viselték a változásokat, nem kötődve semmihez. E közben a világ
folyamatosan változott. Jöttek -igaz s hamis- próféták, keletkeztek vallások, hitrendszerek, emberiség sokasodásba fogott és eluralkodott az ’Én’ és az
’Enyém’! A sokság nem tudott (miként ma sem
tud) a lél-ről. A hamis önazonosságtudat, az áléntudat győzedelmeskedett a tiszta tudás fölött. A hamis lett az igaz, az illúzió a való(di), a tévút a követett. Sem a ’szeszély’ különösen pedig a ’nemjó’
nem engedte a világosság (el)terjedését. A jász ősök
Isten-tudatú hányada kitartóan tartotta/követte kötelezettségét. Hordta- s máig hordja szìvében a tiszta tudást, alázattal, nem ártva, nem hivalkodva, fegyelmezetten. Hűen szolgálták családjukat, törzsüket, ha kellett szövetségeseket. Tiszta szìvvel, tiszta, önzetlen szándékkal, becsülettel/becsületben. Az
egyszerűség, az egyenes őszinteség és a becsület kìsérte útjukat. Türelemmel viseltek minden kihìvást,
megpróbáltatást. Sokáig nem telepedtek le. Országot nem foglaltak, államot nem alapìtottak. Éltek.
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ragaszkodás csak Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve
Istenhez való ragaszkodás eszménye nem ritkaság,
annál inkább az; minden(nek) elengedése. Pl. az ábrahámita vallásokban -gyakorlatilag- elképzelhetetlen. Ragaszkodás-ragaszkodás hátán egyre csak. Javakhoz, házhoz, családhoz, rendhez, ranghoz, mindennemű élvezetekhez … és abban a körben úgy
természetes. (Az ateistákat most értelemszerűen ki
lehet hagyni, hisz miként is ragaszkodhatnának Ahhoz, Akit tagadnak/nem ismernek /el/ ?) Semmi
gond, aki ìgy tesz, annak még sok-sok Földi élet
adatik, hogy tanuljon Isten-szeretetről, Isten-tudatról. (Miként a mesebeli királylány kezének fogsága
az uborkásüvegben, mìg el nem engedi a görcsösen
markolt uborkát!) Lássuk be, amìg ragaszkodás, kötődés, kötöttség van, még a JóIsten sem tudja attól
elszakìtani lelkes hìvét, hisz nem tehet ellenére azzal, hogy megfosztja attól, amivel/amiben jól érzi
magát. Az Úr csak mosolyog s annyit gondol: Majd elengedi egyszer. Most itt a ’tudás’-ról beszélünk, amihez négyféle ismérv(csoport) tartozik.
Elsőnek soroltak: az alázat, nem ártás, szerénység,
önfegyelem, szolgálat, tisztaság, becsület, őszinteség, egyszerűség, önzetlenség, türelem. Egyfajta
erkölcsi/etikai és magatartásbéli rend. Másodján:
változások belátása, érintetlenség, derű, áléntudat
elhagyása. Melyekben inkább az értelmi megközelìtés dominál, akár még a derű dolgában is, hisz ha
magabiztos az útján a lelki törekvő (tudja: „mi merre mi mennyi”), akár még a bajban is képes mosolyogni. Harmadján: nemkötődés semmihez, ragaszkodás csak Istenhez, elengedve mindent! Ami „hatékonyan” az előbbiek bizonyos fokú elsajátìtása/
megvalósìtása után kezdhető. Az elengedések megnevesìtetten: ház, asszony, fiú gyermek, rokonok,
kerülve a társaságot. Majd negyedjére: az Abszolút
Igazságnak töretlen kutatása és a MINDEN-nek
minden felett látása. Aminek első fordulata a helyes
témakörben végzet tanulás, majd ilyen alapon nyiladozik az értelem a MINDEN-re. Már tudjuk B.T.
70. „…ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki
indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad…” - aki pedig nem lát tisztán (ami alatt nem
csupán a vizuális észlelés értendő!) az az illúzió rabságában van. Ám ragaszkodás sem csak ’nemjó’ ha
annak alanya/tárgya a Legfelsőbb, akkor kimondottan ’jó’. Hasonlatos ez a különböző mérgező hatású
anyagokhoz, melyek eredendően mérgek, mégis helyes adagolással és jókor alkalmazva gyógyìtóak. A
mindenek elengedése talán a legnehezebben keresztülvihető az „Enyém” világában. Mikor az értelmes
számosságú népesség, le nem települt életet élt, belátta, hogy szükségtelen és értelmetlen az anyagi javak halmozása. Nem bìrta azt sem ember, sem málhás állat. Mindig mindenből a szükséges és elégsé-

ges. Jelen korunk (a Kali juga) beköszöntére, azonban elindult a sokasodás. Népesedés ↔ letelepedés
- (egy)helyben gazdálkodás - javak gyarapìtása felhalmozás ↔ szükségletek feletti tulajdonlás/birtoklás - irigység/kizsákmányolás. A Nagy RENDben egyensúly van. Az emberi rend-ben kiegyensúlyozatlanság. Az természetes, hogy ha valahol/valakiknél több van, az valahonnan/valakiktől hiányzik.
Ahogy nem hibáztatható a skorpiós-békás tanmesében (lásd: 395. szakasz hozzáfűzésében) a skorpió, aki a „nem tehetek róla ilyen a természetem”
ártatlanságával szúrta halálra az őt a vizen átsegìtő
békát (s vesztek mindketten oda), a hölgyek sem
marasztalhatóak el azért, amiért biztonságban, kényelemben (majd az esendőség folytán annak a
végtelenségig történő fokozásával) kìvánnak berendezkedni. A női lét a test „alkotója”. A lényeg, a lél
az atyai maggal érkezik, de testet anyja szab rá. Ahogy FöldAnya nélkül nem volna élet, úgy anyák
nélkül nem volnának utódok, pedig az utódnemzés,
majd azok fölnevelése révén -rendesen(!)- két lél
emberi létben történő segìtése a Nagy REND elkerülhetetlen része. Mikor Úr Balarám ’asszonyt fiat’
emlìt, abból egyértelmüvé kell(ene) váljon, hogy az
ember családos létre termett s azt megszolgálva jut
(hat) előbbre lelki fejlődésében. A Föld legtöbb éghajlati övén, -természeti környezetében, a családos
léthez korunkra, a ház hozzá tartozik. Ez nem birtokjogot s azt kisérő bìrtoktudatot kell(ene) jeletsen, de fedelet. A hajléktalanság -arra nem alkalmas
vidék alatt- nyomorúság és a nem-, vagy helytelenül
(meg)élt addigi élet jutalma. Minden életrendben
teljesìteni kell annak „küldetését”. Tanuló tanul,
családos dolgozik → un. háztartó, családot alapìt,
két gyermeket fölnevel (biológiailag-, vagy a homoszexualitás révén ebben korlátozottak számára ott a
sok árva gyermek!) majd útjukra engedi őket s viszszavonulva fokozatosan elengedi addigi „ragaszkodásait” kényszerkötöttségeit s készül a lemondott
életrendre. Tisztulás a világi élet fedésétől. Eljön a
’tudás’-szerzés jelen szakaszában kinyilvánìtott „ismérvek” követési ideje. Nem előbb, nem családos
lét helyett! Aki nem alapìtott családot, nem tartott
házat, ugyan hogy engedné/engedhetné el a nemvolt-at, a nincs-et? Miként tanulhatná meg az elengedést? Nyilván, sehogy. A Bizalmas Tanìtást Jas
kapta, mint férfi ember. Avatár Balarám nem adhatott számára nőknek/asszonyoknak szóló „instrukciókat”. Sajátos, hogy a több évezredes emberi történetben nem maradt fenn (tán nem is született) nő
központú bölcselet. Mondják; „Persze, mert mindig
férfiak ìrták!” - meg, hogy „A nők mindig el voltak/vannak nyomva!” Nem ismeretlen a matriarchális berendezkedés emléke, mégsincs tan nyoma.
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az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása
Az Abszolút Igazság kutatása a sokság számára azért bajos, mert tagadják létezését. (mely ’sokság’ban éppúgy vannak Isten-hìvők, mint ateisták) Az
biztos, hogy ha az un. Fél(ig)Istenre történnek hivatkozások mint forrás, akkor Abszolútról csak
nagy bizonytalansággal lehet beszélni. (sok vonatkozásban természetesen nem lehet kizárni, hogy
bármely Felsőbbség tarsolyában Abszolút összetevők is szerepelnek, de tudva hogy adott Fél/ig/
Isten az a Legfelsőbb leszűkìtett, bekorlátozott, töredékes képviselője, Ő nem a MINDEN - Tudva,
hogy hìvei számára Ő a megfellebbezhetetlen kizárólagosság, de ez legyen az ő problémájuk - ami
sosem lesz probléma, hisz BBB. „MINDEN” részlet- „…Képzelettel bìró lényei /mármint a teremtmények/ teremthetnek maguknak neveket, képeket kedvükre, de a képzelet soha nem ér fel a MINDEN-el. A korlátolt értelem csak korlátolt eszményeket képzel, azt szolgálja, istenìti, hìvja segìtségül
amikor baj érte … Gondolat, elmélet, megannyi
képzelet, mit ember embertől elvonni képtelen.
Szárnyaló szellem is határon csak meg áll, korlátolt
önmagát sohasem hágja át …” ) A fenti B.T. szakasz első fordulatában jelzett ’kutatás’ -jelen esetben- egyfajta szinonìmként kezelhető a keresés kifejezéssel. A keresés, pedig minden értelmes ember
sajátja. Leg töretlenebb keresők a kisgyermekek. Az
idegtépő „Miért ?!” sem ok nélküli és nem csupán
felnőttbosszantó. Eltökélt érdeklődés a miértek felöl. Ha pedig a gyermek kérdez, válaszra kell méltatni. Mit kérdeztek például az ős-jász nebulók Tátos Tanìtójuktól? (az „Oskola a puszta rétben” cìmű BBB történetben?) „…milyen a mi istenségünk? Hogyan árt és hogyan használ, miként teremt, miként munkál?...” - hány, de hány (mai) felnőtt nem tesz fel ilyes kérdéseket. Mint ha csak
csupa ostobaság érdekelné a nagyokat. A „kicsik”
értelmesen kìváncsiak. A „nagyok” meg -úgy képzelik- mindent tudnak. Ha már ide idéztük a pusztai ó-jász gyermekek kérdéseit, legalább egy részét
hallgassuk meg a válasznak is: „…- Nemúgy héka,
nekünk isten? Hogyan volna hisz ő MINDEN.
Nincsen külön fölvigyázónk, az van csak mit Ő tanácsol. MINDEN minden. Le nem ìrjuk, semmi
néven mi nem hìvjuk, le nem festjük, nem faragjuk,
körülnézünk s csak őt látjuk. Nézünk körül kìvül
belül, Ő ki mozgat, Ő ki derül. Tőle s Benne van
ami van, velünk Ő csak semmit akar. Hallgatózunk,
hátha halljuk. Tapogatunk, tán megfogjuk. Nem érezzük az Ő szagát, hiszen Ő az egész világ. Ő a
kellem, Ő a csúfság, keserédes is Ő úgyám! Aki erős, aki lágyabb, Ő ki fi és Ő leánya. Hangját csak
csendben hallani. Kéz nem tudja tapintani. Képét
szem észre nem veszi, orr szagát nem érezheti. Íze

nincs és van hisz MINDEN, leginkább üt tiszta
vìzre. Sorolva sincs vége hossza, végtelen ő bárhogy osszam…” - több válasz-részlet magyarázatot
kìvánna*, hisz hiába kerülnek Abszolút Igazságok
is sorra**, azért némi elterelésnek sincs hìján a Tátos Tanìtó. (* „nekünk isten?” mármint, hogy kifejezetten személyes jász isten? Jászoknak Istene? Ami az igazság; van is, meg nincs is. Valódi ’azisnemis’. Van, amennyiben minden rész-egész rendelkezik lényeggel, értsd: saját lényeg-alkotóval. A
jász egy ’rész’ -emberiség/magyarság egy része- miközben ’egész’ hisz nincs más népcsoport/nemzetség mely jásszal azonos lehetne/volna! Amennyiben pedig van egy máshoz nem fogható egész-rész,
akkor annak az egységnek van saját, személyes Istene. ’Saját’-ja, mert kizárólag az Övé és ’személyes’
mert minden lényeg, minden lél, ìgy minden Felsőbbség és/vagy Fél/ig/Isten személy. Tehát volt/
van/lesz „JászIsten” mìg jász s velük a jász-ság mint egyedi sajátosság- létezik. Azonban, mindezt
tudva az ó-Tátos Tanìtó, nem azt hangsúlyozta kìváncsi nebulók számára, hanem arra hìvta fel a
figyelmet, hogy „Ő MINDEN” - amennyiben a
MINDEN ’jász’ aspektusa, azaz tulajdonképpen
nincs is külön jászisten. Folytatva a tanìtást: „Nincsen külön fölvigyázónk, az van csak mit Ő tanácsol” - értsd: nem Jász Fölvigyázóra kell ügyelni
jásznak -hisz Ő úgyis teszi a maga dolgát, annak
rendje szerint- hanem a MINDEN tanácsait kell
szem előtt tartani, amit Jas, a jász ős-bölcs a Bizalmas Tanìtásban áthagyományozott apáról-fiúra,
mìg a tanìtványi lánc meg nem szakad/t/. Majd a
további folytatásban: -többek között- „Tőle s
Benne van ami van, velünk Ő csak semmit akar” semmi külön igénye, kérése nincs az Önmagában
Teljes Legfelsőbbnek! Ki-ki „csak” kötelességét tegye meg, de azt tegye! ** A meseversidézet néhány
Abszolút eleme: Isten = MINDEN. - MINDEN
minden. - körülnézünk s csak őt látjuk. - Ő ki mozgat
- Tőle s Benne van ami van - velünk Ő semmit /nem/
akar. - Ő az egész világ. - Sorolva sincs vége hossza,
végtelen Ő. - melyek Abszolútsága megkérdőjelezhető, de attól még az  ) Mindezek -s még megannyi más- a MINDEN minden-felett látásának
megvalósìtott tudásán alapuló ismeretek. Egyik sem
függ sem embertől, sem emberi megìtéléstől, még
csak világunk léte-, vagy nemléte sem befolyásolja,
mint megannyi (tudományos) filozófiai megközelìtését, ami univerzumi szinten mér, majd
Földi s azon belül emberi mércével. Nem utolsó
sorban emberi felfogóképességhez viszonyìt. Mint
ha ami azt meghaladná az kizárható lenne. (és itt
természetesen nem a sokság felfogó-képessége a
mérce, de a legtudóbb tudó/so/ké ! )
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de halld most azt mi az mit érts mi az mit kutatnod kell - születetlen Mindáthatót MINDEN-t mint a lényeget
A MINDEN* → EGY és Személy! Megszületetlen
-tehát örök- soha el nem múló! Állandó, miközben
Önmagán belül örökkön -örvénylő hullámzássalváltozva mindig Teljes. (Neki nincs szüksége semmire!) A végtelen számú lél, mind-mind egyénileg
Isteni parány. (Istennel minőségileg mindenben
megegyező, de mennyiségileg összehasonlìthatatlanul parányi!) Minden a Személyes MINDEN-ben
van és a mindenséget alkotó valamennyi elemet áthatja a MINDEN személytelen energiája, mint
Mindátható (mindeneket átható - azaz ott van mindenben az Isteni energia - de nem Isten, bár ha
meggondoljuk, hogy minden Őbenne van, akár azt
is képzelhetjük, hogy Ő van ott személyesen - ìzlés
dolga. A MINDEN-tudat ezen nem akad fenn). Bizonyára akár félre is érthető az itteni ’energia’ megfogalmazás, de valójában a Legfelsőbb számtalan
tulajdonságára nincsenek szavaink. (* mikor jelen
és más szövegekben -a Bizalmas Tanìtáson és a
MINDEN-tudaton belül- elhangzik Isten, Legfelsőbb, Hari, Krisna, Balarám, Úr, Atya… az mind a
MINDEN valamilyen fajta megjelölése, de Ő! Más
tanrendszerekben -akár azonos szó/kifejezés- nem
a MINDEN-t jelentik, hanem Neki bizonyos részét
/hányadát/töredékét, stb. - hiszen ha maradéktalanul a MINDEN volna, akkor úgy /is/ hìvnák.)
Nagyjából ezt kell érteni és kutatni úgy, hogy mint
mindenek lényegét ne csak értse, -tudja, de megvalósìtottan élje is lelki törekvő. Az értéssel még nem
is szokott probléma lenni, ha valakit egyáltalán foglalkoztat ez a kérdés. Ami alig sikerül, vagy csak pillanatokra a megvalósìtása annak a tudásnak, amit
már megértett. B.T.431. „…tudd meg Jas hogy lényeg a lél…” - mondta Avatár Balarám B.T.278.
„…lél a lényeg…” - s B.T.254. (vagyok) „…minden
lényeg lényege…” - tehát minden lényege egy-egy
lél, és/de minden lél lényege Maga a MINDEN.
B.T.464. „…ki meglátja különbséget lényeg és a
test között - közelebb jut Legfelsőbbhöz mert lélt
lát anyag mögött…” - mert hogy ìgy szól(t) az Úr
B.T.503. „…létlényegként áthatok Én rendszert
bolygót földeket…” - azaz nem csak minden testi
lél társa Mindáthatóként, de a legnagyobb rendszerek lényegalkotójának is örök kìsérője. (amìg az az
akár parányi, akár gigantikus rendszer fennáll)
B.T.124. „…ha megérted mi a lényeg értelmed is
rendezett…” 195. „…nincs itt mit tanulni annak ki
lényegről tudatos…” 205. „…hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegìt…” 250. „…ezen alsóbb
jellegeken uralkodik felsőbbség - minden létnek
leglényege parány részem örök lél…” - és egy újabb
megerősìtés B.T.357. „…tudd hogy Én vagyok a
lényeg minden létnek lényege…” - ám B.T.140.
„…tett az engem nem érint meg nincsen vágyam

énnekem - ki ìgy ismer nem téved meg látja teljes
lényegem…” - hiányos szókészletünk okán csak
szövegkörnyezetileg tehető különbség azon ’lényeg’
között ami Maga az Úr minden lél mellett (Mindáthatóként) a között a ’lényeg’ között Aki mindenek
lél paránya és a között, mikor valaki-, vagy valami
lényegét/lényegiségét kìvánjuk kifejezni. Ám hiába
egy-egy lél mindenek lényege B.T.183. „…lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél
az ki bìztat hanem nemtudás mi mozgató…” -mert
hogy a tudatlanság nagy úr. A tudás alázatos, szerény… nem sarkall hiábavalóságokra. Ám B.T.184.
„…bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb - testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt
185. ám ha tudás felszìnre jut Napként ragyog mindenre - eloszlanak tévképzetek test lényege feléled
…” 225. „…aki mindig Reám gondol sugaraim ölti
fel - bűntelen lesz s érintetlen nem téveszti semmi
meg 226. ilyen hìvem már itt boldog tudja MINDEN legfőbb cél - hiba nélkül örök rendben éli
jámbor életét 227. mindenben látja a MINDEN-t s
tudja mind a MINDEN-ben - mozgó az vagy mozdulatlan Tőle lobog mind egyre 228. aki mindent
Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - azt
Én soha el nem hagyom s ő sem hagy már el Engem 229. tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én
vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon 230. kedves Jas én jó barátom tökéletes az lehet - aki látja a lényeget búsderűsen egyre megy…” - mindegy jó-rossz, fény-sötét,
hideg-meleg, dicséret-gyalázat, mert B.T.273. „…de
ki egységre jut belül jámboran él rosszat jót - abban
felsugárzik lényeg csak azt vágyja szolgáljon…” - a
lél bármìly szakadár is, emlékszik a Legfelsőbb lelki
világ-béli szolgálatára. Itt az anyagi megnyilvánulásban a felejtés és a tévtudat leple fedi be legelőbb,
amit azután milljomrét újabb és újabb befedettség
súlyosìt. Majd megrokkan szegény lél az anyagi terhek alatt, de mìg le nem vetkezi sokrétü gúnyáját,
addig azok foglya. Ember keres-kutat mìg él, csak
azt sem tudja mit. Sokság az élvezetekben keresi a
boldogságot, kevertkötelékű ’nyerészkedő’ javak
harácsolásával fokozza azt, a nyomokban még fellelhető ’uralkodó’-i jelleg még hatalmaskodni, uralni
is vágyik, a millióból ha egy ’gondolkodó’-t pedig
leginkább hiúsága hajtja, mint sem valódi Isten-szeretet, mert hisz ő se ment élvezetek, javak, hatalom
késztetésétől (lásd kéjsóvár papok, vagyonos vallási
vezetők, rátarti guruk - akik közül elvétve akad ’gondolkodó’ meghatározottságú. Az ötezer éves jövendöléssel szólva: „A „gondolkodók” koldusbotra jutnak, vagy „nyerészkedőkké” válnak” - s ìm !) Mindenkinek dolgoznia kell önmagán. Felszabadìtani
lényeg lényét, hogy fellelhesse magában az Isten(i)t.
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Benne mind mi által ható ok s okozat nélküli - ezer kar láb fej és szem száj összes hangot füleli
A lényegek lényege (ha már tovább fokozni nem lehet) a MINDEN és az Ő „megfigyelői” aspektusa a
Mindátható. Ez a személytelen Isteni energia mindent áthat, tőle* és általa* működik a megnyilvánulás. (* személytelensége révén most csupa kisbetűsen!) Úgy működteti a teremtettséget, hogy forrása
kifogyhatatlan. Mikor kezd lassulni a megnyilvánulás, annak nem energiavesztés az oka, hanem azon
elrendezés, miszerint lejáróban van léte fennállása,
közeledik a megnemnyilvánuláshoz. (Persze mindezek oly hatalmas időintervallummok amivel talán
ha a csillagászatnak dolga volna.) Úgy a MINDEN,
mint Mindátható volta ok nélküli és mivel nincs oka, ìgy nem is okozat. Isten VAN. A megnyilvánulás okozatainak** oka a Legfelsőbb. B.T.346. „…
Én vagyok az okok oka eredete mindennek…” ( **
a MINDEN-en kìvül semmi nincs ok nélkül! Bármi
legyen, vagy épp ne legyen, annak mindnek oka
van, azaz minden okozat ~ „következmény” !)
Amik itt egyfajta ’tett’-ként (valaminek az eredőjeként) történnek, annak B.T.96. „…Teremtő a tettek oka…” - amennyiben az Ő kezdeti beavatkozása nélkül nem indult volna útjára a teremtettség,
amit azután Isten Fenntartó aspektusa gondoz. Mìg
a ’Teremtő’ a ’Fenntartó’ és a ’Pusztìtó’ Isteni aspektus is kezdettel bìró -tehát egyszer véget érő- a
Mindátható „energia” Istennel egyidős, megszületetlen, Isten „kìsérő jelensége” az Ő természetének
része. B.T.307. „…mint a MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig mindent - át de nem Én vagyok bennük minden nyugszik Énbennem 308. vagyok s nem is azisnemis lásd be imìgy szólhatok vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN
mondhatom 309. miként a szél leng a térben úgy
csapongnak Bennem Ők - Én csak terük s okuk vagyok Ők sohasem veszendők 310. mikor világ nem
nyìlvánul minden száll fel Énbelém - majd a megnyilvánuláskor új áradást teremték 311. világkorok
sora szerint jön majd oszlik anyaglét - mindez oka
éppúgy vagyok s foglalatként adok tért 312. MINDEN önmagában teljes nem kell Nekem semmi
sem - cselekszem de nem köt mégsem öröklétem
semleges*** 313. nemszándékolt akaratom természeti törvényként - állót s mozgót megteremti okozat e mindenség…” - hát nincs is sok értelme a
mindenség iránti/utáni kutakodásnak, hisz előbb,
vagy utóbb úgyis forrásokához, Istenhez fogunk
jutni. (*** Isten hiába ok, hiába forrás, hiába cselekszik nemcselekvőn -azisnemis- viszonya mindezekhez semleges, ami érthető Teljessége folytán.
Akkor volna értelme bármìly semlegestől eltérő viszonynak, ha az Úr akármiben is hiányt szenvedne.
Ilyen körülmény azonban nem merül fel soha.) Az
emberi létforma azonban folyton cselekszik, még

tétlenül is kalandozik elméje. Milyen okok késztetik
az embert egyre csak? B.T.575. „…öt oka van cselekvésnek ők az örök késztetők - kik a tudás elemzői egyre csak ezt hirdetők 576. helyzet és a hamis
énkép érzék ami ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami elrendezés 577. helyeset vagy helytelent tesz ember oka mindnek ez - legyen az tett
csak gondolat vagy akár a beszédje…” - 1. ’helyzet’
~ nagyjából a hely-idő-körülmény. 2. ’hamis énkép’
~ megtévedt önazonosságtudat. A lényegi lény, a
lél helyett anyagi/testi azonosulás. 3. ’érzék’ az
érzékszervek által „fogott” hatások. Lásd: jelen
szakasz második fordulatát „kar - /’fej’-en az/ orr szem - száj - fül” 4. ’vágykésztette törekvések’ 5.
’sors ami elrendezés’. (És hogy miért „ezer” - a sok
érzékeltetője, miközben a ’láb’ az emberi helyváltoztatás az arra való késztetéssel.) Ad. 1. Nem teljesen alaptalan a materialista „Lét határozza meg a
tudatot” annyiban, hogy a helyzet-, a körülmények
igencsak rányomják bélyegüket az egyén tevékenységére, abban való aktivitására, minőségére, elmélyültségére, átérzettségére és ìgy tovább. B.T.461.
„…teljes vagyok önmagamban épp ìgy teljes minden lél - bármiben is tartózkodik nem övé a cselekvés 462. bár az anyagtérben lakik mégsem érinti
meg az - lehet lélnek bűnös burka ő mégis tiszta
marad 463. naprendszert Nap beragyogja éppìgy
tesz a testtel lél - a létforma általhatott pompázatos
csatatér…” - a ’helyzet’ a létforma helyzete, ami segìti-, vagy hátráltatja az anyagi/testi cselekvések s
azok vissz(a)hatásai révén a lél tisztulását. Ad. 2. A
hamis önazonosságtudat, a testi valóval való azonosulás általános. Emberként, ember-központúan
gondolkodunk s ez alól a még oly elkötelezett „Istenes” hìvek sem képeznek kivételt. Ami érthető;
hisz lényegi lényükről nem tudnak, a jótékony feledés befedi még megszületés előtt, már amikor a
magzat önösen garázdálkodik -testet adó- anyja
méhében. Ad. 3. Az érzékszerveken keresztül az elmét folyamatosan bombázó ingerek -vérmérséklettől és szabályozottságtól függően- reakcióra késztetnek. Elfogadás vagy elutasìtás. Rokon vagy ellenszenv … az ingerekkel kapcsolatban. B.T.77. „…
élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - mìg a
bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78.
bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje…”
Ad. 4. A vágyak működnek, de hogy milyen késztetéssel hatnak, az egyénfüggő. B.T.71. „…a fegyelmezett elme vágykeltések között is - mély békéjét
mind megőrzi…” Ad. 5. A sors a sokváltozós megnyilvánulása az Isteni elrendezéseknek, amiben
meghatározó szerepet kap a ’szabad akarat’-alapú
hozzáállás. Dönteni szabad, mindig lehet és kell is.
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minden érzék lényege Ő mégis érzék nélküli - fenntartó ám kívül álló Őt semmi nem érinti
Az ’azisnemis’ az egyidejű azonosság és különbözőség alapelve. E teremtettségben mindennek kezdete
van, tehát vége is van. Így mint átmeneti „valami”
az is meg nem is az, aminek véljük. Anyagi értelemben legtöbbször valóság, mìg lelki értelemben
leginkább illúzió, maya. (A szemfényvesztés, az illúzió Istennője, Maya után) Ugyanott - ugyanakkor
az is és nem is. A ’van’-ság és a ’nincs’-ség egyidejű
elfogadása lelki evolúciós (azaz: tisztultsági) szint
kérdése. E kettő egyidejűségét csak a lényegi lény
teljes tudásának felszìnre jutása által lehet világosan
belátni. Tudomást szerezni róla, érteni sőt megérteni lehet, de tényleges -megvalósìtott*- belátása öszszetett folyamat eredménye. (* a megvalósìtott
szintű magáévá-tétel kb. annyi, hogy adott dolog
olyannyira beépül lelki törekvő életébe, hogy arról
nem is tudva éli azt. Ilyen a jász ős rituálé is, amit
hiába keresnénk bármely szakrális leìrásban, nem
található. Mi is valójában a jász rìtus? A MUNKA.
Az a kötelességkövető, kötelezettség-gyakorló életvitel, amikor a munkás nem keresi még csak értelmét sem tevékenységének, elvárás nélkül -egyfajta mániaként- szorgoskodik, eredményre sem várva. Mint ha güzülne, de nincs cél, nincs felhalmozás, puszta állandó tevékenység. Mindennek pedig
nem templom, vagy szent hely a szìntere, de bárhol, bármi, bármikor. Tudva, hogy a MINDEN
mindenütt s mindenben jelen van örökké. Pár megerősìtés a Bizalmas Tanìtásból: B.T.611. „…érintetlenséget érve nem vágyva már semmire - ragaszkodás nélkül élve tökéletest elérhetsz…” 316. „…
tudd Jas hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem - örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem 317. életük már harmonikus folyton Rólam
zengenek - kötelességteljesìtőn élnek önfegyelmesen…” 571. „…az ki eredményvágy nélkül végzi
dolgát serényen - kötelességteljesìtőn jó úton jár
elérhet 572. jó kötésben él ki szorgos kellemetlent
is végez - kìvántért sem rajong ő már tudja kötelességet 573. lemondani mindenekről testetöltött képtelen - ezért hát az eredményvágy az amit elhagyni
kell…” 56. „…elvárásnélküli legyél ez a lét művészete…” 408. „…nem segìt a misztérium mágia
sem megoldás - egyedül a kötelesség és a szìv odaadás 409. csak az aki az Én hìvem s elvárásnélkül
adó - csak az látja formáimat ki szeretetben lakó
…” - mely ’szeretet’ ismérvei: elvárásnélküliség +
adás + részrehajlásnélküliség. Mindezen hozzáállás
jász ősök előtt olyannyira egyértelmű volt, hogy
szóra sem érdemes. Ami magától értetődik, azt
nem kell tanulni, arról nem kell beszélni, sem leìrni
bármi ajánlásként, vagy intelemként, nem hogy
szabályozó elvként-, vagy tilalomként hìrdetni. Ahogy a megvalósìtott tudás nem kérkedik, nem szó-

nokol nagyságáról, „csak” tudja ami rátartozik.
Nem véletlen hát, hogy nem lelhetőek fel jász „iratok”. Az a tudás, mit jász őriz s tovább visz, minden jász szìvben ott van – tudva, nemtudva. ) Az
’azisnemis’ gondolatiság a MINDEN azon önellentmondásaihoz fogható mint hogy - Benne mindig minden változik, miközben Ő változatlan. Történések sorjázzák minden megnyilvánulását,
miközben Ő nemcselekvő. - Áthat mindent, de
semmi nem érinti meg. (lásd: tárgyi szakasz második fordulata végkövetkeztetését.) - Ő a forrása
’jó’ ’sze-szély’ és ’nemjó’ kötelékeknek, amiktől
semmi nem mentes, kivéve a MINDEN Maga. Benne állandó a teremtés-fennállás-pusztulás folyamata, miközben Ő örökké Teljes. Ha ìgy folytajuk
könnyű belátni, hogy nincs ellentmondás a szakasz
első fordulatában kinyilatkozott „minden érzék lényege Ő mégis érzék nélküli” tényközlésben. Az
’érzék’ egyfelől az érzékszervek által vett hatás/behatás/információ, másrészt azon elmebeli képesség, miszerint e hatások (kifinomultság szerint) felfogásra kerülnek. Érzetnek is mondhatnánk, amennyiben nem ritkaság a vélt információ, amire
legtöbbször éppúgy reagál az elme, mint a valódiakra. Miért Isten a lényege minden érzéknek? Ha
végigmegyünk az érzékszervek által érzékelt hatásokon/hatásmechanizmusokon, azt tapasztaljuk hogy
mind bizonyos rezgés/hullám/váltakozás. A szem
fényhullámokkal „operál”. A fül hanghullámokkal.
A szagok szintén hullámjelenség alakjában továbbìtódnak s kerülnek érzékelésre. Az ìzlelés különböző
ìzbéli változékonyságok formájában jut érvényre ajak, szájüregi, nyelv receptorokon, de még az egész
tápcsatornán és emésztőrendszeren keresztül is, akár a végbélnyìlásig is kihat(hat)nak, miként egy túlontúl csìpős ìz. A tapintás és a bőrfelület szintén a
különböző frekvenciatartományok (hideg-meleg…)
és váltakozások (érdes-sima…) szìntere. Mindnek a
forrása a változás, a váltakozás. B.T. 13. „…hideg
meleg fény és árnyék mind egyre csak változik 14.
ne higgy az ìly változásnak ez csak látszat áltatás anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást 15. testet
öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind az összes testi kìn … 20.
mi elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más örök lélnek mind egyre megy nem fogja a változás
…” - ahogy résztvevője minden lél a megnyilvánulás váltakozásainak, úgy Isten is részese, de mégsem
éri(nti) az. A második fordulat-béli „kìvülálló” mint
ha arra hajazna amit a legtöbb vallási iskola követ,
hogy van a világ és azon kìvül Isten, Aki (amenynyiben személy) kìvülről manipulálja azt. E helyett;
„Itt is a MINDEN a közép, mint bárhol, akár semmiben, mennyben, vagy más világon egyre megy”
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távoli és mégis benn van legyen az mozgó álló - tárgyi tudás föl nem éri MINDEN-tudat mi látó
A tárgyi tudás abból épìtkezik, amit egyén megtanult mások által összeállìtott ismeretekből és maga
tapasztalt érzékszerveivel szerzett benyomások alapján, azok értelmi képességei szerinti feldogozásával. Tehát nem elég látni (olvasni), hallani, nem
elég tapasztalatokat/benyomásokat szerezni, azokat
fel is kell dolgozni. Ez a feldolgozás az emberek esetében sok szempontból hasonló, ugyanakkor erősen egyénfüggő is. Az egyéni gondolkodás összeis, és át- is rendez(het)i mindezt. Lehet egyazon információból-, vagy tapasztalásból különböző következtetésekre/eredményre jutni. Különösen izgalmas a gondolat, amikor különböző nyelvű források kerülnek fordìtásra (gyakorta; -akarva/akaratlan- ferdìtésre) s ezen keresztüli értelmezésre, mi
több továbbgondolásra. (Ilyen elmélkedésen alapuló eszmefuttatások jelen sorok is, amikor is az ősemlékezet megsegìtésére, asszociációk -képzettársìtások- és intuìciók -ösztönös megérzések- közrehatása révén fejlődnek a hozzáfűzések egy eredendően nem magyar nyelven hagyományozódott ismerethalmazhoz. Nem tudni hogy a Bizalmas Tanìtás eredendően milyen nyelven zajlott, aminek
valójában mindaddig jelentősége sincs, amìg a tanìtás gondolatisága nem csorbul. Mindezt ki és mi
módon képes vizsgálni? „tárgyi tudás föl nem éri
MINDEN-tudat mi látó” - hangzik az aktuális szakasz ide is illő második fordulata. Adva van egy
nagy formátumú információ -mármint a B.T.- s amint abban olvasó halad összeadódnak mindazon
inspirációk -sugallatok, ihletések, késztetések- melyek egyre árnyaltabb gondolatot eredményeznek.
Egyfajta új teremtő erőt serkentenek. Így kényszerìtődött ki, a B.T. hozzáfűzéseinek fokozatos gyarapìtásával párhuzamosan a MINDEN-tudat megvilágìtására törő igyekezet is. Visszatérő hivatkozás,
hogy a jász ős As szellem, de különösen az ős-jász
gondolat MINDEN-tudat szerű lehetett. Miközben
összemosódik ős-jás és As, aközben érezni lehet,
hogy az élet haladtával, generációk egymásutániságával s a változó/megváltozott életkörülményekkel együtt alakult az alig elkülönìthető két nép/csoport/ egyedisége. Az As letelepült nép volt erős
Ind és Sumer kapcsolatokkal. /Lásd: a jász indoiráni nyelveredeztetés/ Civilizációs egymásrahatások voltak a Bactria vidéki As városállam, valamint
az Indus völgyi- és a Tigris-Eufrátesz közti kultúrák
között. Hasonlóságok, de mégis egyedi sajátosságok. A jász ősiség kezdete ezek utánra datálható,
amikor is szétszéledt As város lakossága. Olyas kirajzás volt ez, mint a Kárpát-medencei jászok esetében az egyre-másra bekövetkezett kirajzások. Ilyenkor több család útra kelt, újabb vidék felé. A
MINDEN-tudat -szerű- gondolatiság -legyen akár

hitrendszer- a Jas szellemiséget követő családok ismérve lett. Nyelvi emlékek hiányában, tárgyi tudási
alapon megfejthetetlen ez a talány. A „MINDENtudat mi látó”.) Hogy mi a MINDEN-tudat? A
MINDEN = a Személyes Isten, más megközelìtésben a Legfelsőbb, vagy az „Úr”. Végtelenségére
való tekintettel neve is végtelen sok van, de a MINDEN-tudat néven nevezés esetén leginkább a Hari
nevet használja, vagy a Bizalmas Tanìtás Avatár Balarámként történt kinyilatkozása okán, az Avatár
Balarám megnevezés is alkalmazott. A MINDENtudat sajátos „Isten-hit” amennyiben Istennel, azaz
a MINDEN-el való foglalatosság, de nem hit alapon, hanem tudáson nyugvó tudatossággal. Ilyen
alapról a „távoli (mármint Isten) és mégis benne van
legyen az mozgó álló” - könnyen belátható. A tárgyi tudásban a lényegi lény teljes tudásának kevés
szerepe van. Ilyenkor az elme működik eredendő-,
ill. formált képességei szerint. Mikor pedig a MINDEN-tudat gyakorlása folyik, kisebb-nagyobb mértékben felszìnre jut a lél hatása, Aki képes megsegìteni a lelki törekvőt olyan dolgokkal való együttélésben is, amit -még- nem ért. A MINDENtudatú nem gondolja, hogy Isten távoli volna (miközben távoli is – azisnemis) de minden állóban
(jellemzően az ásványok és a növények) és mozgóban (emberekben, rovarokban, madarakban és más
állatokban) jelen van. Nincs létező, Isten nélkül! És
nem úgy „működik” Ő, hogy „csak” kìvülről gardìroz, miként ifjú hölgyeket, idősebb kìsérőjük,
hanem működéseket/tevékenységeket is felügyel.
Pl. Isten nem utasìt rendre. Akinek szeme van rá
meglát(hat)ja, mit vétett s hogy nagyjából mi miért
van. Isten sosem kìvülálló. Mi haszna egy ilyesfajta
tudásnak? Vegyünk pl. a BBB. „Jász ősiség - JÁSZ
↔ ÁSZI ↔ JAS ↔ AS” cìmű eszmefuttatáson
alapuló párhuzamokból, az As – Jász jelleg
ismérveiből néhányat: ’As’ → törvényesség
tisztelete + a társadalom, a szociális és hatalmi szabályok tisztelete + a felsőbb hatalomnak való engedelmesség igénye + korlátozza a személyes érdeket + felelősség a többiekért + az igazság képviselője + az értelmet, az erőt és autoritást jelképezi
+ a kordában tartott ösztön. ’Jász’ → Szerepe a
segìtés + nyugodt, szilárd, határozott + földigyakorlati problémákra ügyel, melyeknek megoldásához józanságra, realitásérzékre és mértéktartásra
van szükség + védelmező és biztonságot adó + az
ember kénytelen önmagát bizonyos korlátok közé
szorìtani és ez a korlát a földi lét törvényszerűségeinek figyelembevételét jelenti + kötelességtudó
+ szigorú önmagához és másokhoz. – Nem véletlen a „Mutasd meg Istened, megmondom ki vagy!”
– fölvetés, hogy embert s népet megismerhessünk.
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mind e hatás szórtnak tűnik mégis egy Ő mint MINDEN - teremt fenntart pusztít egyben bár Ő teljes elhiggyed
Sokaknak furcsa, hogy Avatár Balarám gyakorta egyes szám harmadik személyben beszél önmagáról,
Aki a MINDEN. Ez a metódus különösen kisgyermekeknél figyelhető meg, de akadtak olyan nyelvi
sajátosságok egyes népcsoportoknál, ahol ez elterjedt volt. (Lásd a B.T. 278. hozzáfűzésében) Isten
olyattén teljességéről esik szó, amikor Ő teremt –
fenntart – pusztìt egyben, azaz mindhárom Tőle
függ és ami még szokatlan, hogy ezt folyamatosan
cselekszi Önmagán belül a végtelen lelki világban,
ahol egyre csak teremtetnek megnyilvánulások, azok hosszabb-rövidebb ideig fennállnak, majd mint
bármi kezdettel bìró, eljön mindnek a természetes
vége is. Az EGY-ség (szét)szórtnak tűnő megjelenésében is örökkön fennáll. A kereső embernek
nem kell más világokkal, más dimenziókkal kacérkodni, akár legszűkebb környezetünkben is megtapasztalhatjuk a teljességet. A figyelmes szemlélő
meglátja az állandó születéseket, kifejlődéseket,
majd „virágzásokat” és az elmúlások is velünk vannak. (Többek között a változások belátása is egyik
eleme a valódi ’tudás’-nak. Lásd B.T.437.-441.) Leg
szemléletesebb talán az a példázat, amikor arról esik szó, hogy nem kell senkinek nagyobb utat megtennie önmaga és a világ megismerésében, mint azt
a jó arasznyit, ami elméjétől a szìvéig tart, hisz B.T.
623. „…ott vagyok Mindáthatóként minden szìvben tudhatod…” - és - B.T.68. „…aki szìvét reám
tárja külön lát ált és valót…” - azaz nem téveszti
meg a káprázat, amivel Maya Dévi oly furfangosan
fed be mindent, hogy a lényegiséget szinte mindig
bogarászni kell. Bárki ember tevékenységek nélkül
nincs. Még a leg restebb is elmélkedik azon hogyan
kéne már semmit csinálni. Az értelmes ember persze nem hiábavalóságokon gondolkodik, hanem a
való(diságo)t keresei. B.T.114. „… bölcs is teszi azt
mit diktál ha még oly gyarló szìve …” - mert hogy
a szìv tisztogatása éppoly fontos lelki ember számára, miként elméje fékezése. Jas szerencsés* helyzetben volt, mert az Abszolútot a LegHitelesebb forrásból kaphatta meg. (* tudjuk, hogy semmi nincs
ok nélkül, ìgy semmi nem szerencse dolga ! - de
leginkább érdemé.) B.T.126. „… szájról szájra szállt
a tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott tovább 127. ezért
ezt a legszentebbik teljes tudást most neked - átadom mert barátom vagy s tiszta szìvvel kérdezed…” - első indok: a ’barátság’ (aki nem kìvánja
barátját megváltoztatni, úgy fogadja el amilyen)
második indok: a ’tiszta szìv’. B.T.347. „…tiszta
szìvű törekvőknek Rajtam kìvül téma nincs – megbékélten boldogságban nem kell nekik egyéb kincs
…” - de e béke állapothoz el kell jutni. Hogyan? B.T.
203. „…tudás révén elme segìt tudatlanság vissza húz

- tudd hogy mi áll elme előtt jó vagy nemjó kettős
út 204. ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki
a szeszélyt megengedi annak az ellensége 205.
hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegìt hideg meleg bánat derű gyalázat dics nem hevìt
206. tudást bìró sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki
egy hogy sár vagy arany mindegy annak akár kő
207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként
néz - ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös
egyet ér 208. önfeladó hittel élő érintetlen magányban - birtoktudatát elhagyja s fegyelmezi a vágyat
… 210. összerendezett elmével elhagy gondot érzetet … 212. fegyelmezett elméjével gondolata MINDEN-ben - félelemnélküli szìvvel tisztán nyugszik
Énbennem…” - Istenben, Általa áthatva. B.T.348.
„…akik rendületlen hittel szeretettel követnek - azoknak már itt megadom a Rámérző értelmet 349.
mivel velük együtt érzek szìvük leszen lakásom - ettől aztán tudás révén győznek tudatlanságon…” - a
lényegi lény-, a lél lakása a szìv, ahol vele van örök
társa a Legfelsőbb, Mindáthatóként. A lél életrőléletre tapasztalatokat szerez, a Mindátható pedig figyelemmel kìséri. Így tud Ő, még nálunk is jobban
mindent rólunk és velünk kapcsolatban. B.T.408.
„…nem segìt a misztérium mágia sem megoldás egyedül a kötelesség és a szìv odaadás…” - kötelességteljesìtés és szìvbéli odaadás. Mondhatni: „szìvvel - lélekkel” A többi jön magától. B.T.447. „…(Isten a) tudás maga s mit kell tudni minden szìvben
meglevő…” - tehát ne kìvül-, leginkább pedig nem
mindent bejárva kutassuk a lényeget, de a szìvünkben, amiben első teendő annak tisztogatása. Megtisztìtás mindazon kedvezőtlenségektől, ami ’szeszély’ és/vagy a ’nemjó’ által hat. Hisz B.T.505. „…
minden szìvben benne vagyok tudás emlék feledés
- upanisad szerkesztője ismerője és a cél…” - a lelki
tudás nem elmebeli, de szìvbéli az! Az elmében képesség van a megkülönböztetésre, mérlegelésre,
összetett gondolkodásra. De az emberi lényeg nem
az agyban lakik. B.T.224. „…nyughatatlan elme táltos parázson él úgy lobog - ezért hűtsed örökké le
irányt csak úgy tarthatod…” - szìvet melengetni, elmét hűteni kell. A szìv és az ész pedig legyen jó barát. BBB. „Jász Úr és Tündér” -részlet- „…A Tündér újra csak táncra kél. - Tudom, tudom! - ìgy incseleg - kristály tiszta az értelem, de a világ nem csak
tény, örökkön ott búvik remény. Jó Ura! Te olyan
szilárd vagy, mint a Föld, mégis valami folyton gyötör.
Gyere, fogjál meg hogyha tudsz, nagy erőddel lám
mire jutsz? - A Jász Úr óvatlanul a Tündér felé kap.
Oly gyors, harcban edzett sziklamarka, hogy a Tündér
még csak nem is pislant. De lám; ott a bezárt
acélmarok s ott a Tündér, de nem rabon. Mint a
látszat olyan teste, s egyre kacag csak a beste…”
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önfényű Ő sötétségment megnemnyilvánult erő - tudás maga s mit kell tudni minden szívben meglevő
A folyton változó- és múlékony világban, az ugyanilyen ember valódi -különösen teljes- képet sosem
nyer(het) a Legfelsőbbről. Azért hogy mégis valami
-komplexitásra törekvő- benyomás kialakulhasson
Istenről, több olyan dolgot emlìt az Úr tanìtása során, amivel igyekszik segìteni a gondolkodó elméknek. B.T.284. „…gondolj úgy Rám mint EGY1
MINDEN2 aki azisnemis3 lény4 - mindentudó5 ősi6
lelki7…” 308. „…vagyok s nem is azisnemis lásd be
imìgy szólhatok - vagyok MINDEN…” – (1 ’EGY’
→ az Abszolút Egység, 2 ’MINDEN’ → Isten
maga, Aki egyben mindenek foglalata, Akitől semmi nem független, 3 ’azisnemis’ → az egyidejű azonosság és különbözőség, 4 ’lény’ → Aki élő és Személy, 5 ’mindentudó’ → Aki minden volt/van/lesz
tudója, 6 ’ősi’ → Aki a forrás és oly „régi” hogy
születésének keresése értelmetlen, mint megszületetlennek /Aki nem olyan, hogy sosem született
meg és mégis, hanem kezdet nélküli – öröktől fogva- és örökké van s lesz/ 7 ’lelki’ → Aki 100%-ban
lelki, nincs Benne semmi anyagi, miközben az anyagi megnyilvánulások összes anyagiságukkal Belőle származnak s Őbenne nyugszanak.) Az „önfényű Ő sötétségment” a MINDEN mindenek pompázó forrása, örökké ragyog. Lél alakjában beragyogja mindazt amiben lényegalkotó és ez a ragyogás valójában egy olyan rezgés/hullámjelenség, ami
akár fény formájában is értelmezhető, de ez a lét
fennálltáig működő / anyagok elemi részecskéit
működtető rezgés. A „megnemnyilvánult erő” ~
mindig mindenkinek csak olyan mértékben nyilvánul meg léte, amilyen a személy lelki evolúciós fejlettségi szintje. Teljes ereje felfoghatatlan. A „tudás
maga” mivel a MINDEN Abszolút, ìgy az Abszolút tudás is Ő maga. A „minden szìvben meglevő”
a lényegi lény, a lél itteni tartózkodási helye mozgó
lények esetében a szìv. A MINDEN személytelen
energiakénti Mindáthatósága éppúgy a szìven át
hat, mint a MINDEN parányi szerves részét képező személyes lél, Aki az Abszolút tudás birtokosa.
Bárhogy is kezelje mindezeket a kereső ember,
megértésük-, sőt továbbgondolásuk minőségét, az
egyén felfogó képessége határozza meg. Egyszerűbb felfogó képességhez egyszerűbb körülìrások
érnek el, az összetettebbre képes gondolat az öszszetettebb információkat is képes értékén, érdemben kezelni. Azt már többször láthattuk s beláthatjuk, hogy nem a nagytudású elméknél van a nyitottság az Isteni követésére. Gondoljunk csak számtalan akadémiai tudósra, filozófiai iskola nagy elméjére akiktől oly távol áll a MINDEN, hogy még érdeklődési körükbe se kerül. Ez ìgy van rendjén.
Nincs vele dolguk. Eközben egyszerű gondolkodók
(különösen ha erőteljes bennük a ’gondolkodó’-i a-

dottság - ami veleszületett!) mélyen elmerülnek az
Isten-kutatásban, a maguk egyszerű módján; nyitott
elmével és befogadó-, meleg szìvvel. Jó példák erre
a pusztai pásztor emberek. Különösen a gulyások*.
Az bizton kijelenthető, hogy a pásztorok -jellemzően- nem iskolázott emberek közül kerültek ki és
elég ritka volt közöttük a női pásztor. Tehát a nagyhìrű pásztor-tudást nem az iskolákban osztják, hanem a pusztai természetben. Az ott megpróbált
ember közelebb van az Úr-hoz, mint a letelepültek, egyhelyhez kötöttek. (Lásd pl.: a biblikus történetet a pásztor Ábel és a földműves, letelepült Káin
áldozatának „fogadtatásában”.) Beszédes a pásztorranglétra, amiben most nem a bojtártól felìvelő
pálya az érdekes, hanem, hogy mely pásztor ember
milyen jószággal társul(t). A baromfi a gyermekek
reszortja volt. A házi állatokat csak napközben kihajtók s legeltetők a csordás, vagy csürhés. Disznópásztor a kondás. Juhok a juhászra tartoznak. Gulyás gondozta a szarvasmarhákat és csikós a lovakat. (Magyarországon a pásztori rang-sor vidékenként változott. Hol melyik jószág volt a domináns,
annak pásztora emelkedett magasabb rangra a társadalmi hierarchiában.) De nézzük meg mit mondott Avatár Balarám azzal kapcsolatban, hogy mely
állatok „fő”-sége képviseli magát az Urat? B.T.364.
„…lovak közt a Mének Ménje Elefántok Királya …
365. …mindent adó Tehénfő…” - azaz a ló, az elefánt és a tehén (szarvasmarha) tekinthető azon a vidéken kitüntetettnek, ahol a Bizalmas Tanìtás elhangzott, a Turán alföld DK-i peremén. Egy másik
megközelìtés a B.T.-ből; 187. „…aki ìgy vált igaz
bölccsé különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt
pap kutya s ki azt eszi…” - ahol a tehén, az elefánt
és a pap értelem szerüen a pozitìv szellemi kapocs,
mìg a kutya a negatìv, a kutyaevőről pedig ne is beszéljünk. (* nem véletlen a gulyás kiemelése, hisz a
tehénpásztor andalgása, a kérődző nagyállat jószág
életritmusa, tökéletes a szemlélődő, nyìlt szellemű
és befogadó szìvű lelki ember számára.) A ló és a
szarvasmarha fontossági sorrendbe-állìtása felesleges. Más a jellemük, más a tempójuk, másként veszi
hasznát a velük társuló ember. Mert sosem tudjuk
elégszer meghálálni egyik ’jó’-szágnak sem azt a segìtséget, amit napjainkig biztosìtanak. (A tej dicséretéről már esett szó, lásd: B.T. 428. hozzáfűzések
második felében) Az elefánttal a Turán alföldi kultúrákban csekély volt a kapcsolat, ám a ló és a tehén igaz társ volt, mìg emberi történet visszalát.
„Mit kell tudni minden szìvben meglevő” - de hogy
kinek milyen tiszta a szìve, mi foglalja le csapongó
elméjét, az szoros összefüggésben áll az életvitellel.
Nem tanácsolható hát több s más, mint az „Egyszerű élet, magasszintű gondolkodás” - eszmény.
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kedves Jas ím bemutattam csatateret és tudást - azon hívem ki ismeri legyőz minden akadályt
Jas kérdése; B.T.430. „…mond el Uram mi az anyag s mi az örök csatatér - mi a tudás s ki ismeri
ìrd le ezek lényegét…” - a Legfelsőbb válasza; 431.
„…tudd meg Jas hogy lényeg a lél mi befödi küzdőtér… 432. mindezeknek ismerője egyedül csak
Én vagyok…” - de tanìtásában a figyelő elme számára felvázolja azt ami érthető, kezelhető és lelki
törekvő előmenetelét megsegìti. Balarám szóhasználata, mint ha harcias volna (értsd: „küzdőtér”) ami érthető, hisz a Kuru mezei csata után hangzott
el a Bizalmas Tanìtás, másrészt Jas is érzi (lásd: „örök csatatér”) hogy valami örök „adok-kapok” folyik úgy az anyagi világban, mint minden élő szervezeten belül. Úgy a rész egészek (valami nagyobb
egész részei) mint az egész részek (önmagukban egészként kezelhetők) a változásban folyton viszonyulni kénytelenek a természetes fejlődéshez* és a
környezeti hatások kihìvásaihoz. (* a ’fejlődés’ minden élő esetében a fogantatással kezdődik -amikor
a lél „magára kezdi növeszteni” a testet- majd a
megszületéssel folytatódik és zajlik egészen a öregedés/leépülés kezdetéig, amikor is a korábbi -egyfajta- pozitìv fejlődés negatìvba vált.) Ebben a fejlődésben külön kell választani a szellemi- és testi jelleget. Maradva az emberi létformánál, a testi fejlődés -mint ha- egyenletesen harmónikus volna a
magzatin át a kisdedtől a felnőttig, mìg a szellemi mint ha- időről időre vìvódásokkal lenne tele: - Miért? Hova? Merre? Hogyan? … Többször történt
már utalás a három „útelágazásra” serdülő-, krisztusi-, változó kori, amiből az első és a harmadik
szoros összefüggésbe hozható a hormonális változásokkal, a nemi éréssel/hanyatlással, mìg a középső egyértelműen a legjelentősebb szellemi elköteleződési pont. Éles határok alig húzhatóak és az életévtartomány is ingadozó, de mindenki megéri/
megéli ezeket az akár pál-fordìtó időszakokat. Ha
másként nem, hát bizonyos nyugtalanság/nyughatatlanság formájában. Az biztos, hogy mindhárom
„sarokpont” kihìvásokkal teli. Mikor gyermek elkezd serdülni inkább a külső feszültségek fokozódnak. „- Mi van ezzel a gyerekkel?!” - hangzik otthon, lakókörnyezetben, iskolában, mint ha nem élte
volna át valamennyiünk az első kritikus „önkeresési” alkalmat. A krisztusi-kor inkább az önmeghatározásban fontos. Lehet hogy még nem merül fel
markánsan a „- Ki vagyok én?” - lelki motiváltságú
kérdés, de hogy „én vagy mások” „anyagi vagy
szellemi” „testi vagy lelki” még fejtörést is okoz. E
belső kérdéseket persze képes akár teljesen elfedni
a korábbi beállìtódás, érdeklődés, kötődés és mindezek nyomása. Ez főleg az ’élvezkedő’ meghatározottságúak kényszerpályája, de ’nyerészkedő’-k és
’uralkodó’-k is inkább javak és befolyás/hatalom

lehetősége felé hajlanak. A küzdelem folyik. Ennek
elrendezett oka is van, amennyiben a korszakváltó
ütközet óta a küzdés-orientáltság a meghatározó és
csak óhaj szinten sejlik fel -néha- a valódi békevágy. Sokan irigylik a megbékélt emberek derűjét,
de inkább ferde tekintet kìséri azokat, akik nem követik az épp uralkodó trendet, a helyi-, vagy globális normalitást. A küzdés általánossá vált. Eredményre törés, ha kell a másik lenyomása által -véltelőnyhöz jutni. Verseny és méregetés. B.T.71. „…
de a fegyelmezett elme vágykeltések között is mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem
hisz 72. szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben
nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz
esendő 73. szabályozatlan elmével kegyem nélkül
béke nincs - béke nélkül nincs boldogság elveszik a
tiszta hit…” - ma hiányzik a boldogság, hiányzik a
tiszta hit, még ha sokféle -leginkább nem valódi Istenes- hit létezik is, pedig B.T.165. „…nincs tisztìtóbb erő annál mint a teljes igazság - aki önzetlen
kutatja önmagában rátalál 166. önfegyelmes tiszta
hitű előtt tárul bölcsesség - azt elérve tudd rátalál
tökéletes békesség 167. azonban ki kételkedik tudás
és hit nélküli - ebben s jövend életében boldogság
azt kerüli … 180. bölcs a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül tesz - érzékekkel értelemmel elmével
és testével 181. belső béke megtalálja** azt kit nem
köt semmi meg - ragaszkodót tette béklyóz nem
szabadul sohasem…” (** a békét sosem mi találjuk
meg, az talál meg minket akkor amikor arra megérettünk. Pl.: a ragaszkodás nélküli aktivitással, ami
nem csak a testi cselekvést jelenti, de az érzékek féken tartását, az elme csendesìtését és az értelem finom kiművelését!) ’Nemjó’-tól tartózkodni, ’szeszély’-t kerülni, igyekezni mindenben a ’jó’-ra s a
’jó’-val való társulásra. B.T.479. „…jótól béke s
harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak
balgaság jő önpusztìtó tunyaság 480. bölcsességet
jó szüli meg szeszélytől nő kapzsiság - nemjóval ki
barátkozik annak sorsa nemtudás 481. emelkednek
kiket jó köt szeszélyesek maradnak - akik nemjó
uraltjai pokol mélyre zuhannak…” - akik újra és újra ide- s emberlétben születnek meg, azok osztályrésze a ’szeszély’ azaz a hullámzás/váltakozás
mindenben. Ragaszkodás, akarás, eredményvágy
tüzelte törekvések. Harc az elemekkel, harc az emberekkel és a láthatatlan belső vìvódás, mitől az örök aggódás-, az állandósult félelem marja a testet
és a szellemet. A Bizalmas Tanìtás szépen ismerteti
mindenek lényegét s azok befolyásoltságát. Útmutatást ad mindazoknak, akik a valódi tudást keresik.
Nem parancsol, el sem tilt, de bìztat, hogy az értelmes élet értelmes eredményre vezet, mert „csatateret és tudást … ki ismeri legyőz minden akadályt”
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tudd hogy ami mindent áthat lél aki nemszületett - jó szeszély nemjó s változás anyagban a hevület
Minden lél megszületetlen, azaz nemszületett, tehát
örök. Nincs kora, nincs fiatalsága, -öregsége*, anyagi/testi értelemben változatlan, miközben mindig
minden változik (azisnemis) miszerint az „örök”
egyfajta állapot-mutató, nem minőségi. Minőségét
tekintve azon múlnak jellemzői, mennyire merült el
az anyagban. (* értelmetlen fiatal-, vagy öreg lél-ről
beszélni, mikor Ők időtlenek, kortalanok. Akik ilyes megjelöléseket használnak, azok arra gondol
/hat/nak, hogy vannak több- és kevesebb tapasztalattal rendelkező lél-ek, ami természetesen igaz,
bár úgy az idő-, mint a tér végtelenségéhez mérten
szintúgy nincs jelentősége tapasztalat-mennyiségnek. Másik megközelìtés: ha a lél olyan mint Isten,
Aki -többek között- teljes tudású, miként lehetne
kevés-tapasztalatú/-tudású vagy sok, egy-egy lél.)
Minden lél eredendő otthona a lelki világ, annak
végtelen sok szférája között vándorolva, hol itt-,
hol ott feltünve (hosszabb-rövidebb ideig). A lél
vágya szerint a Legfelsőbb lehetőséget biztosìt arra,
hogy olyan megnyilvánulásba kerülhessen, ahol kielégìtetlen vágyaival kapcsolatos tapasztalatokat tud
szerezni. Ezen ismeretek nem oldják meg uralkodási vágyukat, viszont olyan behatásokat szerezhetnek, melyek alapján belátják** helyzetüket, Istenhez való viszonyukat. (** feltételes módban; vagy
belátják, vagy nem és folytatódnak a megpróbáltatások) Egyik ilyen megnyilvánulás az általunk is
lakott teremtettség, annak Föld bolygójával. Azon
lél-ek, amelyek úgy gondolták, hogy szeretnének istenkedni, azaz uralmuk alatt tartani környezetüket,
azok ide (is) kerültek (meg számtalan más teremtettségbe, annak sajátossága szerint) és két nagy
csoport lényegalkotói lehetnek. Első-, nagyobb
csoport az örökké kötött létezési formák lényegalkotása. Ilyenek az elemi részecskék és mindazon
bonyolultabb összletek melyek nem mutatnak életjelenséget, élettelenek. Második-, nagy csoport
(számszerüségében az előbbinél kisebb, de mozgásterében sokkalta szabadabb) az élők tábora, a szerves lények parányaitól gombán-, algán-, növényen-,
állatokon át az emberig. Itt az emberlét a legmagasabban fejlett létforma, melyből lehetőség nyìlik az
átmeneti-, vagy végleges kijutásra. Átmenetiek a különböző anyagi szférák (mennyei-, pokolbéli bolygók - ahol a korábbi érdemek/erények/vétkek ledolgozását követően újabb anyagi létbe-merülés
következtik) mìg -ideálisan- végleges a lelki világ,
különösen annak kitüntetett helye, a Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajléka, -szférája, ahonnan már soha
nem lesz leesés. A többi lelki közeg hasonló az átmenetiekhez. Minden megnyilvánulás a lél-ek okán
létezik s Általuk. Ők azok az Isteni parányok, Akik
köré szerveződő anyag”lét” képezi a teremtettséget.

A lényegalkotókon kìvül a három „járom” (jó –
szeszély – nemjó) ami hat és az örök(ös) változás.
Ez utóbbiak „kìvülről” hatnak, mìg a lél „biztosìtja” azt a „hevület”-et, amitől az elemi alkotóelemek
mozgási energiájukat nyerik kifogyhatatlanul, a
megnyilvánulás fennálltáig. Miképp látták e dolgokat ős-jász eleink? BBB. Vagyunk elébb ”Ifjú kérdi
tudós Tátost: - Mi végre lőn e világon? Ki, vagy mi az
mi önmaga, miként nézzen nemostoba? - kedves mosoly Tátos arcán, elröstelli önnön magát; - Mi végre
is? - hiszen tudja, mégsem okult itt van újra. - Ami
biztos; nem az-, más vagy minek hìvnak, minek látnak! Amit ha más névvel illet, átmeneti nem a lényeg.
Vagyunk elébb fényes lél-ek! Utóbb jövend mind egyébek! Ezen testben ember féle, fi vagy leány ki mint
érte. - Földi ember imìgy élhet, e tájt másként sosem
lészen. Ki-ki mibe kerül éppen, azon léte úgy ér véget.
Földi övek szerint kapják, születésük kárhozatját. Ott
kapja meg apja magját, testet szülő anyja szab rá. Ősi
vérek ott kavargnak, ember testben nyughatatlan. Keres kutat, mi lőn sora, fészkit mégsem leli soha! Nem lesz nyugság nem lesz béke, mìg el nem hagy
ember képet! Járja-járja örök útját, nem merìti tudás
kútját. Ostobán él, nem lel tudást, csetlik-botlik bután-sután. Meg-meg csalja minden érzék, nem hagyja
el ember lépték! Ott keresi gyökérzetit, ahol nem volt
soha neki. Nemtudja, hogy örök léte; nem emberi, Isten féle. Ilyen létnek pedig sora, nem e földi, nem ostoba. Itt ha bölcs, akkor csak tanul; remény szerint talán okul.” - s ahogy ember tanul(hatna) épp úgy a lél
is életről-életre szerzi azon tapasztalatokat, hogy
nem jól döntött, amikor teremtettségre vágyott, ahol megkisérelheti az uralkodást. A legtöbb vallás
ezt természetesnek tartja. „Azért teremtette Isten a
világot, hogy azon az ember uralkodhassék!” - vallják sokan. Azonban ennek csak azon fordulata igaz,
hogy a lél-ek számára teremtetett a megnyilvánulás,
de nem azért hogy uralkodjon, hanem hogy okuljon. Ebben Avatár Balarám azt mutatta be, hogy
sokmindent megtehet(ne) az ember, de nem kell
mindent megtenni! BBB. „Balarám” -részlet- „…
Van a harc, a küzdés útja és van a béke útja. A harc
útja tragikus, a béke útja csak nehezen járható. A harc
útja; az emberi történelem … A béke útja; elfogadása
az isteni akaratnak, az isteni elrendezéseknek, a sorsnak, ha még oly elfogadhatatlannak tűnik is. Tudással
szétoszlatható, a nemtudás sötétsége. A tudás gyakorlásával/megvalósìtásával elkerülhető a csata, az egyén
számára. A tömeg nem az egyén. Az egyén lehet
bölcs, a tömeg csak ostoba. Az ostoba tömeg, a kimagasló irányìtók/vezetők vágyainak beteljesìtői,
csakhogy; az ostoba döntések véres következménye,
visszaszáll a tömegalkotó egyénekre is … Balarám a
remény. Ki lehet kerülni a vaskor szorìtásából …”
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lélvágy ok a kéjre kínra de nem lél a cselekvő - anyagtermészet mi késztet mozgat s hatást szenvedő
A lél-el kapcsolatban tekintsük át a B.T. közléseit s
ìgy talán megérthető a lél vágyára vonatkozó utalás.
B.T.10. „…ami mozgat az a szent lél…” - azaz a
megnyilvánulásban mindenek mozgatója egy-egy
lél. B.T.13. „…ki boldog ki boldogtalan van ki örül
van ki sìr - hideg meleg fény és árnyék mind egyre
csak változik 14. ne higgy az ìly változásnak ez csak
látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta
láthatást 15. testet öltött lélt is éri csak hogy ő nem
változik - mi szenvedés mi torzulás mind az összes
testi kìn…” - azaz mindaz amit kéjérzetként, vagy
kìnként érzékelünk testi vonatkozású, a test anyaghalmazati összlete „generálja” nem a lél. B.T.19.
„…ami mozgat elpusztìthatatlan lél 20. mi elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más - örök
lélnek mind egyre megy nem fogja a változás…” bármi is éri a lél köntösét (átmeneti anyagi burkát)
az a lél-t nem változtatja meg. B.T.23. „…nincs a
lélnek születése halála sincs éppen úgy…” - tehát
minden lél örök. B.T.26. „…gyilkosa sem lehet lélnek aki tudja kezdetét - születetlen örök létű nincs
eleje mindig élt…” - miként megszületetlen a lél
(bár ettől létező!) egyben elpusztìthatatlan is.
B.T.27. „…miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz
fel másikat - tesz a lél is egyre másra testi vándorlásokat 28. lélt a kard nem kaszabolja tűz nem hamvaszt vìz nem old - nem szárìtja szélförgeteg marad
bizton bármikor 29. lél a szilárd mozdulatlan ésszel
föl nem fogható…” - mindez a hagyományos anyagközpontú gondolkodással nem kezelhető. B.T.
32. „…előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt
- mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő…” a lél-ek a megnyilvánulással kerülnek azon teremtettségbe s mìg abban tartózkodnak hatást gyakorolnak a létezésre. Miután adott megnyilvánulás
megnemnyilvánulttá válik -a Legfelsőbb akaratából,
Pusztìtó aspektusa által- a lél-ek vissza/fel-áramlanak a lelki világ szféráiba. B.T.123. „…csapongó
érzékek felett ész s azon az értelem - értelemnél
magasztosabb lél mi mozgat életet…” - azaz a lél a
mozgató, mindenek lényegalkotója annak „energiaforrása”. B.T.177. „… érzékek mik mozgatnak - lél
az soha nem cselekszik test hogyha lát vagy ha
hall…” - az anyagi/testi megnyilvánulások az érzékek/érzetek és a külvilág kölcsönhatásai szerint
gyakorolnak hatást az élőlényre. B.T.183. „…lél az
bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem
lél az ki bìztat hanem nemtudás mi mozgató…” - a
tudatlanság következtében az emberek tévesen ìtélkeznek s cselekszenek. Nem a lényeg -a lél- hanem
a test és a kalandor elme vágyai szerint alakìtják életüket s szenvedik el a -legtöbbször számukra érthetetlen- vissz(a)hatásokat. B.T.190. „…MINDEN
önmagában teljes lél a MINDEN mása itt…” - nyi-

latkozta ki Avatár Balarám, de B.T.229. …egyik lél
se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon…”
B.T.272. „…hogy lél testet ölt kettősséggel fedem be irtózat és vágynak harca örök lánc lesz elmére …” és ez a kettősség (az eredendő evilági kettősségen
túl) gyakorol késztetést minden emberre. B.T.295.
„…tudd hogy van egy másik lét is ahol sosincs elmúlás - az a világ akkor is van mikor itt kor éjre vált…” a megnemnyilvánulással az addig itteni lél-ek továbbállnak. B.T.431. „… lényeg a lél mi befödi küzdőtér…” 449. „… ami mindent áthat lél aki nemszületett…” - ám B.T.452. „…anyag testben nem csak lél
van Mindátható is ott lőn - Ő ki enged Ő ki tanú
történést elszenvedő…” - hisz a MINDEN-től
semmi nem független. B.T.456. „… mindaz ami itt
van mozdulatlan vagy mozgó - lél és burok kapcsolata
anyagvilág alkotó…” 459. „… lél a bajban ártatlan…”
461. „…teljes vagyok önmagamban épp ìgy teljes
minden lél - bármiben is tartózkodik nem övé a cselekvés 462. bár az anyagtérben lakik mégsem érinti
meg az - lehet lélnek bűnös burka ő mégis tiszta marad 463. naprendszert Nap beragyogja éppìgy tesz a
testtel lél…” - mikor (belső)fényről, (ki)sugárzásról,
vagy hevületről esik szó, olyankor az a testben „élő” lél ragyogására értendő. B.T.467. „…személytelen energiám ezen világnak Anyja - tőle a test lél meg
Tőlem Aki vagyok mag Atyja 468. jó szeszély és
nemjó kötés adja testnek jármait - testi burok ìgy képezi lélnek földi láncait…” - a 473. „…három kötőerő lél-el örök hadban áll - mikor melyik kerül felül az
gyakorol ráhatást…” - a testre s általa növeszti, vagy
csökkenti a lél anyagi burkát. B.T.497. „…e világban lél parányom anyagot ölt magára - öt érzékkel s
tévképzettel kerül örök csatába 498. testelhagyást követően mind burkol új alakot - visszhatásként továbbviszi mint szél virág illatot…” - azaz, az egy életben
szerzett hatások/benyomások nem mind múlnak el
nyomtalanul. Innen a korábbi életek eredményeinek „visszaköszönése” jelen életben. B.T.506. „…
létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt
van mind esendő csalhatatlan le nem jő 507. lél
fölött van Mindátható ki Legfelsőbb személye…” ’létezés’ alatt jelen esetben nem csak az anyagi
megnyilvánulást, de a teljes MINDEN(sége)t kell
érteni. B.T. 613. „…isteni lél abban ébred aki
értelemmel él - szilárd elmét megtisztìtva úr már
minden érzékén 614. elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban - szenvtelenül csak Rám gondol elégedett magában 615. mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül - lemond kéjről hiúságról hatalomról s egyszerű 616. … nem bánkódik
vágy se fűti minden lénynek barátja … 618. lelki
ember eddig érve kötelesség szerint tesz - folyton
munkál de már nem vágy anyagi eredményre…”
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forma kötőerők révén kényszeríti a testet - lényegi lény oly leplet kap mit az érdeme rendel
A létforma a kötőerők állandó mozgása következtében hajlik ’jó’-ra, ’nemjó’-ra s ingadozik a ’szeszély’-ben, ’jó’ és ’nemjó’ között (de mint az inga,
ami sosem akar nyugvópontra találni). Számunkra
az emberi létforma a legizgalmasabb, bár ha tudjuk
hogy minden létforma lényegi lénye -a lél- már
számtalan más testben tartózkodott s tapasztalt
meg ott sok mindent, akkor azon sem lehet csodálkozni, hogy időnként pl. állatias viselkedésformák
jutnak felszìnre, netán növényi hasonlatok merülnek fel ember esetében is. „Úgy eszik mint egy
disznó!” „Olyan mint egy vadállat!” „Dolgozik
mint a güzü!” „Ártatlan virágszál” „Hajlik mint a
nád” „Alázatos, mint egy fűszál” és megannyi el
nem szólás. Nem árt ide idézni a sokszor fölemlìtett jó-szeszély-nemjó lelki vonatkozását. A ’jó’ Isten felé visz, a tisztulást segìti az anyagi megkötöttségektől. A ’nemjó’ Istentől el-fele sodor, növeli az
anyagi kötöttségeket. A ’szeszély’ ingadozón heveskedik, nem tudja „Menni, vagy maradni?” - mármint el az anyagi létből a lelki világba, vagy folytatni az itteni hengergőzést, további belegabalyodást
az anyagi/testi kötelékekbe. Mindenre érvényes a
„Ki mivel, azzal…! , vagy …attól!” Adva van az egyén alap beállìtottsága, ami vele született/öröklött
és azokhoz a dolgokhoz fog vonzódni, amihez affinitása van. Ezek hatásai pedig kényszerìtik a testet,
az elmével együtt, hogy abba az irányba folytassa
útját, amerre a „szìve*” húzza. (* ez a bizonyos
’szìv’ nem a tiszta szìv, hanem a szennyezett, befedett, ami nem tud helyes irányba vezérelni ! ) Még
ideológiát is gyártottak hozzá: „Nem tehetek róla,
ilyen a természetem!” - de azért tudjuk, hogy ez
csak mentség. Még aki kimondja is tudja, hogy tenne/tehetne ő másként is, de az a nehezebb volna és
ha tudja, ha nem a „kisebb ellenállás felé”-törvény
működik. Bár a kötőerők létét s működését a sokság nem ismeri, de mindenki lényegi lénye igen is
tudatos felőlük és ha hagyjuk, még a tisztogatott
szìv is súgni fog, hogy merre a helyes irány. Van lelkiismeret és aki nem nyomja el, nem fedi be annak
segìt. Mert hogy az ember ha ide is teremtetett mint
létforma, azért az a kitüntetett lehetőség amelynek
segitségével ki lehet szabadulni a testcserék örök
körforgásából. Az ember alatti létformák sosem képesek felszabadulni. Ha betöltötték és tisztességben leélték adott létformájukat, lényegük -lél-jüktestelhagyásukat követően egy magasabb szintű testet ölt(het) magára. Ez a fizikális evolúció. Továbblépés csak a természetes testelhagyást követően jöhet létre. A leölt állatok természetellenesen hagyják el testüket, ìgy az életismétlés azonos létformában folytatódik számukra, mint a különböző zsákmány- és háziállatok. Vegyestáplákozásuak mindig

fölvetik, hogy a vegetáriánus is életet olt ki táplálékforrásként. Ha a gyümölcsökre gondolunk, azok
magját -ami továbbviheti a növény életét- általában
nem fogyasztja el a gyümölcsevő. A gabona egyetlen szeméből számtalan magot tartalmazó kalász
fejlődik, ami aratás nélkül mind földre hull és egy
része tovább él, mìg nagyobb része nem nő meg.
Így a gabonafogyasztás sem okozza a magadó növény vesztét. A gyökértermések nem gyökerükről
szaporodnak, földfelszini részük magot terem, amit
nem fogyasztunk. A tejhez és tejtermékhez való jutás nem jár a tejet adó pusztulásával. Lássuk be;
„Ki mivel attól…!” („Amit eszel, azzá leszel”)
Hogy ki milyen létformát kap újabb életében a vágyon túl személyes érdem dolga, a lelki evolúciós
fejlettségi szint-, az előző életek hozománya. Ugyan
még a több élet hìvei között is megoszlik a vélemény abban, hogy lehet-e leesni, azaz ember számára emberinél alacsonyabb létformában újra születni, a MINDEN-tudat nem zárja ki ennek lehetőségét. Nagyon leegyszerüsìtve; nem kell ahhoz
mennyei-, vagy pokolbéli születés, hogy ember újabb életében úgy érezhesse új élethelyzetében,
hogy nem a Földre került. Meg lehet itt élni a
mennyei-, de a pokol-béli viszonyokat is. A létforma oka az, hogy ki mire méltó. A korábbi lelki érdemek és az adott életben megszerzett ’jó’ és ’nemjó’ munìció betölti szerepét. Az általános ember
sorsának és hányattatásának vizsgálatát hagyjuk
meg a különböző tudományoknak és művészeteknek, ami a MINDEN-tudat útja, az a lelki nemesedés, fejlődés, emelkedés életről-életre, ha lehet a
felszabadulás. A hurrá optimisták ebbéli életükből
vágynak mentesülni az újabb anyagi/testi születéstől. A realisták beérik azzal ami adatik, csak szolgálhassanak. B.T.273. „…ki egységre jut belül jámboran
él rosszat jót - abban felsugárzik lényeg csak azt vágyja szolgáljon…” B.T. 412. „…majd egyszer az is megért ki csak sugaramnak él - egyensúlyra törekedve személytelen útra lép 413. az ilyen ha érzékinn győz egyforma már mindenben - önzetlen szolgál mindenkit ő
is elérhet Engem…” B.T. 421. „…tudd hogy minden
gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás - vagy törekvés
vagy engedés békét hozó lemondás 422. kedvelem azt
ki nem gyűlöl aki jámbor s önzetlen - megbocsátó barátságos részvétérző s kötetlen 423. egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám ügyel mindörökkön
elégedett szolgálóm…”B.T.604. „…gondolkodó nyugodt békés szabályozott életű - tudó becsületes tiszta
belátó valós hitű 605. uralkodó hadban vitéz ő az igaz
vezető - szilárd ügyes becsre vágyó népét hìven őriző
606. nyerészkedő földet művel kereskedő nyájőrző élvezkedő jó ha szolgál kötelességét tevőn 607. az éli
tökéllyel éltét ki kötelességel tesz…” - kinek mi jut.
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anyag testben nem csak lél van Mindátható is ott lőn - Ő ki enged Ő ki tanú történést elszenvedő
Amikor azt mondjuk, hogy Isten a „LEG…” akkor
be kell látni, hogy nincs olyan amiben bárki képes
lehetne Őt felülmúlni. Így a (meg)engedésben is a
Leg. Megengedését e teremtettségben csupán azok
a törvényszerüségek korlátozzák, melyeket Ő alkotott azért, hogy ez a világ a reászabott rend szerint megbizhatóan- működhessen. (Ilyenek pl. a matematika, kémia, fizika … megismert és még meg nem
ismert törvényei.) Ellene is lehet fordulni. Tagadni
is lehet Őt. Hány istentelen tanrendszer van, élen
az ateista materializmussal. Ő nem tìltja. Még káromlását* is emberi szabályok fenyegetik nem a
Legfelsőbb. Miként lehetne egyáltalán ilyeneket elkövetni, ha Isten nem tenné lehetővé? (* a ’káromlás’ bizonyos becsmérlés, tiszteletlen szavak használata, trágár szidalmazás … ám ha odafigyelünk a szóra,
mi lesz ha megteszem? - „károm” származik belőle.
Láthatatlan, de valóságos, kedvezőtlen következmény - negatìv vissz/a/hatás.) Az Isteni törvény
(ek) alól nincs kibúvó. Amiként enged a MINDEN
úgy tanúja is mindennek és nem hamis. Figyelemmel kisér mindent, ha kedves számára, ha nem megengedő(n). Úgy a (meg)engedés, miként a tanuskodás talán egyszerűen fogadható el, de annál
izgalmasabb a MINDEN ’elszenvedő’-sége. Holott
a szó nem feltétlenül fájdalommal járó keserüség ;
következmény, a következménye mindannak ami
megtörténik. Mivel minden a MINDEN-ben
nyugszik s Tőle semmi nem független, mi több, Ő
mindenben benne is van, hát hogyan lehetne bármi
történés úgy, hogy az Őt ne érintené? A MINDEN-tudat az érintetlenséget ajánlja, mint viszony
(lat) mindenekhez, mert Istent szándékozik követi,
Aki mindent elszenved, mégsem érinti meg. Ő
örökkön TELJES. Soha nincs hiánya, amiként túl
sem csordul, mert bármennyire korláttalan, parányainak nem a korlátlanságot mutatja be, de a
lemondást. B.T.141. „…egyedül csak én birtokom
hat felfoghatatlanság - erő hìrnév szépség tudás
lemondás és gazdagság…” - amiben a lényeg, hogy
az Úr e hat fennséget egyidőben bìrja, „gyakorolja”. Később ìgy folytatja a B.T.-ban; Vagyok
254. „… lemondás a lemondottban s lemondásnak
értelme…” - mert, hogy nem értelmetlen(ség) a lemondás és főképp nem önsanyargatás annak aki azt
gyakorolja, amire már megérett. Éretlen gyümölcsöt hiába cukrozunk, mégis fanyar/keser marad,
éretlen embert hiába cicomáznak bármi szertartásossággal, mégis hamis marad. Avatár Balarám
megerősìti: B.T.421. „…tudd hogy minden gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás … békét hozó lemondás…” Jas azért segìtséget kér a megértéshez; B.T.
563. „…mond Balarám mi lemondás és mond mi
tartózkodás - mit kövessen lelki ember mikor úton

tart Hozzád 564. tudod Jas a vágykésztetést hárìtani
lemondás - eredményvágy elhagyása az pedig tartózkodás…” - a vágy adott. Ki milyen lelki evolúciós fejlettségi szinten tart, olyanok lesznek vágyai.
Mikor a lelki törekvő belekezd a szabályozott életvezetésbe, előbb sokmindent nem ért. Egyre csak
kacérkodik vele Maya Dévi (Illúzió Istennő) Olyankor is késztetés(eke)t érez, amikor nincs közvetlen
inger, de a furfangos elme kreál képzeteket, gyakorta téveseket és a gyanútlan gyakornok könnyen
csapdába esik. Amint azután halad a szabályozott
életvitelben, kezd halványulni azon késztetések ereje, ami korábban kìnozta, elengedhetetlennek tartotta. Legjobb példák erre azon káros szenvedélyek,
melyeket az egyén megértéses megvalósìtással hagyot el. Nem kalandvágyból, kivagyiságból, magamutogatásból. (Mint az egyszeri ember, aki már tizenhatszor szokott le a dohányzásról!) A Legfelsőbb személytelen Mindátható aspektusa, mindent
nyomon kisér, „Ő ki enged Ő ki tanú”. B.T.566.
„…halld Jas jászok öreg bölcse ami lemondásról szól
- három féle miként minden jó szeszélyes és nemjó
567. áldozást és adakozást vezeklést tartani kell - lelki
törekvőnek erről lemondani nem lehet 568. tudd
hogy ezen jótanácsot nem csak hogy követni kell - de
úgy üdvös ha lemondó kötelességszerűn tesz 569. kötelesség elrendezett azt megszegni bìz nemjó - ezért
mindig tedd mi dolgod törekvőnek az való 570. aki
véli fáradságnak kötelesség megtételt - félti testét lemondástól annak útja szeszélyes 571. az ki eredményvágy nélkül végzi dolgát serényen - kötelességteljesìtőn jó úton jár elérhet 572. jó kötésben él ki
szorgos kellemetlent is végez - kìvántért sem rajong ő
már tudja kötelességet 573. lemondani mindenekről
testetöltött képtelen - ezért hát az eredményvágy az
amit elhagyni kell…” - ha még nem megy a lemondás minden kedvezőtlenségről, hát ott az
eredmény, mely utáni vágytól, arra való törekvéstől
a gyakornok mentesìtheti magát. Ilyenkor zajlik a
munka öröme. Nem a siker-, vagy az eredmény
motivál, hanem maga a folyamat, amit örömmel
végez az egyén s ha ez még kötelezettségével is
egybe vág, akkor az valóságos lelki gyakorlat. B.T.
64. „…teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem
érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz…” tesz és ’jó’-t. B.T.139. „…teremtek mint nemcselekvő … 140. tett az engem nem érint meg nincsen vágyam énnekem - ki ìgy ismer nem téved
meg látja teljes lényegem…” - azaz úgy teremt s
mozgat Isten, hogy az nem érinti meg és vágyat
sem formál azok érdekében. A MINDEN B.T.444.
„…minden érzék lényege ( Ő ) mégis érzék nélküli fenntartó ám kìvül álló ( Őt ) semmi nem érinti 445.
távoli és mégis benn van legyen az mozgó álló…”
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anyag természetét értő kötéseket ismerő - s ki áthatót bölcsen belát annak nincs itt teendő
Minden kereső ember addig kutat, mìg olyan tanìtásra nem lel, ami választ ad kérdéseire. (Ha követjük a Murphy-i bölcselet analógiáját; miszerint
„Mindenki addig törekszik, mìg el nem éri azt a pozìciót melynek betöltésére tökéletesen alkalmatlan!”
- akkor ezt a lelki tanulmányokban is érdemes megfontolni. Minden hìvő érett arra, amiben „hisz” ?
Úgy tűnik, ha valaki megállapodott szellemi tanrendszerében, akkor félő lehet, hogy túl-szaladt. Előbbre jár „gyakorlatában” lelki evolúciós fejlettségénél. Az általános gondolat arra inspirál, hogy tekintsünk mindig előbbre, mint ahol tartunk. Ha
másért nem hát fejlődési készségünk trenìrozása
okán.) Lehetne felelősen felállìtani egyfajta „hierarchiát” a sok iskola között (ahogy azt a kineziológia -részben fel is vállalta- lásd pl. 100, 101, 127,
134, 338, 413 hozzáfűzésekben) de a nyilvánvaló
sértések elkerülhetetlenek lennének, az alacsonyabban kvalifikált tan követői felé. Egyszerű emberi
példa szerint nem várható el, hogy egy óvodás egyetemi szintű tanìtással azonosuljon. Abban biztonsággal meg lehet(ne) állapodni, hogy mindegy ki
hol tart, lévén hogy itt van (ember-létben) van még
tennivalója lényegi lénye felszabadulása terén. Annak nincs teendője itt, aki érti az anyagi megnyilvánulás-, benne az anyag természetét, kötőerők és
az azokkal áthatott körülmények kötelékeit és belátja a Mindátható mindenbeni létét. Első lépés ezek megismerése, majd azok tudatosìtása és mindaddig az elvárásnélküli szorgos kötelességteljesìtés,
mìg meg nem valósìtott szintre kerül a tanultakban.
Ismeretek vannak (talán túl bőségesen is) tanulási
hajlam is akad, sőt sok-sok tanuló, aki komoly előmenetelt tett az ismeretszerzésben, azonban a megvalósìtottság még várat magára. Komoly dilemma,
hogy az alacsonyabb lelki/szellemi szintet követőket miként lehet(ne) inspirálni* olyan fejlődésben,
ami valódi lelki evolúciós fejlettségüknek felelne
meg? Tudva levő, hogy az általános ember, még ha
vallásos is, közel sem biztos hogy a maga útján halad, hisz B.T.49. „…lefoglalja minden percét jólét
dicsfény léhaság…” - ami valódi szellemi érdeklődés hiányában természetes. (* az inspirálás késztetés, semmi képpen nem prédikálás, különösen nem
térìtés, még inkább erőszakkal! Ablakot nyitni teljesebb világra s aki akar kitekint/het/ addigi bezártságából. Hasonló a japán ’szatori’ kifejezés, ami a
szatoru /jelentése: ‘tud’/ igéből származik és általában a valóság valódi természete belátásának megtapasztalására használják. Ahhoz hasonlìtják, mint amikor kinyitunk egy ajtót. Azonban egy ajtó kinyitása egyáltalán nem ugyanaz, mint az ajtón belüli
dolgok megtapasztalása és különösen nem az ajtón
való belépés által az ott tapasztaltak megélése.) B.T.

235. „…Jas kérdezi mondjad Uram mit ér ki jó útra
lép - majd világi akarások mégis győznek elméjén
236. sem a tudást nem követi sem nem önzetlenen
él - szertefoszlik semmivé lesz törekvése felhőként
…” - a Legfelsőbb válasza: B.T.238. „…ne csüggedj oh Jas barátom kinek hite sziklakő - hogyha
vét is törekvése soha nem lesz veszendő 239. ki
már egyszer jó úton járt de eltévedt csüggeteg felsőbb létben tölt egy időt majd itt nemesb létbe
kezd…” - persze mindennek értelmezhetősége feltételezi a gyakornok lélekvándorlásba vetett meggyőződését! Egyélet-hitüek mit sem tudnak kezdeni
ilyes bölcseleti megközelìtéssel. Egy életben vannak
arra kárhoztatva, hogy ne csak a világot-, ne csak
önmagukat-, de mindazon tanrendszereket is megismerhessék, ami félelemnélküli elégedettségérzetet
~ boldogság (érzetet) eredményez(het/ne). Valójában úgy marad el világ megismerése, megfelelő önismeret, különösen pedig komplex bölcseletekkel
való találkozás, hogy azok nélkül próbál a sokság
teljes életet élni. Ha ide idézzük a legfelsőbb hat
fennségét: B.T.141. „…egyedül csak én birtokom
hat felfoghatatlanság - erő hìrnév szépség tudás lemondás és gazdagság…” - akkor azt látjuk hogy
sok ember erősìteni igyekszik fizikai testét. Mások
hìresek igyekeznek lenni. Vannak, akiknek -különösen fiatalabb éveik- másról sem szólnak mint a
szépìtkezésről. Nem kevés a tudás/tudomány felé
forduló. Az anyagi javak iránti küzdelem mindennapos. A lemondást pedig leginkább úgy gyakorolják a sokság tagjai, hogy mindazon dologról mondanak le, ami nemesìthetné őket. Belátható, hogy
számukra még bőséggel van teendő. Szerencsére a
valódi tudásra vágyók nem a sokságot követik, még
csak az aktuális normákkal sem azonosulnak. Bizonyos büszkeséggel vállalják nem-normalitásukat. Az
elfogadott vallási rendszerekbe sem tagozódnak.
Nem próbálnak megbújni a hivatalos egyházi körök
védelmében. Szabadságukat- és szellemi függetlenségüket úgy igyekeznek gyakorolni, hogy minél észrevehetetlenebbek legyenek a gyanakvó tekintetek
számára. Mindezt pedig úgy teszik, hogy szem előtt
legyenek (mint, ha normálisok volnának) de állandó
békéjükkel és derűjükkel ne irritálják a normálisokat. Kerülni a bajt. Hiába jut valaki -akár- az Abszolút Igazság birtokába, hiába érti, netán még valósìtja is meg annak ajánlásait, az az egyén sorsa. A
sokságra a kor sajátossága az igaz; szellemi- és erkölcsi hanyatlás. Azok lesznek sikeresek a normalitásban, akik ezt hìrdetik, követik, de olyan álcába
bújtatva, mint ha ez vinné előbbre az emberiséget.
Ez nyugodtan kijelenthető, hisz évszázadok óta
láthatóak a „nagy próféták” akik mit sem voltak képesek elérni az emberiség szintű nemesedésben.
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van ki meditációval másik mód a bölcselet - megint másnak önzetlenség ami Hozzám elvezet
Isten(felé)hez történő „közelìtésnek” sok útja-,
módja van. Ilyenek a fent emlìtett meditációs gyakorlatok*, a tudás** művelése és az önfeladó önzetlenség is. (* a sokféle meditáció Isten-keresésbeni erénye leginkább abban rejlik, amikor a meditáló személy kezdi levetkőzni/elengedni téves önazonosságtudatát - ** a tudás köznyelvileg általában
tárgyi tudást jelent, ami nem hagyható figyelmen kìvül, hisz ahhoz hogy valamilyen képzet felmerülhessen egy kereső emberben, nem baj a bővebb ismeret. Ha azonban az nincs rendezve, akár össze is
zavarhat! A ’tudás’ MINDEN-tudat szerinti legmarkánsabb ismérvei a B.T.437.-441.-ben megfogalmazottak: alázat + nem ártás + hìján levő büszkeség + önfegyelem + hű szolgálat + tisztaság +
becsület + őszinteség + egyszerűség + önzetlenség
+ türelem + változások belátása + érintetlen derűs
kedv + áléntudat elhagyása + nemkötődés semmihez + ragaszkodás csak Énhozzám + elengedve
már mindent + társaságot kerülve + az Abszolút
Igazságnak töretlen kutatása + a MINDEN-nek
mindenfelett látása. Az ezekben való előmene-tel a
biztosabb garancia a kereső számára, mint sem a
könyvtárnyi leìrás.) Már-már lìrikus az a megközelìtése az Úrnak, amikor a Hozzá/Vele való viszonyt szemléljük. Hìvjunk segìtségül egy (felnőtt)
mese részletet. BBB. „Jász Úr és Tündér” -részlet„…A fura társulás (mármint a Jász Úr és a Tündér)
egyszer csak Hat testvérrel találkozott. - Kik vagytok? - ìgy a Tündér s kìváncsin pislogott. - Békesség1 - szólt első. – Szolgálat2 - második. – Barátság3
- harmadján. – Gyermekség4 - negyedik. - Szülőség5
- ötödik. – Szerelmesség6 - utolján. - Egy tűz körül
ül-tek s helyet szorìtottak a lomha Nagyúrnak. A
Tün-dér csak köröttük szálldosott. - Isten hozott szólt Békesség - Mi már ismerjük egymást! - A Jász
Nagyúr csak bólintott. - Mi járatban ? - kérdezi
Szolgálat. - Fölzavart ez a mihaszna - a Nagyúr
csak ìgy morog. - És miben segìthetünk - kérdi Barátság. - Nem tudom, hogy legyen - dünnyög a
Nagyúr. - Bìzz a Legfelsőbben, meglásd Ő
megsegìt - vìgasztal Gyermekség. - Bìzom én nincs
hiba, de mi az mit tehetnék? - Gondoskodj azokról
kiket az Ég reád bìzott - simogat Szülőség. - Azt
teszem egyre csak s nem várok másokat - kedvetlenkedik a Nagyúr. - Jó út mit megteszel - ìgy szól
Szerelmesség - de hol az önátadás? - Csend lett.
Csak Tündér csicsergett és önfeledten kacagott.
Hallgattak. Pattogott a tűz s halkan dúdolni
kezdtek. Ringott a hullámzás, ágak közt szellő járt,
fény-árnyék játszódott, senki nem aggódott…” - és
hogy mire jutottak a „hősök” a hat féle Istenre figyeléssel/Istenhez közelìtéssel/Vele való kapcsolattal? „… - Tudod Csalfa Kedvesem, megtaláltam

amit kerestem - ìgy a zord Nagyúr - Köszönöm
Neked! Szìvem fölmelegedett. Kitártam váram kapuzatát, páncélom s fegyverim leraktam, nyitott,
egy szál ingben7, védtelen vágtam a pusztának8.
Nem hoztam magammal mást, csak a bizalmat és
langyuló nyitott szìvemet. Egyedül jöttem, de Te
Kedves azért mindig köröttem voltál 9. Találkoztunk a Hat Testvérrel; Békesség megtanìtott megbékélésre a világgal s önmagammal, Szolgálat megérttette az alázat fontosságát, Barátság rányitotta
szemem az egyenlőségre, Gyermekség elmondta,
hogy bìz védtelenül is, hisz örök védelemben vagyunk, Szülőség ráébresztett, hogy mások a fontosak, akikről gondoskodnom kell, a Szerelmességet,
meg Te tanìtottad meg Kis Bolond, hisz ha nem
vagy hiányzol nagyon. Ha vagy; derülök és olyan jó.
Ha nem; hát úgy fáj a szìv, hogy belehalok. - A
Tündér megszeppenve hallgatott10…” - 1. Békesség → amikor megtaláljuk belső békénket. Még
semleges a viszony, de üdvös. 2. Szolgálat → az
önzetlen, aktìv cselekvés. Elvárásnélküliség. 3. Barátság → a barátok egyenrangúak. Isten és lél, Isten
és ember között soha nem lehet egyenlőség, de a
barátság létrejöhet. Lásd: Krisna és Ardzsuna barátságát, vagy Balarám és Jas baráti viszonyát. Egyik
sem várt el semmit a másiktól és egyik sem akarja
megváltoztatni a másikat. 4. Gyermekség → a bizalom és az önfeledt ráhagyatkozás. Hiába a sok hìvő,
mikor soha nincs bennük annyi bizalom, hogy nem
nekik kell megoldani az életet. Életük alakìtásában
ők a legfontosabban, de a rendelt sorsot megkerülni senki nem tudja. 5. Szülőség → a gondoskodás.
A viszonzás nélküli szolgálata a „gyermek”-nek,
Annak, akihez szülői a viszony. 6. Szerelmesség →
leginkább a baktival szokás azonosìtani. Egyfajta áhìtatos odaadás, feltétlen szeretet. Egy különösen
személyes vonzalom, amelyben minden más anyagi
és szellemi viszonyrendszer a háttérbe szorul. Áhitat, de oly módon való szeretet/szerelem ami elvárásnélküli + örökkön csak adó + részrehajlásnélküli
(mindegy a másik hogy fogad!) 7. A szìv gyanakvása
eloszlott, a test- és a testi ragaszkodások féltése
megszűnt. 8. Igaz lelki kereső nem a sokságot-, nem
a városi zsivajt, de a csendes-, békés természetet
keresi. 9. Az értelem (értsd: Aki jelen esetben a Jász
Úr) jól el van/volt magában, de ha a szìvbéli érzelem társául szegődik, akkor nő ki az IsteniEmber.
10. A kalandor s a csalfa és csapongó érzelem bármìly önfeledt is, akkor érzi magát biztonságban, ha
értelem mellette áll. (lásd: férfi és nő, férj és hitves
kapcsolatát, mikor az őszinte és kötelességkövető.
Meg van a férfi szolgálat és meg a női. Együttesük
a két gyermek meleg szeretetben történő felnevelésében csúcsosodik ki, a családban.) Önkorlátozás.
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akadnak kik semmit tudnak Énrólam csak hallanak - így érintem meg szívüket s imádattól haladnak
Istennel nem csak meditációs-, bölcseleti-, vagy önzetlen cselekedeti úton lehet kapcsolatot teremteni
-vagy legalább is arra törekedni- de a Róla szóló-,
Vele összefüggő ismeretek hallása révén is. Nem
szabad összetéveszteni a prófétákról, különböző
„isteni küldöttekről” gurukról, szentekről, kimagasló Tanìtó Mesterekről*, stb. szóló történeteket és/
vagy azok meglátásait a Legfelsőbb Személyéről
tudható ismeretekkel! (* nem véletlen a csupa kisbetüs és a Nagy kezdőbetüs megkülönböztetés. A
„kisbetüsök” inkább hit oldalról közelìthetőek meg
/vagy úgy van, vagy nem!/ mìg a „Nagy kezdőbetüsek” az igaz tudás felől ábrázolják a mindenséget.) A MINDEN-t mellőző hìrek nem érintik meg
a lényegi lényt. A lél csak néz ; „- Miket nem mondanak?” - és még Ő is mosolyog, nem hogy az Úr.
Isten úgy tekint az ilyen történésekre, mint a szülő
kisgyermekére, mikor az szabadjára engedi fantáziáját és teljes átszellemültséggel mesél. A szülő megsimogatja a lelkes kis gondolkodó buksiját és vagy
megdicséri, vagy gyengéden figyelmezteti, hogy „Még egy „kicsit” tanulni kell.” A szokásos vallási
tanokra oktató hittanos kicsinyeket, az őket oda beirató -szélesebb látókörü- szülők tudják, hogy majd
eljön annak is az ideje, amikor a felnövő gyermek
valódi tudás iránt kezd érdeklődni – ha el jön az az
idő!** Ha nem, hát meglesz ebbéli életében az aktuális normák szerinti világnézettel. (** a hamis mesevilággal is lehet együtt élni. Még gyermekek közül
is sokan akadnak akik tudják, hogy az ajándékhozó
télapó, jézuska, nyuszi meg a többiek mesebeszéd,
de azért nem tárják a világ elé ebbéli cinkosságukat,
elfogadják az ajándékokat.) A 33. életév körüli un.
krisztusi kort senki nem kerüli el (aki megéli) de
hogy merre- s hogyan folytatja az útját, mit emel
eszményei között első helyre, az a szabad akarat
gyakorlásán múlik. A „krisztus”*** szó jelentése kb
’felkent’ aki rendelkezik azzal a képességgel, hogy a
szellemi életet tűzze maga elé (világi kötelezettségeit el nem mulasztva !!!) Tehát a krisztusi megjelölés nem Jézus Mesterhez kapcsolódik, hanem
ahhoz a lelkiekben törekvő emberhez, aki már elérte azt az életkort, amikor valódi lelkiség felé fordul(hat). (*** más szóval ’messiás’ ≈ segìtő) A
gyermekek lelki/szellemi inspirálása nem hiábavaló,
de hogy ki milyen utat választ, azt csak bizonyos
élettapasztalat/előmenetelt követően teheti valódi
felkentségben. A MINDEN-en kìvüli hìrek a kósza
elmét foglalkoztatják és kötik le. Az emberi fantáziát táplálják. Nem kell őket lebecsülni, hisz évezredek óta képesek olyan hatást gyakorolni akár ál
hìrek is, ami emberiségszintű következményekkel
jár(t). Ezektől napjaink sem mentesek, hisz hány
meg hány tévképzet, koholt állìtás vezérli a politikai

és társadalmi mozgásokat. („Mìg lócitrom van, veréb is van!” - szól a népi bölcselet.) Az ìrásosság elterjedése előtt a szóbeliség volt úgy a köznapi közléseknek-, mint a világi- és felsőbb tudás átadásának eszköze. Ilyenkor nem csak a hang teremtő erejét lehet megtapasztalni, de a személyességet is, a
„mesélő” alakjában. B.T.253. „…vagyok tudjad öreg Jas - éppenìgy a teremtő OM férfierő s térben
hang…” - ahol a „térben hang” ≈ maga a teremtés. (kb. a ’tudományos’ „ősrobbanás”) amivel kapcsolatban nem igényel bizonyìtást a hang mérhetetlen ereje. (Felmerül a „látni” vagy „hallani”? kérdés.
A „- Hiszem ha látom!” filozófiáját megismertük
már az ’élvezkedő’ emberi osztály meghatározottjainak Istenhez való hitbéli viszonyának megnyilvánulásában. A látvány a látszat hordozója, az emberi
szem által érzékelhető tartományban. Kb. úgy viszonyul a ’látni’ és a ’hallani’ egymáshoz, mint a
’hinni’ és a ’tudni’ vagy a templom és annak cicomái a hiten túli valódi tudáshoz. A hang sem mentes az illúziótól, ám a szó jelentéstartalma már felette képes állni a hamisságnak, meg hamisság hordozója is lehet - azisnemis.) B.T.359. „… (vagyok) Védák között hang dallama…” ahol a „Védák között
hang dallama” ≈ a védai himnuszok hangsorainak
vibrációja, azon Isteni rezgés (’hullámhossz’) amin
az Úr „rezeg”. Ez pedig együtt rezonál a lél-el.
Tehát mikor a hallgató a MINDEN-ről hall, akkor
a szìv-, benne a lél örül. Olyan ez mint pl. a mantra-meditáció. A mantrá(k)ban -általában- szent nevek/szavak sorakoznak. Azok zengése/suttogása/
mormolása/éneklése a meditáló számára nem a
szavak értelmét jelentik, hanem miközben azon fáradozik hogy csapongó elméjét lecsillapìtsa, gondolatait féken tartsa/megállìtsa, aközben a mantra
szavainak rezgése örömmel tölti el a lényegi lényt a
szìvben. A lél örül hogy testi ”gazdája” nemesebb
eszmények felé igyekszik. Persze vannak anyagi javakat bevonzó-, vagy testi egészséget-, hosszú életet-, stb.-t segìtő mantrák is, de azokat nem az igaz
lelki törekvők követik. MINDEN-tudatúak is mantráznak („Hari Rám Hari Rám - Rám Rám Hari
Hari” - vibrálják, amikor csak lehet) de tudják (nem
csak hiszik) hogy az Isteni elrendezésekre való (rá)
hagyatkozás előbbre visz, mint az anyagi gyarapodás, a testi egészség, vagy a hosszú élet… A hang-,
a hangvibrációk általi kapcsolódás a Legfelsőbbhöz egy sajátos imádat. A gyakorlatban nem is látszik. Nincs neki szìntere világi szemléletben. Nem
kell hozzá templom, egyház, sem szent hely, még
vallásos gyakorlat sem kell, csak békés-, nyitott szìv,
tiszta értelem és nyugodt elme, ami képes a bìrálatés gyanakvás nélküli (be)fogadására a MINDENről szóló üzeneteknek, a Tőle származó tudásnak.
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tudd Jas mindaz ami itt van mozdulatlan vagy mozgó - lél és burok kapcsolata anyagvilág alkotó
Az anyagvilág -allegórikusan; AnyaVilág- alkotóelemei; „lél és burok (mármint anyagi burok) kapcsolata”. Van a -gyakorlatilag- végtelen sok parányi lél és
mindre burokként borul az, amit anyagként észlelünk. Ha veszünk egy lényt (akit/amit az különböztet meg a léttől, mint létezéstől/lét-formától,
hogy élő - minden lény lét-forma, de nem minden
lét-forma /élő/lény!) azt tapasztalhatjuk, hogy rendelkezik lényeggel, azaz van lényegalkotója, Aki (ìgy
nagy kezdőbetűvel) egy lél. Ha elkezdjük részeiben
vizsgálni a lényt, különböző szerveket és más alkotóelemeket találunk, melynek -mint egész-rész- ugyancsak van lényege, lényeg-alkotó lél-je, de az
már a „nagy” lény lél-je befolyása/”felügyelete” alatt áll. Tovább „boncolva” az alkotóelemeket molekulákra bukkanunk. Minden molekula egy-egy lél
burka, mely lél a molekula lényegalkotója. A molekulák atomokból tevődnek össze és minden atom
lényege egy-egy lél. Az atom átmérője ~ 100 pm
(10−10 m) nagyságrendű; térfogatának nagy része üres (ami ténylegesen a durva fizikai megnyilvánulások ’tér’ alkotóeleme, kvázi „halmazállapota”
mint szilárdnak a ’föld’ folyékonynak a ’vìz’ és ìgy
tovább). A középpontjában található egy nagyon
kis méretű atommag: tipikus átmérője ~ 10 fm
(10−14 m). Ez a nagyságrendi különbség kb. annyit
jelent, hogy ha egy atomot 100 méter átmérőnyire
nagyìtanánk (mint egy nagyobb vár vagy egy harmincemeletes toronyház), akkor atommagja mindössze kavics méretű lenne (1 cm). Ebből talán érzékelhető az atom szerkezeti sűrűsége/ritkasága, mint
ha semmiből állna. Ha ezt megértjük, akkor belátható, hogy mindaz ami körülvesz bennünket, amit
érzékelünk, az szinte üres semmi, mégis mindenként tekintünk rá. (Nem véletlen, hogy pl. a neutrìnók akadálytalanul suhannak át bármìly anyagsűrűségen.) A mag képezi az atom jellegzetességét
és hordozza magában lényegalkotó lél-jét. Miként
az emberi szìvben „lakik” az ember igaz lényege,
valódi lényegalkotó lél-je, minden ember igazi ÉNje, úgy minden atom magjában tartózkodik az atom
lényegi lénye, Aki változatlanul személyes élő, de
már nem a klasszikus Földi értelemben, hanem akként amint minden lél személy. Ennek emberi párhuzamait oktalanság volna kutatni, hisz mìg a lél
örök, addig minden anyagi létezés, benne az ember
is mint élőlény átmeneti/változó/véges. Az ’atom’
a filozófiában valaminek -pl.: a térnek, az időnek, a
folytonosságnak, vagy az anyagnak- a valamilyen
szempontból való elemi, tovább már nem osztható
egységeit jelenti (atomosz a görög „oszthatatlan”).
Eddig őrzi meg atom-jellegét, -tulajdonságait. Tovább osztva, már más jelenségek kerülnek elő. A fizikában az ’atom’-ot elemi részecskéknek nevez-

zük. A parányi, gömb alakú atom, semleges részecske, mely atommagból és elektronburokból áll.
Kémiai úton nem bontható fel alkotó elemeire. Ilyen értelemben az atomok a molekulák és az anyag
alapvető összetevői. Bár az atom töltését tekintve
semleges, mivel magja pozitìv protonokból és semleges neutronokból (közös nevükön: nukleonokból) áll, az atommag töltése pozitìv. Az atom semlegessége a negatìv töltésű elektronok következtében áll elő, mely parányok a mag körül keringve
burkot/felhőt alkotnak. Ellentétben a megszokott
egyszerű grafikus ábrázolással, az elektronok nem
egy-egy határozott/azonos elliptikus pályán mozognak a mag körül, hanem azokat a zónákat tekinti a tudomány elektron-pályáknak, ahol azok gyakorta/legtöbbször előfordulnak. Relatìve szabadon
ficánkolnak a felhőben, azonban mégis vannak kitüntetett helyek, ahol nyomon követhetőek. Az elektronok sem mellőzhetik a lényeget, bennük is
egy-egy lél gubbaszt, egyfajta szomorúsággal, mert
mìg megnyilvánulás fennáll, Ők nem képesek kijutni, akárcsak a neutron, proton és az azokat alkotó más parányok (kvarkok → mezonok és barionok) lél-jei. Ők az örökké megkötöttek, szemben
az élőkben előforduló lényegalkotók nagyobb szabadságfokával. A kvarkok már kezdenek lél-szerű
jelenségeket mutatni, amennyiben részt vesznek
mind az erős, mind az elektromágneses, mind a
gyenge kölcsönhatásban. Az erős kölcsönhatáshoz
azonban szorosabb kapcsolat is fűzi őket, az ő
mértékszabadságuk határozza meg az erős kölcsönhatás mértékelméletét, a kvantumszìndinamikát. (A
magyar nyelv gazdagsága még humorral is festi a
különböző kvarkokat -amit ugyan ritkán használ a
tudományos közbeszéd- mint alsó- felső- furcsabájos- le- fel) Ott vannak még a fotonok, melyek az
elektromágneses sugárzások, többek között a fény
elemi részecskéi, vagy a leptonok, müonok, pionok,
amik mint létezők hogyan volnának elképzelhetők
lényeg nélkül. Csak annak nincs lényege, ami nem
létezik! Hogy miért képes a lél mindenben ott lenni,
legyen az a burok bármilyen parányi is? Azért mert
nem anyag(i) ìgy hát bármi anyagi megnyilvánulásban „kényelmesen” csücsülhet, várva a szebb jövőt. Ugyan már jó messzire jutottunk az anyagban,
mégsem hagyható figyelmen kìvül az allegórikus AnyaVilág kifejezés, ami azért érzékletes és szemléletes, mert hisz a női princìpium a nem anyagi lél anyagba „születés”-ének segìtője. (mint örök, megszületetlennek) B.T.467. „…személytelen energiám
ezen világnak Anyja - tőle a test lél meg Tőlem Aki
vagyok mag Atyja…” - ezen teremtettségben „mindaz ami itt van mozdulatlan vagy mozgó” ìgy épül
fel, miként más megnyilvánulásokban másképpen.
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aki mindenben Engem lát Mindátható Legfelsőt - nem a múló anyagra néz az a lényeglátó bölcs
Az anyag és a lél viszonyát körüljártuk az előző szakasz hozzáfűzéseiben, de nem feledkezhetünk meg
arról a valóságról, hogy minden lél mellett ott van a
Mindátható is, mint a Legfelsőbb személytelen energiája. B.T.452. „…anyag testben nem csak lél
van Mindátható is ott lőn - Ő ki enged Ő ki tanú
történést elszenvedő…” 457. „…az a lényeglátó
bölcs 458. mert ha látja Mindáthatót EGY-ként
tudva Ő MINDEN…” - kettős világunkban nagyon nehéz meglátni az egy-séget. Nem mind-egy,
hanem minden EGY, azaz minden a MINDENben s MINDEN mindenben. Már tudjuk, hogy a
lényeg-, mindenek lényege egy-egy lél, Akiket beburkol az anyagi megnyilvánulás, ami nélkülük nem
létezik, hisz B.T.249. „…megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld vìz lég hő térrész
egyszer ész értelem s hamis én 250. ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség - minden létnek leglényege parány részem örök lél 251. tudd hogy
minden Bennem nyugszik mikor van és mikor
nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és
ne csak hidd 252. minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon…” - majd - B.T. 507. „…lél fölött van Mindátható ki Legfelsőbb személye - öröklétű s fenntartója hármasvilág egésznek…” - bár
lél a lényeg, de minden lényeg lényege mégis a Legfelsőbb. B.T.254. „… (vagyok) minden lényeg lényege…” - nyilatkozta ki Avatár Balarám, mert hisz Ő
a forrás és Ő a cél, Ő mindenek értelme. B.T.608.
„…kötelesség tétel közben aki csak Engem imád Mindáthatót okok okát tökéletes nem hibáz…” - ezért (is) ajánlja a MINDEN-tudat a kötelességteljesìtő Istenes létet, mikor a lelki törekvő tudja, hogy
B.T.623. „…ott vagyok Mindáthatóként minden
szìvben tudhatod…” - amiért-is nem kell sehova
elzarándokolni, hogy az Úrral együtt lehessünk.
B.T.316. „…tudd Jas hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem - örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem 317. életük már harmonikus folyton Rólam zengenek - kötelességteljesìtőn élnek
önfegyelmesen…” - mely önfegyelemnek része a
belátása a Legfelsőbb MINDEN-ségének s közben
az emberi anyag/test esendőségének. Mert tudni
kell hogy B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő…” - realista tisztában van ezekkel,
nem gondolja, hogy néhány „jól irányzott ima” némi gyómás, vezeklés, vagy más ájtatos áldozat felszabadìtó lehet. Épp ezért igyekszik megvalósìtottan tudomást szerezni a lélekvándorlásról, a viszsz(a)hatás (karma) törvényéről, miközben követi a
szabályozó elveket, benne a vegatáriánus életvitelt.
Örök értékeket keres, „nem a múló anyagra néz”

Érti s látja az elrendezéseket, bennük s rajtuk az Úr
kezenyomát, Őt Magát az AnyaVilág természeti
pompájában. Nem igyekszik versenyre kelni a teremtettséggel, sem fölébe kerülni annak. BBB.
„Legszebb zene” -részlet- „…Mondta Tátos jó Öregje: - Gyakran ott van lényege -több dolognakahol sokan, nem gondolnak értelmet…” - az anyagelvű világszemlélet legfeljebb az anyagig- s az anyagi kölcsönhatásokig vezet, de már tudjuk hogy „a
világ nem csak tény” BBB. „Jász Úr és Tündér” részlet- „…A Tündér újra csak táncra kél. - Tudom, tudom! - ìgy incseleg - kristály tiszta az értelem, de a világ nem csak tény, örökkön ott búvik
remény. Jó Ura! Te olyan szilárd vagy, mint a Föld,
mégis valami folyton gyötör. Gyere, fogjál meg
hogyha tudsz, nagy erőddel lám mire jutsz? - A Jász
Úr óvatlanul a Tündér felé kap. Oly gyors, harcban
edzett sziklamarka, hogy a Tündér még csak nem is
pislant. De lám; ott a bezárt acélmarok s ott a Tündér, de nem rabon. Mint a látszat olyan teste, s egyre kacag csak a beste. - Nosza mi van dicső harcos?
Nézd csak milyen üres markod! Nincs ott semmi,
már elhiszed? Érzést az Úr másból teremt. Nem a
sötét anyag hona, az csak lomha, nagy és buta. - A
Jász Úr fölhúzta egyik szemöldökét és derűsen elgondolkodott. Tudta eszével, hogy a világban minden rendben. Tudta, hogy mi az elrendezés. Értette az öt formát; a földet, ami szilárd, a vizet, ami
szétfolyik, léget ami fürgén illan, lángot ami úgy rezeg. Tudta ő a tér képletét, azt mi léttér, véget nem
ér. Megtanulta már az evilági, három láthatatlan képét is; észt, értést és érzetet s azt is tudta nagy eszével; mi a hamis éntudat. - Azt hitted, az Úr csak
ennyi? Buta anyag s értelem? - incselkedik tovább a
Tündér - s hol a MINDEN, hol teljesség, hol mi
élet érzete? Mit gondolsz, a napsugárról, ami szìved
szúrta át, anyag az, vagy nagy okosság, nem érted
ezt Jóbarát! - A Nagyúr elröstellte magát. Elhallgatott és csendesen ballagott tovább…” - Nincs
mese! (?) De van mese és a mese él. A mese nem
„lányregény”, a mese nem csak misztérium, de az
az örök tudáshordozó amivel embernek számolni
kell. Mivé is lennénk mesék nélkül? Honnan kapnánk igaz válaszokat a sok-sok örök kérdésre? A
mesék gyakorta igazabbak bármìly valóságoknál.
Mesében nem kell tartani az ìró fondorlatától, hisz
úgy sem hiszi el az olvasó. - Ez csak mese! – gondolja derűsen és nem erőlködik azon hogy megfejtse a sorokat, csak engedi hatni. Csak sietség maradjon el. Most ráérünk. Nem sürget semmi sem.
BBB. „MOST” -részlet- „…Tudd meg Én mint Örök Idő, meg nem állok, nincs delelőm, MOST-kor
is csak villantásra merevedek; ki tud, láthat…” B.T.
370. „…örök Idő is Én vagyok…” - szólt az Úr.
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mert ha látja Mindáthatót EGY-ként tudva Ő MINDEN - akkor sosem téved már meg rálép helyes ösvényre
A MINDEN EGY, -Isteni- lél parányainak száma
végtelen. Mivel minden lél a MINDEN -bár parányi, mégis- szerves része, minőségileg mindenben
olyan mint a MINDEN. Minőségileg! Mennyiségileg összemérhetetlen a különbség! Ha a MINDEN
EGY és minden paránya olyan mint Ő és minden
paránya ott van mindenben a legapróbb anyagi
megnyilvánulástól a legnagyobbig (bolygók, Napok,
galaxisok…) akkor minden megnyilvánulás a MINDEN része, az Ő EGY-ségében. Azaz, minden egy
miközben minden(ki) más! Egy-ség a sokságban /
sokság az egy-ségben, mint az egyidejű azonosság
és különbözőség, az ’azisnemis’ törvény szellemében. A végtelen sok lél hiába (parányi szerves) része a MINDEN-nek, mégis szuverén identitás(u) egyéniség. Ők mutat(hat)ják meg a MINDEN végtelenségét és végtelen sok arcát. Benne a MINDEN-ben, de függetlenül, szabad akarattal, szabad
választási lehetőséggel, attól függő mértékben, amilyen mértékű a lél anyagi burok általi (be)fedettsége.
Független és önálló minden lél (befedettsége függvényében megnyilvánultan!) de mind mellett ott a
MINDEN, Mindátható aspektusa alakjában/formájában/képében. Mikor eddig eljut a gondolkodó,
akkor már nem téved el/meg és helyes (szellemi/
lelki) ösvényre képes lépni, ha akar. Miért eszményìti a MINDEN-tudat a kóborló nomád életet? Előre kell bocsátani, hogy a megfelelő szellemi sìkú
„nomádság” mára gyakorolhatatlan. Léteznek nomádok elvétve, azonban azok szellemi/lelki megvalósìtottsága jobban hasonlìt a világiakéra, mint sem
az önmegvalósìtott lelki bölcsekére. Talán utolsó
maradékaik voltak kb. az ausztrál IGAZAK, akik
már fel sem lelhetőek. (Maguk vállalták a kihalást.)
Nem megoldás a kivonulás a normalitás*ból, hisz
hiába a fizikai elkülönülés, a Földet mára behálózó
kapcsolatrendszerek (túlnépesedés, közlekedés, média, informatika, kommunikációs csatornák…) következtében ha más nem, az elektromágneses
szmog felhőként borul minden(ki)re. Ennek egészségkárosìtó hatása is vitatott a (hivatalos) tudomány
köreiben, hát még az a része amit az „ezo”-tudomány sem „mér” azok a láthatatlan, fizikailag kimutathatatlan hatások, melyek az emberi (s minden
más) testet átsugározva, következményekkel járnak.
(* a hely-idő-körülmény szerint, az aktuálisan elfogadott) Nincs hatás ellenhatás nélkül - még ha azt
nem is értjük, nem is mérjük. A klasszikus -ideálisnomádság akkor értelmezhető, amikor még nem
volt túlnépesedés. Nem értek még össze az életterek. Amikor léteztek olyan vidékek, ahol a magas
tudás ismert volt. Mindezek mára megváltoztak. Az
egykori kóborló nomád életben -részben tudatossági alapon, részben az elrendezések következtében

- nem tudott kialakulni felhalmozás. A hamvasztásos temetkezés következtében nem volt halál utáni
test-imádat sem. Semmiben nem volt állandóság,
leszámìtva az Isten-tudatot ! Ahol mindig minden
változik, ott az abban élőknek is folyamatosan idomulni kell. Tartózkodni kell a környezet- és mások
megváltoztatásától, vagy erre való törekvésnek még
csak vágyától is. Nincs birtoktudat. Nincs ragaszkodás semmihez. Elfogadás. Az ìgy élő őseink azért
tiszteltek mindent, mert tudták/látták mindenben a
lényeget és a Mindáthatót és értették az EGY-séget. Minden összefügg mindennel és semmi nem
ragadható ki a nagy egészből – követekezmény(ek)
nélkül. Amint eltűnt-, vagy ahol sosem volt az Abszolút tudás, ott kb. úgy fejlődött az emberiség, ahogy azt a történelem**- és az ős-történetkutatás
megìrja. (** Nem felejthető, hogy az ìrott történelmet mindig emberek ìrták, sosem elfogulatlanul és
sosem ok nélkül maradtak fenn azon sorok, amivel
általában találkozni lehet! Mindig meglepő, amikor
„titkos” eltűntnek-, vagy elrejtettnek vélt iratokat- s
azok üzenetét találják meg.) Így az emberi megtévedés elkerülhetetlen (volt s van) ahogy a számtalan
ösvény többsége sem a ’jó’ a helyes Istenes irányba
visz s vezetett egykoron. Nem ok nélküli a sok tévelygés. Az a tudás amely nélkülözi a MINDEN-t,
az Ő személyességét, Teremtő-, Fenntartó-, Pusztìtó aspektusát, Mindátható személytelen energiáját, a lél-t, a lélekvándorlást (reinkarnációt - különösen pedig azt minden élőre kiterjesztve!) és viszsz(a)hatás (karma) törvényt, mint a legalapvetőbb
axiómákat -meg még ezek folyamodványait- az a
tudás hiányos. Az a szerencse, hogy nincs szükség
mindenki előtt az Abszolút Igazság feltárására. Aki
nem érett rá, annak hiába bármìly érzékletes bemutatás. (Állna csak hitetlenül, miként a paraszt bácsi
az állatkertben a zsiráf kifutója előtt: - Ilyen állat
pedig nincs! - megállapìtással.) Az a „látás” amiről
Avatár Balarám szól természetesen nem a vizualitás, nem a szemmel látható, hanem a helyes megkülönböztető képesség. Nem is való e „látvány” a
„- Hiszem ha látom!” - alapú ’élvezkedői’ hitrendszerkövetőknek. Nem véletlen a „Bizalmas Tanìtás” sem, ami nem „Titkos” de bizalmas, amit azzal
osztanak meg, aki fogékony és képes különbségtételre; ’jó’ - ’nemjó’ között és a ’szeszély’-t is értve
belátja. B.T. 629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik
nem bìrják hallani…” - miközben 630. „…azoknak
akik hìveim bizalommal oszthatod…” - ajánlja az
Úr. Nincs ebben a tanìtásban semmi titok, de nem
szembesìthető vele mindenki. B.T.629. „…ha Rám
irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani…” - az
emlìtett „helyes ösvény” annak helyes, aki ott tart,
aki máshol, annak ott a sok-sok más -neki- helyes.
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aki látja a cselekvőt tudja anyag s kötés az - az lát tisztán az érti már lél a bajban ártatlan
Már tudjuk, hogy a Földi történésekben nem Istensem pedig nem a lél-ek a cselekvők. B.T.139. „…
teremtek mint nemcselekvő…” - mondja az Úr, amiből kiviláglik, hogy még a teremtést is nemcselekvőként „követi” el, hát még a teremtettség működését/működtetését. Teremtő aspektusa által
teremt, Fenntartó aspektusa által fenntartja azt és
Akik számára mindez történt, a lél-ek, létükkel, anyagbéli létükkel működtetik. B.T.10. „…ami mozgat az a szent lél…” - miközben; B.T.183. „…lél az
bizony nem cselekszik természet mi sarkalló…” külön kell választani az emberi tettek, -cselekvések
mozgatóit és a teremtettség -anyagvilág- mozgásbeli működését. Tekintve, hogy a Bizalmas Tanìtás
elsődlegesen emberi problémákkal kapcsolatban kìván segìteni -miközben jól körülìrja a teremtettséget és annak működését- mégis praktikusabb -ittmegmaradni az embernél és annak motivációinál,
késztetéseinél. B.T. „…18. mi látható átmeneti mi
valódi el nem múl - lényeg látó bölcsek előtt tudást
fedő köd lehull 19. meglátják ők minden dolgok ágát bogát lényegét - tudják mi az ami mozgat elpusztìthatatlan lél…” - mégpedig oly módon, hogy
minden létezés lényegalkotóiként, résztvesznek a
nagy játékban. B.T.85. „…földi lény a tétlenségben
pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat
mint késztetés szeszélyben…” - ezen túl (mármint
a jó-szeszély-nemjó kötelékén túl) és ezen belül ami
embert motivál, az az B.T.118. „…önös vágy az ami mozgat…” - egyfelől, másrészt a tudatlanság.
B.T.183. „…nem lél az ki bìztat hanem nemtudás
mi mozgató…” - vágy és nemtudás. Hogy melyik
van előbb? Talán az egyén önös vágya, viszont önössége/énközpontusága a nemtudásból eredő tévképzete valódi kilétével kapcsolatos. Amint a lél
anyagba merül, testet vonz/ölt magára, elfeledi igaz
kilétét. Isten nem úgy törődik a teremtettséggel, annak minden lakójával, hogy folyamatosan egrecìroz,
hanem a teremtéssel megalkotja elrendezéseit, a
természeti törvényeket, melyek részben önműködők, másrészt bizonyos területekért felelős Felsőbbségek hatást gyakorolnak az eseményekre. Mikor úgy szól Úr Balarám, hogy B.T.394. „…vagyok
a végtelen idő mozgató és pusztìtó…” (más megfogalmazásban: idő vagyok, világok pusztìtója) akkor
sem Magát tünteti fel közvetlen mozgatóként, hanem azt az Örök Időt, melynek haladása következtében a változások zajlanak. Ha nem volna idő,
nem történne változás, minden állna, a megállás pedig maga a halál, kiterjesztett értelemben a nemlét,
mivel a létezés elrendezett természete a mozgás, a
változás. Aki tudja, hogy a (természeti) anyag s a
kötőerők (kötések) a döntő befolyásolók - B.T.177.
„…tisztán lát az ilyen személy érzékek mik mozgat-

nak - lél az soha nem cselekszik test hogyha lát
vagy ha hall…” - ám ne csak az érzékszervek „haszonélvezőjét” az érzékeket firtassuk, más is van
még B.T.575. „…öt oka van cselekvésnek ők az
örök késztetők - kik a tudás elemzői egyre csak ezt
hirdetők 576. helyzet és a hamis énkép érzék ami
ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami elrendezés 577. helyeset vagy helytelent tesz ember
oka mindnek ez - legyen az tett csak gondolat vagy
akár a beszédje 578. mit sem lát ki magát hiszi minden változás okán - éretlen ki ìgy cselekszik nem
látja mi valóság…” - mint ha rajtunk kìvül zajlana
minden történés miértje? Igen is, meg nem is. Első
helyen természetesen Isten áll. B.T.490. „…Tőlem
jő mi mindent mozgat köteléket és létet - Bennem
mindnek foglalatja szeretet és örök rend…” - ahol
a ’szeretet’ az elvárásnélkülin adó és részrehajlásnélküli Isteni szeretet, a ’rend’ pedig az elrendezések „mechanizmusa” mert, hogy -szinte mechanisztikusan- kifogástalanul működnek. B.T.623. „…ott
vagyok Mindáthatóként minden szìvben tudhatod kápráztató energiám élőt bábként mozgató…” - ahol a „kápráztató energia” ≈ az érzelmi alapon fel
nem ismerhető erő (Maya Dévi, Illúzió Istennő
játéka) ám a tudással megérthető elrendezések, melyek mintegy predesztinálják az embert. B.T.451.
„…forma kötőerők révén kényszerìti a testet…” mármint a létforma, ami elsődlegesen eleve elrendez (más fajtánként a növények, más az állatok s az
emberek testi kerete, amiben működik). Mégis
mind-e „kavarodásban” van lehetőség áldozatos életre. B.T.585. „…kötelességét ki teszi vágyak nélkül
kitartón - annak minden tette áldott köteléke tiszta jó
586. cselekvés mi vágy tüzelte erőlködő törekvés –
megtévedett éntudatban az egy merő szenvedély 587.
visszhatásra nem tekintő önös ártó cselekvés - jellemzője bizony nemjó miből nincsen menekvés 588. jót
és rosszat egyként élő alázatos cselekvő - érintetlen
mindenektől jó az ilyen törekvő 589. szeszélyes ki
tisztátalan jóra rosszra egyként tör - vágya hajtja s tett
jutalma irigy s mindig esendő 590. aki makacs rest és
lomha sértő s rosszindulatú - csalfa hazug ingadozó
nemjó ami rajta úr …” - el lehet dönteni, ki merre- s
milyen úton/módon élje életét. B.T.56. „…összes
földi tettnek éke kettős látást hagyni el - elvárásnélküli
legyél ez a lét művészete…” - hát ; B.T.112. „…vedd
e bizalmas tanìtást élj mint szól a jótanács - ha követed nem fog hatni tettet érő visszhatás 113. értsd meg
mind vesztébe rohan ki e tudásra legyint - oktalanul
teng csak élte kárhozott ő és irigy 114. mit ér az ki természetét köti gúzsba csüggeteg - bölcs is teszi azt mit
diktál ha még oly gyarló szìve 115. aki tett gyümölcsét
várja viszolyog vagy vágyódik - ne engedj a késztetésnek bìzzál legyen bárhogy is…” – lássunk tisztán.
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ki a sokságot átlátja mindnek érti lényegét - tudja az hogy áthatásom adja világ egységét
A MINDEN-tudatban a „sokság” kifejezés általában a sok ’élvezkedő’* meghatározottságú embert
jelenti (az emberiség 99,99…%-át – lásd legalább a
12, 23, 24, 47, 63, 83 szakaszok hozzáfűzéseit)
azonban itt a korábbi szakaszokban sorolt sokmindent és mindazt aki/ami körülvesz bennünket. Ezt
a sokságot nem szabad pejoratìv, lekicsinylő értelemben kezelni, hisz mind a Legfelsőbb gazdag
fantáziáját és sokszìnűségét mutatja meg. Egyikükés egyik sem ment(es) sem lényegalkotó lél-től, sem
pedig a Mindátható-tól! Ezt kell (át)meglátni. (*
tudni kell, hogy jelen korunkban nincsenek tiszta
viszonyok, ìgy az emberi osztályba-sorolhatóság
sem vagy-vagy, nem csak-csak. Mindenkiben ott a
’gondolkodó’ az ’uralkodó’ és a ’nyerészkedő’ is,
legyen az akár ’élvezkedő’ meghatározottságú - még
ha csupán épphogy érzékelhető mértékben is. Ritka az elvetemült puszta élvhajhász /kóros eseteket
leszámìtva, bár ott is létezik, csak tökéletesen befedi a függőség/ még a leg mohóbb nyereségvágyóban is szunnyad más hatás, mint ahogy a vezető
jellegű sem mentes némi lelkiekben értékes gondolattól. Persze ez épp ìgy érvényes forditva is. Nincs
’gondolkodó’ uraló-, nyerő-, élvező beütés nélkül.
Nincs ’uralkodó’ nyerészkedési hajlam nélkül, vagy
élvezetvágymentesen. Ahogy a ’nyerészkedő’-k igencsak vonzódnak a testi élvezetekhez is.) B.T.
184. „…bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen
Legfelsőbb - testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt 185. ám ha tudás felszìnre jut Napként ragyog mindenre - eloszlanak tévképzetek test lényege feléled 186. mikor minden a MINDEN-ben elme hit és értelem - szilárd örök menedéket lel az
ember Énbennem 187. aki ìgy vált igaz bölccsé különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt pap kutya s
ki azt eszi 188. kiegyensúlyozott ember aki mindent
egyben lát - önmagában teljes MINDEN örök szerves része már 189. jóban rosszban érintetlen derű
bánat egyre megy - hiszen tudja minden MINDEN
nincs rajt kìvül semmi sem 190. MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt - az kit semmi
nem érint meg éli boldog álmait 191. mindig változó világban minden mindig változik - bölcset véges élvezetek képzete sem mámorìt 192. igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait 193. érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből…” - (mikor felmerül a B.T. idézeteknél értelmezhetőségi bizonytalanság, érdemes mindig az aktuális szakasz hozzáfűzéseit segìtségül hìvni, ha többre nem hát némi
inspirációra - „Több szem, többet lát”) Aki átlát az
anyagi burkon, az érteni fogja a Mindátható Isteni
energiát, ami biztosìtja az egy-séget. Mindenben u-

gyan olyan lél van. Bár minden lél szuverén identitás, mégis mind a Legfelsőbb mása itt amitől az
egy-ség elkerülhetetlen. A sokság általános szeme
az anyagot látja és a kötőerők működését. Nem a
kötőerőket (hisz arról nem is tud), hanem azok kevert hatásainak következményét. Egy banális példa:
aki olyan mértékben fogyaszt alkoholt, hogy az kihat érzékelő- és ìtélő képességére, az a ’nemjó’ és a
’szeszély’ uralma alatt torz képet lát, nem veszi észre a ’jó’-t. (A csekély alkoholfogyasztás is hatást
gyakorol, csak még nem torzìtó következménye
merül fel, hanem gátlásoldó, feszültségcsökkentő,
lazìtó hatása ami odáig fajulhat, mint a bedrogozott
KisRóka esete, amikor az leveti magát a szikláról s
mikor a mellé ereszkedő sas kérdésére, hogy - Te
tudsz repülni? - Nem! - a válasz. A sas pedig csak
megjegyzi: - De laza vagy !) Mind e helyzetet pedig
Illúzió Istennő oly fondorlattal ruházta fel, hogy az
ilyen ember ezen állapotában szentűl meg van győződve helyes látásáról. A kellemetlen következmények ismertek (esés-kelésekben, járművezetési anomáliákban, rossz döntések garmadában …) A hamis (meg)látáson kìvül, az értő értelmező képességet is nélkülözi az eltompìtott, bódult állapot. Amikor az érzékelhető érthetetlenségen tépelődik az
egyén, akkor mindezt bizonyos távolságból kell(ene) szemügyre venni. Mint a festő, mikor időrőlidőre hátrébb lép, vagy csak fejét húzza távolabb a
vászontól, hogy az amúgy tökéletesnek szánt apró
részleteket, egészben láthassa. (Egységélmény) Sőt,
még hunyorìt is a művész, hogy az aprólékos élességet akár homályosan érzékelhesse együtthatónak.
(Tükör által homályosan – mikoris piszkos a tükör.)
B.T.119. „…miként tüzet annak füstje anyaméh a
magzatát - tükröt meg a porlepel fed élőt akként
burkol vágy 120. olyan ez a vágy mint a tűz lobog
hogyha táplálod - még a bölcsek elméjét is kéjkésztetés átláncol 121. lélt borìtó anyagtestben vágy
mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet s
tévutakra sarkaló 122. bölcs belátás fő ellenét legyőzni csak úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod 123. csapongó érzékek felett ész s
azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél…” ám hiába a legmagasztosabb a lél -mindenek lényege- hiába annak Isteni teljes és tökéletes tudása, ha
azt az a sokság/sokminden ami a bevezetőben emlìtésre került oly sokrétűen (milljomrét) fedi el/be
hogy igazán tisztán látni nagyon nehéz. Mindebben
a legfőbb nehézség, hogy a sokság (a sok-sok általános ember) mindezt nem is akarja látni. Felnőttek
is úgy viselkednek, miként a kisgyermek, aki elfordìtja fejét mindattól, amit nem szeretne (látni).
Egyik legerősebb köteléke minden embernek a félelem, mégis a félelem (akár ön)szìtása folyik egyre.
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teljes vagyok önmagamban épp így teljes minden lél - bármiben is tartózkodik nem övé a cselekvés
Aki teljes, annak ugyan mire van/volna szüksége?
Ez a kinyilatkozás bizonyára érthetetlennek tűnik
különböző felekezetek követői számára, hisz az ő
uruk mindenfélét kér, parancsol, eltìlt, vagy bìztat.
Vagy Isten füllent(ett)? Egyfelől kijelenti, hogy teljes, majd máskor meg mindenféléket kér(ne)? Lehetne ez (is) akár egy ’azisnemis’ helyzet? Ugyanez
igaz minden lél-re is? Az Úr ìgy fogalmaz. Azaz lél
számára sincs szükség semmi anyagi/testi dologra,
ami csak vágyforrás, ami tett-, vagy késztetés az testi vonatkozású. Nézzük át miket „kér” „ajánl” ’javasol” Avatár Balarám, mint Isten, Aki a MINDEN,
elöljáróban hozzá téve, hogy ezekre Neki van igénye, vagy Tanìtványának van rájuk szüksége ? B.T.
11. „…lényeglátó bölcs szemeket nem zavarja változás - te se búsulj vérid vesztén…” - miként Jast
eltanácsolta a búslakodástól az Úr, úgy számunkra
sem lehet más tanìtás, hogy ne elveszteink miatt
szomorkodjunk, hanem örüljünk annak, hogy az
illető vagy jobb körülmények közé születik újra,
vagy pedig olyan üdvös helyzetbe, hogy kijavìthatja
ebbéli élete vétkeit, tévedéseit. Nem véletlenül
mondják, hogy „Minden halál, egy új élet kezdete !”
B.T.13. „…ki boldog ki boldogtalan van ki örül
van ki sìr - hideg meleg fény és árnyék mind egyre
csak változik 14. ne higgy az ìly változásnak ez csak
látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta
láthatást…” - ne higgyünk a változásoknak, ne tartsunk tőlük, egyik sem istentelen. Még a valódi tudás-ismérvek között is ott van, hogy annak egyik fontos- eleme a B.T.439. „…változások belátása…”
B.T.29. „…lél a szilárd mozdulatlan ésszel föl nem
fogható - ne bánd jó Jas testek vesztét ne légy mást
se áltató 30. sose bánkódj még akkor sem ha azt
véled lél haló - születő majd ismét múló ne bánd
azt mi forgandó 31. mert mi meghal bizton új lesz
miként új is mulandó - lásd ezt tisztán föl a fejjel jó
barátom rétlakó…” - a világ- s benne minden forgandó, az örök „kerék” forog, van hogy fent, máskor lent. B.T.50. „…kedves Jas én jó barátom figyelmed csak rám szegezd - ne ragaszkodj földi
képhez tudd csak látszat mind e hely…” - ha viszszatekintünk a B.T. 456. hozzáfűzéseihez, ott többek között elhangzott, hogy „az atom szerkezeti
sűrűsége/ritkasága, mint ha semmiből állna” - mégis amikor anyag összeáll, érzékelhető jelenségeket
mutat. B.T.53. „…ne légy tétlen ne is higgyed eredményvágy megsegìt - ne káprázzon szemed fénye
tedd mit kell és bìzva bìz 54. tett gyümölcsét sose
vágyjad egyformán élj rosszat jót - ha ìgy teszel
nem ér hiba hozzám jutsz el utadon 55. csak sajnálat illeti azt kinek földi jó a cél - lépj az útra minek
vége mindent világìtó fény 56. összes földi tettnek
éke kettős látást hagyni el - elvárásnélküli legyél ez

a lét művészete…” - mind a lelki törekvők tisztulási
folyamatában való előmenetelre sarkallnak, nem támasztanak önös igényeket. B.T. 111. „…vesd el
minden kételyedet reám gondolj kedves Jas - cselekedj csak töretlenül ne keresd mi miként van 112.
vedd e bizalmas tanìtást élj mint szól a jótanács - ha
követed nem fog hatni tettet érő visszhatás…” - az
Isteni ajánlásokon kìvül B.T. 142. „…kövesd ősök
jó példáját kik önzetlen megélték - mi sorsuk volt
mi útjuk volt s szent honomat elérték…” - ahol talán a legfontosabb a ’jó’ példa! B.T.169. „…vesd el
minden csüggedésed oszlasd kétségeid el - szent tudásnak pallosával sötétséget kettészelj…” - a Hari
Rám mantra mindig úgy kezdődik: „Tisztelet Hódolat
Lelki Tan Mesternek - nemtudás sötétjét tudással
oszlat el ! ” B.T.282. „…ezért mondom Reám
gondolj kötelesség tevőként - bármit tegyél Nekem
áldozd önzetlen légy örökké 283. csak ìgy lehetsz
sorskovácsod ha rendìthetetlen vagy - kitartóan
szabályozott életvitel felém hajt 284. gondolj úgy
Rám mint EGY MINDEN aki azisnemis lény mindentudó ősi lelki Nap formájú mindenség…” nem véletlen a több Nap-központú szellemi iskola.
B.T.330. ajánld amit megcselekszel eszel s amit áldozol - add őszinte lemondásod Hozzám ér ajánlatod…” 337. … mindig gondolj Reám elméd szegezd MINDEN-re - akkor nem tévedsz meg soha
hajlékomat eléred…” 417. „…kóbor elméd szegezd Énrám értelmed Enyém legyen - ha ezt teszed
teljesen élsz tudatosan Énbennem…” 534. „…
vedd e Bizalmas Tanìtást s kövesd kötelességed tedd ezt s meglásd Jas barátom segìtenek intelmek
…” 619. Nekem ajánld minden tetted légy hű Hozzám örökkön - MINDEN-tudat általvezet útba került göröngyön…” 624. „…hódolj meg a MINDEN előtt Nála keress oltalmat - ha ìgy teszel békére lelsz elérsz legfőbb hajlékra…” - ha lelki törekvő nem aprózza el magát s nem tévelyeg a sokféle „közvetìtő” és szellemi ösvény között, akkor
kapcsolatra lel a Legfelsőbbel. B.T.627. „…értelmedet Reám szegezd légy a Hìvem szolgálóm - áldozz Nekem megigérem Hozzám jutsz el barátom…” - változatlanul nem önös az Úr ajánlása, de
Tanìtványt segìtő. Sosem Istennek van szüksége
hìvére, hanem forditva. B.T.628. „…kerüld minden
vallás útját egyedül Enyém legyél - néped s téged
mind megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj…” soha nem tér rossz útra aki a Legfelsőbb felé tart.
B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik nem
bìrják hallani - ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani 630. azoknak akik hìveim bizalommal oszthatod - ha ìgy teszel Engem szolgálsz Hozzám érsz majd utadon…” - a MINDEN szolgálatának biztos útja az önzetlen kötelességteljesìtés.
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bár az anyagtérben lakik mégsem érinti meg az - lehet lélnek bűnös burka ő mégis tiszta marad
Az a megszámlálhatatlanul sok lél mely (Akik) világunkat s benne minket is lényegalkotással lát el (miközben e mindenség minden elemét kitöltik) e teremtettség fennálltáig (meghatározó tőbbségben*)
itt tartózkodik. Azok (Ők) mindenben a központ(i
elem). Nem ember körül forog a világ, hanem minden a maga lél központja körül „forog”. (* a
felszabaduló lél-ek kijutnak e megnyilvánulásból,
annak megnemnyilvánulta előtt!) Amint értesül valaki a lél létezéséről, majd alapos átgondolást követően megérti, majd belátja az Ő kibenlétét akkor
a „Ki vagyok én?” kérdésre is egyszerű lesz a válasz. Ki vagyok? Egy lél, Aki ide tévedt, most pedig épp bennem biztosìtja lényegiségem (mindenkiben egy-egy külön lél !) Ő sosem pusztul el, ìgy
ha megértjük valódi kilétünket, máris teljesült az örök élet vágy(a)/gondolat(a). Ha testi valónkat szeretnénk konzerválni, bizony hiába, előbb-utóbb
minden szétporlik. (Milyen érdekes is, hogy az éltető oxigén az egyik leg agresszìvebb oxidáló/öregìtő/”visszaalakìtó” mint ahogy a természetben
leginkább oxidként előforduló anyagok „finomìtó”
feldolgozásukat követően oxigén hatására igyekeznek „vissza-alakulni” „ős-állapotukba”). A szellemi
hanyatlás talán első -tapintható- lépése volt a testtel
való olymértékű azonosulás, hogy azt imádták(ják)
nem csak élő állapotában, de még halálát követően
is. A különböző halottkultuszok, azt célozták/célozzák meg, hogy a szeretett ember, eltávozását követően is minél közelebbi formában maradhasson,
éltében megkedvelt állapotában. (koporsós temetkezés, mumifikálás…) Pedig bizony, amint elillan a
lél, szépen fokozatosan távoznak el a testalkotó elemi részecskékből is azok lényegalkotói (egy-egy
lél) és amint lél nélkül marad egy élő, kisebb vagy
nagyobb része, az bomlásnak indul. Megrohanják
olyan lél-ek, melyek létformájának feladata a lebontás. (Kérdezik gyakran, hogy miért javasolja a
MINDEN-tudat -is- a gombák fogyasztásának mellőzését? Azért, mert a gombák alapvetően lebontó
szervezetek, penészgombáktól az ehető gombákig.
Nem szeretik-, nem bìrják a Napot -minden élet éltető forrását- viszont rendkìvül hasznosak a „romeltakarìtásban” lásd erdei aljzat bomlását, az abba
keveredett és mások által el nem fogyasztott aprójószágokkal együtt. Mint nem épìtők, a sötétséget, a
tudatlanságot, a nemjó-t személyesìtik meg létükben. Sem nem növények, sem nem állatok → gombák. A növények a Nap-energia fotoszintézises
hasznosìtásával felépìtők - szervetlenből szerves anyagot hoznak létre, a Nap-ból érkező lél-ek „beburkolásával” Ugyebár vegetáriánus növényi alapon táplálkozik, nem nemnövényin!) Bármilyen
kultúrtörténeti értékként kezelik a különböző ha-

lott-kultuszokat, be kell látni hogy azok mind testközpontú, test-tudatos szellemi alapon nyugszanak
még akkor is, ha a dédelgetett testet azért cicomázzák fel és látják el mindenféle tárgyi mellékletekkel, hogy azt majd igaz gazdája -akinek valódi
kilétéről nem is tudnak, vagy elferdìtik azt- majd
újra használni fogja. Sem fáraók-, vagy bebalzsamozott más uralkodók teste már sosem kel életre.
A halálon túli élet nem testi élet és az újabb testetöltés sem a régiben folytatódik, hanem egy új,
teljesen más testben. Rendszerint még csak rokoni
kapcsolatba se kerül az elhúnyt hátramaradtaival. A
túlvilágnak nevezett szférákban nem anyag/testi
megnyilvánulások vannak. Oda nincs bejárása sem
testnek, sem semmi anyagnak. Az a lelki szféra egy
alacsonyabb-, vagy külsőbb közeg (a Földihez képest magasabb - mármint a mennyei szféra, miként
a pokolbéli még alacsonyabb). Az ilyen közegből
nem további emelkedés van, hanem vissza(le)esés.
Lehet, hogy nem ebbe a teremtettségbe, hanem egy
másik megnyilvánulásba, más dimenzióba. Ám hiába bolyong a lél mindenfelé, szféráról-szférára, egyik megnyilvánulásból a másikba, vagy testbe test
után, mindig érintetlen marad az anyagtól. Még
akkor is érintetlen, amikor oly vastag burok szorìtja
gúzsba, hogy szinte semmi megnyilvánulása nem
érzékelhető Isteni tökéletességének. Nem véletlen a
MINDEN-tudat által eszményìtett érintetlenség, a
”vele, de nélküle” mentalitás. A MINDEN-tudat eredendően Isten-tudatosság, majd lél tudatúság és
ezt követi a tudatosság arról, hogy a tökéletesen lelki lényegünk bármi kapcsolata az anyagvilággal tévelygés. „…lehet lélnek bűnös burka ő mégis tiszta
marad…” B.T.333. „…tudjad Jas ki Engem imád
lehet akár bűnös is - ne ìtéld el meg ne vessed hű
vonzalma működik 334. aki ìgy tesz hamarosan
tisztuló elmével él - belső békét ìm elérve hìvem
soha el nem vész…” - azaz első lépés a Legfelsőbbe vetett bizalom, a Felé való törekvés. Ez mikor
túllép a hitbéliségen (vagy úgy van, vagy nem) tudatosul az akár bűnösen gyarló emberben, a lelkiismeret megmozdul. Még matatnak a vétkes szokások, berögződések, de más megvilágìtásba kerülnek
az ösztönzők. Már nem olyan durva a ’nemjó’-ra
törekvés. Enyhül az elvetemültség. Így van ez a
visszaesőknél is. B.T.235. „…Jas kérdezi mondjad
Uram mit ér ki jó útra lép - majd világi akarások
mégis győznek elméjén 236. sem a tudást nem követi sem nem önzetlenen él - szertefoszlik semmivé
lesz törekvése felhőként…” 238. „…ne csüggedj oh
Jas barátom kinek hite sziklakő - hogyha vét is törekvése soha nem lesz veszendő 239. ki már egyszer
jó úton járt de eltévedt csüggeteg - felsőbb létben
tölt egy időt majd itt nemesb létbe kezd…” - ’Jó’-l.
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naprendszert Nap beragyogja éppígy tesz a testtel lél - a létforma általhatott pompázatos csatatér
A Nap ragyogása sem puszta (látható) fény, de
megannyi hullám(-hossz és frekvencia). Tehát amikor „beragyogás”-ról esik szó, akkor nem szabad
megrekedni a fényességnél. Egy biztos, hogy minden hullám, minden rezgés változás-, mozgás-jelenség. Az alap(helyzet) B.T.255. „…vagyok létnek ősi
magja létezőket mozgató…” - ahogy szólt Úr Balarám. Az ősi mag, maga a MINDEN, mindenek forrása, Belőle árad ki minden teremtéskor az azon
megnyilvánulást felépìtő lél parányok végtelenje. A
létezők alapvető -mozgási- „energiaforrása” szintén
Ő. A lél (sereglet) a MINDEN-ből árad, a MINDEN-en belül -időről időre- megnyilvánuló, majd
megnemnyilvánuló teremtettségekbe. Miként a MINDEN „energiaforrása” örök, teljes és kifogyhatatlan Önmaga, úgy lél parányai is ilyenek; örök, teljes
és kifogyhatatlan(ok). Ahogy a Legfelsőbb B.T.447.
„…önfényű Ő sötétségment…” - azaz fénye Önmaga természete, ìgy a lél ragyogása is Önmaga eredendő természete. A lél(ek) is, miként Isten -többek között- ragyog(ó). Ki hìvő, ki ateista, az eltagadhatatlan, hogy a kimutatottan mozgás-elvű világunk forrás-ok nélkül nem létezhet(ne). Amint elöljáróban elhangzott, a fényjelenségen jelentősen túlmutató Nap- (és más „kozmikus”) energia oly módon „ragyogja” be, hatja át világunkat, hogy annak
minden alkotóeleme nem csak részese, de továbbadója is e sugárzásnak. Nem csak un. háttér-sugárzás ismert, de általános köznyelvi kifejezés is (és
nem alaptalanul) ember-, tárgy-, környezet -ilyen,
vagy olyan- kisugárzásának érzete, objektìv-szubjektìv (meg)tapasztalása. A jelen szakasz első fordulata hasonlattal él, miszerint úgy ragyogja be a lél a
testet, amint a Nap Nap-rendszerünket. Ezt pedig
senki nem cáfolhatja. Ezen (ki)sugárzásokkal „általhatott” létformák bensője és külső kapcsolatai/kapcsolódásai valóságos csatateret képeznek s szenvedik el az örökös „háborús” viszonyokat. Szerencsére minden lél érintetlen, de az anyag s a test ugyancsak érintett. Szinte végtelen lehetne példázatok tömkelege, de akik idáig jutottak a Bizalmas Tanìtásban és annak hozzáfűzéseiben, már rég tudják,
hogy hatások és vissz(a)hatások, vonzások és taszìtások szegélyezik egész életünket. Nem beszélve a
már megismert kötőerőkről, amik közül a ’jó’ és a
mintegy annak ellen(ség)e a ’nemjó’ a ’szeszély’
„ritmusában” vìvja hol csendes, hol szikrázó csatáját. (Egy Lelki TanìtóMester, házaspár tanìtványait
úgy jellemezte hogy „- Olyanok vagytok mint két
csiszolatlan gyémánt. Ha egymás közt csiszolódtok,
csak úgy szikrázik minden !” - megjegyzés: de hát
gyémántot csak gyémánttal lehet csiszolni, minden
más hiábavaló próbálkozás, hisz ha gyengébb a csiszoló mint a gyémánt, akkor az csiszolatlan marad,

csiszoló kopik csak el.) A természetes- és elengedhetetlen vegetációtól, a vágyak s törekvések okán
megtett cselekedeteken keresztül, egészen a konfliktuskeresésig, vagy épp annak elkerülésére irányuló törekvésekig folynak az ütközetek. A „Ki mint
veti úgy …” pont olyan igaz, mint a „Ki mivel attól
…” - (népi) bölcselete. Naprendszerünk központja
a Nap. Egyén központja az a lél, Aki az illető valódi
Kiléte, központi lényegalkotója. E „központ” úgy
tud érvényesülni, ahogy az azt borìtó test -beleértve
az elmét is !- milliárd alkotóelemének lél-jeit „kordában” képes tartani. Mikor nem a test az úr. Ott
van igazi rend és béke, ahol az EGY-ség uralkodik.
Még a háromféle ember közül is pl. azt tekintjük
Isteninek, Akiben együtt áll értelem és érzelem. Egyik nem nyomja le a másikat, inkább segìti azt.
Van az Isteni-ember, akiben értelem és érzelem együtt áll, ezáltal nem hadakozik sem magával(ban)
sem környezetével. Van az Emberi-ember, aki bár úgy ahogy- tudatos lény, mégis inkább vágyai vezérlik. És van az Állati-ember, aki -gyakorlatilagösztönlény. Mindegyikük egy merő „csatatér” de
mìg az Isteni-emberben szinte csak a rendelt „önmozgások” viaskodnak a külső erőkkel, mint maga
a vegetáció, a vegetatìv idegrendszer, az immunrendszer… Eközben az Emberi-ember még magával sincs békében, nem hogy környezetével. Ott az
előbbiek természetszerüségén kìvül örök konfliktusok dúlnak, valóságos csaták zajlanak, amiben
mindig vannak/lesznek győztesek és vesztesek. Mìg
az Isteni-ember „hadszintere” valóban pompázatos, addig az Emberi-ember „csataterei” ha szìnesen szikráznak is időnként, inkább dicstelenek. Az
Állati-ember leìrását, tanulmányozását és elemzését
hagyjuk meg a zoológiának és az etológiának. A
csatározás nem csak testi/szervi szinten állandó, de
a kor (Kali juga) rendelt természetének is megfelel,
amennyiben a küzdés a meghatározó motiváló tényező. Ez eredendően Isteni elrendezés (ami alól
az általános ember nem képes kibújni !) de látjuk
hogy ezredévek óta nem idegen az emberi sokságtól sem. A béke-vágy meg-meg fogalmazódik, még
egyéni szinten is felmerül, majd a következő pillanatban megint csak a „háboruskodás” önmarcangolás, józan ész elvesztése, akarnokság, ellenségkép
kialakìtása és védekezés -a sokszor képzelet által
képze(l)tt- ellenségtől és ìgy tovább. A természet
sem hagyja magát (természetszerüleg) ha bármit el
kìván belőle ember venni, vagy alakìtani kìván rajta,
annak mint megtörtént körülmény, következménye
van. Ezek a világi élet -szokott- dolgai. Lelki törekvő azonban nem a világi életben kìván érvényesülni, nincsenek itteni célkitűzései. Tudja hogy lényegi
lénye nem ide valósi, nem itt kell neki érvényesülni.
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ki meglátja különbséget lényeg és a test között - közelebb jut Legfelsőbbhöz mert lélt lát anyag mögött
A lél létezéséről-, majd sajátosságairól való tudomás-szerzés az első lépés ahhoz, hogy valaki képet
alkothasson arról, mi is létezés(ünk) alapja. Nem
tekinthető tudálékoskodásnak ha a kereső ember
nem éri be annyival, hogy az anyag van és úgy
viselkedik ahogy. Nem; annyival hogy vannak a
természettudományi törvények (úgy maguktól).
Sem; annyival hogy volt a NagyBumm és jött az
élet, majd a fejlődés-evolúció-kiválogatódás, de
még az is kevés lehet, hogy Isten teremtette ezt az
egészet és fogadjuk el, kész. Nem baj, ha ennél
konkrétabb magyarázatokat keres az érdeklődő ember, aki szeretné megismerni és megérteni a miérteket. Nem véletlen a kisgyermekek idegtépő „Miért?”-je, ők még nyitottak a világra/mindenre és
nem csak a test- és az elme késztetéseit igyekszenek
kiszolgálni (miközben természetesen azt is). A
gyermeknek (is) meg kell találnia helyét, hogy elemi
szükségleteit/igényeit ki tudja elégìteni, azok érvényre juthassanak. Anyagcsere + (korai fajfenntartást célzó) érdekérvényesìtés + védekezés +
pihenés. Még filozófikus alkat sem kell ahhoz, hogy
beláthassuk lényeg nélkül semmi nem létezhet.
Bármit próbálunk egy kicsit is megfigyelni, vizsgálni, netán megérteni, mindennek kell legyen valami/valaki lényege. A mindennapos találkozások
során összetett dolgokat észlelünk. Legyenek azok
tárgyak, személyek, lények, természeti képződmények, mindet bizonyos egységként (egészként) tapasztaljuk meg. Még azt is tudjuk, hogy ezen bármi
dolgok alkotóelemekből épülnek fel. Az már egyénfüggő, hogy ki milyen mélységig érdeklődik az alkotóelemek felől. Az általános ismérvek nem nagyon igyekszenek mélyreható információkkal szolgáltatni. Azt már régen belátta az emberiség, hogy
érzékszerveink meglehetősen korlátozottak. Gondoljunk csak a látásra, vagy a hallásra, még az egyszerű szemlélő is belátja, hogy több dolgok vannak
annál, többnek kell lennie, mint amit látunk, vagy
hallunk. Az emberi sokság ’élvezkedő’ meghatározottságú tömegei általában megelégszenek anynyival; „Hiszem ha látom!” A ’nyerészkedő’ már
tovább lép, hisz ahhoz, hogy javait gyarapìthassa,
anyagi/tárgyi nyereségét növelhesse, nem árt tudni
miként lehet a körülményeket befolyásolni, hisz ő
azon az alapon áll hogy; „Én vagyok az irányìtó!”
Az ’uralkodó’ már sokkal árnyaltabb és mélyrehatóbb. Ahhoz hogy szándékai, akarata érvényre juthasson, széleskörű ismeretekre van szüksége, benne a; „Tisztelem a hagyományt!” Ami hétköznapi
nyelven úgy értelmezhető, hogyan szoktak történni
dolgok, miként befolyásolhatóak folyamatok, mi a
módja uralmi helyzet elérésének, majd annak megtartásának. A ’gondolkodó’ emberrel jutunk el oda

hogy alapelvként fogadja el; „Isten minden!” Aki
kizárja Isten, mint a MINDEN, a Legfelsőbb létezését, az leszűkìti a lehetőségeket arra, amit az
emberi elme konstruálni képes. Legyen az valós
vagy hipotetikus, bizonyìtott, vagy csak feltételezés.
(Vegyük csak D. I. Mengyelejev munkásságát. Mára
általánosan elfogadottá vált az általa összeállìtott periódusos rendszer, annak ellenére hogy még számtalan „lyukat” találhatunk benne és azt is tudni
lehet hogy voltak olyan elemek melyek előbb kerültek „feltételezésre” majd csak később lettek felfedezve, kimutatva.) Azaz, nem zárható ki hogy a
kalandos emberi elme előre ne tudna vetìteni olyasmiket, amiről korábban nem tudtunk. Fontos azt is
leszögezni, hogy az emberiség un. fejlődése (beleértve a szellemi változásokat is) nem lineáris. Bizony nem ritkák olyan kacskaringók, amikor rég
világos tudás alá(feledésbe)merül(t). Ilyen -többek
között- a Bizalmas Tanìtás is. A szellemi/lelki életben nem hagyható figyelmen kìvül az ősemlékezet
sem, amit a hivatalos tudomány nem ismer (el) viszont nem ritkaság intuitìv-, megérzéses alapon történő felfedezése olyasmiknek, amiről a klasszikus
módszerek nem adtak jelentést. A lél létezése sem
bizonyìtott az ismert tudományos módszerekkel,
mégsem puszta hit kérdése. A gondolkodó (még ha
nem is igazi ’gondolkodó’ meghatározottságú) ember határozottan állìthatja, hogy semmi nem lehet
lényeg nélkül. Hogy ez a lényeg kìvül van s onnan
manipulál, vagy belül és onnan mozgat, akár mindegy is, de kell hogy legyen. Ha ez -akár csak hipotetikusan- felmerül, már következne az újabb kérdés,
hogy a lél produkálja az anyagot, vagy az anyag a
lél-t? Az általános megközelìtés (ma-napság) általában elfogad bizonyos „lelki-séget” de hogy az az anyag terméke, vagy a már „kész” anyagba, valaki/
valami kìvülről helyezi be (azt), abban bizonytalanságok uralkodnak. A lényeg nélküli bármi létezését
már kizártnak tekintettük, ìgy marad a lényeg felsőbbsége/elsőbbsége és ahhoz rendeződhet anyagi
megnyilvánulás. Ha ez a bizonyos lényeg pedig
megelőzi az anyagot, akkor kell legyen anyag előtti
állapot, azaz olyan idő(k) amikor ugyan anyag nem
létezik(ett) mégis voltak (anyagi értelemben) még
funkció nélküli (?) lényegi elemek. Ezeket nevezi a
MINDEN-tudat lél-nek és nem csak néven nevezi
Őket, de alaposan körülìrja jellegzetességeiket, sajátosságaikat a Bizalmas Tanìtás, leginkább pedig azt,
hogy azok mind Isteni „figurák” a MINDEN, a
Legfelsőbb szerves részei. Nevükön kìvül nincs jó
szó megjelölésükre. Sajátos helyzet, hogy még az
Isten létezését kizárók sem tagadhatják egyértelműen mindenek lényegének létét, legyen az egy „központi” vagy sok-sok parány minden un. egészben.
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kedves Jas én jó barátom halld újra tanításom - ha megérted bölcsen élhetsz ezen s túlnan világon
Úgy tartják, hogy „Az ismétlés a tudás Édesanyja!”
- egy bizonyos, nem árt. Különösen nem olyas dolgokban, melyek eltérnek a megszokott gondolkodási sémáktól, a rég berögzött hagyományosságoktól („Ahogy szoktuk !”) Ismételjünk ide a B.T. 40.
szakaszának hozzáfűzéséből. „…A hit az a belső
személyes ügy ami csak MINDEN-re és egyénre
tartozik, de a hit megvallása, a vallásosság már közügy, az ’uralkodó’ léttere. Tervez és vezet, de a hagyomány követésével. „Hagyomány: voltak dolgok
okkal céllal - követték mert haszna volt - általános
megszokott lett - akkor is ha ok nem volt - szokássá lett megszokássá - tették folyvást oktalan - tették
hiszen úgy volt mindig - miért lenne máshogyan nem csak tették kötelezték - hìvet úgy mint nemhivőt - fenyìtés is kijár annak - kiből nem lesz követő - értelmetlen dolog lett ìgy - régi szentség hisz
nem él - csökevényes oktalanság - érthetetlen dőreség - alszik ilyenkor az elme - testi késztetés az út tévutakra hajt a kényszer - tudatlanság lesz az úr emberinek vagy nemesnek - ilyen út nem hìvható állatsorsot valósìt meg - jót képzelgő földlakó” A
hagyomány nemes dolog, de a követés során a gondolkodás, a tisztánlátás, az idők szavának megértése
elkerülhetetlen vezető, ’uralkodó’ számára. Mindig
ők a „fáklyaláng” a nép őket követi…” - amikor lezajlott a Kuru mezei csata és ős-jász vezetők, családfők eltávoztak bizonytalanná váltak a hátramaradottak. „- Lehet úgy ahogy eddig volt?” - tanácstalankodtak. Ilyen gyakorta esik meg nem csak család, törzs, nemzetség, nemzet, de akár emberiség
szinten is. (a „gyakorta” alatt természetesen évtizedek/századok is érthetők!) A krìzishelyzet egyéneknél sem ritkaság. A válság anyagi-, testi-egészségi
vonatkozásokban az általános, de azokban is előáll
lelki válsághelyzet, akik ezt nem veszik észre és az
előbbiekre vezetik vissza -vélt- bajaikat. Akinek a
meghatározottsága -legalább érvényesülő nyomokban- túllép az ’élvezkedő’ szinten -legyen az részlegesen ’nyerészkedő’ és/vagy ’uralkodó’ és/vagy
’gondolkodó’ dominancia- abban a társadalmi- és
környezeti változások következtében hiányérzet
merül fel. A „Mi legyen?” - még a „Mi van? Miért
van?” - kérdéseket is megelőzi, ha ugyan el nem fedi azokat. Ösztönös menekülési irány- és támasz
keresés van. Mire van szükség: anyagi biztonságra,
követhető erős vezetőre, segìtő gondolatra? A sokság leginkább a pénzben hisz. Jobban mint Istenben és jobban mint prédikátorokban, vagy nemzetvezetőkben. Azt gondolja, ha pénz(e) van, minden
megoldható. Nem véletlen a meg nem cáfolható állìtás, miszerint korunk Istene a pénz (már sok évszázada). Megvannak annak „papjai” „templomai”
„oltárai” és a hìvek hódolnak. Ha pénz van, min-

den megvásárolható - képzelik. Sajnos ez tévedés.
Anyagi javakkal is el lehet telni annyira, hogy a jóllét mellé hiányozni fog még több élvezet, még több
hatalom, nem beszélve a hìrnév iránti vágyról s
benne a hiúság erősödéséről. Nem véletlen, hogy a
módos emberek szerepet kérnek meghatározó vezetési pozìciókból, hiúságuk pedig egyre leküzdhetetlenebb, aminek elsődleges megnyilvánulása a
közszereplés (még ha akár csak bulvár oldalakon is)
Gondolati mélység ugyan nem merül fel -bár senki
sem ment(es) némi ’gondolkodó’-i beütéstől, decsupán valami hiányérzet motoszkál, amit hol ezzel
hol azzal az „ideológiával” próbálnak meg be/kitölteni. Be kell látni, valódi eszmény nélkül minden élvezet, anyagi bőség, hatalom, hìrnév üres frázis.
Magamutogató feleslegesség, ami nem csak az egyénnek káros, de ostoba példázata tömegeket képes vesztébe sodorni. Mikor Jas fölkereste Úr Balarámot, nem azt kérdezte, mit fognak enni, inni,
miből lesznek javak, hogyan védhetik meg addigi
pozìciójukat, vagy had-béli erősségük hìrét. Alapvető lelki ügyek felől érdeklődött. Hamar kiderült,
hogy komoly változás előtt áll a Földi ember(iség) s
nem csak a jász ősök. A szellemi- és erkölcsi válság
ideje következett, aminek a Legfelsőbb által rendelt
hanyatlás az útja s módja – véghezvivői pedig az
emberek. B.T.4. „…letűnt dicső korok léte… 5. olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőìt - ezt is
meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6. csak
föléri egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért
kellett nemes időt követni a botornak…” (’botor’ =
bolond, buta, meggondolatlan, ostoba…) Hisz az
Isteni lél-ek közül azok, melyek emberi lét lényegalkotói „gazda emberük” jó-, vagy rossz-szándékának vannak kitéve, hogy itt ragadnak, vagy felszabadulnak. Az anyagba-hengergőzés igen jól sikerült.
Oly annyira, hogy lél-ről sem tud az emberiség
meghatározó többsége és Isten(ek) felöl is inkább
csak tanakodnak. A nézeteltéréseket ragyogóan bemutató felekezetek hìvei a pusztìtó öldökléstől sem
riadnak vissza botorságuk következtében. Kanyarodjunk újra a ’hagyomány’-hoz. A nagy kérdés:
Melyikhez? - hisz vannak természetes(en) elrendezettek és vannak -többségben- a csináltak. Sokszor
emlegetik ama -valójában megfoghatatlan- bizonyos népi-, vagy nemzeti-, netán vallási/vallásos
hagyományokat, melyeknek ha mélyére tekintünk
leginkább pipafüstre emlékeztetnek, mint sem komoly megalapozottságra, főleg pedig olyanra ami a
’jó’ azaz Isten felé visz. Az eszem-iszom-táncmuzsikaszó bizonyára test boldogsága, miközben a
lél csak rémüldözik: „Már megint újabb burokrétegek! Jaj!” - s valóban, minden anyagi/testi hagyomány-őrzés azokat erősìti, nem a lél könnyűdését.
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e tan biztos menedék lesz lényeg lényed föléled - nem jössz újabb teremtéskor s nemlétet is föléred
A második fordulatban előrevetìtett „fölérés”-e, azaz megértése és belátása* a nemlétnek, feltételezi a
lényegi lényről-, a lél-ről való tudomásszerzést e tan
(ìtás) révén és ezek alaptézisként történő elfogadását. Van teremtettség léte s nemléte és lényeg-lény,
azaz a lél akkor képes valóságosan „föléledni” amikor átmeneti anyag/testi gazdája megtisztul, ahol a
„föléledés” eredendően képletes kifejezés, hisz az
örök lél sosem alszik „csak” oly fokon befedett,
hogy nem nyilvánul meg Isteni-, tökéletes- és teljes
tudása az emberben. (* a megértés és belátás két
szint. Pl.: a legtöbb dohányos ember megérti, hogy
amit tesz nem egészséges, ártalmas, mégsem látja
be oly mélységig, hogy önmérsékletet gyakorolna –
hozzá kell tenni, hogy maga a dohányzás -mint egyfajta pótcselekvés- alapvetően jellem-gyengeségből
fakad.) Ugyanakkor nem csak szellemi szintű felérésről esik szó, de arról is hogy ha a megtisztulás
megtörténik -e tan menedékül vett hatására és követése segìtségével- akkor az egyén valódi lényegalkotó lél-je nem fog újra ilyes teremtettségbe alászállva kerülni. (Más megnyilvánulásokba természetesen kerülhet, de azokról semminemű képünk, ismeretünk, vagy tudásunk nincs, miközben a végtelenben való létezésük nem zárható ki.) Bár még
„csak” ¾-énél tartunk a Bizalmas Tanìtásnak, mégis már most biztonsággal nyilatkozta ki Úr Balarám,
hogy ha Jas az eddig elhangzottakat megérti s követi, már biztos menedéket nyer itteni-, további életében(hez). Ha pedig azt népe is megfogadja, nem
kilátástalan jász ősiség fennmaradása úgy testben,
mint szellemiségben. Ennek megvalósulását még
akkor is látjuk, ha ugyan a valódi jász szellem mélyen jász szìvekben rejtőzködik a felszìn ellenében.
Kivonat a BBB. „Jász ősiség AS↔JAS↔ÁSZI↔
JÁSZ” ìrásból. A közelmúlt béli és a mai ’Jász’ ismérvei, sajátosságai: „…Szerepe a segìtő szerep az
életben. Szereti a test örömeit. Megfelelő biztonságban érzi jól magát. Nyugodt, szilárd, határozott.
Találkozás a földi-gyakorlati problémákkal, melyeknek megoldásához józanságra, realitásérzékre és
mértéktartásra van szükség - védelmező és biztonságot adó, egyben szigorú, korlátozó és fogva tartó
erő - elsősorban materiális szükségleteire kénytelen
koncentrálni. A fejlődést számára a gyarapodás és
termékenység jelenti. Az anyagi-, tárgyiasult fellendülésen valamilyen kézzelfogható szaporodást
ért. Ez nem társadalmi sikert és elismerést hoz, hanem a hétköznapi élet területén történő eredményes feladatmegoldást. A gondoskodást és a nevelést is jelenti. Jelentkezik a szükség fogalma, amikor
az ember kénytelen önmagát bizonyos korlátok közé szorìtani és ez a korlát a földi lét törvényszerűségeinek figyelembevételét jelenti, az alapvető földi

szükségletek kielégìtését. Ez a fejlődési szint a gyakorlati élet sikeres feladatmegoldása, ami felelősségvállalást követel. Ebben az állapotában mértéktartó
és kötelességtudó, szigorú önmagához és másokhoz, az egyéni fejlődés háttérbe szorul, hiányzik a
kreativitás, a spontaneitás…” - mindezek szoros
összefüggésben és szerves folytonosságban állnak
az ős ’As’ jelleggel, valamint a ’Jas’ által birtokolt jegyekkel. Idézzük ide most csak a jász ősbölcs sajátosságait ugyanabból az ìrásból: „…az isteni, szellemi és fizikai világ teremtőerejét jelképezi - alapjai a
törvény és a jog - feladata a morális tanìtás - ismérve a spirituális-, elvont keresés, válaszadás az élet
nagy kérdéseire - igény arra, hogy kìvülről szemlélje
önmagát, keresse a lét értelmét és egy felsőbb irányìtót találjon - útja a kollektìv spirituális keresés tanìtása megfogható, szavakba önthető, megtanulható - sajátossága a nehéz belső krìzis - Istenhez,
vagy egy számára tekintélyt képviselő emberhez
fordul tanìtásért tanácsért - olyan tanulási fázis,
vagy életszakasz, amikor a tanìtásnak, tekintélynek,
irányìtónak teljes hatalma és befolyása van az ember fölött - a befolyás szellemi-, intellektuális-, morális hatás és elsősorban a gondolkodásra, nem pedig a cselekvésre irányul - az elvekhez, morális szabályokhoz való ragaszkodást és szigorú vallásos elkötelezettséget jelent - a személyes meggyőződés és
az egyéni, személyes tudás szerepe csekély, a külső
befolyás- és tanìtás érvényesül elsősorban - a szent
dolgok közvetìtője és magyarázója - a "nagy hittanìtó" aki Isten és ember közt közvetìt - a tradicionális
vallást szimbolizálja - a morális normák, a tradìció,
a vallás világi, a társadalmi rend őrzője és képviselője…” - mindezeket személyesìtette meg Jas és neve máig jelöli/hordozza a felsoroltakat. Látható,
hogy Avatár Balarám és Jas egykori találkozása során felmerült bölcselet magjai nem hullottak terméketlen talajra. Újra és újra fel kell idézni a B.T. 437.441.-ben sorolt tudás-ismérveket, melyek elmélyült
gyakorlása által a lelki törekvő egyre jobban közelìt(het) a valódi tudáshoz, minek segitségével képes
túllépni eddigi (szellemi) berögződésein. Ha csak
annyit ért meg valaki, hogy nem egyszer élünk (reinkarnáció) és hogy semmi nem múlhat el következmény nélkül (vissz/a/hatás-, karma törvény),
már jó úton halad(hat) tovább. Mindehhez, ha vegetáriánus életvezetésre váltás is bekövetkezik, bìztató az esély jelentős tisztulásra. Természetesen e
három, együttes komoly követése/gyakorlása sem
jelent feltétlen felszabadulást, hisz annak azért több
összetevője van még, melyek már részben elhangoztak részben a további szakaszokban kerülnek
körülìrásra. A MINDEN-tudat realisztikus viszonya mindenekben(hez) derűlátó, de sosem álltat.
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személytelen energiám ezen világnak Anyja - tőle a test lél meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja
Ez a szakasz nagyjából megfelel(tethető) a MINDEN-tudat teremtéselmélet(i) alapjának. Mikor adott teremtettség kialakul, akkor az Isteni Mag,
mint azon teremtettség lényege, alászáll a lelki világból* és anyagi megnyilvánulást vonz maga
köré**. Mikor pedig élő jön létre Anya(g)természet
a szülőanya(g), amit az Isteni Mag termékenyìt meg
hogy új(abb) élet sarjadhasson. Ez ìgy van minden
önálló élőlény esetében, de élő egész részeinek-,
sejtjeinek reprodukciós folyamatában a születés esetében is, miközben az elhaló sejtek lényegalkotói
„elszállta” idézi elő azok halálát, pusztulását. Lényeg elszáll, durva fizikai részek szétesnek, lebomlanak… hisz lényeg nélkül maradtak. (* Az „alá”
jelen esetben minőségi- és nem térbeli megközelìtés, hisz a lelki világban nincs lent és fent, nincs
kint és bent… minden a MINDEN-ben nyugszik,
örökmozgó változásaival. - ** Honnan veszi az azt
bevonzó lényeg az „anyagot” ? Az Isteni -személytelen- energiák végtelen hullámzásának-, terv szerinti „sűrűsödéséből” amit a lényeg egyfajta gravitációként von össze egy univerzumnyi halmazba.)
B.T.249. „…megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld vìz lég hő térrész egyszer ész
értelem s hamis én…***” - ami „rang”sorilag épp
fordìtott, azaz első lépcső a megszületetelen, örök lél
felejtése eredeti kilétéről. Ezt követi a „tudatlan”
megtévedt lél értelmi képessége, ami az érzeteket
kontrollálja/értékeli. (*** lásd még B.T.249. hozzáfűzéseit) Érzetek még anyagi megnyilvánulás
nélkül is áradnak, hisz a MINDEN mindensége csak
számunkra „űr”(es) miközben rezgések/hullámzások végtelenje szövi át, mind-mind információkat
hordozva. A hivatalos tudomány oldaláról ismert;
anyag ↔ energia ↔ információ „szentháromság”
tökéletes összhangban van az Isteni (személytelen)
energia + az általa hordozott információ + a teremtés által létrejövő anyag együttállásával. Nézetkülönbségek természetesen akadnak (szép számmal)
MINDEN-tudat és „tudomány”(os tézisek) között,
de nem kibékìthetetlenek. Nincs olyan ellentét/ellentmondás, mint az evolúciós- vs. kreacionizmus
(teremtéselméleti, kreált világ) nézet között. Mìg a
teremtéselméletek (vallásonként, néha vallási felekezetenként) központba állìtott Fél(ig)Isten alkotói tevékenységét ìrják le, melyek nincsenek összhangban
a tudományos evolúciós tézisekkel, addig a modern
tudomány sorra fedezi fel a MINDEN-tudat alapját
képező Bizalmas Tanìtás, valamint a Védikus alapművekben leìrtakat. Az anyagelvű szemléletmóddal
szemben természetesen a lél elsődlegességét követő
MINDEN-tudat megfordìtja a sorrendet: információ ↔ energia ↔ anyag, azaz a fent jelzett ’érzet’ valójában információ, amit a személytelen Isteni ener-

gia továbbìt (más funkciói mellett) és e kettő (információ és energia) számunkra akkor értelmezhető
(vizsgálható, mérhető…) ha anyaghoz(gal) kapcsolódik. (Ne feledjük a „megfoghatatlan” tér is anyag,
mármint durva fizikai megnyilvánulás !) Mikor elhangzik AnyaVilág és/vagy anyagvilág, mint ha szinonìmák lennének. Anya képes szűlni (miután méhében segìtett felöltözni a lél-nek) és anyag alkot anyagot. Van hogy osztódással, van hogy egyesüléssel, de rendesen anyagsokszorozódás-, vagy anyagtömörülés/kapcsolódás alakìt ki újabb anyagi formákat/testeket/figurákat. Hogy ki a kreátor, aki
(meg)alkot/kialakìt? Legfőbb alkotó értelemszerűen
Isten, de az Ő elrendezései/természeti tövényei is
pontosan végzik teendőiket, mint a jól megkonstruált program/szoftver és működik. Nem kell az
Úrnak örökösen „belebabrálni” a nagy műbe! Az
emberi kreálmányok már ezt hasznosìtják hol gépiesen (ismételve a már ismert, jól bevált módszereket)
hol inspiráltan/kreatìvan eredeti ötleteket megvalósìtva. Maradva azonban a szakasz gondolatiságánál;
(be)látható, hogy a megnyilvánult teremtettség NőElvű, mìg a lényeg -mármint a lél, a mag- Hìm(férfi)Elvű (ami nem nemiséget jelent !) Nem kevés vita
forrása az itteni kettőségből-, ìgy a kétneműségből
eredő felsőbb(rendü)ség kérdése. Elvonatkoztatva
most az embertől, vegyük a + és a – fogalmat. Köznyelvileg inkább pozitìv-pártiak vagyunk, de belátjuk, hogy pozitìvnak csak akkor van értelme, ha létezik negtìv is! Amikor van viszonylat, a másikhoz
képest. Ilyen a ’jó’ és ’nemjó’ is, aminek „működése”
a ’szeszély’ csapongása által képes érvényre jutni, akár meghatározottságban, akár irányultságban. Hiába
vannak Abszolút ’jó’-k és Abszolút ’nemjó’-k azok
vegytisztán sosem jutnak érvényre. Így van ez ’nő’ és
’fi’ vonatkozásban is. Miként a jin-jang is, ahol a jin
jel egyik megközelìtő jelentése „a hegy árnyékos oldala” (nő-elv, mint a Hold, aminek nincs saját fénye), mìg a jang jel hasonló
jelentése „a hegy napos oldala” (fi-elv, mint a Nap, aminek van saját fénye) A jinjang szimbólum eredeti szìnekben a vörös és a kék, ami
a szìnek kötőerői szempontjából a ’szeszély’-es, valamint
a ’jó’ értelmet/meghatározottságot hordozza magában, ám bemutatva hogy mindkettőben ott a másik
is (bìztató, hogy a piktogram mellőzi a sárgát, azaz a
’nemjó’ szìnt). Ami bizonyos; Földi lényekként nem
hagyhatjuk figyelmen kìvül a nő-hatást, de azt sem
felejhetjük, hogy fi-tőről fakad minden élő. Az Atya
a forrás és ahol úgy megtestesülés-, mint a „játék”
zajlik, az az AnyaVilág anyagvilág és annak szìntere.
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jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait - testi burok így képezi lélnek földi láncait
Miután egy lél „anyagot ölt” magára, annak uralkodó jellemzői gyakorolnak hatást. A ’jó’ kötőerő valóságos- ’jó’ felé visz, a ’nemjó’ -tényleges- ’nemjó’ eredményre vezet, mìg a ’szeszély’ bizonytalanságban, nyugtalanságban tartja „áldozatát”. Ez a
kötőerő-hármasság kombinációja (mivel tisztán
senkiben és semmiben nem jut érvényre egyik sem
! - nincs csak-csak, inkább működik a vagy-vagy,
attól függően hogy a következményeket elszenvedő
lél milyen minőségű befedettséggel rendelkezik. Erős fedő burok, markáns anyagi köteléket jelent, ìgy
hát anyagi irányú lesz a folyamat, mìg gyengülő/vékonyodó burok mellett esélyes a lelki irányú változás, -fejlődés.) B.T.117. „…Jas kérdezi Balarámot
mond tanìtóm mért van az - hogy ki jó is egyre
másra vétkezik bár nem akar…” - Ezen kötelékeket
nevezi Avatár Balarám járomnak, azaz olyan kényszerìtő (erő)hatásnak, ami valóságos igaként működik. Kényszerpályán tart. Így jut érvényre elemi
szinten és összetettségekben is az „Amivel, attól
…” (rend)szabály. Ezen folyamatot befolyásolja a
vissz(a)hatás (karma) törvény is, miszerint semmi
nem múlik el változtató erő-, változás-, következmény nélkül. „Földi lánc” „testi burok” „test járma” került szóba, azaz (be)látható, hogy mindezek
nem lelki és nem lél-re ható viszonylatok, hanem
Földi és testi behatároltságok. Ha komoly lelki törekvő lelki értékeket tart szem előtt, akkor kevésbé
figyel anyagi/testi kapcsolatokra/kapcsolódásokra
és a hatások is kevésbé éri(nti)k. Jó példák erre azok a „szerencsés véletlenek” mikor pl.: elkötelezett segìtő leprásokat-, vagy más ragályos betegségben szenvedőket gyógyìt és nem lesz beteg, vagy
annak idején a ledobott atombombák következtében szinte mindenki -azonnal, vagy hosszabb rövidebb időn belül- meghalt, ám akadtak (ékes mutatóúl) sértetlenek, akik egészségben folytathatták
életüket (érthetetlen és megmagyarázhatatlan, de
mint valós történés figyelemre méltó). Bármi megtörténhet. Mikor emberek azonosulnak a „tudomány” által sokszor alkalmazott gyakorisággal*, akkor a gyakoriság őket is eléri, mìg akik nem hisznek
ebben, hanem felfelé emelik tekintetüket, nemesebb viszonylatokat követnek, akár érintetlenek is
maradhatnak a sokságot érő veszedelmektől. (* ha
valami gyakran ismétlődik, arra szabályok húzásával
reagál a megfigyelő; „Úgy szokott történni ! Mindig
úgy szokott lenni !”) Mikor mondjuk az egyén influenza járvány esetén azt mondja, hogy „Minden
évben el szoktam kapni!” akkor nagy valószìnűséggel úgy is lesz, mìg ha elfoglalja magát értelmes
tevékenységgel „elfelejt” megbetegedni. Tanulságos a placebo hatás érvényesülése is. Amikor hatóanyag nélküli szert vesz be valaki abban a hitben,

hogy gyógyszert kapott és meggyógyul, miközben a
(felelősnek kikiáltott) szer elmaradt. Ilyen és hasonló esetekben érzékelhető; a különböző kapcsolódás a külvilághoz és a belső meghatározottság
kötőerőinek küzdelméből következő eredmény.
Mivel világunk elég összetett és bonyolult ahhoz beleértve természetesen mi magunkat is- hogy minden nyomonkövethető volna, hát szerencsésebbnek tűnik, el nem veszni a részletekben. Mikor az
ember megtanul** biciklizni, vagy autót vezetni,
egy idő után észre sem veszi, hogy mit csinál, a jármű mégis biztonsággal vezetett. Kormányosa arra
figyel, hova akar eljutni. (** tanulás nem úszható
meg!) Eközben azonban tudakolódni a „Mi mivel
jár?” praktikuma felöl elkerülhetetlen. Nem árt ismeretekkel rendelkezni arról ami érinti akár „csak”
anyagi/testi mivoltunkat is. B.T. 469. „…jó az üdvös szabadìtó visszhatástól mentesìt… 470. szeszély
megköt élvre hajszol testtudatot szilárdìt - kapzsivá
tesz elvakulttá vágyak felé irányìt 471. nemjó sötét
tunyává tesz tudatlanság otthona…” - majd - 474.
„… mikor szorgos hű törekvő jót segìti felülre - lél
felragyog az mi látszik harmónia egésznek 475. ha a
szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt - lángol a
vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő 476. nemjó
mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat győz és
sötétség még a jónak is testén…” - nem egyszerű és
mégis az (azisnemis) a ’jó’-t keresni kell, vele társulni, megkedvelni és követni, ’nemjó’-t s ’szeszély’-t (el)hagyni, (el)kerülni. Már csak az a kérdés,
mi a ’jó’ mi ’szeszély’ s mi az ami ’nemjó’. Erre
egyértelmű-, egyszerű válasz nem adható. Azért akad sok kapaszkodó, ìgy pl.: az élelmiszerek, italok
… terén. Hús-, hal nem! Alkohol-, serkentők-,
doppingolók-, kábìtók nem! Hagymafélék-, gomba
nem! Vagy ott vannak a szabályozó elvek: Élvhajhászat-, szerencsejáték nem! Kìvülállók ilyenkor
csak azt szokták megkérdezni „- Hát akkor minek
élünk ?” - Akiben ez felmerül, annak még van tanulni valója. Pedig ha alaposan megvizsgálnánk az
eltanácsolt dolgokat, könnyűszerrel kimutatható
volna melyik milyen kedvezőtlenséggel jár és nem
csak lelki törekvőnek. Mert hogy a kötőerők nem
személy-válogatók. Már tudjuk, hogy Isten a valódi
szeretettel viszonyul mindenekhez -közte hozzánk
is- aminek harmadik fordulata a részrehajlásnélküliség. Ez nyìlvánul meg a Tőle származó kötőerők
működésében is, mert hogy. B.T.257. „…tőlem van
jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - engem
mégsem érint egy sem ìgy vagyok a Legfelsőbb 258.
ezen változó világban három jelleg vezérlő - mégsem
látják mögöttesét érintetlen Legfelsőt 259. szinte
legyőzhetetlenek jó szeszély nemjó kötők - hű követők mégis tudják káprázat kerülhető…” - kerüljük!
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jó az üdvös szabadító visszhatástól mentesít - tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevít
A lelki világ; lelki töltetű, függetlenül attól hogy
mint nagy egészben minden egyes anyagi megnyilvánulás a végtelen lelki világ parányi -átmenetileg
materializálódott- egy-egy halmaza -melyek komplexitását leginkább a fraktál-irodalomban használatos önhasonlóság kifejezés érzékelteti és annak valódi megnyilvánult tartalma is az. Önhasonló(k).

(Ez a kép ragyogóan érzékelteti a végtelen MINDEN egy
parányi szegletét a három alapszínnel + a feketével és némi
fehérrel. A ’feketét’ vehetnénk azon lelki szférának melyből
nincs anyagi típusu kisugárzás /miközben hatás szinten
természetesen van ! / A ’fehérek’ a ragyogások. A ’kékek’
a ’jó’ kötelékébe tartozó mezők. A ’sárgák’ a ’nemjó’ közegei, míg a ’vörösek’ összebújnak úgy a ’jó’-val, mint a ’nemjó’-val, mint ’szeszély’-es jelleműek. A narancsos árnyalatok a Földünkön is uralkodó ’szeszély’ és ’nemjó’ /vörös+
sárga/ együtt-állása/keveredése. Rész-egészek és egész-részek örvénylő-, önmagukba forduló körtáncai, melyek ha
’balra’ -’nemjó’ irányba- forognak távolodnak a lelkiségtől,
míg ha ’jobbra’ -’jó’ irányba- akkor a Nagy Lelki felé irányulnak. Mind-e gondolatot természetesen nem szabad sematikus mechanizmusként alkalmazni világunkra !) Az
anyagi világ; anyagi töltetű. Az előbbi -mármint a
lelki- hasonlóan viselkedik a Legfelsőbbhöz -bárB.T.257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - engem mégsem érint egy sem…”
- a lelki világot sem érinti meg az akár évmilliárdokig fennálló egyes anyagi megnyilvánulás, annak
bármìly bonyolult-, összetett- és harcias kavalkádjával (sem). A ’jó’ által ’jó’ -azaz lelki- irányba-, a
Legfelsőbb felé lehet haladni. Aki azt követi-, gyakorolja, az mentesül(het) a visszahúzó erők kedvezőtlenségétől. Ravasz (ál)törekvők gondosan méricskélik is ezt. Egy kis ’nemjó’ + egy kis ’szeszély’
(„- Nem árt !” - gondolják) és némi ’jó’-val kiegyenlìtettnek, sőt jóvá tettnek képzelik. (Ilyesmi a gyónás is, mint ha az Úr ugyan ne volna tisztában minden elkövetett tévelygésünkkel és gaztettünkkel s
némi vezekléssel meg lehetne úszni a vissz/a/hatást. Önálltató, önámìtás.) Ha megértjük, hogy lényegi lényünk, a lél 100%-ban lelki, akkor az is világossá válhat; anyagi vonatkozású kapcsolatokkal és
elköteleződésekkel nem lehet lelki irányba haladni.

A valódi tudás- és az igaz boldogság is csak a ’jó’
által érhető el. A valódi tudásról szerezhető tárgyi
ismeretekhez is ’jó’(szándékú) elköteleződés kell és
a ’tudás’-ismérvek sem teljesülnek ’jó’ nélkül. A
’szeszély’ és a ’nemjó’ befolyás terheltjei nyughatatlanabbak- és tudatlanabban annál, mint sem hogy
eszményìthetnék az alázatot, az erőszakmentességet, szerénységet, önfegyelmet, szolgálatot, tisztaságot és becsületet, őszinteséget és egyszerűséget, önzetlenséget és türelmet. Tudatlanságuk folytán nem
látják be a változások elrendezett természetszerűségét. Sem nem értik, sem nem követik az érintetlenséget. Inkább borús gondterheltségben-, állandó
aggodalomban élnek, mint sem derűsen. Leginkább
pedig -mivel nem tudnak lényegi lényükről, igaz kilétükről- nem képesek szabadulni emberképtől, anyag- és testtudattól. A nemkötődés, esetükben kizárt, mint ahogy a kizárólag Istenhez való ragaszkodás is. Hogyan lennének képesek lelkiekben előbbre jutni, ha ahelyett hogy az elengedést gyakorolnák az „Én ! és az Enyém !” a vezérlőjük. Mivel
nem általánosan ismert, ennél fogva „norma” sem
tud lenni, a négy életrend (tanuló-családos-visszavonult-lemondott) követése, amiben a „kötelező”
családosságot követően, a két tisztességben felnevelt (nem több !) utódot is el kell engedni, saját útjukra, saját sorsuk- és lelkiségük megélhetősége érdekében. A lelki fejlődésben kedvezőtlen társaságot
kerülni kell. A szellemi kutatásban pedig az Abszolút Igazságot kell első helyre tenni. Így lehet esély a MINDEN-nek minden felett látására. Mértékadó-, komoly bölcsek azt mondták, hogy „Az itteni boldogság csak a szenvedés hiánya !” - ám Avatár Balarám mást is emlìt. B.T.166. „…önfegyelmes tiszta hitű előtt tárul bölcsesség - azt elérve
tudd rátalál tökéletes békesség 167. azonban ki kételkedik tudás és hit nélküli - ebben s jövend életében boldogság azt kerüli…” - mert, hogy - B.T.73.
„…béke nélkül nincs boldogság…” - és - 98. „…aki
látja igaz létét önmagában boldog ő - nincsen annak
már mit tenni…” - ám - 192. „…igaz boldogságot
csak az érhet el e Földön itt - aki értelmével veszti
dühét és a vágyait 193. érintetlen belül boldog belül
tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből…” - az a lél, Aki igaz(i) valónk, az összes többi álltatás. B.T.218. „…mikor elme lecsillapul felszìnre tör tiszta lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él 219. ìzt
kap ekkor hidd el jó Jas túlnan boldogságból itt –
átöleli teljes tudás s sziklaszilárd lesz a hit 220. rendìthetetlen hìvemnek nincs már semmi akadály - jöhet bármi sorscsapás is nem feledi önmagát…”
226. „…ilyen hìvem már itt boldog tudja MINDEN legfőbb cél…” – mindebben a ’jó’ az üdvös.
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szeszély megköt élvre hajszol testtudatot szilárdít - kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányít
Ha egy szóval kéne jellemezni teremtettségünket benne Földi világunkat, velünk együtt- leginkább a
’szeszély’ illene rá, ami nagyjából jelzi és jellemzi a
változás/váltakozás örök fennálltát. Folytonos hullámzás, ami az öt durva fizikai (föld-vìz-levegő-tűztér) megnyilvánulás ’tér’ elemét követő rezgés. A
’tér’ az az „anyag” ami úgy lelki, hogy közben átszövi az egész megnyilvánulást. Anyagi/testi mivoltunknál maradva, egész életen át ritmusra jár a szìvünk, légzésünk pedig abbahagyhatatlan. Ugyanez
folyik minden atomi alkotóelemünkben, mármint
hogy folyamatosan rezegnek. A „megállás halál” ami arra is érvényes, hogy ha „megállnánk” a ’jó’
vagy a ’nemjó’ „szintjén” bizony megszűnne anyagba-burkoltsága lényegalkotónknak. Ez a veszély azonban senkit nem fenyeget. A ’szeszély’ -mint- lételem mindig továbblendül és csak hullámzik-hullámzik egész életen át. „Megköt” hangzott el a szakasz első fordulatában, hozzáköt az anyagi/testi
léthez. Vágyódás ↔ kapcsolatba lépés a vágy tárgyával/alanyával ↔ ami megerősìti, vagy kioltja a
vágyat, mert hogy vagy erősödik a viszony, vagy
gyengül/kialszik. Itt semmi nem tart örökké, hisz
az anyagi világban, aminek kezdete van, annak természetszerüleg -előbb-utóbb- vége kell legyen, vége is van. A ’szeszély’-t szokás ’szenvedély’-ként is
jelölni, amiben a gyök(szó) a „szenv” utal a kettősségben uralkodó rokon- és/vagy ellen-szenvre.
Vonzalom és viszolygás, düh és vágy, szeretet és
gyűlölet, jó és rossz … miközben a ’szeszély’ „élvre
hajszol” és „testtudatot szilárdìt”. A ’szeszély’ a
’nyerészkedő’ meghatározottság lételeme. Azon
emberi osztály-meghatározottság kisérője, amely az
anyagi berendezkedés, anyagi körülmények mozgatása (szervezés, termelés), a javak megszerzése és
gyűjtése/felhalmozása/bìrtoklása felé hajszol. Mert
hogy az élv(ezet) nem puszta testi vonzódás, de az
elmének még makacsabb kényszerìtője. Tudni, bìrni, birtokolni … Érdekes, hogy Avatár Balarám itt
tartózkodásakor, felnőtt életében(vel) -külsőleg’nyerészkedő’ osztály-meghatározottságot mutatott
be. Földműves, gazdálkodó volt, egy feleséggel és
két gyermekkel. Sem az uralkodást/uralomra törést,
sem az élvezkedés/testi élvezetek fokozását nem
sugallmazta, senkit arra nem késztetett. Tudjuk
már, hogy mint a MINDEN/Isten/a Legfelsőbb
bármit megtehetett volna, ám Ő azt tette, azt mutatta be, amit felnőve férfi embernek követni kell
(ene). Anyagi-testi kényszerben -a lél-t burkolóemberlét sem lehet meg anyagcsere nélkül. B.T.95.
„…élelemből élőlények esőből az élelem - áldozás
termi az esőt az áldásért tenni kell…” - azaz nem
csak szellemi előmenetelért kell tenni, áldozatokat
hozni, de a test fenntartása is megkivánja az aktìv

életet. Nem üdvös a cölibátus, nem a „világból kivonulás” még csak a tétlen meditáció sem az élet
második negyedében. (1. tanuló 2. családos 3. viszszavonult 4. lemondott) B.T.170. „…jó Balarám
összezavarsz előbb mondád árt a tett - aztán oktatsz cselekvésre mond az ember mit tegyen 171.
Jas barátom egyaránt jó tartózkodás éppen úgy mint önzetlen cselekedet mégis tett a jobbik út 172.
tudd hogy kötöttségtől ment lesz ki nem utál s nem
kìván* - lemondóan tesz ő mindig eredményre már
nem vágy 173. van ki mást lát elemzésben s mást
tettben mi önzetlen - pedig egyik hű vándora két
eredményt érhet el 174. ki a tudás útját járja ki
cselekszik vágy nélkül - ki e kettőt egynek látja
bölcs az meg már nem szédül…” - mindennek követése természetesen mindenben a ’jó’ keresésével,
követésével! (* igyekezet a kettősség kényszere aloli
mentesülésre.) A ’szeszély’ „kapzsivá tesz elvakulttá” - ami utal rá, hogy az érzéki élvezetek élése alig
(ha) vezet (ki)elégedettségre, mi több újabb „vágyak
felé irányìt”. B.T.121. „…lélt borìtó anyagtestben
vágy mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet
s tévutakra sarkaló 122. bölcs belátás fő ellenét legyőzni csak úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod 123. csapongó érzékek felett ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél mi
mozgat életet 124. ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg…” - B.T.272. „…tudod Jas
hogy lél testet ölt kettősséggel fedem be - irtózat és
vágynak harca örök lánc lesz elmére…” - hisz 224. „…nyughatatlan elme táltos parázson él úgy
lobog - ezért hűtsed örökké le irányt csak úgy tarthatod …” - azután - 273. „…de ki egységre jut belül jámboran él rosszat jót - abban felsugárzik lényeg csak azt vágyja szolgáljon…” - és ha lelki törekvő idáig eljut, még örökmozgó ’szeszély’-ét is
’jó’ irányba tudja fordìtani. B.T.55. „…csak sajnálat
illeti azt kinek földi jó a cél - lépj az útra minek vége mindent világìtó fény 56. összes földi tettnek éke
kettős látást hagyni el - elvárásnélküli legyél ez a lét
művészete…” - hisz kettős világunkban a vágy is
kétféle, lehet az lelki és lehet anyagi/testi egyaránt.
A választás szabad! B.T.83. „…mondtam jó Jas
kettős út van tett vagy tudás művelés - gondolkodó
tudás útján más önzetlen jön felém 84. cselekvéstől
tartózkodás visszhatástól meg nem óv - nem tisztul
meg lemondó sem önmagában az se jó 85. földi lény
a tétlenségben pillanatig sem élhet - jó és nemjó
éppúgy mozgat mint késztetés szeszélyben 86. aki
eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére - képmutató hisz
elméje tenné mi kedvtelése 87. az méltó a tiszteletre
ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független…” – elengedi a ’szeszély’-t.
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nemjó sötét tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bírja álomban él ő a lélhez mostoha
A ’jó’ szanszkrit megfelelője a ’szatva’ = az egyensúly, kiegyenlìtés, a rend, tisztaság, világosság, nyugalom, könnyűség, jóság. A ’szeszély’ → ’radzsasz’
= a mozgás, erőkifejtés, lendület, nyughatatlanság,
szenvedélyesség. A ’nemjó → ’tamasz’ = sötétség,
nehézség, mozdulatlanság, tompultság, tehetetlenség, tudatlanság. Mindezek azonban nem elvont
eszmék, vagy súlytalan fogalmak hanem valóságos-,
mondhatni lényegi tények, mert minden anyagi változatban jelen vannak. Az anyag minőségi fokozata
éppen attól függ, milyen arányban szerepelnek benne az előbbi kötőerők, melyikük van túlsúlyban.
Mindenben megvan mind a három, de más és más
arányban, más és más fokú keveredésben. Funkciójukból adódóan nevezik őket kötőerőknek. Azonban nem csak direkt anyagi vonatkozásokkal bìrnak
e kötelékek, hanem vágy-, fogalmi-, gondolati szinten is érvényre jutnak, hisz pl.: vannak ’jó’ gondolatok, vannak ’szeszély’ fűtötte vágyak, vagy akár a
’nemjó’ uralta fogalmak. B.T.468. „…jó szeszély és
nemjó kötés adja testnek jármait - testi burok ìgy
képezi lélnek földi láncait…” - azaz minden lényegi
lény, annak burkát képező anyag/testet uraló kötőerő fogságában van. Mindaddig az a kötelék lesz a
meghatározó, amìg az „áldozat”* azt birtokolja és/
vagy épìti/erősìti. (* az áldozatiság a nemtudatos ösztönlény- létformákban -ìgy az állati-emberben
is- addig áll fenn, amìg valódi kiléte tudatára nem
ébred. Ez sajnos csak az emberi-ember szinten fordulhat elő, alacsonyabb szinten nem.) A ’nemjó’ többek között- a tudatlanság otthona, megfordìtva
a tudatlan(ság) a ’nemjó’ kötőerő uralma alatt áll.
Aki ilyen helyzetben van (’nemjó’ uralt, sötét, tudatlan…) az tudatlansága következtében mostohán
bánik a lél-el. (A lél-ről való nemtudás nem mentesìt a felelősség alól senkit, hogy korlátozza Azt felszabadulási esélyében!) A lél fogsága nem hogy lazulna ilyen burokban, de egyre szigorodik, mint ha
egy laza fegyházból, szigorìtott börtönbe kerülne,
de még inkább fegyház magánzárkájába, ahol azután a lehető legrosszabb társaságba keveredik, szűklátókörű-, elfogultan gyarló önmagával. Mint ha
menthetetlen volna a helyzete, azonban - B.T.159.
„…a védikus szentìrások dicsérik az áldozást - de
azért tudd Jas barátom cselekvés az mindahány
160. minden tárgyi áldozatnál többet ér a bölcs tudás - mert hogy az a kútforrása mindennek mi áldozás 161. ìly tudásra alázattal az tehet szert ki kérdez … 163. legyél bár a legbűnösebb ìly megértés
átsegìt - szenvedések óceánján belátásod általvisz
164. úgy perzseli ez ismeret összes tett visszhatását
- tudjad jó Jas miként tűzben égnek a fák hamvakká
165. nincs tisztìtóbb erő annál mint a teljes igazság
- aki önzetlen kutatja önmagában rátalál…” - ami-

ből kitűnik, hogy ha van keresés akkor esélyes találni is valamit. (Aki nem keres, nem talál. Legfeljebb
rábukkan valamire, amit nem is keresett. Így bizonyos, hogy nem neki való.) A kötőerők itt is működnek. Amilyen minőségű a tudakozódás, olyan
lesz az amire egyén (rá)talál. Nem véletlen a sok
vallás - felekezet - szellemi iskola - tanrend …
mindenkinek megadatik a lehetőség. B.T.472. „…jó
a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz bölcs jót keres azt követi ő a tisztulásban hisz…” Amìg csak a ’nemjó’ munkál, addig áldozata álomban él. Nincs tisztában a valósággal. Nem csak
a világot nem ismeri -vagy ha úgy véli, hogy „igen”
hát félre azt (!)- hanem (ön)magával sincs tisztában.
Az álmok létrejöttének oka, módja és az álmok jelentése ugyan nem tisztázott, annyi azonban bizonyos, hogy nem a valóság, vagy ha valós elemeket
tartalmaz/alkalmaz is, azokat bizonytalan kimenetelü szìnben adja elő. Mint ha az elme szabadművészként improvizálna. Az improvizáció gyakorta akár felemelő- élményre is vezet, azonban éppen parttalan- szabadsága folytán lesz bizonytalan segìtője felkészületlennek. Ha az előző szakasz hozzáfűzésének bevezetőjében az állt, hogy „Ha egy szóval kéne jellemezni teremtettségünket -benne Földi
világunkat, velünk együtt- leginkább a ’szeszély’ illene rá…” - akkor az ember -mint biológiai lényjellemzésére tökéletes a ’nemjó’ kötelék. Ez nem az
emberi létforma lekicsinylése, hisz tudjuk már hogy
ezen teremtettségben a legmagasabb fejlettségi
szint és az egyetlen amelyből lél felszabadulhat(na)!
Azonban már világos számunkra, hogy amikor egy
lél anyagot von(z) magára, akkor annak első rétege
(Isten által elrendelten !) a felejtése valódi kilétének.
Minden burok „öntudata” (már amennyire van) azonosul testi mivoltával, annak képzeli/gondolja/
hiszi magát amit a test felöl feltételezhet. Azt látja,
azzal van kapcsolata, azzal azonosul. Márpedig ha a
lél valójában nem az ami átmeneti burka, akkor az
ilyes tudás ’nemjó’ értsd: illúzió. Ez a hamis vélelem olyannyira erős, hogy sok-sok élet lelki fejlődése vezet(het) csak el oda, hogy valaki elkezdjen
igaz(i) kiléte felől érdeklődni. Amìg ez nem áll elő,
addig -inkább ösztönlényként- tökéletesen betölti
azon szerepét, mint a többi állat. (Rendszertani
szempontból az emberi nem az állatok országába, a
főemlősök rendjébe, a hominidák közé tartozik. Akit sért emberrel kapcsolatban állat besorolás emlìtése, az legyen méltányos azon állatokkal szemben
amelyek különbül viselkednek az emberi sokságnál.
Azokkal, amelyek csak fajfenntartás okán párosodnak, kedvtelésből nem ölnek, nem halmoznak fel,
elfogadják az Isteni elrendezéseket és nem akarják
megváltoztatva uralmuk alá hajtani a természetet …)
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jó a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs jót keres azt követi ő a tisztulásban hisz
A ’jó’ a ’jó’-hoz vonzódik. (Ez nem a mágnes/es/ség alapelv/e/, miszerint az ellentétek vonzzák egymást, az azonosak pedig taszìtják.) A ’szeszély’-es a
’szeszély’-hez(be) húz. A ’nemjó’ a ’nemjó’-hoz. Így
érthető, hogy mindegyik arra felé/oda visz, amivel
rokon. Nincs menekvés? Hogy ne lenne! Ott az
Úrtól kapott szabad akarat, ami -kicsit is tudatos
ember számára- minden esetben választási lehetőséget biztosìt. Sokan állìtják, hogy nem mindig van
döntési lehetőség. Hogy ne volna, csak lehet hogy
az fáj, nem tetszik, félelmetes, bizonytalan … leginkább érthetetlen, ìgy hát esze ágában sincs azt a
lehetőséget választani a gyakornoknak. Vannak a
különböző „ezo” megfigyelések -melyeket nagyobb
részben a (hivatalos) „tudomány” elutasìt- mégsem
oktalanság figyelmet fordìtani rájuk. (Olyasmi ez
mint a hit/elhinni, vagy úgy van, vagy nem.) Vegyünk egy egyszerű példát. Több lelki fejlődést tanácsaival/ajánlásaival segìtő iskola javasolja a vegetáriánus életmódot. A vércsoport szerinti étkezési
ajánlások pedig pl.: a ’0’ vércsoportúakat a kimondottan húsevő „kasztba” sorolja. Akkor ’0’-s vércsoportú mit tegyen; lelki út, vagy testi kiegyensúlyozottság? A választás szabad. A megoldás is
adja magát: aki a lelki értékeket helyezi előtérbe, az
mit sem törődik a vércsoportjával (miközben tud
róla**) és vegetáriánus lesz, mìg a testi beállìtottságú hittel gyakorolja a húsevést, mondván „Ép
testben ép lélek!” - (majd az ép/nek vélt/ test kidolgozza magának az ép lelket - gondolja) - csakhogy a lél nem azonos a köznyelvi lélekkel, amit azért alapvetően a test „termékeként” vagy „jutalmaként” (mástól kìvülről kapott valamiként) aposztrofálnak. Üdvös a vegetáriánus életvezetés is, meg
nem kedvezőtlen a vércsoport figyelembe vétele
sem. (** és láss csodát, ’0’-s vércsoportú lelki törekvő évtizedeken át megszegi a „kimondottan
húsevő” szabályt és vegetáriánusként ép testben, egészségben gyakorolja választott folyamatát.) Mikor
-legalább- két körülmény ütközik (van hogy számtalan !) olyankor megint megérkezik a kihìvás/feladat: „-Válassz ! -Dönts !” - és a gondolkodó ember
gondolkodóba esik. Egyszerű(bb) a helyzete a hagyománykövetőnek, hisz bárminemű megfontolás
nélkül úgy tesz „Ahogy szoktu(n)k!” - közben pedig értetlenül áll egyéni-, emberi-, vagy emberiségszintű-, társadalmi-, politikai problémák, testi/lelki
bajok előtt. Az út megint elágazáshoz vezetett: „ezo izé” vagy „ahogy szoktuk” ? - ahol az „ezo” kifejezés nem pejoratìv (csupán nem akar meghatározni a számtalan iskolából egyet sem), hanem olyan mód/módszer keresése/követése, ami un.
„belső” amiben a fő szerep az egyénen/egyénben
gyökerezik. Nem kifele figyel s keres kapaszkodót,

hanem belső „tartalékait” benső értékeit igyekszik
mozgósìtani. Ebben, e helyre a MINDEN-tudat a
lél-t helyezi. Őbenne hisz és nem vagy-vagy alapon,
hanem tudja, hogy mindenek forrása Ő és olyan
mértékben tud nekünk segìteni, amennyire azt
megengedjük. Nem véletlen, hogy „bölcs jót keres
azt követi ő a tisztulásban hisz”- azaz a ’jó’ számára
az eszmény(i) nem a (meg)szokás. Érthető, hogy
olyan körökben, ahol a MINDEN nem fedi le a
szokásos Isten-képeket, ahol nincs fogalmi képzet
lél-ről, kötőerőkről, ahol a vissz(a)hatás (karma)
törvény nem elfogadott … ott a megszokás, a jó/
rossz hagyomány él, azonban - B.T.110. „…teljes
való ismerője nemtudókat nem zavar…” - vagy B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bìrják hallani … hitében kell tartani…” - Ahhoz hogy
egyáltalán tisztulási késztetés felmerüljön, első állomás annak belátása, hogy nem vagyunk tiszták! Ezzel párhuzamos az a felismerés, hogy van tisztaság
és szennyezettség/befedettség, majd a következtetés, hogy a tisztaság jobb, mint a szennyezettség és
elkövetkezik a tisztulás igénye, majd a folyamat felöli tudakozódás, követés, megértés, egyhegyűség,
amennyiben az elme már „nem csapong ezer fele”.
Ahol ezen alapkérdések nem merülnek fel, vagy
más meglátással vannak velük kapcsolatban, ott
MINDEN-tudatnak nincs mit tenni. Sosem törekedett vallásközi beszélgetésekre, vagy olyan „ökumenikus” mindenkit érintő egyeztetésekre ami feltételezi hogy mindenki hasonló, mikor tudja, hogy
„Mindenki más !”. (Teszi mindezt még akkor is, ha
tudva tudja, hogy ezen ismeretek érintenek róla
nem tudókat is !) Ha nincs kérdés, nincs mire válaszolni. B.T.52. „…a mágikus tanìtások bölcset
nem szédìtenek - hogyha tudod kár a mély kút réti
láp bő vizében…” - aki tudatos afelől, hogy MINDEN minden… (és lásd még a BBB. „MINDEN”
cìmű B.T. esszenciát) az miért és mi után kutakodna még Isten felől? Már „csak” önmagával/önmagában van dolga az ilyen igyekvőnek, hogy megismerje és megértse valódi énjét és helyzetét s mikor
belátja, hogy lél a lényeg, akkor a testet -annak minden nyűgétől- elkezdheti tisztogatni. Realista ember
tisztában van azon katonai szófordulattal, miszerint
„A fegyver sosem tiszta, legfeljebb tisztìtott !” Mi is
ìgy vagyunk. Aki valóban tiszta (volt) az már nincs
itt. Itt a jó-szeszély-nemjó hármasság mindent és
mindenkit érint és megérint. B.T.548. „…halld Jas
mi a fegyelmezés egyszerűség tisztaság - önmegtartás sosem ártás Felsők s mester imádás 549. beszédnek is van fegyelme igazmondás nem bántás - kedvesség és legfőbb téma e bizalmas tanìtás 550. fegyelem a gondolatban kevés beszéd derűs kedv - kitartás és önuralom békességbe merülve…” - Ennyi.
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tudd e három kötőerő lél-el örök hadban áll - mikor melyik kerül felül az gyakorol ráhatást
A lél az anyagi megnyilvánulásba kerülve kénytelen
szembenézni az itteni (ottani*) körülményekkel. (*
mert hogy nem csak ezen teremtettség létezik, hanem számtalan más is párhuzamosan ! Melyekkel
Földi embernek semmi dolga, az az ottani létformák fejlődési szìntere.) A ’hadban’-állás ezek szerint nem újkeletű azaz, az un. ’küzdés’ nem most
kezdődött. Mik is a létformák -köztük az emberalapvető (élet)tevékenységei? Anyagcsere + fajfenntartás + védekezés + pihenés. Gyakorlatilag mindegyik magában hordozza a küzdelmességet, úgy
közvetlenül, mint közvetve. Lényeges motìvuma az
elrendezések el nem fogadása. Érdekérvényesìtési
törekvés - megtévedt éntudatban ! Ezek nem a lél
motìválói, hanem az anyagtestté. Lél számára minden egyes lét(ezési) formában eltöltött idő a tanulást, tapasztalatszerzést, a tisztulási lehetőséget biztosìt(hat)ja. Nincs szüksége élelemre, nem tud szaporodni (hisz nem két-nemű és örök) ìgy ezirányú
késztetés sem mozgatja, nem árt neki semmi sem
B.T.28. „…lélt a kard nem kaszabolja tűz nem
hamvaszt vìz nem old - nem szárìtja szélförgeteg
marad bizton bármikor 29. lél a szilárd mozdulatlan
ésszel föl nem fogható …” - a lél-nek nincs mitőls miért védekezni és fáradhatatlan. Tehát a küzdelmesség nem lél-függő. A létforma -köztük az ember- érez arra késztetést, hogy alapvető (élet)tevékenységei kiszolgálása érdekében tegyen. Ha éhes
enne, ha szomjas inna, ha fázik beburkolózna, ha
álmos aludna… Az anyagcsere cáfolhatatlan létkérdés. Az hogy van lehetőség un. prána-jógi („fényevő”) létfenntartásra nem azt jelenti, hogy az minden különösebb adottság/képesség/lehetőség nélkül bárki számára gyakorolható volna, miközben
jelen korunkban inkább tiltottnak mondható, mint
sem követendőnek. (Az elméleti lehetőségről azért
szabad tudni, mint sokminden másról, amit nem
kell, vagy nem javallt követni!) Vegetáriánus szìvének mindig kedves a bibliai „szózat” ami a Teremtés Könyvében áll: - ezt mondta Isten: "…Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön,
amely magot terem, és minden fát, amely magot
rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen…"
- szó nincs más élelem-forrásról, mint növényekről,
magvakról (≈ gabona) gyümölcsökről (netán azok
magvairól ≈ csonthéjjasok béltermése). Keresztény
fertőzöttségű Európában érthetetlen, hogy ezen
szavak miért nem hullanak termékeny talajra? De
ott vannak a Bagavad Gìta, vagy a Bizalmas Tanìtás
szavai is a Legfelsőbbnek tett (étel)felajánlásokról:
B.T.329. „…legparányibb hódolatot szeretettel fogadok - levél virág gyümölcs vagy vìz tiszta szìvvel
ha adod …” - az első (mármint a bibliai) idézet
kicsit tágabb, mìg az utóbbi némiképp szűkebb, de

mindkettő arról szól, hogy az emberi létfenntartás
anyagcseréje mely alapvető táplálékforrásokból üdvös. Ezek megszerzése a túlnépesedés előtt szinte
kifogástalanul biztosìthatóak voltak a gyűjtögető életmód keretében. Ez sem mentes némi „küzdelemtől” de messze nem a földművelő életforma nehézségeit viseli magán. A gyűjtögető népek kiválóan ismerték minden táplálékforrás kötőerejét. Tudták mi ’jó’ mi ’nemjó’ és azt is mi tartozik a ’szeszély’ vagy másnéven szenvedély kötelékébe. Kellő
bölcsességgel és hagyományozott élettapasztalatokkal felvértezve, tökéletes harmóniában él(het)tek a
természettel. E közben a fajfenntartást célzó szexualitás már szoros összefüggésben volt (s van ma is)
a test uralkodó meghatározottságával. Ahol a ’jó’ uralja a testet, ott jámbor belátással viszonyulnak a
nemiséghez is. Ismert, hogy a tisztán vegetáriánus
életvezetés (testfenntartás) mérsékli a libidót, nem
oly heves a nemi vágy és az ezirányú késztetés,
mint a ’nemjó’ de különösen a ’szeszély’ uralta emberekben. Erőszakmentes az anyagcsere és ezzel együtt jár a tisztes nemiség. (Természetesen mindez
-is- a fejben dől el, nem csupán az étkezésen múlik
!) A ’szeszély’ és a ’nemjó’ dominanciájú étkek és
italok, egyébb élvezeti cikkek (hús, alkohol, kávé,
tea -coffein- kakaó, tudatmódosìtók…) megszerzése épp úgy „küzdelmes” miként hatásuk következménye. A ’szeszély’-evők szenvedélyes(ebb)ek, lételemük a küzdés, ìgy hát életük is küzdelmesebb
(lesz). (’szeszély’-es ételek: Hal- és húsételek pl.
csirke, pulyka, bárány, sertés, tojás. Fűszerek pl. só,
erős paprika, fekete bors, gyömbér, vörös- és
fokhagyma, retek. Élénkìtő szerek, mint a kávé, tea,
cukor, méz, cola, kakaó, csokoládé, sör és bor, vagy
általában az ìzesìtők, savanyú és keserű ìzű ételek.
’nemjó’ meghatározottságú ételek: Borjú és marhahús, hot dog, kolbászok, felvágottak, szalonnák,
szardìniák. Olajban-zsìrban sült ételek, valamint a
sóban és ecetben tartósìtott ételek. Mindenféle rövidital és aperitif. Minden állott, nem friss étel, de
ilyen legyengìtő általában mindenféle hús, hal,
szárnyasok, gomba, pálinka, bor, stb.) Mindezen
körülmények az anyagtest „minőségét” sodorják a
lelki fejlődés szempontjából kedvezőtlen irányba. A
védekezés (élettevékenység) szorosan összefügg a
testtudattal, valamint a birtoktudattal. Az általános
„Én – Enyém !” döntő hatással van az egyén és
külvilág kapcsolatában. Úgy a testet, miként a javakat az általános ember védelmezi és ez eszményìtett
tulajdonság, nem tudva hogy B.T.393. „…világ sora hanyatlása szólt MINDEN mint Legfelsőbb - érintetlenség óvhatja népedet mint jó erőd…” majd - 628. … néped s téged mind megóvlak bìzzál
Bennem csak ne félj…” – ami a legfőbb biztosìték.
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mikor szorgos hű törekvő jót segíti felülre - lél felragyog az mi látszik harmónia egésznek
Teremtettségünkben a három kötőerő uralkodik.
Azok aránya(i) befolyásolják úgy a körülményeket,
mint a létformák lehetőségeit, de a lél helyzetét is.
Mivel a ’jó’ kötőerő sajátossága, hogy segìt az anyagi/testi tisztulásban, azaz Isten felé „sodor” ezért a
lél mint a Legfelsőbb paránya mentesülésében is az
a meghatározó. Azt már tudjuk, hogy lehet valaki
életvezetése-, eszményképe-, viselkedése ugyancsak
’jó’ ha maradtak még korábbi- és ebbéli életéből
törleszteni/jóvátenni valók, azok fennálltáig a ’jó’
sem menti ki a lél-t az anyagi megnyilvánulásból.
Ám ha valaki a ’jó’-t segìti felülre, akkor a „sok” ’jó’
és a lél közösen munkálnak. Az általános ismeretek
azt sugallják/tanìtják, hogy az ember élete során fokozatosan és folyamatosan tanul(hat)ja meg mindazt, ami megsegìti. Úgy anyagi/testi boldogulásában, egészségében, mint szellemi/lelki előmenetelében. Ebben is van sok igazság, de figyelmen kìvül
hagyja a lényeget, a lél-t. Elsősorban azért, mert
nem tud róla. Lélekről esik szó -nem is ritkánmégis az anyagi/testi működések kerülnek előtérbe
és nem csak ateista materialisták körében. Az ’ateista’ hozzáfűzés azért kìvánkozott a materialista elé,
mert az tapasztalható, hogy a legtöbb hìvő ember is
inkább csak szavakban az, gyakorlati megnyilvánulásában-, de még eszményeiben is inkább anyagközpontú. Hiszi Istent -maga istenét- de a „Segìts
magadon, Isten is megsegìt” szlogent biztonsággal
alkalmazza anyagi viszonyainak növelése/fokozása
/emelése során. Hisz istenében, még üdvözülésben
is és közben halmoz és halmoz, minden módon,
erősìt birtoktudatot, sokasìt javakat, biztosìtani igyekszik testi valóját, mint ha sosem halna meg.
Hìrdeti és bemutatja a „Kaparj kurta, neked is lesz
!” igét, mutatva ugyancsak hitetlen és istentelen példát. Nem tudja, nem érti, hogy minél több tárgyiasult és vágyott Földi körülménnyel bástyázza magát körbe, belső lényege annál mélyebbre sűllyed,
ahonnan ki/fel/szabadìtani egyre nehezebb lesz. A
lél önragyogása sötétbe burkolózik. Az anyagaiakban igyekvő ahelyett, hogy felhőtlenebbűl látná a
világot, vagy derűsebb lenne, egyre csak gondterheltebb, gyanakvóbb, aggódóbb (hisz van is miért!)
magát-, szeretteit-, javait egyre jobban féltővé válik.
Hiába az igyekezet, mégsem akarnak „kiegyenesedni” a dolgok - sőt. Mindig újabb és újabb gátak, akadályok, nehézségek merülnek fel és egyre bonyolultabb lesz minden. Megkezdődik a „harcostárs”keresés. Itt is bejön a „Suba subával…” effekt és a
hasonlóak egymásra találnak. Harácsoló a harácsolóval és -ugyan nem szeretik egymást- a „Kéz kezet
mos” alapján akár direkt bűnös cselekedeteket felvállalva sürgősködnek terveik megvalósìtásában. Egyik fő ellenségük az idő. Sietni kell, mindjárt meg-

halunk és még nem végeztünk! Mivel? - kérdezhetnénk ártatlanul és ha emberünk meg is állna egy
pillanatra, akkor sem értené hogy mi a baj azzal amit tesz? Pedig csak annyi -mint előbb már elhangzott- hogy a lél börtöne egyre szorosabbra zárul, fénye nem jut felszìnre. Az ilyen gazemberek a ’nemjó’-t segìtik felülre, ami lél ősellensége. Mellé egyre
erősìtve a ’szeszély’ kötelékét, az annak túlhatalmával bìró dolgok révén. Büszkeség/büszkélkedés, erőszakosság, akarnokság, énközpontuság, uralomra
/hatalomra törés, tisztátalanság, becstelenség, hazugság, magamutogató pöffeszkedés, irigység, türelmetlenség, megkötöttség, borús kedv, ragaszkodás minden vélt birtokhoz/tulajdonhoz, utódok-,
rokonok-, barátok „helyzetbehozása”, megfeledkezés Istenről. Ha végignézzük, a felsoroltakat, azok
mind a valódi ’tudás’ ellentettjei. Érthető, hogy ilyen módon, ilyen példamutatókon keresztül emberi nemesedés nem kecsegtet - sőt, az erkölcsi és
szellemi hanyatlás (ami a jelen kor sajátja) egyre
csak fokozódik. Érezzük, hogy ez nem jó -még a
szó hétköznapi-, nem hogy lelki értelmében- mégsem teszünk ellene. Mikor arról esett szó, hogy a
MINDEN úgy rendezte viszonyainkat, hogy most
természetszerüleg a degradáció ideje jött el, akkor
ne gondoljuk, hogy Ő a mi ellenségünk. B.T.5. „…
olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőìt - ezt is
meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6. csak
föléri egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért
kellett nemes időt követni a botornak…” - Mikor
nem használ a jó, akkor a tanìtás a rossz túlhatalmával folytatódik. Mikor nem használ a szép szó,
gyakorta jön -automatikusan- a durva szó, vagy a
fenyìtő büntetés. Pedig (talán) köztudott, hogy a
pozitìv megerősìtés kedvezőbb, mint a negatìv, az
örökös feddés. A ’jó’ mindig és mindenben a tisztább, fényesebb, felemelőbb. Persze akik ’szeszély’ből s ’nemjó’-ból épìtkeznek, ott érthetetlen(ek) a
’jó’ ragyogása(i). B.T.71. „…de a fegyelmezett elme
vágykeltések között is - mély békéjét mind megőrzi ha
örökkön bennem hisz 72. szilárd elme derűt áraszt
Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát
soha nem lesz esendő 73. szabályozatlan elmével
kegyem nélkül béke nincs - béke nélkül nincs boldogság elveszik a tiszta hit 74. hogyha érzékek közül
csak egy is lész zabolátlan - elsodródik az értelem
mint a szélfútta bárka 75. lásd be tehát Jas barátom
csak az egyensúlyozott - ki elméjét féken tartja érzékire nem lobog 76. tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát - de az élők ébren léte hoz tudónak éjszakát
77. élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - mìg a
bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78.
bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis
nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje…”
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ha a szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt - lángol a vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő
Négy alapvágy(tìpus) uralkodik emberen: élvezetvágy – javak – hatalom – hìrnév, ami az egyszerűbb
értelmezhetőség érdekében inkább a hiúság szóval
határozható meg. A sokság és a nagyobb arányú
megjelenés felől haladtunk a kevésbé elterjedtig, azonban a hiúság felől csökken a vágy ereje. Minden
emberben ott az élvezetvágy, annak számtalan formájában és irányultsággal (eszem-iszomtól, a hancúrozásig, de a sokféle rajongáson át egészen a tudatmódosìtókig), némiképp kevesebb a felhalmozó
tìpus (ami bárminemű javakra kiterjedhez, pénztől
a tárgyakon át, a sokféle birtokig), a hatalmaskodás
szìntere árnyalódik, vannak akik megelégszenek kis
csoportjukban, családon belül, vagy szűkebb körben és ahogy erősödik a késztetés úgy nő a befolyásigény nagyságrendje. A hiúság szintén általános,
bár direkt megnyilvánulása nehezebben értelmezhető és nem feltétlenül külsőségekben megnyilvánuló esztétikai kérdés. Akár hiú büszkélkedésnek is
nevezhető. A vágytìpus csoportok hasonlatosak a
három kötőerő megjelenéséhez, amennyiben mindenkiben jelen van mind a négy, azonban különböző arányban és mértékben. Mindnek elemi mozgatója a ’szeszély’. A szakasz első fordulata arra
hìvja fel a figyelmet, hogy a ’szeszély’ túlsúlya kapzsivá tesz, azaz áldozata elveszìti a mértéket, elvéti
arányérzékét. Hisz sokminden gyakorolható erőszakmentesen, túlzásokba nem esve, de a kapzsiság
túllép a konfliktusmentes határokon. Ütközések
merülnek fel úgy kìvül, mint belül. A külvilággal egyezségre kell jutni, hogy ne legyen nézeteltérés,
baj, vita, veszekedés, mìg ember belsőleg is meg
kell találja azt az egyensúlyt, hogy semmi ne legyen
kóros. Talán legfontosabb az arányérzék. Megtalálni mind a négy életszakaszban/életrendben az
annak megfelelő és az egyén osztály szerinti (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) meghatározottságának minőségében a szükséges és elégségest. A ’szeszély’ nem megveszekedett ellenség,
hisz számtalan esetben szükséges a kellő hevület
feladat és/vagy probléma megoldáshoz. Néha kell a
tűz. Természetesen ez egy teljes életszakaszra értendő, amikor a fiatal ’tanuló’ hevessége mintegy
életkori sajátosság. De ’családos’ életkorban sem
mellőzhető esetenkénti túlfűtöttség a nagy(obb) célok véghezvitele során. Munka, otthonteremtés, a
család védelme, szolgálata … B.T.138. „…gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó…” - Vegyük például az egykori vándorló nomád jász elődöket. Családok és törzsek úgy tudtak évszázadokig
fennmaradni, hogy a ’gondolkodó/uralkodó’ meghatározottságból nem csak a ’jó’ jutott érvényre, de
a ’szeszély’ is, ami kellett ahhoz az erőhöz amivel a

megpróbáltatásokon úrrá lehettek. Örökös helyváltoztatás, igazodás a természeti körülményekhez,
környezet adta forrásokhoz (vìz, élelem, biztonság)
jámborság a szellemiségben, de erő a harcban. BBB
„Jász hadi virtus” -részlet- „…De most halljuk hogy
harcolnak: kettő útja vagyon annak. Egyik hogyha
ellen támad, máskor segìtünk barátnak. - Mikor baráton segìtünk, védelmezés a mi részünk. Ő ki tusakodik máson, addig jász őriz családot. Amìg kérőnk
harcát vìvja -neki tetsző harcmodorban- nem vìvunk, nem kaszabolunk, távolhalál mi a sorunk. Oly
távból súlyt jászok ìja, azt képzelik Istennyila! Nem
gondolják ki lesz alul, hadban sorscsapások vagyunk.
- Kérdik néha; - Mi jutalmunk? - jászok ezen csak
mosolygunk. Barátság, meg önzetlenség, senkit ne
sújtson ellenség. - Tulajdonlást, elbirtoklást, természettűl elbitorlást? Nem ismerték soha jászok, ezt a
három galádságot! - Hogyha ellen reánk támad, jász
azt mindig készen várja. Száznyolc nyìllal tegezében,
ìj felajzva kőkeményre. Felajzásról sose feledd; - Azt
csak lövés előtt lehet! - hisz ìj pihen puzdrájában, idegfeszült a csatában* ! - Jó jász harcos mind megérzi, hány az ellen s mi vezérli. Állnak szembe jó előre,
száznyolcszoros túlerővel. Egy jó harcos egy lövése,
egy pillantás s öt a vége, egy lövés az egy találat, találkozás a halállal. - Jön az ellen bőszült haddal! Jászok sora mást nem adhat - kire mit a sorsa rámért,
jámbort sújtó támadásért…” - ilyes és hasonló helyzetekben elkell(ett) a fegyelmezett ’szeszély’ is, nem
csak a bölcs belátás. (* békében a nyugalom, csatában összpontosìtott-, feszült idegek, mégis hideg
fej.) Mikor arról esik szó, hogy „lángol a vágy kéjre
s másra” az megmutatja, hogy aki ’szeszély’ mértéktelen uralma alá kerül, az anyagi/testi esendőségbe merül. Örökös nyugtalanság hatalmasodik felette és minél intenzìvebben törekszik érzéki vágyai
kiélésére, annál hevesebben törnek rá az újabb igények. B.T. 120. „…olyan ez a vágy mint a tűz lobog
hogyha táplálod …” - minél jobban táplálod, annál
jobban ég. Hedonisták úgy tartják, hogy előbb-utóbb kiég. Kérdés hogy az alany meg(túl)éli-e?
Nem ok nélküliek a szabályozott életvezetés ajánlásai. Mérsékeljük a nyughatatlanságot, csitìtsuk a
vágyakat, engedjük el a ’szeszély’-t. Egyik segìt a
másik kordában tartásában. Persze mindehhez kellő
lelki evolúciós előrehaladottság szükséges, amit mìg
lelki törekvő fel nem tud mérni magában ajánlott a
’jó’ hagyományok követése. Sokszor sokat kell tenni a megértéshez. Elengedhetetlen a tudás-ismérvek
elsajátìtása. B.T.437. „…alázat és a nem ártás hìján
levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség
türelem 439. változások belátása érintetlen derűs kedv
- áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez…”
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nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat győz és sötétség még a jónak is testén
Az talán mindenki számára elfogadható, hogy a
fény -nagyjából- pozitìv(abb), mìg a sötét -inkábbnegatìv(abb) körülmény. Mint Nap-forrású lények,
tudjuk, hogy a Nap éltet (még ha képes pusztìtani is
!) mìg a Nap(fény) hiánya legkevesebb sötét(ség) de
legalább is levertté tesz, elszomorìt, csüggesztő hatású, hosszú távon élet ellenes. Hogy miért vagyunk
-mi is- Nap-forrásúak? A Nap magjában folyamatos hidrogén-fúzió folyik. Az ìgy egyesülő hidrogén
atomok héliummá „változnak” és az egy elektronos
atomból két elektronossá válnak. Szempontunkból
azonban az a fontos körülmény, hogy két „lény”
(hélium atom) egy „lénnyé’ (hirdogénné) alakul, azaz minden ilyen esetben egy-egy lényegalkotó -lél„ki/felszabadul” és útjára kel -megnyilvánulásábanmint sugárzási jelenség. (Kvázi; a személytelen foton elektromágneses sugarait „meglovagolva” száguldoznak a térben, ugyanakkor tévedés ne essék a
lél sem nem atom-, vagy annak magja, sem pedig
nem elektron ! Neki nincs anyagi vonatkozása!) Tehát a Földünkre is érkező (meg az űrbéli térbe szerte terjedő) „Napsugár”-lél-ek, anyagot ölt(h)e(t)nek
magukra (ìgy feltételes módban !) és általában ezt is
teszik. Van amelyik egy osztódó sejt(ecske) újabb
kiterjedésének lényegalkotója lesz, másik egy magból sarjadó növény, állat, vagy azok anyagi alkotóelemeinek lényege és megkezdik Földi „rabságukat” abban a testben amit magukra öltenek.
(’rabság’ alatt értsd: azt az anyagi kényszert, amit a
burok képez) Az itteni rend szerint miután adott
lény leélte életét, kiszabadul és sorsa szerint vagy ugyanolyan létforma lényegalkotója lesz, vagy eggyel
magasabb fejlődési stádiumban folytatja útját, de
nem ritka az alacsonyabb létforma sem. B.T. 497.
„…e világban lél parányom anyagot ölt magára …
498. testelhagyást követően mind felvesz új alakot visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot…” mindez nem csak ezen teremtettségben zajlik ìgy,
de számunkra a más megnyilvánulások sajátosságai
inkább a fantáziavilágba tartoznak. Bár majdnem
minden anyagi kötöttségtől megszabadul a létformából kijutó lél, azonban mindig hordozza magával az előző létezéseiben/életeiben szerzett hatások/vissz(a) hatások következményeit. Minden esetre, ha a lél a MINDEN -parányi- mása (B.T.190.
„…MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN
mása itt…”) akkor az Ő önragyogása is sajátja. B.T.
447. „…önfényű Ő sötétségment…” - azaz a lél eredendően nem sötét, nincs a ’nemjó’ hatása/uralma
alatt. Mégis mikor anyagba burkolózik s abban eltölt
egy időt, azon életében és az azt követőkben is viseli
súlyát az anyaggal történt kalandozásoknak. Mert,
hogy B.T.50. „…kedves Jas én jó barátom figyelmed csak rám szegezd - ne ragaszkodj földi képhez

tudd csak látszat mind e hely 51. réges régi jó tanácsok három jármot beszélnek - tiszta jóság bőszült
szeszély s nemjó amit rejt e hely…” - hozzá téve,
hogy ez nem valamifajta fenyìtés, ez e világ rendje
és Istentől való. B.T.257. „…tőlem van jó szeszély
s nemjó mindhárom belőlem jő…” - azaz ’jó’ és
’nemjó’ nem független a Legfelsőbbtől, azonban
„nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat
győz és sötétség még a jónak is testén” tehát ha a
kereső ember az igaz valóságról szeretne tudást-,
bizonyosságot szerezni, akkor nem az illúzió-világban kell(ene) kutakodni. A tisztánlátás önmagától
persze nem alakul ki. Elengedhetetlen a tanulás, a
tudás-ismérvek (B.T. 437.-441.) gyakorlása, hogy ne
a káprázat uraja az elmét. A mindenfajta sötétséget
pedig, a világossággal kell felváltani. Nem véletlen a
fohász: „Tisztelet! Hódolat! Lelki Tan Mesternek nemtudás sötétjét tudással oszlat el!” - ami úgy
„működik” hogy amilyen a Tanìtvány, olyan lesz a
tudás átörökìtettsége. Hiába a magasztos tudás olvasása/hallása, netán ismétlése, ha a gyakornok
nem a ’jó’-val társul, hanem a ’nemjó’ és a ’szeszély’
hatalmaskodik rajta -mint Isteni erők- legyőzik azok a harmatgyenge igyekezetet. A világi jó és a
lelki ’jó’ nem keverendő, miként a rossz sem a
’nemjó’-val ! Így az un. -világi értelemben vett- „jóember” sem azonos a ’jó’ meghatározottságú személlyel, vagy ahogy a ’rossz-ember’ sem biztos,
hogy csak a -lelki értelemben vett- ’nemjó’ fogja!
Nem véletlen, hogy e szakasz első fordulatában az
elméről beszél Úr Balarám. Amilyen állapotban van
valakinek az elméje, az fog meghatározó hatást gyakorolni testére és testi megnyilvánulásaira, de még
vágyai, belső késztetései is abba az irányba orientálódnak. Leegyszerüsìtve: vagy a tisztulás útján Isten
felé halad, vagy távolodik Tőle befedettsége révén.
(El nem felejtve, hogy sosem kerülhetünk ki a
MINDEN-ből, csak testi valónkkal született feledése a lél-nek sugallja azt a képzetet -amit ’nemjó’
és ’szeszély’ tovább erősìt- hogy istentelen a világ.)
Sose feledjük igaz valónk Nap-forrásuságát, hisz e
világban nincs Nála nagyobb erejű-, hatású-, teljesebb megnyilvánulása a MINDEN-nek, mint a
Nap-nak. BBB. „MINDEN” - „Hatodik tudnivaló:
Változó létformákban változnak eszmények, emberi elmében, milliárd elmélet. Ezen rész-egészben
Földünk életterén, Nap-nál Istenibbet lény hiába
remél. Nálánál nem kell menedék jobb legyen,
szebb, erősebb e körben ki lehet? Nem kell emberképre formálni, csak hagyni, ésszel félni, szeretni,
befogadni s hatni…” - mert, hogy a világosság mindig legyőzi a sötétséget, ahogy a tudás a tudatlanságot, vagy nemtudást. Hiába a legsötétebb éjszaka, mikor pirkadni kezd, a Nap fénye eloszlatja.
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testelhagyás pillanatán mikor jó uralkodik - akkor a lél tiszta bölcsek bolygójára érkezik
Amikor a ’jó’ uralkodik, az nem jelenti azt, hogy
nincs jelen a ’szeszély’ és a ’nemjó’ márpedig, ha a
’jó’-t tekintjük tisztának, a ’szeszély’-t és a ’nemjó’-t
tisztátalan(ság)nak, akkor az illető még nem tisztult
meg (teljes tökéletességgel ! Tisztitott, de nem tiszta !) Ezért hát nem a Legfelsőbb, Bizalmas Benső
Hajlékára jut, hanem olyan lelki szférába (egyfajta
mennyei birodalomba) ahol az arra érdemesek lényegi lényei töltenek el egy időt (ami egészen hoszszú is lehet - majd miután „fölélték” érdemeik jutalmát, vissza kerülnek valamely teremtettségbe, rendszerint abba, ahonnan el-”származtak” hisz oda
húzzák emlékeik.) Ahogy az előző szakasz hozzáfűzéseinél szóba került a Nap -egyfajta- sajátossága
(a fúzió révén kiszabaduló lél-ek dolgában) úgy itt
most meg kell emlìteni azt, hogy a MINDEN végtelenjében, végtelen sok és -sokféle szféra/közeg/
bolygó/stb. létezik, leginkább egymással párhuzamosan. Gondoljunk csak saját Naprendszerünkre,
ahány bolygó annyi féle. Mikor jelen közegünk létezik ( most ) ugyanakkor, különböző minőségű
térrészek is léteznek/vannak/működnek. Hogy
nem tudunk róluk, nem ismerjük azokat? Mondhatni; - Minek a’? - ha meggondoljuk, hogy B.T.116.
„…önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen
…” - vagy - 609. „…hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha másét
végzi tökéletesen…” - ismétli Önmagát Avatár Balarám, ami következtetni enged arra is, hogy ami a
mi közegünk, abban megvan tennivalónk, ne kacsintgassunk olyan terek felé, ami nem a mi kötelességteljesìtési helyünk. Azért születtünk ide és
emberi „bőrbe” hogy itteni, emberi dolgainkat
végezzük el, még ha esetenként (úgy általában legtöbbször !) hibákkal is. Az állati lét az állatoké, ne
azt kövessük. Úr Balarám nem csak arról beszélt,
hogy testelhagyás pillanatán a ’jó’ uralta test a szerencsés, de B.T.280. „…bárki aki képes arra hogy
végpercén Rám gondol - annak helye bizton Nálam
nem kell kezdjen új sorsot 281. testelhagyás pillanatán kinek ki jár eszében - Őhozzá jut abban újul
az vezérlő eszménye 282. ezért mondom Reám
gondolj kötelesség tevőként - bármit tegyél Nekem
áldozd önzetlen légy örökké 283. csak ìgy lehetsz
sorskovácsod ha rendìthetetlen vagy - kitartóan
szabályozott életvitel felém hajt 284. gondolj úgy
Rám mint EGY MINDEN aki azisnemis lény mindentudó ősi lelki Nap formájú mindenség 285.
ember aki végső percben mindenét Rám hangolja nem kerülhet másik helyre mint örök hajlékomra…” - majd ìgy folytatja - B.T.287. „…szìvbéli vágya Rólam szól elméje nincs szerte szét - elkülönülés az útja hátráltatást kerülvén 288. teremtő OM

amit vibrál egyhegyűség Rám mutat - ìgy távozó
testelhagyó nem véti el az utat 289. aki folyvást Énrám gondol Reám mint a MINDEN-re - harmóniában élhet itt nem térìti semmi el 290. azok a nagy
lelkek akik Hozzám értek töretlen - többé sosem
jutnak ide amit kellett leéltek 291. ember léttér Teremtőtől e világig kereng itt - de ha elér árnyvilágot
végleg elkerülheti…” - mely utolsó gondolatokból
kiviláglik, hogy a megnyilvánulás megszüntekor (amikor e teremtettség megnemnyilvánulttá lesz)
minden lél elhagyja ezt a térrészt s máshol folytatja,
melyik milyen sorsra méltó, ott és úgy. Mikor Napunkat elhagyja lényegalkotó lél-je, a Nap megsemmisül, megszűnik. Hozzá képest egész naprendszerünk ugyancsak „jelentéktelen” hisz a teljes rendszernek csupán 0,2 %-át alkotják, mìg a Nap a 99,8
%-ot. E „jelentéktelenség” még apróbb zugában, a
Föld bolygón is lehet azonban úgy élni, hogy a
folytatás vagy az Úr közvetlen környezetében(lásd; B.T. 285.) vagy „bölcsek bolygólyán” történjen. A 290. szakaszban emlìtett „Nagy Lelkek” az
Úrhoz jutnak, mìg a ’jó’ uraltak a „tiszta bölcsek
bolygójára”. Hogy az milyen? Valódi fogalmunk
nincs róla, de valahogy úgy viszonyulhat e léttérhez, mint Felsőbbségek a Legfelsőbbhöz, vagy
minden itteni lél a Felsőbbségekhez. Tekintsünk át
párat a ’bölcs’ sajátosságaiból itt s talán képet alkothatunk azon bolygó lakóiról, ahova a tiszta bölcsek
lényegalkotói jutnak. B.T.7. „…bölcsek nem búsulnak test létén sem hamvain…” 11. „…lényeglátó
bölcs szemeket nem zavarja változás…” 18. „…mi
látható átmeneti mi valódi el nem múl - lényeg látó
bölcsek előtt tudást fedő köd lehull 19. meglátják ők
minden dolgok ágát bogát lényegét - tudják mi az ami
mozgat…” 52. „…a mágikus tanìtások bölcset nem
szédìtenek…” 62. „…bölcs az akit nem tántorìt testi
kìn vagy főfájás - bántó élők bosszantása földi vész és
égcsapás 63. ő az akit elkerülnek kéjes vágyak félelem
- vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg…” 76.
„…tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát - de az
élők ébren léte hoz tudónak éjszakát 77. …a bölcs
csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78. bár a
folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje…” 106. „…
bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar…”
146. „…bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk ilyen embert bìz elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett
mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz
már semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire sem s
birtoktudat menten él - semmitől sem szennyeződik
bűntelen de nem henyél 149. ilyen személy nem lesz
irigy beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban
kettősségtől mentes ő…” – keressünk ilyen személyt.
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szeszély győzte újra itt lesz vágytüzelő emberként - nemjó uralt ösztönlény lesz kezdheti a legmélyén
Akin teste elhagyásakor a ’szeszély’ lesz úrrá, annak
-nagy biztossággal- az itteni újra megtestesülés várható. A ’szeszély’ vagy más néven ’szenvedély’ a
vágy édestestvére. A vágyak működése szenvedélylyel párosul, mint ahogy a ’szeszély’ -szinte- döntésképtelen ’jó’ és ’nemjó’ között vìvódva. Ahogy a
470. szakasz hozzáfűzése kezdődött; „Ha egy szóval
kéne jellemezni teremtettségünket -benne Földi világunkat, velünk együtt- leginkább a ’szeszély’ illene rá,
ami nagyjából jelzi és jellemzi a változás/váltakozás örök fennálltát…” - ebben érzi jól magát az emberi
létforma, még akkor is, ha belül/titkon szeretné az
állandóságot, pedig annak hona a lelki világ egyikmásik kitüntetett helye, nem pedig az ugyancsak
rapszódikus teremtettségek. Legegyszerűbb analógia -talán- a ’szeszély’ meghatározottságú ember
vonzalma a ’szeszély’ fűtötte dolgokhoz, majd viszsz(a)hatásként azok élvezete/fogyasztása/gyakorlása egyre csak erősìti a szenvedély-béli dominanciát. Nem ok nélküli Úr Balarám ajánlása; B.T.61. „…
ki elhagyja Jas barátom földi vágyak garmadát - s önmagában* biztont talált veszti elme játékát…” – márpedig ha az elme stabil, ’jó’ irányultságú és nem ingadozó, akkor biztosan vezet a ’jó’ úton. (* B.T.124.
„…ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg…” - azaz, amikor lelki törekvő rájön, hogy Ki
valódi ’önmaga’ onnantól kezdve ugyanolyan körülmények között is másként fog látni, értékelni, értelmezni, elméje pedig stabilizálódik.) B.T.72. „…szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő 73. szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke nincs - béke
nélkül nincs boldogság elveszik a tiszta hit…” - azaz
kötőerő ↔ vágy ↔ elme ↔ személyes benső és a
Legfelsőbb egyre csak kölcsönhat, miközben erős
befolyást gyakorol boldogság(érzetre)** és belső
békére. (** a Földi boldogság leginkább relatìv érzet, test és elme viszonya a testet érő hatásokra).
B.T.66. „…de tudd marad abban is vágy aki önfegyelmezett - egész addig mìg Legfelsőbb tisztult szìvét
nem érte 67. még az oly bölcs férfinak is az elméjét
megcsalja - érzékeket megmozgató erőimnek rohamja
…” - 71. „…de a fegyelmezett elme vágykeltések között is - mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem hisz…” - 79. „…békét talál az a férfi aki hamis
éntől ment - elhagy vágyat mindenektől nincsen benne ellenszenv…” - két helyen is megemlìtésre kerül
a ’férfi’ „kritérium” (?) Arról már volt szó többféle
megvilágìtásban, hogy a lél-központú ’mag’ f(érf)i
jelleg, mìg a Földi anyag/test -és maga FöldAnya
is- nő(i) jelleg. Nem véletlen a párhuzam nő és fi
orientáltság vonatkozásában az a megközelìtés,
hogy a ’nő’- jelleg ide valósi, az itteni berendezke-

dés a mozgatója (biztonság, szépség, kényelem,
boldogság-keresés, stb.) mìg a ’fi’-jelleg szeretne
kiszabadulni (Földi) rabságából. (Lásd: az ivari piktogrammokat: ♀ nőivarú ideköt/ődik/, mìg a ♂
hìmivarú fölfele törekszik) Ha visszahivatkozunk a
kezdeti 470. szakasz béli hozzáfűzésre, akkor nem
állunk távol az igazságtól, ha a ’szeszély’ jelleget is
inkább nőiként kezeljük. Az anyagi/testi ember ide
valósi. A lelki ember szeretne ki(fel)szabadulni. B.T.
118. „…önös vágy az ami mozgat abból gerjed indulat - mindezt szeszély mi sarkallja észnek ellen lábasa
…” - ahol megint kikìvánkoznak a megfigyelhető
párhuzamok: nő ≈ érzelem, szìv-béli, fi ≈ értelem,
ész-béli. B.T.119. „…miként tüzet annak füstje anyaméh a magzatát - tükröt meg a porlepel fed élőt akként burkol vágy 120. olyan ez a vágy mint a tűz lobog hogyha táplálod ...” - nem véletlenek a lelki törekvőknek ajánlott szabályozó elvek, amitől a „tűzre-való” egyre csak fogy. B.T.136. „…földi sikert isten*** kegyet az ér aki igyekszik - ki ezt teszi sosem
tisztul vágya egyre növekszik…” (*** ez az „isten” a
Felsőbb Irányìtók valamelyike, ki melyikhez vonzódik, melyikben hisz !) B.T.179. „…aki vágy nélkül
cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben - úgy nem
tapad visszhatás rá mint vìz lótusz levélre…” - vagyis,
ahogy mérséklődik a vágy, alábbhagy a ’szeszély’
úgy könnyűdik, az amúgy súlyos -lél-re nehezedőanyag/test és annak minden járuléka. Azonban
nem csak ’szeszély’ fűtötte emberek léteznek, de
egyre szaporodó a ’nemjó’ meghatározottság a
sokság körében. Már tudjuk, hogy az Isteni-ember ≈
’jó’- az Emberi-ember ≈ ’szeszély’-, mìg az Állati-ember ≈ ’nemjó’ meghatározottságú, ahol a két utóbbi
döntő különbsége abban nyilvánul meg, hogy mìg
az „emberi” -jobbára- tudatos, addig az „állati” inkább ösztönlény. B.T.581. „…miként minden háromféle jó nemjó és szeszélyes - ìgy tudás is három féle
mint tett s kinek tevése 582. minden lényegét ki látja
jó jelleghez tartozó - oszthatatlant megosztásban lélt
ki Nekem hódoló 583. aki külön külön lát itt mindent
ami létezés - nem érti a MINDEN-séget köteléke szenvedély 584. egy dologhoz ragaszkodó értés nélkül bókoló - azt tekinti a világnak jellemzője a nemjó 585.
kötelességét ki teszi vágyak nélkül kitartón - annak minden tette áldott köteléke tiszta jó 586. cselekvés mi
vágy tüzelte erőlködő törekvés - megtévedett éntudatban az egy merő szenvedély 587. visszhatásra nem tekintő önös ártó cselekvés - jellemzője bizony nemjó
miből nincsen menekvés 588. jót és rosszat egyként élő
alázatos cselekvő - érintetlen mindenektől jó az ilyen
törekvő 589. szeszélyes ki tisztátalan jóra rosszra egyként tör - vágya hajtja s tett jutalma irigy s mindig esendő 590. aki makacs rest és lomha sértő s rosszindulatú csalfa hazug ingadozó nemjó ami rajta úr…”
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jótól béke s harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak balgaság jő önpusztító tunyaság
A három kötőerő arányának alakulása, mindenben
és mindenkiben perdöntő! Az általános közgondolkodás magát a „kötőerő-tételt” ugyan nem ismeri,
abban azonban minden gondolkodó ember egyetért, hogy vannak kedvező- és kedvezőtlen dolgok/
körülmények és vannak ingadozó/labilis viszonyok
– a nagy kérdés, hogy miben s mi módon? Az igazi
gondok ott kezdődnek (különösen közmegegyezés
vonatkozásában) hogy ki(k) mit tart(anak) jónak,
kedvezőnek ill. nemjónak és/vagy kedvezőtlennek.
Itt már elkerülhetetlen a világnézeti -ha úgy tetszik
ideológiai- alap-, megközelìtés mibenléte. Ennek ellenére az tapasztalható, hogy egészen más (szellemi/lelki) alapokon álló emberek, a világi életben és
együttélésben ugyancsak hasonló-, nem ritkán egy
követ fújnak (titkon egyet értenek, összeesküsznek
…) Nem túlzás; az emberiség -úgy általában- opportunista (idegen szavak szótárából: megalkuvó,
elvtelen, a pillanatnyi előnyökért a fontosabb célokat eláruló, a mindenkori helyzethez alkalmazkodó,
kiegyezésre hajló). Ennek eredendő oka a négy emberi (és állati) alapsajátosságból (anyagcsere - fajfenntartás - védekezés - pihenés) a ’védekezés’
kényszeressége. Minden ember félti -elsődlegesenszemélyes épségét, biztonságát. Áttételesen természetesen elképzeléseit, azok megvalósìthatóságát, amiben nem csak egyéni önös érdekek, de szerettek,
kisebb-nagyobb közösség féltése, stb. is beleértendő. Az már (nem megalapozatlanul) kijelentésre került, hogy az emberiség 99,9999… %-a ’élvezkedő’
meghatározottságú (békesség kedvéért mindig hozzá kell tenni, hogy mindenkiben jelen van ugyanakkor a ’gondolkodó’ + ’uralkodó’ + ’nyerészkedő’
jegy is, azonban inkább -nagyon eldugot- nyomokban). A MINDEN-tudat általi „besorolás”-ban az
’élvezkedő’ jelleg, az alábbiak szerint áll össze: életrend szerint*; mint ha egész életében ’tanuló’ volna
(méghozzá a rosszak közül, aki életről-életre életismétlésre szorul, mert hogy nem tanul/ja/ta meg,
leginkább pedig nem valósìtotta meg a Nagy Leckét
! - * jelen esetben az ’életrend’ nem az első ~ 25 éves szakaszra utal, de sejteti hogy halálunkig gyermek/ded/ek maradunk.) Az ’élvezkedő’ sajátossága; az hogy „kereső” (emberi osztálymeghatározottság szerint; ki, mit?) Az ’élvezkedő’ tevékenysége; -döntően- „romboló” (vegyük csak az emberiség Föld-átalakìtó, -kizsákmányoló tevékenységét és már alig vitatható. Ezen nem szabad csodálkozni, hisz az ateista materialisták abból indulnak
ki, hogy ez a lehetséges válasz az élet kihìvásaira,
mìg számtalan vallási felekezet hittel vallja, hogy istenük ìgy rendelte, nekik adta a Földet minden lényével, hogy azon s azokon uralkodjon. Ezen nézeteket a MINDEN-tudat nem osztja !) Az ’élvezke-

dő’ lelki szintje ’nemjó’. Anyagi jellege; a ’tűz’ - heves, hullámzó. Eszménye; „élvezet, kéj”. (az előbbi
úgy általában mindenféle testi szellemi öröm/elégedettség-érzet, mìg a kéj inkább a szexualitás körét
vonja maga alá.) Szellemi jellemző; „érzékelés”. (igaz hogy tompa, kifinomulatlan érzékszervekkel és
meghatározóan illuzórikusan, ellenőrizetlenül -azt
hiszi, hogy az úgy van, holott legtöbbször az csak a
látszat- mégis maga az érzékelés tagadhatatlan. Azután hogy az érzetek feldolgozásának milyen a minősége, azt ne firtassuk.) Érdeklődés; „- Mi történik?” (azt figyeli és értelmi képessége szerint reagál
- nem tisztázva magában hogy „-Ki vagyok én?) Az
’élvezkedő’ gondolkodása; „tapasztaló” (azaz tapasztal, csak nem tudja mit, miért s mindaz mivel
jár, úgy reá nézve, mint embertársaira és környezetére.) Az ’élvezkedő’ hit dolgában; „- Hiszem ha látom !” (mindezek részletes kifejtése megtalálható a
BBB. „Jász mindennapok” cìmű ìrásban.) Tehát, ha
az emberiség tagjaiban (gyakorlatilag) az ’élvezkedő’-i meghatározottság dominál, akkor a három kötőerő hatása („jótól béke s harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak balgaság jő önpusztìtó
tunyaság”) ezen „táptalajon” kell hogy érvényre
jusson. A ’nemjó’ kapcsolatok/kapcsolódások tovább szilárdìtják az eredendő meghatározottságot.
Balgaság, tunyaság, önpusztìtás. Más szavakkal: tudatlanság a valódi tudás felől és az Abszolút Igazságról való ismeret hiánya. Restség, lustaság, ami
nem idegen a „kisebb ellenállás” törvény működésétől, hozzá téve hogy még a legegyszerűbben gondolkodó is hittel vallja; „Minek bármi erőfeszìtés**,
ha könyebben is lehet?” (** mely „erőfeszìtés” tagadása nem azonos a buddhista: „Csak könnyedén”
ajánlással !) Az „önpusztìtás” helyett pedig nem is
szükséges (rokonértelmű, vagy bármi szinonìma)
önmagáért beszél. A ’szeszély’-től (függetlenül attól, hogy az a ’nyerészkedő’ tìpusban domináns és
erős hatással van az ’uralkodó’ jellegűre is) az ’élvezkedő’ meghatározottságú emberben tovább gerjed, az amúgy is „tévelygő vágy” a tűz hasonlattal
élve: „- Minél jobban tápláljuk, annál jobban ég !”
Mindezek ellenére sosem szabad figyelmen kìvül
hagyni, vagy lekicsinyelni a ’jó’ Isteni erejét. Bárki,
bármikor nyugodtan élhet a ’jó’ kötelékébe tartozó
dolgokkal. Hiába csekély a hatása ’élvezkedő’-i körökben a külső-belső béke, a harmónia elérése nélküle kilátástalan. (Arról pedig sosem szabad megfeledkezni, hogy a lelki értékek -melyek alapvetően a
’jó’ minőségébe tartoznak- a legparányibb mértékben is -mint örök értékek- maradandók és életről-életre összeadódnak, szemben az anyagi vonatkozásokkal, melyek a test elhagyásakor elvesznek !) Igaz
lelki ember mindig a ’jó’ erősìtésére, követésére tör.
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bölcsességet jó szüli meg szeszélytől nő kapzsiság - nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás
A fenti három „következmény” sokassági/gyakorisági szempontból a nemtudással kezdődik, mint
legelterjedtebb, a telhetetlenséggel folytatódik (ami
lehet, úgy anyagi/testi, mint szellemi „falánkság”)
és nagy ritkán előfordul a bölcsesség. Ezekre is rá
lehetne erőszakolni az „egyidejüséget” más-más arányban, azonban olyan nagyok a különbségek pl.
nemtudás és bölcsesség között, hogy aligha volna
érdemes ìgy vizsgálódni. Az azonban tagadhatatlan,
hogy egyik-másik kötőerő ugyancsak ráhatást gyakorol a másik következményére (is). Vegyünk egy
nemtudással bìró embert. Ha elkezd ’jó’ dolgokkal
kapcsolatba kerülni (jó tanìtás, jó társulás, jó irodalom, jó művészet, jó ételek, jó munka, jó időtöltés,
stb.) az ha nem is szül azonnal bölcsességet, a nemtudás felhőjét mégis csak kezdi oszlatni, vékonyìtani, ritkìtani, netán egy-egy pillanatra még egy
(Nap) sugár is átsejlik, aminek forrása a mindenkiben ott szunnyadó (örök+teljes tudású+boldog) lél.
Vagy vegyünk egy mértéktelenül kapzsi embert. Ha
ő a ’nemjó’-t erősìti, akkor telhetetlenségének irányultsága a szellemi elégedetlenség felől az anyagi/
testi-, netán aberrált irányokba tolódik. Érdemes azonban kissé elidőzni a három „következmény”nél. A nemtudás olyan dolgok felöli tudatlanság/
ismerethiány melyek a legalapvetőbbek (és ezek
nem az iskolai tananyag részei !) Magunkból kiindulva, első helyre tehető a „- Ki vagyok én ?” (alap)
kérdésre adható válasz. Akik nem tudnak a lényegi
lényről, azaz a lél-ről, azok bizony alapvető tudás
hiányában alakìtják mindennemű képeiket, képzeteiket úgy magukról, mint a világról. Lényeg nélkül
minden súlytalan. A (hamis)én-központú és ezáltal
gyakorta anyag/test- és/vagy Föld-központú gondolkodás oda vezet (ahol emberiség szinten ma tartunk) hogy az egyén és a közösség egyaránt embercentrikus lesz. Azt vizsgálja, hogyan juthat ember
és emberiség jobb anyagi/testi körülmények közé.
Ennek érdekében megfeledkezik szinte mindenről,
ami az emberi önzés következtében előáll kìvül-belül, lokálisan és globálisan egyaránt. Ezt követően
pedig folyamatosan rohan a problémák után (!)
nem ismerve azok forrásokát. Jó példa erre az egészségügy (ami helyesebben betegség-ügynek volna nevezhető) hiszen mit sem tesz az egészség érdekében, folyamatosan a betegségekkel foglalkozik.
Arról pedig nem is szólva, hogy még a szó értelmét
sem firtatja; „egész”-ség(ügy) - azaz nem keresi,
nem érti, hogy mi is volna az „egész” inkább onnan
közelìt meg mindent, hogy a betegeskedő ember ne
legyen korlátozva munkaképességében, anyagi/testi
boldogulásában, élvezkedői késztetéseiben, társadalmi/közösségi hasznosságában. Ha ezek helyreállni látszanak, akkor „egészségesnek” titulálják az

áldozatot, miközben csak a lényeg marad „kezelés”
nélkül. Nem mint ha a lél bármi direkt kezelésre
szorulna, de az hogy lél és test milyen kölcsönhatásban van, arról igenis mindenki tehet. Testünk és
szellemünk állapotáért mi vagyunk az első számú
felelősök, („Mindenki önmaga orvosa !”) amiben a
kezdő lépés az elme rendezése. Megtöltése a valódi
igazságokkal, alap tényekkel, ’jó’ általi bölcsességel.
Mert, hogy - B.T.183. „…lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bìztat hanem nemtudás mi mozgató…” - nemtudás mozgat,
kényszerképzetek pedig ambicionálnak. Van a Bizalmas Tanìtás vége felé egy izgalmas kinyilatkoztatása az Úrnak: B.T.620. „…túljutsz minden akadályon hogyha folyvást Velem vagy - de elvesztél mikor büszkén tévtudatnak utat hagysz 621. hogyha
elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz - néped bizony mind elveszik nyom se marad utánnok…” elöljáróban annyit, hogy az inkriminált szöveg Avatár Balarám -Aki a MINDEN/Isten/a Legfelsőbbés az ős jász Jas között hangzott el, azaz konkrétan
Jas személyére és szemléletmódjára-, valamint a
jász vérek fennmaradására vonatkozik. Kiterjesztve
ezt mindnyájunkra és a mára; 1. amìg Istennel vagyunk, túljut(hat)unk minden akadályon. 2. ha rátarti módon megmaradunk azon tévképzetnél, hogy
az anyagi/testi ember az első és annak elme(bajainak) kivetülései, akkor (el)veszett a helyzet(ünk). 3.
(ami jelen szakasz hozzáfűzései vonatkozásában is
a legfontosabb) amiben élünk az Isteni elrendezés
(!) és ha ez ellen a nemtudás által meghatározottan
viaskodunk, akkor egyén és nemzetség sorsa kilátástalan ! 4. pozitìv végkövetkezmény: jász ma is él !
- azaz Jas megfogadta az Isteni tanácsot és eloszlatva nemtudását, kerülve ’nemjó’-t, mérsékelve ’szeszély’-t és keresve a ’jó’-t, nem viaskodott az elrendezésekkel, aminek következménye népe fennmaradása. Kevés szó esik arról, hogy jász úgy maradt
fenn, hogy -szinte- névtelenül vándorolt a Turán
alföldről a Kárpát medencéig, közben számtalan
néppel került kapcsolatba -akár keveredett is(’szkìta - szarmata - maszagéta’ - hun, avar, türk,
kazár, onogur, ősmagyar, besenyő, kun, alán…)
mégis megőrizte önazonosságát, egyedi sajátosságát, még úgy is hogy országot*, államot nem alapìtott, nyelvét-, ősi vallását elhagyta. (* vitatott azon körülmény, hogy a jász azonos volna az időközben „felszìvódott/feloldódott” jazig/jazyg néven emlìtett néppel s mint ilyen Jazygia megalapìtóival. Akárhogy is, ha a jazig nép „elrendezés
ellen nemtudástól viaskodott” akkor okkal/joggal
tűnt el, mìg jász fennmaradt! Sosem lett kapzsi,
megtartva a mértéket, ’nemjó’-t kerülve a nemtudást legyőzte, máig őrizve szìvében az ős-tudást.)
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emelkednek kiket jó köt szeszélyesek maradnak - akik nemjó uraltjai pokol mélyre zuhannak
A három lehetőség (emelkedés-maradás-zuhanás)
nem csak a „végelszámolásnál” halált követően jelentkezik (bár akkor természetszerüleg !) de naponta- és élethosszan érvényre jut. Mielőtt tovább lépnénk, fontos előre bocsátani, hogy a Bizalmas Tanìtás* nem világi életvezetési praktikum. Olyanynyira nem, hogy időnként (mint ha akár) normalitás-ellenes (volna). Úgy kritikus, hogy nem hadakozik, de határozottan vállalja a nem-normális jelzőt,
amikor olyan körülmények merülnek fel, melyek Isten/ember/emberiség-, vagy élet-ellenesek. Sosem
azonosul(t) ember ember általi kizsákmányolásával, -rabszolgasággal, -másság kirekesztésével, bárminemű erőszakkal élőlényekkel és környezettel
szemben … és még sokáig sorolható volna. (* a Bizalmas Tanìtás Isteni kinyilatkozás, ami nem követi
az emberiség változásait, de vezérfonalat ad léthez
és nemléthez, mìg a MINDEN-tudat megkisérli
praktikus oldalról megközelìteni a történéseket,
nem engedve az Abszolút Igazság morzsáiból.) A
Bizalmas Tanìtáson alapuló MINDEN-tudat inkább menedék a gondolkodó ember számára, mint
sem mentsvár, vagy kibúvó. Önmagában sem újraszületéstől, sem itteni kötelezettségteljesìtéstől nem
óv meg, miközben felhìvja a figyelmet az Isten felé
és a Tőle elfele vezérlő cselekedetekre, körülményekre. Azonban szabályozó elveit sem teszi kötelezővé, ki-ki döntsön belátása szerint, majd viselje
annak következményeit. Egy emberi élet ritkán telik egy norma-rendszerben. Van, hogy egy emberöltő 2-3 „rendszer-váltást” is felölel. Nem ritkaság,
hogy valaki szülőházában éli le az egész életét, mégis mire eltávozik 3-4 állam polgára lett, más-más
társadalmi és politikai berendezkedés közepette), ahogy a határvonalak s ezáltal a hovatartozás változott. Emberünk szeretne szilárd alapokon állni, de
a körülmények hol erre-, hol meg épp ellentétes irányba lökik. Hiába vannak pl. történelmi egyházi
próbálkozások, hogy századokig azonos keretek
között folyjon a sokság élete, időről-időre (hol markánsabban, mikor meg kevésbé drasztikusan) változnak a világi normák. Ennek szellemében a folyamatos relativizálodás során nehéz egyértelműen
megfogalmazni az ’emelkedés’ a ’maradás’ vagy a
’(mélyre) zuhanás’ fogalmát a hétköznapokban. Az
élet végén -viszonylag- egyszerű. Aki emelkedik, az
vagy magasabb szférába-, vagy lelki értelemben
kedvezőbb itteni születésre jut. Aki marad, annak
sorsa itt folytatódik - bár nagy határok között mozgó körülmény(lehetőségek) mellett (és ne feledjük;
nem ugyanabban a testben, egyáltalán nem biztos
hogy ugyanazon emberi nem tagjaként, sőt még az
sem biztos, hogy azonos rasszban, ugyanazon földrészen, vagy hasonló kultúrkörben !) A mélyre zu-

hanók, vagy pokoli szférába esnek, vagy itt jutnak
sanyarú sorsra. Az Abszolút Igazsághoz képest az a
gond a relatìv -átmeneti**- „igazságokkal” hogy
mindig részrehajlók***, érdekviszonyok szerintiek.
(** Jól illusztrája ezt pl. Baktay Ervin 1917-ben tett
megállapìtása, miszerint „…Európa: világnézet nélküli, csak periódikus vélemények vannak…” - azaz
hiába történnek hivatkozások évszázados hagyományokra, miközben azokat csak szólam szinten emlegetik, de többségét be sem tartják - *** a személyválogató részrehajlás nem fedi le a valódi ’szeretet’
megkülönböztetésnélküli - 3. - kritériumát, azaz
mellőzi a sok vallási/szellemi iskola által követendő
szeretetet.) Születhetnek briliáns társadalom-kritikák, ha azok nem azonos erkölcsi alapról indulnak,
akkor inkább a pipafüst kategóriájú szépelgések közé sorolhatóak. Ahhoz is, hogy egyértelmüsìthető
legyen emelkedés - maradás – zuhanás, azonos kiindulási alapok (volnának) szükségesek, leginkább a
mihez képest? Igaz, hogy ezáltal ismét relatìv sìkra
terelődnek a dolgok, de legalább alma almával kerül
összehasonlìtásra és nem körtével. Úr Balarám hiába tár fel bőségesen az Abszolút Igazságból, mégis
óvatos, hisz tisztában van azzal, hogy gyarló emberek figyelnek tanìtásaira és általában nem MINDEN-, vagy un. Isten-tudatos alapról. Az eltérő
alapok, értelemszerűen nézeteltérésekhez vezetnek
- s lám, meg is érkeztünk jelen korunk alapvető sajátosságához, a nézeteltérésekhez. Mindez azzal súlyosbodik, hogy sokan lettünk, letelepedés révén
összezsúfolódtunk és nyughatatlanságunknál fogva
össze-vissza utazgatunk, a modern vìvmányok pedig naprakészen szolgáltatják a világ összes -jó, rosszhìrét Földünk minden részére. Az eközben gyakorolt ’jó’ kevéssé képes emberiség vonatkozásában
szellemi és erkölcsi szinten emelni, a ’szeszély’ kondicionálja a nyughatatlanságot és Földhöz köt, mìg
a ’nemjó’ egyre csak sűllyeszt úgy a szellem-, mint
az erkölcs terén. Tökéletesen helyben vagyunk. Ahogy azt az egykori bölcsek megjövendölték, megszilárdult a Kali juga alapja, emberiség kész a degradációra és bőszen gyakorolja is azt. Marad hát a halálunkat követő lehetőségek mérlegelése. A halállal
-értelmes embert- nem lehet riogatni, hisz tudja,
hogy aminek kezdete van, annak vége is van. Egészen megváltozik a helyzet ha az örök lél a mérték
és nem a halandó/mulandó emberlét. Ilyen alapállásból a régóta vágyott örök élet is reális dimenzió, csak (de, hát) nem itt, nem most és nem a jelen
„bőrben”. B.T.437. „…elsorolom mi a tudás s mit
elhagyok sötétség … 440. ragaszkodás csak Énhozzám elengedve már mindent…” - aminek megfogadása esetén halványulhat a hamis ember-tudat,
erősödhet a lél-tudat, ami elvezet az Isten-tudathoz.
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ki kötések fölé kerül látja mind csak késztető - megérti már a lényeget alázatos hívem ő
Van egy „menedék” a három kötőerővel szemben/
ellen – felülemelkedni rajtuk. Hasonló ez az érintetlenség „Vele, de nélküle!”-elvéhez. Mikor az ember
valamibe belebonyolódik, nem tud szabadulni tőle,
azonban ha kellő távolságtartással vesz részt a történésekben, úgy viselkedhet, mint a MINDEN személytelen- Mindátható aspektusa, Aki mindenütt és mindenben jelen van, mégsem érinti meg
semmi. B.T.140. „…tett az engem nem érint meg
nincsen vágyam énnekem…” - szólt az Úr, amiben
leginkább figyelemre méltó a „nincsen vágyam”
egyfajta vágytalanság, ami nem ok nélkül a buddhizmus egyik fő eszménye, hisz maga a tanìtás, a
Legfelsőbb Avatár Buddha személyétől ered. Amit
még nem szabad figyelmen kìvül hagyni e szakasz
szellemiségéből; ha a tett vágytalan, kötelesség-teljesìtő szolgálat, akkor legyen bármilyen kötőerőkeverék terheltje, semlegesen fog megnyilvánulni a
cselekvőre nézve. Balarám később ìgy folytatja; B.T.257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - engem mégsem érint egy sem ìgy
vagyok a Legfelsőbb...” - innen az ’érintetlenség’
eszménye. B.T.258. „…ezen változó világban három jelleg vezérlő - mégsem látják mögöttesét érintetlen Legfelsőt…” - figyelmes ember érzékeli a három különbséget (pl.: ~ „érte” vagy ~”ellene” és
köztük az ~”ingadozás” vagy ~”vele” vagy ~”nélküle” vagy ~”döntésképtelenség” …) Mindennek
oka elsődlegesen a kötőerőkről való ismeret hiánya,
másodsorban Isten (ha felmerül egyáltalán) kìvülhelyezése a való világon, mintegy függetlenìtve egymástól a Legfelsőbbet és az anyagi megnyilvánulást
(ezen teremtettséget, ami messze nem ér véget a
Föld bolygóval. Elég csak a 477. szakasz hozzáfűzésében megemlìtett azon körülményre visszagondolni, hogy naprendszerünk tömegének 99,8
%-át alkotja a Nap, a maradék a 0,2 % aminek 90
%-át a Jupiter teszi ki egymagában, a többi az öszszes bolygó és azok holdjai.) B.T.259. „…szinte legyőzhetetlenek jó szeszély nemjó kötők - hű követők mégis tudják káprázat kerülhető…” - lám
„szinte legyőzhetetlenek” s mégis van esély a felülemelkedésre. Hozzá téve, hogy a tisztánlátók tudják, hogy világunk meglehetősen illuzórikus (minden olyan mint, ha az volna…) B.T.13. „…ki boldog ki boldogtalan van ki örül van ki sìr - hideg
meleg fény és árnyék mind egyre csak változik 14.
ne higgy az ìly változásnak ez csak látszat áltatás anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást…” - át
kell látni a káprázaton, de ahhoz tisztìtott elme
szükséges, ami nem terem magától! B.T.50. „…
kedves Jas én jó barátom figyelmed csak rám szegezd - ne ragaszkodj földi képhez tudd csak látszat
mind e hely…” - olyan látszat, amit nem szabad

figyelmen kìvül hagyni, de belegabalyodni sem.
B.T.594. „…nemjó annak az értelme ki nem látja a
valót - illúzió vallászavar mi rajta uralkodó…” - a
megkerülhetetlen kötőerők nem lényeg-alkotók,
nem zárhatók ki, de alapvetően „csak” késztetők.
Miként a szabad akarat elé kerülő válaszutak, döntési helyzetek. Akarod, vagy sem. Megteszed, vagy
nem? B.T.146. „…bölcsnek mondják azt a tudók kit
eredményvágy nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk
ilyen embert bìz elhagy 147. menedéket nem keres ő
elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől sem
szennyeződik bűntelen de nem henyél 149. ilyen személy nem lesz irigy beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő 150. bármit
tegyen áldozat az szìn önzetlen cselekvés - szerves
rész ő a MINDEN-ben ez a tiszta bölcsesség 151.
véglegesen felszabadul ki tudatos MINDEN-ről hisz a MINDEN-ben semmi sem független a MINDEN-től…” - az ilyen személy már tisztában van
mindenek lényegalkotójával, a lél-el. B.T. 188. „…
kiegyensúlyozott ember aki mindent egyben lát - önmagában teljes MINDEN örök szerves része már
189. jóban rosszban érintetlen derű bánat egyre
megy - hiszen tudja minden MINDEN nincs rajt kìvül semmi sem 190. MINDEN önmagában teljes lél
a MINDEN mása itt - az kit semmi nem érint meg
éli boldog álmait 191. mindig változó világban minden mindig változik - bölcset véges élvezetek képzete sem mámorìt 192. igaz boldogságot csak az érhet
el e Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait 193. érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a
MINDEN-ből…” - aki nem hódol be a kötőerők
késztetéseinek, az képes zavartalanul végezni szolgálatát, ami minden kötelezettségének teljesìtése (akár hibákkal is !) Kinek, mi a kötelessége? Sok szó
esett már róla, de sosem árt az ismétlés. Meg kell
fejteni hogy a lelki törekvő mely emberi osztály
meghatározottja. Ezt követően mindig figyelemmel
kell lenni aktuális életkorcsoportjára (melyeket nem
csapásszerű határnapok választanak el, lehet akár
+/- több év is.) Figyelni kell a belső késztetésekre.
(Mit kìván-, mit tenne elme és test ?) Ennek szem
előtt tartása jó támpontott ad abban, hogy gyakornok most hogy áll és ahhoz lehet igazìtani a kapcsolódásokat/társulásokat azok uralkodó kötőerőinek függvényében. Fontos alaphelyzet a hova-születés. (család, földrajzi tájegység, emberi rassz, nemzetség, vallási- és egyéb kultúrkör …) Már tudjuk,
hogy semmi nincs ok nélkül (minden következmény) ha hisszük, ha nem, értjük, vagy sem, ott van
dolgunk magunkkal és környezetünkkel biztosan.
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érintetlen szintre jutva törekvő megszabadul - földi kíntól késztetéstől igaz boldogságra jut
Az ’érintetlenség’ egyfajta „megvilágosodott” állapot. Mit is tartanak egy megvilágosodott emberről?
1. A jelenben él. 2. Nincsenek konkrét céljai. 3.
Ego -azaz téves önazonosságtudat- nélküli. 4. Tisztában van azzal, hogy igaz valója sem nem a teste,
sem nem az elméje. 5. Nem veszi komolyan az életet. 6. Nem gondol arra, hogy meddig fog élni. 7.
„csak” Él és másokat élni hagy. 8. Önmagában
boldog. - más - Sunrjú Szuzuki (1904-1971), szótózen szerzetes, mondta a megvilágosodásról: „- Egyfajta érdekesség, hogy azon emberek számára, akik
nem tapasztalták a megvilágosodást, a megvilágosodás valami csodálatos dolog. De amikor elérik,
akkor semmi. De most még nem semmi. ’- Érted ?’
Egy gyermekes anyának, semmi különleges nincs
abban, hogy gyerekei vannak. Ez a zazen*. Tehát,
ha gyakorlod ezt a gyakorlatot, mind jobban és
jobban szert teszel valamire - semmi különlegesre,
de mégis valamire. Mondhatod rá, hogy „egyetemes
természet” vagy „buddha-természet” vagy „megvilágosodás”. Nevezheted több néven is, de annak az
illetőnek, aki elérte, ez semmi és ez valami.” - (* A
’zazen’ ülőmeditációt jelent japánul. A szótó a
„szìvből jövő ülés” a sikantaza eszközét helyezi a
gyakorlás középpontjába. Eszerint a cél nem a
megvilágosodás -hiszen a megvilágosodás hajszolása világi vágy- inkább a tudat megtisztìtása, ami
önmagában elvisz a nirvánába. Zazent ülni roppant
egyszerű; azt mondják, hogy épp ez az egyszerűség
a nehéz benne. Mint sok dolognál, a zazennél is
igaz, hogy csak gyakorlással lehet igazán elsajátìtani.
- Azért kerül ide buddhista megközelìtés, mert a
MINDEN-tudat külön nem foglalkozik a megvilágosodás kérdésével, beéri az érintetlenséggel és az
’azisnemis’ igazságának elfogadásával.) Tudni kell,
hogy a buddhista értelemben vett megvilágosodásnak semmi köze sincs a műveltséghez, tárgyi tudáshoz, vagy az észhez, észbeli képességekhez. És az
sem megvilágosodás, amikor valaki egy nem evilági
állapotú eksztatikus helyzetbe képzeli magát, vagy
látomásai-, vagy természetfölötti tapasztalatai vannak. A MINDEN-tudattól a misztérium egyenesen
távol áll. (Nem cáfolja, nem tagadja, csupán nem
keresi, nem gyakorolja.) B.T.59. „…ha misztika ha
bűvölet vágyaidtól távol áll - bennem nyugszik már
tudásod sötétségből kitalálsz…” - MINDEN-tudatú érti, hogy „csak” lényegi lényünkkel, a lél-el kéne
jóban lenni és engedni, hogy az Ő Isteni tudása érvényre juthasson, megsegìtsen. Ne fojtsuk el, ne
burkoljuk bármi misztériumba (se). Maradva még
egy kis időre a nemes buddhista megközelìtéseknél,
idézzük ide a hét tényezőjét a megvilágosodásnak.
1. Éberség. ( → MINDEN-tudatú megközelìtésben: Légy résen, de gyanakvásmentesen.) 2. Való-

ság vizsgálata. ( → Bármennyire illuzórikus, a maga
szintjén a természet valóság. Gondolkodni pedig
nem tilos, hanem kell !) 3. Erő, vagy energia. ( →
Ami lelki és nem fizikai !) 4. Öröm, vagy elragadtatás. ( → Extázis nélküli derű. Bölcs gyermeki rácsodálkozás.) 5. Nyugodtság, lenyugvás. ( → Mentesség a nyugtalanságtól.) 6. Összpontosìtás. ( →
Egyhegyűség.) 7. Felülemelkedett egykedvűség.
(Lásd: B.T.482. hozzáfűzésének kezdő gondolatát.)
- a jelen szakasz első fordulatának „megszabadul”
kifejezése nem felszabadul(ás) hisz az érintetlen
(még) itt van, „csak” „földi kìn(ok)tól késztetéstől”
lesz mentes -miként az igaz bölcs, mert hogy - B.T.
62. „…bölcs az akit nem tántorìt testi kìn vagy főfájás
- bántó élők bosszantása földi vész és égcsapás 63. ő
az akit elkerülnek kéjes vágyak félelem - vakgyűlölet
ragaszkodás őbenne nem édeleg 64. teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat
mindegy neki jó vagy rossz 65. ki érzékszervei ura lenyugtatja elméjét…” - mert tudja, hogy legfőbb ellene mindenkinek saját elméje, ezért tudatosan gyakorolja a szabályozó elveket. Az elme nagy barátságban van a ’nemjó’- (könnyebbnek tűnő út) de
még inkább a ’szeszély’- (változatosság - ami „gyönyörködtet”) kötőerővel. Imádja a csapongást. B.T.
232. „…mert az elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló - nyughatatlan dacos álnok mindig másra sarkaló…” - a kötőerők tüzelte elme féken tartása ’jó’ irányba tereli a gerjedő testi/szellemi késztetéseket.
B.T.202. „…aki útja csúcsára ért az kìvánságnélküli tesz de annak eredménye nem vonzza s nem érdekli
203. tudás révén elme segìt tudatlanság visszahúz tudd hogy mi áll elme előtt jó vagy nemjó kettős út
204. ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a
szeszélyt megengedi annak az ellensége 205. hogyha
elmédet uralod lényeg lényed megsegìt - hideg meleg
bánat derű gyalázat dics nem hevìt 206. tudást bìró
sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár vagy
arany mindegy annak akár kő 207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát rokon s
gyűlölt szent vagy bűnös egyet ér 208. önfeladó hittel
élő érintetlen magányban - birtoktudatát elhagyja s fegyelmezi a vágyat…” - Aki érintetlen szintre jut, az
derűs elégedettségben végzi dolgát s éli életét. Mindennek örül. A legtöbb miértet érti, de ha nem is,
az nem akadályozza abban, hogy boldog „egy-ügyüségben” szemlélődjön. Egy az ügye, az Úr! B.T.
226. „…ilyen hìvem már itt boldog tudja MINDEN legfőbb cél - hiba nélkül örök rendben éli
jámbor életét 227. mindenben látja a MINDEN-t s
tudja mind a MINDEN-ben - mozgó az vagy mozdulatlan Tőle lobog mind egyre 228. aki mindent
Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - azt Én
soha el nem hagyom s ő sem hagy már el Engem…”
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mond Balarám hogy ismerszik ki kötésen felüljut - hogyan él ő mint cselekszik s mitől van hogy mindent tud
Az emberi kiváncsiság természetes. Különösen olyankor gerjed fel, amikor az általában megszokottól eltérő valami merül fel. Ilyen lehet pl. a lelki életben előmenetelt elért illető „tesztelése”. „- Miért
tesz ő másként mint a többiek ?” - vetődik fel. „Mire jó ez (neki) ?” - folytatódik. „- Veszélyeztet ez
engem ?” - s jönnek az újabb és újabb belső kérdések, bizonytalanságok. Eleve már a más-ság figyelemfelkeltő. Az ’élvezkedő’-i hit-megnyilvánulás,
a „Hiszem ha látom !” - működik. (Ami itt most
nem Jas vonatkozásában merül fel, hisz Róla tudjuk, hogy döntően ’gondolkodó’ meghatározottságú volt, némi ’uralkodó’-i attitűddel, miként van
az igaz jász jellegben általánosan.) Kiváncsiak az
emberek az eltérésre, annak mibenlétére, netán azon motivációra ami azt az illetőben kiváltotta/kialakìtotta. Ugyan nem tudnak a kötőerőkről, azok
működéséről, mégis azokkal élnek együtt olyan módon, hogy viselik/(el)szenvedik a következményeket, nem értve az okokat. (Meg kell jegyezni, hogy
igazából nem is keresik !) „- Úgy szokott lenni, miért lenne máshogyan ?” - Ezért is kerül elő a „piroskukorica” vagy a „különleges kacsatojás” effektus, amikor más-ság van a látókörben. Különösen
megbotránkoztató, amikor a ’más’ jól-, leginkább
pedig (a megfigyelőnél) jobban érzi magát. Boszszantó, hogy Az mindig derűs, sosem gondterhelt
és nem fél semmitől. Kimondottan irritatìv, amikor
nyilvánvaló a szegényes(ebb) körülmény, egyszerű(bb) életvitel, látszólag hátrányosabb helyzet,
mint a kiváncsi személyes körében, a „megfigyelt”
pedig békés. Nem ideges, nem türelmetlen, megértő, inkább segìtőkész, konstruktìv, mint sem
provokatìv, vagy kifogás-kereső. Ugyanolyan helyzetekbe kerül mint mások és mindig pozitìvan jön
ki a dologból. (Ami semmiképpen nem anyagi előny, vagy bármiben több elérése.) Mint ha érintetlen volna. Ha véletlenül reagál is valamire, az is
barátságos, elégedett. A ’más’ figyelemfelkeltő. Még
semmit nem tudnak róla/felőle, de már utálni való.
Emberiség-szinten állunk gyengén elfogadás dolgában. Hiába a toleranciára biztató tanìtások, mikor
maguk a hirdető tanìtók sem tartják. Európát keresztény érintettségben állìtják be, hát elkerülhetetlennek tűnik olyan vonatkozású párhuzamok fölvetése. Mélyreható vallásvita mellőzésével tekintsük
alapnak a Jézus Mesternek tulajdonìtott tanìtásokat.
Hiába volt Ő zsidó születésű, zsidó ember, nem az
Ó-Testamentum szellemét hirdette. A „szemet szemért…” helyett a „ha megdobnak kővel dobd viszsza kenyérrel” vagy az „aki arcul üt téged jobb felől, fordìtsd felé a másik orcádat is” lépett - bár látni naponta, hogy mindhiába, a „fogat fogért…”
bìztató késztetés erősebb. (Még csak kétezer év

volt megváltozni.) Hìvjunk ide néhányat Jézus Mester szavaiból. Máté 6:6 „Te pedig amikor imádkozol,
menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál
Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban
teszel, megfizet neked” - nem kell a kifeleirányuló képmutatás, vagy templomi ima. Máté 6:7 "Amikor pedig
imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok,
akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak
meg - a kevesebb mindig több. Máté 6:8 „Ne legyetek
tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire
van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle." - a gondolat
erősebb a szónál. Máté 6:14 "Mert ha az embereknek
megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei
Atyátok”. Máté 6:15 „Ha pedig nem bocsátotok meg az
embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." a megbocsátás általános ’jó’ erény. Máté 6:18 „hogy
böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve
van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet
neked." - a lelki élet nem lehet kirakati mutatvány.
Máté 6:19 "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön,
ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok
kiássák és ellopják”, Máté 6:20 „hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a
rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és
nem lopják el”. - az anyagi elmúlik, veszendő, a lelki
örök. Máté 6:24 "Senki sem szolgálhat két úrnak, mert
vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." - lelki ember a lelki
dolgokat helyezi előtérbe. Máté 6:25 "Ezért mondom
nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem
több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? - a kötelességteljesìtés maga után vonja az Isteni gondoskodást bármi kérés nélkül. Máté 6:27 „Aggódásával
pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy
arasznyival is? Máté 6:34 Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden
napnak a maga baja." - élj a má-ban ! (Nem a má-nak
!!!) Máté 7:1 "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! - az ìtélet
joga a Legfelsőbbnél, B.T.375. „…titokban hallgatás vagyok bölcsekben a bölcsesség … ìtéletben
büntetés…” Máté 7:3 „Miért nézed a szálkát atyádfia
szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre
még a gerendát sem? Máté 7:5 „Képmutató, vedd ki előbb
saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni
ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát." - a takarìtást mindig otthon/belül kell kezdeni. Máté 7:17
„Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig
rossz gyümölcsöt terem. Máté 7:18 Nem hozhat a jó fa
rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. - B.T.
472. „…jó a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz…” - és megtudjuk, hamarosan „hogyan
él ő mint cselekszik s mitől van hogy mindent tud”
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tudod Jas ki megszabadult minden ragaszkodástól - jó szeszély s nemjó is mindegy ha van ha nincs az is jó
Ahol nincs ragaszkodás, ott -nagyjából*- minden
mindegy. Mert, hogy B.T.70. „…ragaszkodás vágygyá duzzad vágyból nő ki indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad…” - pedig a tiszta látással
elkerülhető az illúzió. B.T.98. „…aki látja igaz létét
önmagában boldog ő - nincsen annak már mit tenni bizonyosan hozzám jő 99. történés hogy legyen
vagy se bármi lesz is egyre megy - teljes éltet ìgy tud
élni szándékai nincsenek 100. véglegesen tisztul az
meg kit ragaszkodás nem ér - Legfelsőbbhöz jut az
ìly lél ez utolsó lét mit él…” - ami ugyancsak kecsegtető. (* a „nagyjából” azért kivánkozott oda,
mert, hogy ragaszkodás nélküli emberről nincs hìr,
azaz a „minden mindegy” is viszonylagos.) Vegyünk egy komoly ragaszkodást. Valaki ragaszkodik
isten-képéhez (mármint az általa képzelt, vallott
képhez, ami lehet akár Isten nélküli világkép is).
Természetszerű, hogy sokat foglalkozik képzetével,
amitől vágya egyre növekszik vágya alanyával/tárgyával kapcsolatban. Egyes gondolkodók szerint
különbséget kell tenni indulat és (valódi) érzés között. Mìg az érzéseknek nincs sem tárgya, sem célja,
igazából megfoghatatlanok, addig az indulat mindig
valamifajta kifele irányuló viszony(lat) aminek kiváltóját általában negatìv támadásként éli meg áldozata. Úgy érzi, mint ha valami (érdeke, ragaszkodása) sérelmet szenvedne, vagy legalább is veszélyeztetve van/volna. Ilyenkor sosem kerül fölvetésre,
hogy kinek az érdeke látszik csorbát szenvedni? („Ki is vagyok én ?”) Leginkább valamifajta képzetről
és ahhoz való ragaszkodásról van szó, nem pedig igazi sértettről. (Lényegi lényünk, a lél sérthetetlen !)
Mivel „páciensünk” ragaszkodik isten(vagy más)képéhez, azzal kapcsolatban felmerülő bármilyen
(számára) negatìv visszajelzést (legalább belső) indulattal él meg. Elméje elbizonytalanodik. Védekezzen, vagy támadjon? Érveljen, vagy gondolkodjon el ? Ha komoly a szándék a tisztánlátás megörzésére, akkor bizonyára megtorpan és gondolkodóba esik. Ez azonban türelmet, lenyugodott viselkedést, elme-rendezést igényel, nem pedig agresszìv
védekezőállást. Tehát a ragaszkodás egyáltalán nem
csak anyagi/tárgyiasult dolgokra korlátozódik -sőtsokkal érzékenyebbek vagyunk elmebeli „birtokra”
aminek valódiságát, realitását nem is vizsgáljuk.
(felpörgetett világunkban „-Nincs idő ilyesminn
filozofálgatni !”) A hiúság, az a fő kerékkötő. (Ezzel az okfejtéssel kicsit közelebb juthatunk a négy embert mozgató- vágy legerősebbikéhez, amit ’hìrnév’ iránti vágyként szokás jelölni, az ’élvezet’ - ’javak’ - ’hatalom’ felett.) Ahogy adott kötőerőtől való
befolyásoltság azonos kötőerővel terhelt dolgok felé sodor, majd hat az vissza, úgy a kötőerőkön történő felülemelkedés is a ragaszkodás elhagyásához

vezet s viszont. Ahogy csökkennek a ragaszkodások, úgy lesz egyre kisebb az ereje a visszahúzó kötőerőnek, az azzal terhelt kapcsolódásoknak. (Egyre inkább; „Minden mindegy”.) Mind’ könyebb lesz
érintetlennek lenni, hisz nem érintenek meg a
kényszer-kapcsolatok hátráltató kötőerői (amik általában elkerülhetetlenek). Már tudjuk, hogy a három kötőerő egész világunkat átszövi. Néhány példa; B.T.536. „…tudd Jas hit is háromféle jó szeszélyes és nemjó - olyan a hit kiben melyik erő ami
mozgató 537. olyan vagy milyen a hited az meg kötésektől függ - mutasd hited s tudod ki vagy tudod
mi van legfelül 538. három féle felsőbbség van miként hit és ember is - jó a jókat szeszély szenvet
nemjó gonoszt keresi 539. van ki testét sanyargatja
túl szabályzó elveken - kapzsi álnok vágyat szìtó
szenvedélyben hentereg 540. démonikus gonosz
pára egyre gúzsba köti lélt - ám azon túl Engem is
bánt mint ki áthatom a lényt 541. háromféle adomány van háromféle étel is - éppen úgy az áldozatok mint ki szabályt követi 542. jó az étek amikor
friss ìzes egészséghozó - boldogìtó tiszta lédús éltető s erőt adó 543. szeszélyes ami keserű sós savanyú vagy forró - száraz csìpős betegìtő nyugtalanságot hozó 544. nemjó ami állott túlfőtt tisztátalan
vagy büdös - ìzetlen vagy mástól hagyott tudatlannak ha üdvös 545. áldozatból az jó amit kötelességtudat hajt - követni az ìrásokat jutalmat se akarva
546. dicsfény hajtott eredményvágy szeszély fűtött
áldozás - aki ìgy tesz földhöz ragad nem érinti
tisztulás 547. nemjó áldozat mi fukar szabályokat
kerülő - senkinek sem ajánl ételt szent szavakat se
zengő…” - s még néhány adalék a hármasságról B.T.566. „…halld Jas jászok öreg bölcse ami lemondásról szól - három féle miként minden jó szeszélyes és nemjó 567. áldozást és adakozást vezeklést tartani kell - lelki törekvőnek erről lemondani
nem lehet 568. tudd hogy ezen jótanácsot nem csak
hogy követni kell - de úgy üdvös ha lemondó kötelességszerűn tesz 569. kötelesség elrendezett azt
megszegni bìz nemjó - ezért mindig tedd mi dolgod
törekvőnek az való 570. aki véli fáradságnak kötelesség megtételt - félti testét lemondástól annak útja
szeszélyes 571. az ki eredményvágy nélkül végzi
dolgát serényen - kötelességteljesìtőn jó úton jár elérhet 572. jó kötésben él ki szorgos kellemetlent is
végez - kìvántért sem rajong ő már tudja kötelességet 573. lemondani mindenekről testetöltött képtelen - ezért hát az eredményvágy az amit elhagyni
kell…” - azonban e közben; - B.T.69. „…ha az ember érzékeit szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét átöleli 70. ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki indulat…” - ilyenkor a „ha van
ha nincs az is jó ” még messze van lelki törekvőtől.
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érintetlenséget ki ér tudja hogy mi mitől van - derűsen él kötések közt tudja mindez anyag csak
Milyen kölcsönhatásban van az „érintetlenség” és a
„minden(ek) tudása” ? Az biztos, hogy hatnak egymásra. Az érintetlenség felé haladva, tisztul a kép (a
-hétköznapi értelemben vett- gondolkodó ember előtt, aki nem rest önálló gondolatokra is akár !) miközben a szellemi tisztulás megkìvánja magának az
érintetlenséget-, azaz olyasfajta függetlenség elérését, ami -legalább részben- mentesìti a lelki törekvőt a hétköznapok bajaitól, a sokság szellemiségétől (ha van egyáltalán olyan) és a szellemi- és erkölcsi hanyatlásban legalább megtorpant, hogy „- Ennél mélyebbre már ne !” Az ilyen személy tudja,
hogy van -sőt lesz- még mélyebbre is, de azon reménytelenség helyett, hogy megváltója legyen bárki(k)nek is, tudomásul veszi a körülményeket és abból igyekszik kihozni a legtöbbet. Ez a legtöbb
semmiképpen nem anyagi/testi eredmény ! Azért
nem, mert az nem lelki ember célja, -útja ! Hiszen
lelki evolúciós fejlettsége következtében (ami a soksok előző élet pozitìv hozadéka) és/vagy érintetlenségi minőségének köszönhetően, már tudja hogy
Ki/mi a lényeg. Mìg a sokság -valójában- lényegtelen dolgokkal foglalkozik, addig a lelki törekvő a
lényeg felé tör. Első mindenek felett; tudatosság Istenről, Aki (Aki és nem ami !) a MINDEN, a Legfelsőbb. Nem érintetlensége következtében tudja a
továbbiakat, hanem elfogadja a Bizalmas Tanìtásban, Magától az Úrtól származó leìrásokat. B.T.
137. „…gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték - élvezkedő szintúgy tőlem jármaimmal lekötvén…” - tehát a különböző emberi minőségek
nem valami mesterségesen kreált kasztrendszer következményei, hanem Istentől Magától ered. B.T.
257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom
belőlem jő…” - Isten a forrása a kötőerőknek és aki azoktól -részben, vagy egészben- szabadulni szeretne, annak csak a Legfelsőbb lehet a biztos segìtője. B.T.322. „…Tőlem jő a hő s az eső éppen úgy
a szárazság - halhatatlanság és halál lét és nemlét
Rajtam áll… 341. Tőlem jő a tiszta tudás kétségtől
ment értelem - igazmondás megbocsátás és végtelen türelem 342. éppen ìgy jő a nemártás önfegyelem lét s halál - bátorság és félelem is öröm s boldogtalanság 343. forrása az adománynak jónak s
becstelenségnek - egyenlőség jóban rosszban eredete hìrnévnek…” - mindezek (és még sok-sok
más) a teremtettséget megelőző Isteni Terv következményei, ami az elrendezések, -köznyelvileg- természeti törvények következtében nyilvánulnak
meg, működnek és gyakorolnak ráhatást érintettekre. B.T.357. „…tudd hogy Én vagyok a lényeg
minden létnek lényege - kezdet élet végpusztulás
Tőlem van de Énbennem…” - aki ezt megérti és
léte alapkövének tekinti, annak már nem okoz gon-

dot kötőerőkön való felülemelkedés és az élet úgy,
hogy „Vele, de nélküle!” - érintetlenül. Ebből következik a jelen szakasz első fordulatában -ugyan
fel nem tett- kérdés megválaszolása: nem az érintetlenségtől világosodik meg valaki, hanem az igaz tudás- és a világos elme segìti abban hogy érintetlenséget legyen képes gyakorolni. Ez úgy működik,
mint a MINDEN-tudatunak azon magatartása, miszerint tudja s követi a Legfelsőbbet, ezért a köztes
Felsőbbségeket tisztelve, de mégis kerülve végzi
szolgálatát. Nem akad meg/fenn Fél(ig)Istenségeknél. Hogy Ki(k) a Fél(ig)Isten(ek) ? Aki(k) nem
MINDEN, azaz bármi hiánya/hiányuk, behatároltságuk van. Lehet ez bizonyos területre történt felkentsége, de ilyen egy-egy nép Istene is, Aki azon
nép gondviselője ugyan, de nem mindenkié ! Mikor
valaki azt hirdeti, hogy népe istene mindenkié, ne
hidd el. Bármìly primitìvnek tűnő példa is, ha tudja
egy MINDEN-tudatú hogy pl. a gomba a tudatlanság, a ’nemjó’ kötőereje által befolyásolt, attól ha elfogyasztja -egyéb okok miatt- nem esik azonnali áldozatává vissz(a)hatásának. Tovább menve; B.T.
467. „…személytelen energiám ezen világnak Anyja tőle a test lél meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja 468.
jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait testi burok ìgy képezi lélnek földi láncait 469. jó az
üdvös szabadìtó visszhatástól mentesìt - tőle érzet a
tudásra s boldogságra az hevìt 470. szeszély megköt
élvre hajszol testtudatot szilárdìt - kapzsivá tesz
elvakulttá vágyak felé irányìt 471. nemjó sötét
tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bìrja álomban él ő a lélhez mostoha…” - aki mindezt érti/belátja/megvalósìtással követi/gyakorolja az „derűsen
él kötések közt tudja mindez anyag csak”. B.T.490.
„…Tőlem jő mi mindent mozgat köteléket és létet
- Bennem mindnek foglalatja szeretet és örök rend
…” - mely ’szeretet’ az Isteni, azaz az elvárásnélküli
+ örökkön adó + részrehajlásnélküli és mindezek
együtt, egy időben (amit nem lehet elégszer ismételni ! Mikor ettől eltérő-, bármely alapvetés hiányával
bìró viszonyrendszerről esik szó, azt sokféle ’szeretet’-ként lehet értelmezni, de nem az igaz valódi,
nem az Isteni !) az „örök rend” pedig az Isteni elrendezések általi meghatározottsága a teremtettségnek, annak minden „lakójával”. B.T.502. „…Napnak fénye Hold fénylése tűznek világlása is - Tőlem
ered ősforrástól mìg e világ itt kering … 504. Tőlem van erjedés hője ki s be járó életlég - tüze vagyok emésztésnek mi négyféle éteké 505. minden
szìvben benne vagyok tudás emlék feledés - upanisad szerkesztője ismerője és a cél…” - miként jelen
Jasopanisad (Jas + Upanisad, értsd: Bizalmas Tanìtás) szavai, melyek hiába párbeszédes formában előadottak, messze többek mint verses „szép”ìrás.
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egy bánatban és örömben föld kő arany egyre megy - nem tart távot nem vonzódik mindennel elégedett
Milyen az az ember, aki már felülemelkedett a három kötőerőn? Jas ezt ìgy kérdezte: „mond Balarám hogy ismerszik ki kötésen felüljut - hogyan él ő
mint cselekszik” - a rövid válasz a jelen szakasz.
Folyton derűs* , de se örömbe**, se bánatba*** nem
feledekzik bele. (* B.T.182. „…meg nem kötött derűsen él…” - 422. „…kedvelem azt ki… 423. …derűs
…” - 437. „…elsorolom mi a tudás… 439. …derűs
…” - 486. „…derűsen él kötések közt…” - 548. halld
Jas mi a fegyelmezés… 550. …derűs kedv…” - **
B.T.17. „…örömben sem édeleg …” - 64. „…nem érinti öröm bánat…” - 424. „… öröm harag s félelem
ment…” - *** B.T. 64. „…nem érinti öröm bánat…”
- 189. „…derű bánat egyre megy…” - 205. „…bánat
derű … nem hevìt…” ) A kötőerőkön felülemelkedett semleges a föld - kő - arany dolgában, ami nyìlván szimbólikus (mint oly sok minden a Bizalmas
Tanìtásban) de azért elgondolkodtató, hogy ugyan
milyen ember az akinek pl.: arany, kő és föld egyre
megy? Egy biztos: nem ’normális’ és ezt felelős
büszkeséggel vallhatja is. Mivel nincs szüksége
semmire, mert tudja hogy a kötelességteljesìtés hozománya a szükséges és elégséges „megadatása” ezért semmi nemű jelentőséget nem tulajdonìt a javaknak, azok bőségének, az azt szimbolizáló aranynak. (Részlet: Hamvas Béla 1942-ben ìrott - „René
Guénon és a társadalom metafizikája” - cìmű művéből. „…Az arany nem az uralkodó tulajdona, hanem az istené. Senki ember fia, húsból levő lény
nem mondhat belőle magáénak egyetlen szemet
sem. Kìnában, Indiában, Egyiptomban, Peruban,
Őskaldeában a profán embert, aki magánál aranyat
tartott, mindenki szentségtörőnek tartotta**** …
Mert aki a maga számára egyetlen darab aranyat elrejt, az elrejt egy darabot a mindenkinek kijáró
fényből és nap-ból és az eldug a maga számára egy
részt a hatalomból, amihez nincs joga. Önző és egyéni célra lefoglal önmaga számára valamit, ami az
egész világé. Ennél elvetemültebb bűn egyáltalán
nincs. A materializált napfény elrejtése annyit jelentett, hogy a kozmikus rendet megzavarta és az isteniszimbólumot meggyalázta…” (**** a jász ősök
legnagyobb becsben tartott szìnesfémje az ezüst
volt, nem az arany.) A kötőerőkön felül jutott nem
távolságtartó (közvetlen), de nem is vonzódik, miközben mindennel elégedett? A felsoroltaktól tud
mindent és mert mindent tud, hát felüljut a kötéseken/kötőerőkön. Előbb természetesen a ’jó’ erényekben kell otthon lenni lelki törekvőnek, hogy
annak vissz(a)hatása érvényre juthasson. Mikor a
valódi ’tudás’ ismérveinél, egyfajta magatartás-formákról esett szó, itt a felülemelkedett (megvilágosodott) gyakornoknak is olyan viselkedés-formákat
kell hitelesen képviselni, amiről megismerszik. A

hiteltelen/hamis példázat nem fogja kiemelni a magamutató embert a sokság -ugyan figyelemre méltórétegéből. Az általánosan elterjedt nézetek szerint a
tiszteletre méltó ember akkor hiteles, ha nem titkolja el érzéseit/érzelmeit, ìgy ember-szerű (gondoljunk a nagy prédikátorokra, előadó- és más művészekre… követőik, hódolóik, rajongóik elvárják a
magasztos érzelmeket, érzelmi viharokat. Aki ikonikus, az legyen tüzes ! Felkavaró, magával ragadó. amiről könnyen megállapìtható, hogy az ’szeszély’fűtött állapot, viselkedés.) Visszaidézve egy részt, a
B.T.485.-höz tett hozzáfűzésből: „…Egyes gondolkodók szerint különbséget kell tenni indulat és (valódi) érzés között. Mìg az érzéseknek nincs sem tárgya, sem célja, igazából megfoghatatlanok, addig az
indulat mindig valamifajta kifele irányuló viszony
(lat) aminek kiváltóját általában negatìv támadásként éli meg áldozata. Úgy érzi, mint ha valami (érdeke, ragaszkodása) sérelmet szenvedne, vagy legalább is veszélyeztetve van/volna…” - azaz kitüntetett vonzalommal bìr az iránt, amit érzés/érzelmi
alapon magáénak képzel/gondol. Lehet ez személy,
tantétel, tárgy, stb. a vonzalom tényszerű. Aki „egy
bánatban és örömben föld kő arany egyre megy,
nem tart távot nem vonzódik mindennel elégedett” - arra minden mondható, csak az nem hogy
(pillanatnyi) érzései-, érzelmei-, netán indulata(i) vezérelnék. Sok kereső ember, vágyik eszményi(thető) állapotokra, de bizonyos kor után (nagyjából a
12. éves kort követően) már olyan erősek a jelen élet berögződései (főleg azután, ha egyén anyagi irányt vett krisztusi kora után és nem lelkit) hogy az
általánostól eltérő ’más’ inkább taszìtó, félelmetes
számukra, mint sem követendő. Vágyják a tudást,
keresik a lényeget, az igazságot, de leginkább mégis
„rágják a megrágottat” azaz újra és újra elkövetik
azokat a hibákat, amit az emberiség tagjai és elődei
oly sokszor elkövettek s követnek el ma is. Azt, aki
egy bánatban s örömben, egykedvűnek tartják, sótlannak, azt mondják hogy „A langyosakat kiköpi az
isten!” (Lásd: Jelenések Könyve 3. 15.-16. „Tudok
cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem
forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel
langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” - Ez a két mondat a Jelenések
Könyve ìrója szerint Isten üzenete - vajh’ melyiké
?) A MINDEN-tudat egészen más eszményeket
vall. Számtalan idézet kerülhetne ide a Bizalmas Tanìtásból, de helyettük egy biztosan megállapìtható,
a MINDEN-tudat útja úgy a ’közép’, hogy közben
minden, -meghatározó köteléke- alapos vizsgálata-,
majd vissz(a)hatásainak mérlegelése alapján jut a
követendő, a kerülendő, vagy az elutasìtandó sorba.
Nem érzés, vagy érzelem a vezérlő, de a tudatosság.
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neki egy barát és ellen nem törekszik semmire - róla mondják túljutott már mind a három kötésen
Arról mondják, hogy túljutott már mind a három
kötésen, aki megszabadult minden ragaszkodástól,
mindegy neki bármely kötőerő s az is, hogy bármi
ha van, vagy ha nincs. Az ilyen ember érintetlen,
nem érintik a kötőerők sem. Istenen- és a lél-eken
kìvül alig akad ilyen személy! Derűsen él a kötőerők
között, azok által meghatározott dolgok közepette
is. Tudja, hogy kötőerővel az anyagi dolgok rendelkeznek, igaz lelkiekre azok nem hatnak. Az ilyen
lelki ember egy bánatban és örömben, semleges
minden anyagi-, vagy tárgyiasult dologgal szemben.
Mindezek mellett közvetlen (nem gyanakvó, sem
nem távolságtartó, vagy tartózkodó) és mindent
elégedetten fogad. Nem törekszik semmire és ami
talán a legnehezebb „neki egy barát és ellen”. Mikor szóba kerül a valódi ’szeretet’ annak első két
fordulata (az elvárásnélküliség és az adás) általában
támogató/egyetértő elfogadásra kerül, azonban a
megkülönböztetés-nélküliség, vagy részrehajlás-nélküliség, amely már nem személyválogató, az az általános sokság számára aggályos. Pedig ebbe a „képbe” illik a baráttal és ellenséggel szembeni egységes
viszony(ulás). Mindezeket ha megfordìtjuk, azaz akit mindhárom kötés érint, köt és megköt-, akin elhatalmasodtak ragaszkodásai-, személyes meghatározottsága következtében ugyancsak válogat a kötőerők közt, az normális tagja a sokságnak. Az ilyen
embernek nem mindegy, hogy van, vagy ha nincs.
Az ilyen ember erősen érintett és markánsan érintik
a kötőerők. Mindig gondterhelt, inkább szomorú,
mint sem derűs. Nem tudja, hogy mik azok a kötőerők és hogy azoktól semmi anyagi dolog nem független. Bánatban levert, örömben önfeledett és
nem hogy semleges volna minden anyagi-, vagy tárgyiasult dologgal szemben, de erősen kötődő, ragaszkodó, elsődlegesen az „Én és az Enyém ! ”szellemiség határozza meg viselkedését. Gyanakvó,
távolságtartó, vagy tartózkodó és mindennel elégedetlen. Egyre csak törekszik és neki barát és ellen
az bizony nagyon is kettő ! Nem is valósìtja meg a
valódi ’szeretet’ kritériumait, hisz elváró és inkább
kapni/birtokolni kivánó, mint sem adni. Megszállottan pártos, -részrehajló, -személyválogató. Az ilyen emberek hirdethetnek bármilyen „szeretetvallás”-t, az bizony valami „fából vaskarika”. Nem
véletlen, hogy a Bizalmas Tanìtás és üzenete újra és
újra mélyre merül(t). B.T.126. „…szájról szájra szállt
a tudás bölcs uralkodók során* - mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott tovább 127. ezért ezt
a legszentebbik teljes tudást most neked - átadom
mert barátom vagy s tiszta szìvvel kérdezed …” - (*
egykor az uralkodók méltó uralkodók voltak, azok
minden erényét birtokolva és uralkodásukhoz szükséges tudással is rendelkeztek. Karöltve vezettek a

méltó gondolkodókkal. Életük csak népük szolgálata volt ! B.T.357. „…tudd hogy Én vagyok… 364. …
emberek közt Uralkodó oly ki szent és hibátlan…” B.T.605. „…uralkodó hadban vitéz ő az igaz vezető szilárd ügyes becsre vágyó népét hìven őriző…”) Azután, ahogy lopakodott a hanyatlás kora, bölcs uralkodók eltűntek, neves gondolkodók elrejtőztek és a
valódi tudás is alábukott. Azonban a tisztavizü búvópatak a legkeményebb sziklán keresztül is -időről-időre- megtalálja a hasadékot s felszìnre jut, biztosìtva a forrást. Nincsenek olyan nehéz idők, amikor a tudás felkutatása, megismerése és követése lehetetlen volna. „Csupán” gyakorlása során a bevezetőben ( ← aláhúzottan) sorolt feltételek elsajátìtásán kell(ene) fáradozni, nem a zűrzavarban halászni. Ahogy emlìtésre került a búvópatak, éppen
úgy rejtőzik a lél (egy-egy lél) is mindenki szìvében.
Ugyan Őt sem érintik a kötőerők, de nem mindegy,
a burok lelki minősége. B.T.14. „…ne higgy az ìly
változásnak ez csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást 15. testet öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind az összes testi kìn…” 20. „…mi elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más - örök lélnek mind egyre megy nem fogja a változás…” - ami folyamatosan változik az a test és annak része az
elme. B.T.450. „…lélvágy ok a kéjre kìnra de nem lél
a cselekvő - anyagtermészet mi késztet mozgat s hatást szenvedő 451. forma kötőerők révén kényszerìti a
testet - lényegi lény oly leplet kap mit az érdeme rendel…” 459. „…aki látja a cselekvőt tudja anyag s kötés az - az lát tisztán az érti már lél a bajban ártatlan
…” - Az anyagba/testbe feledkezett burok vaskosan fedi be a lél-t. A vékonyodó burok időnként
meg-meg hasad és e parányi repedéseken kiviláglik
az örök + teljes tudású + boldog lél. B.T. 218. „…
mikor elme lecsillapul felszìnre tör tiszta lél - ki a
MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él 219.
ìzt kap ekkor hidd el jó Jas túlnan boldogságból itt
- átöleli teljes tudás s sziklaszilárd lesz a hit…” mert, hogy - B.T.369. „…lél tudása tudománya vagyok ki MINDEN-tudó…” 461. „…teljes vagyok
önmagamban épp ìgy teljes minden lél - bármiben
is tartózkodik nem övé a cselekvés 462. bár az
anyagtérben lakik mégsem érinti meg az - lehet
lélnek bűnös burka ő mégis tiszta marad…” - ám B.T.613. „…isteni lél abban ébred aki értelemmel él
- szilárd elmét megtisztìtva úr már minden érzékén
614. elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban
- szenvtelenül csak Rám gondol elégedett magában
615. mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül
- lemond kéjről hiúságról hatalomról s egyszerű 616.
odaadó szeretettel elér Engem biztosan - nem
bánkódik vágy se fűti minden lénynek barátja…”

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
489
ilyen hívem nem követ mást csak mi kötelessége - szeretetben fordul Hozzám Aki vagyok a MINDEN
A kötőerőkön felülemelekedett (~ érintetlen, azaz
~ megvilágosodott) csak kötelességét végzi. Számára a „munka” a „szórakozás” mert hogy a munka
nem megoldandó feladat, vagy megélhetési forma,
hanem a reá jutó tennivaló a Nagy Elrendezésben.
(B.T.534. „…vedd e Bizalmas Tanìtást s kövesd kötelességed…” - 610. „…tökéletes cselekvés nincs
tedd a kötelességed…”) B.T.116. „…önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint hogy
másét akár végzed tökéletesen…” Bármilyen hatalmas is világunk a legparányibb alkotóelemének is
szerepe van, hát még egy-egy embernek. Talán nem
oktalan egy gondolatsor erejéig kitérni az un. pillangó-effektusra. (Idézet az elektronikus országútról) „A pillangó-hatás vagy pillangó-effektus kifejezés magába foglalja a kiindulási tényezők fontosságát a káoszelméletben*. Az alapelv az, hogy egy
kaotikusan viselkedő /Általunk át nem látható !/ állapotjelzővel bìró dinamikus rendszerben a kezdeti
feltételek apró változásai véletlenszerű folyamatok
pozitìv visszacsatolásai révén nagymértékben megváltoztathatják a rendszer hosszútávú működését.
Az elv népszerű és elterjedt, de pontatlanul és túlzóan idézett megfogalmazásai szerint „egy pillangó
egyetlen szárnycsapása a Föld egyik oldalán tornádót
idézhet elő a másikon”… * A káosz-elmélet olyan
rendszerekkel foglalkozik, amelyek viselkedése az
őket meghatározó determinisztikus** /Kb. eleve elrendeltetett !/ törvényszerűségek ellenére sem jelezhető hosszú időre előre. /Isten útjai -valóban- kifürkészhetetlenek !/ Az ilyen rendszerek érzékenyek a
kezdőfeltételekre /lásd pillangóhatás/… A kaotikus viselkedést mutató rendszerek determinisztikusak, ellentétben a káosz szó hétköznapi jelentésével, ami totális rendetlenséget sugall. Valójában a
káosz a viselkedés lokális instabilitásának és a globális keveredésnek az együttese… ** A determinizmus felfogása szerint minden -természeti, társadalmi, pszichikus- jelenség korábbi történések által
meghatározott. /Egyfajta vissz/a/hatások !/ Képviselői tagadják a véletlen létezését. /Miként a MINDEN-tudat is !/ A determinizmus szerint minden
tény és esemény kauzálisan -ok-okozati értelemben- szükségszerű, nem lehetséges olyan tény vagy
esemény, amelyet bizonyos feltételek ne tennének
szükségszerűvé…”) Sokszor került már szóba kötelesség kérdésköre, de megerősìtésként újra kijelenthető, hogy egyén emberi-osztálymeghatározottsága
szerint-, életkorcsoportja (életrendje) szerint, valamint a rajta uralkodó kötőerő(k)nek megfelelően, azokhoz illeszkedő tevékenységeket kell(ene) hogy
gyakoroljon/folytasson. Lelki törekvők esetében,
ebbe semminemű időmúlató feleslegesség nem tartozik bele ! Had álljon itt egy filozófikus haiku

(BBB) „Akármink is van - Kiegyenlìtődésig - Egyre
csak feszìt” - értsd: bármit veszük el környezetünkből (akár az elengedhetelen létfenntartás érdekében, pláne az időmúlató ostobaságok okán) az egyfajta „vákuumot” hoz létre. Energia/információ
kerül „ki” és a „vákuum” helyére (más) energia/információ áramlik, átalakìtva részben a lokális környezetet, de a globális teret is. Mìg ki nem egyenlìtődnek a feszültségek, addig „zavarodott a világ”.
Mivel tudjuk, hogy „világ sora változása” hát nem
tudunk nemtenni. B.T.82. „…tenni kell vagy érteni
… 83. mondtam jó Jas kettős út van tett vagy tudás
művelés - gondolkodó tudás útján más önzetlen jön
felém 84. cselekvéstől tartózkodás visszhatástól meg
nem óv - nem tisztul meg lemondó sem önmagában
az se jó 85. földi lény a tétlenségben pillanatig sem
élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat mint késztetés
szeszélyben 86. aki eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére
- képmutató hisz elméje tenné mi kedvtelése 87. az
méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független… - 568. „…
tudd hogy ezen jótanácsot nem csak hogy követni
kell - de úgy üdvös ha lemondó kötelességszerűn
tesz 569. kötelesség elrendezett azt megszegni bìz
nemjó - ezért mindig tedd mi dolgod törekvőnek az
való 570. aki véli fáradságnak kötelesség megtételt félti testét lemondástól annak útja szeszélyes 571. az
ki eredményvágy nélkül végzi dolgát serényen - kötelességteljesìtőn jó úton jár elérhet 572. jó kötésben él
ki szorgos kellemetlent is végez - kìvántért sem rajong ő már tudja kötelességet 573. lemondani mindenekről testetöltött képtelen - ezért hát az eredményvágy az amit elhagyni kell 574. az aki vágyón
cselekszik háromféle dìjat lel - kedvezőt vagy kedvezőtlent netán pedig kevertet …” - B.T.145. „…
nincs visszhatás azok tettén akik látják s megérték cselekvésben tétlenséget tétlenségben cselekvést 146.
bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy
nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk ilyen embert
bìz elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett
mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz
már semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire sem s
birtoktudat menten él - semmitől sem szennyeződik
bűntelen de nem henyél 149. ilyen személy nem lesz
irigy beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban
kettősségtől mentes ő…” - látja ő az Isteni EGYséget, mindent a MINDEN-ben és MINDEN-t
mindenben. Elvárásnélküli-, örökkön csak adó- és
megkülönböztetésnélküli szeretettel fordul az Úrhoz, mert hogy B.T.616. „…minden lénynek barátja…” - B.T.187. …egy neki tehén elefánt pap kutya
s ki azt eszi 188. kiegyensúlyozott ember aki mindent egyben lát - önmagában teljes MINDEN örök
szerves része már…” - „kész a képlet” helyén van.
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Tőlem jő mi mindent mozgat köteléket és létet - Bennem mindnek foglalatja szeretet és örök rend
Vegyük most szavanként Avatár Balarám kinyilatkozását. „Tőlem” ~ Övé az akarat és Ő a forrás.
„Jő” ~ nem véletlenül, hanem a Legfelsőbb irányából és az Ő szándéka szerint. „Mi mindent” ~ aminek mindenre források-hatása van. „Mozgat” ~
ennek a teremtettségnek egyik alapvetése -alapvető
ismérve- a mozgás, az örök változás, aminek kifogyhatatlan energiájú „motorja” Isten. „Köteléket” ~ a kötelékek, a három kötőerő (jó-szeszélynemjó) nem csak van, de amint megalkotta azokat
az Úr, a megnyilvánulás fennálltáig működteti is azokat. „Létet” ~ a MINDEN mindenek foglalata s
mint ilyen a mindenkori megnyilvánulások léte (létezés és abban minden létezés eredete) Neki köszönhető, egészen addig mìg Pusztìtó aspektusa által meg nem szünteti. „Bennem” ~ mindaz amiről
tudunk, vagy amit összefüggésbe hozunk a megnyilvánulással, az mind a Legfelsőbben nyugszik
(értsd: ott van állandó vibrálásával, hullámzásával,
kerengésével…) „Mindnek” ~ nincs létező, ami Istenen kìvül, vagy Tőle bármi módon független lehetne (legyen az anyagi/tárgyi megnyilvánulás, energia és információ, beleértve a gondolatot is !)
„Foglalatja” ~ a MINDEN a térbeli kerete mindennek. Egyedül a MINDEN-nek nincs kerete,
hisz nincs Őrajta kìvül. Isten Önmaga foglalata.
„Szeretet” ~ már számtalanszor megfogalmazásra,
körülìrásra került itt a valódi szeretet, aminek nem
csak birtokosa, de örökös művelő gyakorlója is Ő.
Az a ’szeretet’ -ami az Isteni- nem valósul meg senki és semmi esetében Rajta kìvül, mert hol elvárás,
viszontvágy, hol kérés; adás és kapási vágy helyett,
leggyakrabban pedig részrehajlóan, egyénválogatón,
megkülönböztetőn tapasztalható még a Felsőbbségek, Felsőbb Irányìtók, Fél(ig)Istenek esetében is.
Aki kivétel mindezek alól, az az önmegvalósìtott
bölcs ember, aki mindazzal -megvalósìtottan (nem
csak fogalmi, képzeti szinten !)- rendelkezik, amit
úgy neveznek tisztaság, megtisztult, mentesség
minden nemlelki-től. Ilyenkor minden vonatkozásban az Isteni -eredeti/eredendő- lél kerül elő és
szabadul fel, de véglegesen, bárminemű szférába/
megnyilvánulásban való kalandozás helyett. Ilyen
lél már nem csak fogalmilag azonos Istennel, de
Vele EGY (legbensőbb, Bizalmas, Benső Hajlékára
érve). „Örök” ~ legrövidebben megfogalmazva; időbeni (nem térbeli !) végtelen(ség) ami kezdet és
vég nélküli. „Rend” ~ ahogy a MINDEN akarja.
Ez nem azt jelenti, hogy -ha ugyan Mindáthatóként
mindennek része, foglalatként minden birtoklója,
mégsem- személyesen mozgat, vagy igazgat folyamatokat történéseket. Ez a ’mozgat’-ás nem a fenti
mozgásforrás (!) hanem a változás alakjában megnyilvánuló(k). Elrendezései révén megalkotja a ~

természeti törvényeket, amelyek hibátlanul működnek mindaddig, mìg annak uralt teremtettsége megnyilvánul. E megnyilvánulásban minden összefügg
mindennel és a hatások ellenhatásukkal-, okok okozatukkal … együtt járva eredményeznek olyan eseményeket, amit ha értünk, ha nem, a ’Rend’ része
(i). ’Rend’ része a háború, a katasztrófa, túlnépesdés, vagy éhinység, erőszak és békétlenség, gazdagság, pompa és nyomorúság, emberi osztály-meghatározottság és életrendek, melyekben érvényre jut
(hat) a szabad akarat, a választás/döntés szabadsága, még ha tudatlan ösztönlények esetén a ’Rend’
mibenlétének érvényrejutása nem is érthető. B.T.
506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő
- aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő…”
- az itt emlìtett létezés nem korlátozódik teremtettségünkre, ebben a létezésben minden benne foglaltatik ami itt, vagy másutt létezik. E létezésben a
nemanyagi formák/terek is benne vannak ! Ha Avatár Balarám azt mondta, hogy „aki itt van mind
esendő” akkor az mindenkire vonatkozik, azaz
minden itteni létezés lényegalkotójára (elemi részecskéktől emberen át az itt működő Felsőbbségekig !) azaz kisebb-, vagy nagyobb mértékben anyagi/testi burokba burkolózott lél-re. (A Fél/ig/
Istenek lényegalkotói is burokban vannak, csak általunk nem értelmezhető „anyagi”-ban ! Hisz ezen
anyagvilághoz tartoznak, itteni regnálásuk révén.
Arra meg már volt utalás, hogy amikor egy itteni
Felsőbbség eltávozik/meghal*, akkor az Ő lényegalkotója nem a Legfelsőbbhöz jut, hanem valamely
teremtettségbe, ahol folytathatja tanulmányait egészen a meghódolt-, Abszolút Szolgálat megtisztult
állapotáig. - * talán legkönnyebben értelmezhető
Felsőbbség halála, amikor pl. egy nép/csoport/
’Istene’ meghal, a nép/csoport/ „vezérlő” nélkül
marad és kihal. Amìg adott nép „Istene” él/működik, addig adott nép/csoport/ fennáll, létezik.) Jelen szakaszban -részben- azt igyekezett megvilágìtani Avatár Balarám Jas előtt, ami a B.T.489. szakasz második fordulatában úgy lett megfogalmazva,
hogy („szeretetben fordul Hozzám”) „Aki vagyok a
MINDEN” - tehát e ’MINDEN’ egyfajta körülìrása a „Tőlem jő mi mindent mozgat köteléket és
létet - Bennem mindnek foglalatja szeretet és örök
rend” - azaz most megfordìtva az érvelő (Ön)bemutatást: 1. világunkban Rend van 2. ez a Rend addig örök, mìg e világ fennáll 3. Isten világunkhoz
való viszonya (beleértve minden lakójával !) a valódi szeretet jegyében zajlik 4. megnyilvánult -végtelennek tűnő- anyagi világunk a nagy lelki világban
„ring” 5. minden a MINDEN-ben 6. lét(ezés) forrása és forrásoka Isten 7. Tőle jő minden kötelék-,
örök változás (mozgás) mi mindenre vonatkozik.
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tudd Jas létezésnek fája fennen visel gyökeret - ágai meg itt alulnan ének minden levele
Avatár Balarám „hasonlata” -leegyszerüsìtve- anynyit mond, hogy világunk egy vonal/fonal mentén
(legyen az ~ a fa törzse, értsd; „gerince” - B.T.252.
„…minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon…”) itt az anyagi megnyilvánulásban is szerteágazó és a felső(bb) lelki szférában is az. Földi világunkban nem ezt a képet szoktuk meg, hisz a Földön állunk és ha véletlenül tekintetünket ugyan felfele is irányìtjuk (néha) azért a kapaszkodás nem az
ég felé tart, hanem ide. De hát ezért vagyunk itt, ha

másként volna, akkor nem itt lennénk. (FöldAnya
centrifugális erejénél fogva repìtene bennünket el
innen, de gravitációja erősebb és ragaszkodása itt
tart. Mint a jó Anya küldene magunk útjára, de az
Anya szerető ragaszkodása dédelget, nem enged.)
Másfelöl a fent gyökerező fa képletes megjelenìtése
arra is utal, hogy amiben élünk, amit tapasztalunk,
az leginkább illuzórikus, amennyiben egy lelki kép
tükörképe. Nem csak az „Amint fent úgy lent” analógia helyénvaló, de az is, hogy világunk a lelki világ
-eltorzult- tükörképe. (Az általánosan elterjedt értékrend szerint a ’fent’-et szokás magasabbrendünek tekinteni a ’lent’-el szemben, ahogy a pozitìvat
a negatìv ellenében.) Itt sosem a lombkoronát látjuk alul s a gyökereket felül, de ha véletlenül egy tóparti fát a vìztükörben szemlélünk, máris helyben
vagyunk, bár a gyökereket nem látjuk. Természetes
hogy nem, mert a „lelki gyökereket” nem a talaj takarja el, hanem az Földi szemünknek láthatatlan. A
szimbólikus beszéd arra is figyelmeztet, hogy mikor
elhangzik a szólam; „- Vissza a gyökerekhez !” - akkor lényegi lényünknek, igaz(i) énünknek, a lél-nek
adatik a hova és az nem itt van. Ide idézve a fenti
B.T.252. gondolatát, a (vezér)fonal pedig adott: az
Úr, Aki olyan segìtő/vezérlő, Aki egyben a cél is.
Nem „csak” végállomást jelent Ő, nem csak irányt,
de az utat is. Az Istenes úton haladva, a „mennyei

fa” gyökerein fölfele/elfele igyekezhetünk, mìg a
lombkoronába bonyolódva, vagy arról (netán túlérett gyümölcsként, vagy elszáradt levélként) Földre
hullva, alázuhanunk. Azt minden értelmes ember
tudja, hogy mikor a fát (növényt) öntözzük, sosem
a leveleket, ágakat, vagy a törzset kell locsolni, hanem a gyökerekhez kell eljuttatni az éltető vizet.
Lemoshatjuk a levele(in)kről az élet(út) porát, de
attól még a növény(ünk) elszárad. Ha nem tápláljuk
a gyökereket, a fa meghal. Még szerencse, hogy a
valóságos fák sorsa leginkább nem rajtunk múlik*,
FöldAnya és a természet jobb gondviselő nálunk,
bármìly’ keménynek/kegyetlennek is tűnnek néha.
(* Lásd a túlöntözött, vagy épp kiszáradt szobanövényeink sorsát.) Mi ez az „ének minden levele” ?
E levelek az emberi felemelkedést szolgáló védikus
himnuszokat jelképezik, értsd: a tudás alapú Istenszemléletet, hiszen a Védák tanulmányozásának
célja Isten megismerése, ezért aki tudatos a MINDEN-ről, az ismeri a Védákat. (Ahol az ismeret
nem a szószerinti recitálást jelenti, hanem annak
szellemisége magunkévá tételét ! Beszajkózni bárki
tud.) Az ismeri valójában a Védákat, aki tudja, miképpen kell elvágni az anyagi világhoz fűződő kötelékeket. A Védák rituális formuláihoz vonzódó ember tulajdonképpen a fa gyönyörű leveleihez vonzódik, ezért nem ismeri a Védák célját. A Védák igazi célja, a „mennyei fa” (tükörkép-fa) kivágása és
a lelki világot szimbolizáló igazi fa elérése. Ám a
képletes fa levelei nem „csupán himnuszok” hanem
mindaz ami egész részként (a nagy egész részeként,
de mégis önálló egység !) itt megtalálható. Egyfajta
lokális mindenség. Amit látunk, tapasztalunk s amivel azonosìtjuk testi valónkat. Szerteágazásról esett
szó a bevezető első mondatában és az anyagi megnyilvánulás szerteágazásáról. Ha egy kicsit folytatjuk a fa analógiát, akkor egy fa levelei nagyon hasonlóak, szinte ugyanolyanok, miközben azért tudjuk, hogy egy kicsit mind más. Szìnes világunk egyes csoportjai is hasonlóak, mégis -már tudjuk„mindenki más”. Más és ugyanolyan, lényegalkotója révén ugyanolyan, de nem ugyanaz - azisnemis.
Nincs olyan fa amely akár csak egyetlen levelét sem
kedvelné. Ha néha le is dob-, vagy el is enged egyegy levelet, arról nem a fa tehet. A levél bevégezte
levél sorsát, a fa pedig elengedte. Mikor száraz levelet látunk az élő fán maradva, az a „száradék” ragaszkodása (halálában is - bár lényegalkotója már
nincs jelen). Azután jön az őszi szél, jönnek a fogcsikorgató fagyok és a hó, ragaszkodás megszűnik.
Ember -a valódi Emberi-ember- azért emelkedik ki
világunk többi egyede közül, mert nem csak gondolkodásra képes, de belátása szerint élhet szabadságjogával, mindig választhat, dönthet. A fa nem.
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fel s le növő ágait a három kötés táplálja - rügyei az érzéktárgyak kötődés az indája
Nézzük előbb röviden: 1. a két világon átìvelő „fa”
lét-tevékenységében a három kötőerő örvénylése a
meghatározó 2. a rügyek, mint -történési- kezdemények az érzékek érdeklődését felketők 3. a három kötőerő által befolyásolt személyekkel/tárgyakkal/eseményekkel kapcsolatban kötődések alakulnak ki. Ad. 1. Teremtettségünk alapsajátossága a
kettősség. Ennek első „bizonyìtéka” hogy létezik a
van és létezik a nincs. Pl. van megnyilvánulás és
van megnemnyilvánulás. De akár a most „aktuális”
fa koncepciót figyeljük, van a fent és a lent, a fa egyik része a lelki világban gyökerezik, mìg a másik
az anyagi világban terebélyesedik. E kettősség része
a ’jó’ és a ’nemjó’* ám a mindenség, természete
szerint örökké változik, mozgásban van, amiből következik, hogy ’jó’ és ’nemjó’ között is örök örvénylés folyik, aminek jellemzője a ’szeszély’ vagy
más szóval, szenvedély, a maga hevességével, nyugtalanságával. (* a ’jó’ és ’nemjó’-t úgy szoktuk bemutatni, hogy ’jó’ ami Isten felé visz, ’nemjó’ ami
Tőle /el/távolìt. Ennek analógiájára a ’jó’ a lelkiség
felé sodor, mìg a ’nemjó’ az anyagi/asság/ felé, ami
nem pénzt-, vagy anyagi javakat takar, hanem az anyag-központú szemléletmódot, mint pl. a materializmus, ami lelki értelemben ’nemjó’.) A képletes
„fa” gyökereitől a törzsén át ágakra bomlik, melyeknek kvázi dìszei a levelek, virágok és a termés.
Az ágak növekedésének intenzitása-, hajlása iránya, rugalmassága-, növekedési mértéke-, újabb elágazási hajlama … leginkább a ’szeszély’ mértékének,
minőségének függvénye. Nem csoda, hisz elhangzott már a B.T. 470. hozzáfűzésében, hogy ; „Ha
egy szóval kéne jellemezni teremtettségünket -benne Földi világunkat, velünk együtt- leginkább a
’szeszély’ illene rá, ami nagyjából jelzi és jellemzi a
változás/váltakozás örök fennálltát. Folytonos hullámzás, ami az öt durva fizikai (föld-vìz-levegő-tűztér) megnyilvánulás ’tér’ elemét követő rezgés. A
’tér’ az az „anyag” ami úgy lelki, hogy közben átszövi az egész megnyilvánulást…” - ez a ’tér’ „elem” úgy lelki, hogy abban foglal helyet a megnyilvánult anyag, aminek alkotóelemei közti „kitöltő” is egyben. Értsd: ahol látszólag nincs semmi, ahol nem észlelünk semmit, az a tér, a csak fogalmilag „ismert” „ötödik elem”. Vannak csenevész
„fák” „pitiáner” történésekkel, de vannak gigantikusak is, századokra, évezredekre nyúló történettel. Mindnek -miként egész világunknak- megvan a
lelki és meg van az anyagi vonatkozása. Minden lényegalkotója -minden egyes lél- 100%-ban lelki, miközben minden anyagi megnyilvánulása pedig 100
%-ban anyag(i). Számunkra -viszonylag egyszerűenaz anyagi vonatkozások értelmezhetőek, kezelhetőek, úgy ahogy érthetőek, szokásosan „ezzel van

dolgunk” és közben a fajsúlyosabb lelki-ről leginkább szó sem esik, figyelemre sem méltatott. A bevezetésben emlìtett három kötőerő nem csak ezen
anyagi világban(ra) van hatással, nem csak itt működik, de azon lelki szférában is, ameddig ezen teremtettség „hatósugara” -értsd: e világ lelki vonatkozása- („gyökérzete”) terjed. Bizonyára sánta a hasonlat és mechanisztikus az okfejtés, de a semminél
az is több. E világ Uralkodó Felsőbbsége fél lábbal
itt-, fél lábbal a lelki világban áll. E világra meghatározó szerepe/hatása van, de a lelki szférában nem
egyeduralkodó -sőt- annak végtelenségéhez képes
ugyancsak parány(i). A mindenség -értsd: a MINDEN belső- hierarchiája áthághatatlan. Legfelsőbb
Isten, Aki a MINDEN. Az Ő Teremtő aspektusa
(Aki különböző vallásokban más-más néven nevezett) teremtette ezen teremtettséget és a MINDEN Fenntartó aspektusa (Aki szintén sokféle néven emlìtett) fenntartja, egészen a MINDEN Pusztìtó aspektusa (ugyancsak soknevü) fellépéséig. Eközben a Fenntartó alárendeltjei sok-sok Felsőbbség, Felsőbb Irányìtó, Fél/ig/Istenek, akik részben
együttműködnek, részben rivalizálnak, nemegyszer
harcolnak egymással**, aminek a teremtettség ugyancsak elszenvedi hatásait, következményeit. (Az
„aspektus” kifejezés itt, leginkább ~ kiterjedése, ~
megnyilvánulása, ~ megfogalmazódása Istennek ** ama bizonyos harc, viaskodás nem csak egymás
ellen folyik, de akad Felsőbbség Aki „Felség-sértő”
módon nem csak a Fenntartó, de nemegyszer a
MINDEN pozìciójára tör. Épp úgy, mint az „isten”-kedő emberek !) Ad. 2. Ama bizonyos „rügyek” mint -történési- kezdemények az érzékek érdeklődését keltik fel. (Ha van rá elég érzékeny érzékszerv akkor érzékelésre kerül, ha nem elég éles
az érzékszerv-, vagy tompa az érzék, netán az értelmező intelligencia nem képes mit kezdeni a rügyfakadással, akkor hol kinyilnak, de van hogy „hamvában-holtak”). Mondhatni, ha van rá „kereslet”
kihajtanak, levelek, vagy termésthozó virágok lesznek a rügyekből, ha nincs „kereslet” nem fejlődnek
tovább. Olyan sem ritkaság, hogy nagy fagyok jönnek és oda a rügyfakadás. (Társìtsuk ezt tetszés szerinti képzettel !) Ad. 3. A három kötőerő által befolyásolt személyekkel / tárgyakkal / eseményekkel
kapcsolatban kötődések alakulnak ki, mint a fa erős
indái. Sok szó eset már arról, hogy úgy az általános
ember, mint akár az elkötelezett lelki törekvő kötőerők hatása alá kerül (önnön kötőerő szerinti meghatározottságán túl, vagy épp annak behìvó hatására) és amilyen mértékben merül el a hatásokban, olyan erős, vagy felszìnes lesz a kötelék, befolyásoltság, majd az egyénfüggő ragaszkodás, függőség.
Ennek kedvezőtlenségei ellen az érintetlenség a jó.
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anyagképű fordított fát földi ész meg nem érti - érintetlenség fejszéje csak az ami ledönti
Az eddig leìrt „fa” hasonlatosan nyilvánul meg,
mint a fraktálok ( képileg lásd a 469. szakaszhoz fűzött illusztrációt). Az első „fa” a teremtettségünk
összessége, ami ~ félig anyagi megnyilvánulásként,
~ félig a lelki közegben gyökerező létezésként értelmezhető/értelmezendő. Ugyanakkor minden kisebb/egyszerűbb (bár önmagában egész) lét és forma szintén „fa” alakot rejt, amennyiben van anyagi
vonatkozása, de semmitől nem vonatkoztatható el
a lelki(ség) sem, hisz mindig ott rejtőzik a tökéletesen lelki lél és mellette a szintén lelki MINDEN
Mindátható személytelen kisugárzása. (Jelen esetben a lelki-t értsd; anyagfeletti-ként.) Bármennyire
anyagnak vélünk bármit, az nem vonatkoztatható el
annak lelki kapcsolódásaitól. Ilyenformán természetes, az hogy nem csak mindenségünk fáját nem
vagyunk képesek teljességében felfogni, de még akár magunkat, vagy környezetünk- és saját alkotóelemeink fáit sem. A lombkorona még csak-csak
érzékelt, de az is erősen befolyásolt egyén érzékszerveinek minősége által, függ az érzékek (felfogó
képesség) kifinomultságától és értelemző intelligenciája kiműveltségétől, árnyaltságától. Mindezeken
felül ember figyelme talán a legfontosabb, mármint
hogy mire fordìt figyelmet, mi érdekli, mi kelti fel
érdeklődését (közben az hogy mi az /ön/ érdeke nem is tudva ki az az „én/ön”- arról nem is beszélve !) Nincs olyan ember akit minden érdekel, ennélfogva senki nem átfogó globális képre kiváncsi.
(- még ha vannak is egyéni törekvések arra, hogy
minél átfogóbban ismerhessen meg valaki, valamit,
és/vagy minél többet. E területen is újra jön az érdeklődés és az egyéni értékrend /meg személyes érdek/ - mi fontos, mi kevésbé, netán mi lényegtelen,
vagy elhanyagolható - ami azért nem létezik egy olyan világban, ahol minden összefügg mindennel !
Kávi; valójában minden fontos !) A nagy „fa” épp
olyan fontos, mint a sok kisebb. A teendő a megismerés. Ha már ide kerültünk, akkor illdomos volna megismerni a világot (nem mint turisztikai látványosságot, vagy űrkutatási kiváncsiságot !!!) s benne
önmagunkat, de nem abból az alapállásból, hogy „Körülöttünk forog a világ !” - mert ez nem igaz. Ahogy a lél ugyan minőségileg egyenlő a MINDENel/Istennel/a Legfelsőbbel, arányaik/viszonylataik
összehasonlìthatatlanok. Nincs szó a különbség kifejezhető mértékére. Ehhez hasonlóan minden „kis
fa” olyan mint a „nagyobb fa” (értsd; a nagyobb
egység, aminek része a kisebb) vagy a „Nagy Fa”
(értsd; mindaz a mindenség, amit teremtettségként, más szóval anyagi megnyilvánulásként gondolunk/képzelünk/kezelünk.) Az előző szakasz hozzáfűzésének -mintegy- záró gondolata az volt, hogy
„…úgy az általános ember, mint akár az elkötele-

zett lelki törekvő kötőerők hatása alá kerül (önnön
kötőerő szerinti meghatározottságán túl, vagy épp
annak behìvó hatására) és amilyen mértékben merül el a hatásokban, olyan erős, vagy felszìnes lesz a
kötelék, befolyásoltság, majd az egyénfüggő ragaszkodás, függőség.” Itt újra le kell szögezni, hogy különbséget kell tenni anyagi-szellemiségü/eszményü
és lelki-szellemiségü/eszményü emberek között. Az
anyagi-tìpus inkább az anyagi dolgok/viszonylatok
iránt érdeklődik, mìg a lelki-tìpus előbbre helyezi a
lelki dolgokat/viszonylatokat/perspektìvákat. (Azért került előre az anyagi tìpus, mert abból van a
sokkal-sokkal több !) Az anyagi-szellemiségű emberekre ható kötőerőket azok ha értik is, önös felfogás szerint veszik figyelembe, miközben az általános az ezirányú tudatlanság, az érdektelenség és a
kötőerők figyelmenkìvül hagyása. (Vegyük jelen
hozzáfűzések ìrójának vesszőparipáját az étkezést,
ami nem leegyszerüsìtő demagógia, de alapvetően
meghatározó körülmény minden emberre; „Amit eszel azzá leszel !” Az általános ember még ha hallott is arról, hogy mely táplálékforrás milyen élettani/egészségi/lelki hatással jár, inkább arra bìzza,
hogy „Elég intelligens az emberi emésztőrendszer,
majd az kiválogatja !” - ami akár egyfajta analógia is
lehetne a „Neca ecos omnes. Deus suos agnoscet”
kijelentésre, ami „Öljétek meg mindet, Isten majd
megismeri az övéit” - más formában - „Öljétek
meg mindet, Isten majd kiválogatja az övéit” - amit
állìtólag Arnaud-Armaury, Citeaux abbéja, pápai
küldött mondott a Bézier-i mészárlás előtt /12091229 keresztes hadjáratban/ a hadjárat vezérének,
Simon of Montfortnak, Leicester Grófjának, hogy
mit tegyen a várossal, és a benne élő hitetlenekkel. Az emberi szervezet sem ìgy működik, mint ama
bizonyos „válogatás” minden hat és kötőereje szerint.) Az lelki-szellemiségű emberekre is hatnak ugyanazon kötőerők, amit azonban a szabályozott életvezetéssel (szabályozó elvek követésével) igyekszenek kordában tartani és/vagy lelki irányba erősìteni, anyagi vonatkozásba mérsékelni. Folyamatosan tanulnak, kutatnak a MINDEN és az Abszolút
Igazság felöl. Látják, értik, hogy az egyén „kicsiny
fája” a „Nagy Fa” lombkoronájának része ami az anyagba merül(t) mégis a gyökerekre ügyelnek. Önnön lelki gyökereikre és a magasabbrendű gyökerekre egyaránt. A végleges elszakadás a „Nagy Fa”
esetében anyagi lombkorona és lelki gyökérzet között a teremtettség végén, a megnemnyilvánuláskor
történik meg, addig akik itt élünk a „kicsiny lombkoronákat” nyesegethetjük olyan „gyógymetszéssel” ami megtartja, de ’jó’ irányba növeszti/fejleszti
a fácskánkat, ami ápolja a gyökereket, mìg tiszteli a
lombot elkötelezetten együttérző érintetlenségében.
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ezután keresd az ösvényt mi már nem fordul vissza - fogom kezed s úgy vezetlek forráshoz mi szín tiszta
Sokféle ösvény van. Vannak egyenesek is (vagy magukat akként hirdetők), bár nem tudjuk hova vezetnek, mégis az általános a kacskaringós út, nemegyszer akár önmagába visszafordulón* amit egy életben is bejárhat valaki, de az általános, hogy az újabb és újabb életek során, kereső ember vagy rátalál az elhagyott csapásra, vagy újabb tévutakra lép.
(* az önmagába visszaforduló út nem tévút, hanem
az azon haladónak más és más érettségi sìkon kell
esetenként ugyanazt megjárni, mire megérik a továbblépésre.) Mikor valaki fejlettebbnek, teljesebbnek tekinthető tanrendszerre talál, biztos lehet abban hogy azzal, vagy annak előszobájával már volt
dolga korábbi élet(ei)ben. B.T.235. „…Jas kérdezi
mondjad Uram mit ér ki jó útra lép - majd világi akarások mégis győznek elméjén 236. sem a tudást
nem követi sem nem önzetlenen él - szertefoszlik
semmivé lesz törekvése felhőként … 238. ne csüggedj oh Jas barátom kinek hite sziklakő - hogyha
vét is törekvése soha nem lesz veszendő 239. ki
már egyszer jó úton járt de eltévedt csüggeteg … itt
nemesb létbe kezd…” - Ha belátjuk, hogy „Mindenki más !” - akkor a sok útból sincs olyan, ami
mindenkinek sajátja volna. Az egész lelki élet -alapvetően- két személyen múlik, a Legfelsőbbön és a
tanìtványon. A ’tanitvány’ szó kivánkozott ide, hisz
nem csak egyéni életünknek, de még lényegi lényünknek, minden egyes lél-nek is itteni kalandozása egy merő tanulás. Szó nincs Tanìtók lekicsinyléséről, de lássuk be a Tanìtó tanìthat, de senkit
nem válthat meg, arra ki-ki maga hivatott. Hányszor látni (akár világi tanìtás során, de a lelki úton
sem ritka) hogy a Tanìtó elmondja, még példát is
nyújt, Tanìtvány megtanulja, átmenetileg még követi is, majd az idő múlásával valahogy tévútra jut a
tanuló és egészen mást fog élni, mint amit tanult
és/vagy átmenetileg hittel vallott. Nem mondható
az ilyen személyekre, hogy rossztanulók volnának,
„csupán” idejekorán fogtak olyan tanulmányokba,
amire valójában még nem érettek. (Hétköznapi értelembe; pályatévesztettek.) Ahogy halad valaki az
érintetlenség felé, úgy halványulnak a megszokott
anyagi/testi rutinok és úgy kezd egyre jobban derengeni a helyes ösvény. Mikor előrehaladott lelki
törekvő az „érintetlenség fejszéjével” kidöntötte az
illuzórikus „fordìtott fa” anyagi részét (B.T.495.
„…mikor nincs már kéj s vágy gőg félsz nincs kötődés semmihez - rossz társulás szintúgy múlté…”)
nem csak a lelki gyökerek tárulnak fel, de olyan
Vezetőre lel Akinek párja nincs. „Fogom kezed”
mondja Úr Balarám. Ez az Isteni kézfogás persze
nem szó szerinti -mint a sokak által hirdetett személyes vezettetés Isten által- hanem a Tanìtvány
tud úgy haladni, hogy egyhegyűen a tiszta forrás fe-

lé tart. Lehet hogy az út nem egyenes, de ahogy ìvet
vesz, útonjáró is követi azt. Már nem tér le hisz
tudja; az Igaz Út már nem ágazik szét. Nem tekintget mindenféle anyagi/testi ingerekre, elmebeli
késztetésekre, ami elterelné figyelmét. Már nem
csak hogy sokat tanult, nem csak hogy tud is valamennyit, de a (vagy úgy van, vagy nem) hitet is
meghaladta. Tudatossá vált Istenről, Aki mindenhol és mindenben jelen van. (Olyasmi helyzet ez,
mint az a jó iskola, ahol jó Tanìtók, jó tanokat oktatva jól, segìtik tanitványaikat és ha van Tanìtó, ha
nincs, a Tanitvány már nem incselkedik, felhagy a
diákcsìnyekkel és bármi fegyelmezés nélkül odaadó,
szorgos diákként készül a továbbiakra, még az iskolán kìvül is ! Az ilyen diák tudja, hogy tanulmányainak sosincs vége, a szlogenikus „élethosszan tartó
tanulás” valóságos életforma.) Eddig a pontig egy
életen belül nem lehet néhány év alatt-, leginkább
pedig nem az első (~ 25 év) ’tanuló’ évek alatt eljutni. Az élet iskolája is hozzá tartozik a leg-lelki-bb
tanrendhez is. A MINDEN-tudat nem támogatja
sem a cölibátust, sem az általános világból való kivonulást. B.T.84. „…cselekvéstől tartózkodás visszhatástól meg nem óv - nem tisztul meg lemondó sem
önmagában az se jó 85. földi lény a tétlenségben pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat mint
késztetés szeszélyben 86. aki eláll cselekvéstől pedig
tüzeli vére - képmutató hisz elméje tenné mi kedvtelése 87. az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s
közben teszi ami dolga eredménytől független…” Épp azért eszményìtett az érintetlenség**, hogy az
elkötelezett gyakornok úgy élhessen mint ha normális volna. Felesleges az örök konfrontálódás. (*
Az érintetlenség egy folyamatosan tudatos állapot.
Tudatosság a MINDEN-ről, a lél-ről, az elrendezésekről, a kötelességről, a kötőerőkről, azok hordozóiról és hatásairól, a visszhatás létéről és működéséről. Tudatosság arról, hogy minden változás,
vagy változtatás következménnyel jár. Tudatosság e
teremtett átmenetiségben az örök változásról, hogy
semmi nem tart örökké - minden elmúlik egyszer.
Az érintetlenség a MINDEN-tudat eszményi állapota. Amikor a lelki törekvő végzi kötelességeit,
ott-akkor-úgy, ahogy a hely-idő-körülmény lehetővé teszi, de semmi nem érinti meg sem elméjét,
sem lelki célját. Felülemelkedik a változásokon és
már itt boldog ezen árnyékvilágban.) (BBB. Haikuk; „Mìg belül harc dúl - És kint is csak a küzdés Sosem lesz béke” „Nemet a harcra - Bár a küzdés
korszellem - Békére igent” „Mi végre küzdés - Még
ha rendelt sors az is - Béke nem tilalmas” ) A tiszta
forrás nem zavaros. Igaz lelki tan nem harcias. Mi
ellen küzdenénk? Kiérdemelt sorsunk ellen? Az
Isteni elrendezések ellen? Isten ellen? Ugyan már.
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mikor nincs már kéj s vágy gőg félsz nincs kötődés semmihez - rossz társulás szintúgy múlté itt a végcél Énbennem
„…mond Balarám hogy ismerszik ki kötésen felüljut…” - mert, hogy akire nem gyakorolnak ráhatást
és vissz(a)hatást a kötőerők, az bizony ugyancsak
magas lelki fejlettségi szintre jutott - „…hogyan él
ő mint cselekszik s mitől van hogy mindent tud…”
- hangzott Jas kérdése a B.T.484. szakaszában. Ezt
követően Úr Balarám felsorolt néhány ismérvet,
mely mindegyikénél elidőzhetnénk, de be kell látni
ìgy együtt még „elborzasztóbb” „- Hol is tartunk ?”
: (485.) „mindegy ha van ha nincs az is jó” (486.) „
tudja hogy mi mitől van” „derűsen él kötések közt”
„tudja mindez anyag csak” (487.) „egy bánatban és
örömben” „föld kő arany egyre megy” „nem tart
távot” „nem vonzódik” „mindennel elégedett”
(488.) „neki egy barát és ellen” „nem törekszik
semmire” (489.) „nem követ mást csak mi kötelessége” (495.) „nincs már kéj s vágy gőg félsz” „nincs
kötődés semmihez” „rossz társulás szintúgy múlté”
- a felsoroltak (a teljesség igénye nélkül) jó iránymutatások lelki törekvő számára, hogy „merre is a
merre?” - azaz, minn kell dolgozni elkötelezett gyakornoknak. Ad. 485. a ’van’ jellemzően anyagi (némiképp testi) vonatkozású dolog. A lél nem anyagi, nem testi, nem az anyag és/vagy a test terméke !!!
ìgy hát a ’van’ olyan mértékben kell lelki embernek,
amennyi szükséges és elégséges a test és a lél egybe(n)tartásához. A ’nincs’ a ’van’ hiánya. Ha valami
nincs (legyen az teljes mértékben anyagi/testi ragaszkodás-, vagy igény, akár legyen lelki szükséglet)
annak -még nem értett- oka van. Lehet kutakodni,
netán érdeklődni arra alkalmas személytől, vagy
megfelelő irodalomból, de első lépés az elfogadása
az elrendezéseknek. Istenes ember nem kételkedhet
abban, hogy a ’Nagy Rend’-ben minden úgy jó, ahogy van. (Bármìly’ katasztrófahelyzet kiegyenlìtődést, tisztulást, soron következő változást jelent.
MINDEN-tudatú tudja, hogy a Földi lét rendelt
sorsa -már jó ideje és még nagyon sokáig- nem az
emberiségszintű szellemi és erkölcsi emelkedés, hanem pont annak ellentettje, ìgy hát elfogadja a változásokat. B.T.6. „…csak föléri egyszer végre nem
ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt követni a
botornak…”) Az hogy anyagi/testi vágyaknak, elmebeli spekulációknak nem felel meg e hiányos állapot, az arra utal, hogy van még tanulni való. Ad.
486. Egy kicsit is (ön)megvalósìtott ember (aki lényegi lénye felől tudatos és nem anyagi/testi mivoltát helyezi első helyre !) tudja, hogy mindaz ami körülvesz és ami történik anyag és/vagy anyagi vonatkozású kölcsönhatások termése/terméke. Mindezen sok elkeserìtő körülmény ellenére derűsen él.
Ad. 487. A derűs egykedvüség megóv minden érzelmi „túl”-tól, ahol a ’túl’-t értsd: ami több a kelleténél. A ’túl’ azt is jelenti, hogy nem jó, nem segìt

a lelki fejlődésben. Figyelem ! Ez a ’túl’-tól való
mentesség az un „lelki eksztázis”-ra is érvényes !
Az ’eksztázis” egyes értelmezés szerint: önkìvületi
állapot, elhomályosult tudat, teljes elragadtatás. Melyek nem vonhatóak a MINDEN-tudat eszményìtett érintetlen állapotához, amikor is nem érint sem
van-nincs, sem jó-rossz, sem öröm-bámat… Pszichológiai szempontból nézve az eksztázis az önkontroll hiányát jelzi, és olykor a tudatosság ideiglenes hiányát is, amelyet gyakran vallási misztikához
kapcsolnak, vagy akár szexuális aktushoz, úgy is
mint bizonyos kábìtószerek használatához. Az
eksztázis idejére az azt átélő személy elveszìti a
kapcsolatot a hétköznapi élettel. Amik szintén ellentmondanak a MINDEN-tudat elveinek, amenynyiben; nem tudat(osság) vezérelte állapot, sajátos
esetekben olyan szituáció következményei, amelyeket a szabályozó elvek eltanácsolnak; szex, alkohol,
tudatmódosìtók… vagy a jelen szakasz ’kéj’ ’vágy’
(ami anyagi/testi vonatkozású) vagy a ’kötődés’ hiánya. E sok-sok általánosságban eszményìtett anyagi/testi kapcsolat/állapot ellenére, az ilyen ember
mindig elégedett. Ad. 488. A valódi ’szeretet’ 3. fordulata: megkülönböztetés-nélküliség, vagy részrehajlás-nélküliség, mentesség az egyénválogatástól.
Amikor ezen viszonyok/állapotok nem állnak fenn,
akkor nem beszélhetünk valódi szeretetről ! Hiába
ütközik ez a sokság általános ’normájával’ nincs itt
semmi (anyagai/testi) baj csupán tetten érhető korunk szellemi és erkölcsi degradációja. Egy „korszerű” állapottal állunk szemben, ami olyan mint a
kor. Ad. 489. A bárminemű törekvéstől való elállás
kb. annyit tesz, hogy a gyakornok beéri azzal amit
kötelességei- és kötelezettségei teljesìtése diktál, beleértve a tisztulás érdekében követett szabályozó elveket is. Aki igazi dolgát végzi, minden életkorban
azt és minél gondosabban, valamint szabályozott életet él, annak minden nap, mind-a 24 órája tökéletesen ki van töltve. Nincs szüksége egyéni törekvésekre (inkább időzavarban van, mint sem hogy
unatkoznék!) A jelen szakaszban sorolt „hiányok”
mind a lelki fejlődést segìtik, meglétük az anyagi/
testi önazonosìtásban mélyìtik el áldozatukat. A
„kéj s vágy gőg félsz nincs” egyfajta tömör lenyomata az (kéj) élvezekedő-, (vágy) nyerészkedő-,
(gőg) uralkodó-, (félsz) gondolkodó meghatározottságoknak. Aki képes elhagyni a ’szeszély’ és/vagy a
’nemjó’ uralta kötődéseket, az nagyot lép előre a
tisztulási folyamatában, miközben a ’jó’ kötődéseknek megvan a hely-idő-körülmény szerinti aktualitása. Úgy tartják; „Az ember társas lény” - ami igaz
is, meg nem is (azisnemis) mert, hogy a társaság és
annak meghatározó következményei, a társulás minősége fontos eleme a lelki életnek, -fejlődésnek.
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örök szférám ragyogása nem Nap Hold vagy tűz fényű - ki oda ér meg nem téved bensőm szolgál fészkéül
Mivel ezen világ(unk) kettősség alapú, ìgy természetes, hogy van fény és van sötét. A fény -legyen
bármilyen forrású- végsősoron mindig a Legfelsőbbre vezethető vissza, mint forrásokra. Talán
legegyszerűbb példa; a Nap forrású energiahordozók, pontosabban azon energiaforrások eredete amelyeket használunk, mind a Nap-ból érkezett energiát „akkumulálta” és annak felszabadìtása révén
vagyunk képesek hasznosìtani azokat anyagi vágyaink/igényeink kielégìtésére, annak biztosìthatóságához szükséges körülmények megteremtésére, működtetésére (lásd: éjszakai világìtás, nappali elektromos berendezések használata, belsőégésű robbanómotorok, stb.) A lelki világban, a MINDEN Legbensőbb Hajléka EGY-ség alapú, ahol soha nincs
sötét. Tudjuk, hogy a sötét a fény/világosság hiánya. Ám az önragyogó lelki szféra természete a világosság. Ez a fény vs. sötét effektus nem csak fizikális értelemben érdemel figyelmet, de szellemi sìkon is. Nem véletlenek a „meg-világosodott” vagy
épp a „sötét” -ember kifejezések, vagy épp ìgy a ragyogó elme, vagy a szellemi sötétség. Az is bevett
szófordulat, hogy mikor valaminek az érthetőségéről, megértéséből érdeklődünk, nem ritka a „-Világos ?”- kérdés. De ide idézhető a MINDEN-tudatú mindennapos hálaadó ima befejező gondolata
is (Tisztelet! Hódolat! LelkiTan Mesternek! Ki-)
„nemtudás sötétjét, tudással oszlat el !” - más megközelìtésben a „tudás fáklyalángja oszlatja szét” azaz szintúgy a fény megközelìtés alkalmazott. Különösen ajánlott az ugyancsak képes és beszédes magyar nyelvre ügyelni. (Miért hagyta el jász a maga
nyelvét és „azonosult” a magyarral ? A változás okán. Mert „letűnt dicső korok léte” - szólt Úr Balarám és a változás úgy erkölcsi-, mint szellemi vonatkozásban a hanyatlás. A „hanyatt” az előre haladó álló testhelyzet helyetti, hanyattfekvő, sült galambot váró, tátott szájú égretekintés lett, némi elbukással. Mikor Isten és ember közötti személyes
kapcsolatról van szó, nincs szükség szavakra. Mikor lelki beállìtottságú-, „csupán” kötelességét teljesìtő Isten-tudatú emberek egymás közötti kapcsolatáról van szó, szintén elég a kevés szó, nincs
szükség szóvirágokra. A kevésbeszédü-, bölcs jász
idomult a beolvasztó népességhez, amely szószaporìtással igyekezett feloldani a nézeteltéréseket, de az
ilyen próbálkozásnak is az a következménye, mint a
vágy tüzelésének oltás helyett. „Sok beszédnek sok
az alja !”) Nap, Hold és tűz fénye került emlìtésre.
Nappal a Nap-, éjszaka a Hold-, nem elég világos
tereinkben valamifajta tűz biztosìtja a látás lehetőségét. Az emberi szem csak szűk tartományát képes
érzékelni a hullámoknak, ezért szorul segìtségre. Ez
a helyzet a lelki tudományokban is, hisz annak is

csak szűk tartománya értelmezhető számunkra. Az
immár jól ismert Murphy-i gondolat, miszerint „Az
emberi intelligencia állandó, miközben napról-napra szaporodunk !” analógiájára, nem könnyelműség
kijelenteni, hogy a sokság ellenére egyre kevesebben és egyre szűkebb spektrumban fogékonyak az
emberek az Isteni ragyogásra, értsd: a valódi tudásra, az Abszolút Igazságra. Nem véletlen a sok tévelygés, megtévedt állapot. Pedig bennünk is ott
van az „önfény” a lél alakjában, Aki hasonlatos Istenhez. Az előző szakasz második fordulatában szó
esett a „rossz társulás”-ról. Bizony nem mindegy
hogy mi által „sározódunk” emberi társaság vonatkozásában sem. A ’jó’ társaság/társulás ’jó’-ra vezet, mìg a ’szeszélyes’ szenvedélyes, örök érzelmi
hullámzásra, szélsőségekre (ami egyik pillanatban
mint ha ’jó’ majd a következőben mint ha ’nemjó’
volna) és (össze)zavart elmére, a ’nemjó’ -hétköznapi nyelven; rossz- társaság ’nemjó’ eredménynyel jár a lelki fejlődésben - hangsúlyozottan ’lelki’
és nem anyagi vonatkozásban, hisz az nem témája a
MINDEN-tudatnak, ennek ellenére nem véletlenül
tér mindig vissza a jász ősiséghez, aminek alapja a
vérségi nemzetség, család és törzs bázisú hagyományosság. Ilyenkor mindig felmerül a gén(ek) (jelentése: eredet) fogalmi kör(e). Minden rokonìthatósági kapcsolódás genetikus alapú ? (Lévén, hogy a
MINDEN-tudat nem zárkózik el semmilyen másság-tól /Istentől senki és semmi nem független !/
Isten-tudati alapról sem kerüli el figyelmét, akár az
ateizmus sem.) Az ”ateizmus pápájaként” aposztrofált Richard Dawkins: „Az önző gén” -cìmű- művéből egy adalék: „Itt vannak mindannyiunkban
(mármint a gének) ők teremtettek bennünket, testünket és lelkünket; az ő fennmaradásuk létünk végső
indoka. Hosszú utat tettek meg ezek a replikátorok
(önmagukat másolók). Most gén névre hallgatnak, mi
pedig a túlélőgépeik vagyunk.” - Ezen röpke idézet
is rávilágìt az Istenes és a nem Istenes gondolat alapvető különbségeire, ki nem hagyva azon „tudományos” kifejezéseket, mint spontán, vagy mutáció, melyekről gyakorta esik szó, ám okairól-, leginkáb pedig az okok okozóiról még csak elméleteket sem állìt fel, inkább kihagyja az anyag-feletti
létezését. Pár -MINDEN-tudat alapú- helyesbìtés.
Nem a gének a teremtők. A köznyelvi lélek nem a
lél, Aki nem teremthető, hisz mind megszületetlen,
azaz örök. A testet generáló „sejtburjánzások” metodikája/mechanizmusa szìntúgy nem valamiféle eshetőlegességek sorozata, vagy véletlenül működő forrás nélküli (értsd: Teremtő nélküli) programon alapszik. Nem a gének az indokai, sem a mi-, sem pedig
nemzetség(ek) fennmaradásának ! Létezés oka a lél
tanulási lehetősége, Aki(k) célja az Úr benső fészke.
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e világban lél parányom anyagot ölt magára - öt érzékkel s tévképzettel kerül örök csatába
Visszaidézve egy korábban elhangzott szakaszt és
annak hozzáfűzéséből: „B.T.467. „…személytelen
energiám ezen világnak Anyja - tőle a test lél meg
Tőlem Aki vagyok mag Atyja…” - Ez a szakasz
nagyjából megfelel(tethető) a MINDEN-tudat teremtéselmélet(i) alapjának. Mikor adott teremtettség kialakul, akkor az Isteni Mag, mint azon teremtettség lényege, alászáll a lelki világból* és anyagi megnyilvánulást vonz maga köré**. Mikor pedig
élő jön létre, Anya(g)természet a szülőanya(g), amit
az Isteni Mag termékenyìt meg hogy új(abb) élet
sarjadhasson. Ez ìgy van minden önálló élőlény esetében, de élő egész részeinek-, sejtjeinek reprodukciós folyamatában a születés esetében is, miközben az elhaló sejtek lényegalkotói „elszállta” idézi
elő azok halálát, pusztulását. Lényeg elszáll, durva
fizikai részek szétesnek, lebomlanak… hisz lényeg
nélkül maradtak. (* Az „alá” jelen esetben minőségi- és nem térbeli megközelìtés, hisz a lelki világban
nincs lent és fent, nincs kint és bent… minden a
MINDEN-ben nyugszik, örökmozgó változásaival.
- ** Honnan veszi az azt bevonzó lényeg az „anyagot” ? Az Isteni -személytelen- energiák végtelen
hullámzásának-, terv szerinti „sűrűsödéséből” amit
a lényeg egyfajta gravitációként von össze egy univerzumnyi halmazba.)” - Folytatva ezen gondolatmenetet Avatár Balarám most itt azt is megvilágìtja,
hogy a magára anyagot öltő(tt) lél összetűzésbe kerül az öt érzékkel (hallás, látás, ìzlelés, szaglás, tapintás) és azon tévképzettel, miszerint a lény azonosìtja magát testi mivoltával (ami alapvető -gyakorlati- „FőBűnünk” - leszámìtva azt, hogy itt vagyunk és nem eredeti lelki otthonunkban  ). Ha
ezt a bizonyos „örök csatát” próbáljuk értelmezni,
akkor elmondható; az, e megnyilvánulás sajátja (itt
ez a rend), hogy az ember öt érzéke és téves testtudata, minden testetöltéskor -az anyaghalmazon túlmenően- beburkolja lényegi lényét, a lél-t. Ezek pedig a lét során folyamatosan -valamilyen- viszonyt
generálnak (vonzalom - taszìtás, rokon-, vagy ellenszenv, akarom - nem akarom … hatás-ellen/vissz/
hatás, ok-okozat) a test és a környezet kölcsönhatása által, nem kevésbé az elme kalandozásai következtében (elmebeli spekulációk, illuzórikus viszonyok valósként történő képzete …) Az igazi ön(én)
azonosságtudat a lelkiismeretben nyilvánul meg, ami az előbbiekkel hadakozik örökkön. Az igazán
lelkiismeretes ember nem tompìtja el azon belső
érzéseit, ami tiltakozna minden olyasmivel szemben, ami a lél szabadulási lehetőségét gátolná. Azonban, még ha vannak is lelkiismeretes emberek,
kellő ismeretek hiányában nem alkothatnak teljes
képet arról, hogy mi az igazán ’jó’ és a nem jó, azaz
mi ’nemjó’. Ezek túlontúl filozófikus megközelìtés-

nek tűnnek, de mellőzésük esetén, marad a tévképzetek sora. Elsőként a testtudat, a hamis azonosulás, majd az erre épülő érzékek sugallta kihìvások.
Nem hogy csak anyagi testével azonosìtja magát az
általános ember, de mint a „teremtés koronája” azt
képzeli-, sőt nemegy helyen hirdeti, hogy sorsa,
dolga, célja, uralkodni Földi világunkon, annak
minden tagján és elemén. Ez már egy újabb gyakorlati FőBűn, hisz nem azért vannak anyagi megnyilvánulások, hogy abban/azon kiválasztott egyedek
uralkodási vágyukat kiélhesség (persze az ’azisnemis’ törvény szellemében azért is !) hanem hogy megtanulhassák, hogy lelki lénynek, azaz minden lélnek a lelki világ a természetes közege, nem egy-egy
átmeneti teremtett anyagi megnyilvánulás. Isten
kegyéből minden lél (szabadságfokának, értsd: anyagi/testi befedettségi mértékének megfelelően)
szabad akarattal rendelkezik. (elemi/atomi részecskék gyakorlatilag „0” fokban, egyszerűbb létformáktól -itt- az emberig bezárólag egyre növekvő mértékben kapnak döntési/választási lehetőséget). Hallunk, látunk, ìzlelünk, szagokat érzékelünk/ megkülönböztetünk és úgy tapintás, mint egész testfelületi
érzékeléssel folyamatosan információkat kapunk a
külvilágból. Ezeket az érzékszervek „fogják/veszik” majd hogy mit érzékelünk, az már nagyon egyénfüggő; ki, mit, mennyit és milyen mértékben. A
bejövő információkat/ingereket az értékelő/értelmező intelligencia dolgozza fel, kifinomultsága, kiműveltsége függvényében. Ugyanazon ingerekre/
információkra eltérően reagálunk. Ugyanazt a látványt ki vonzónak, ki taszìtónak véli. Azonos hanghatásokat (pl. zenét, tücsökciripelést, madárdalt…)
nem egyformán értékelünk/élvezünk. A hang ugyanakkor sokkal több információt is hordoz, mint
első „hallásra” gondoljuk. Egy-egy kimondott szó,
netán mondat(ok) hordozta „üzenet” hiába jut el
sokakhoz, van aki meghallja, van aki nem, van aki
ìgy értelmezi, más másként. Egyik ìz valakinek bejön, más undorìtónak tartja. A szagok hol bódìtó illatok, máskor meg undorìtóan bűzösek. A „tapintás” körbe tartozó testfelületi érzékelés leggyakrabban a hőérzetben nyilvánul meg. Ugyanazt a hőmérsékletet (hozzá tartozó páratartalom mellett) ki
kellemesnek, ki túl ilyennek, vagy túl olyannak értékel/érzékel. Mindezeket az értelem képes -akár alaposan is- felülìrni. E kaotikus „örök csatában” csak
az ’érintetlenség’ lehet a megsegìtője lelki törekvőnek. Mert, hogy érintetlen bölcs B.T.487. „…egy bánatban és örömben … nem tart távot nem vonzódik
mindennel elégedett…” 56. „…összes földi tettnek éke kettős látást hagyni el…” 146. „…bölcsnek mondják azt a tudók ki… 149. …jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes…” - Ő aki derűs megbékélt.
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testelhagyást követően mind felvesz új alakot - visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot
Minden lél, miután elhagyja(ta) azt a létformát, aminek lényegalkotója volt -annak fennálltáig*- „elszáll”. El, de melyik meddig- és vagy mennyire. Azt
még a lélekvándorlást kétlők is elfogadják, hogy miután élőlényből -most az egyszerüség kedvéért az
emberből- távozik a lélek** akkor van, hogy egy ideig még ott „kereng” az elhagyott test körül. (* ezt
a „fennálltáig” kifejezést köznapibban érthetjük haláláig-nak is. ** a MINDEN-tudat azért vezette be
a lél kifejezést, mert mint mindenek lényegét jelentő, mást ìgy nem illető szó, nem keverendő a
sokféle értelmezést kapott ’lélek’ kifejezéssel. Hogy
mely szellemi iskola, vagy vallás mit ért lélek alatt,
az rájuk tartozik.) Ahogy e szakasz első fordulata
mondja, minden lél, miután kilép egy létformából,
felvesz egy újabbat (értsd: „új alakot”). Ha egy pillanatra túltekintünk az emberi létformán és alacsonyabb szintű és/vagy egyszerűbb létformákat is látókörünkbe engedünk, akkor ez az új ’alak’ van
hogy ugyanolyan lesz mint előtte, vagy magasabb
szintű (a természetes fejlődő -mondjuk ~ egyfajta
testi evolúció formájában- emelkedés szellemében),
de nem zárható ki a leesés, értsd: alacsonyabb szintű létformába kerülés (amit sokan cáfolnak, de miért zárnánk ki Isten kifürkészhetetlenségét, ugyan
ki akadályozhatná meg Őt ha kedve -elrendezései
formájában- úgy tartja? Pl. aki ilyen korlátot szab
Istennek, az olyan isten, bizonyosan nem a MINDEN !) pontosabban alacsonyabb szintű létforma
lényegalkotójaként olyan testet „épìt” vonz magára.
Itt bejön a második fordulat lényegi mondanivalója
is, miszerint az eltávozott lél „visszhatásait tovább
viszi” azaz hiába veszik el minden anyagi, ami a létforma fennálltáig burkot alkotott a lél körül, a levetett létforma által elkövetett jó-rossz cselekedetek
következményei hatnak, nem törlődik minden a
halállal. A törlesztetlen, még meg nem fizetettek,
hitelként ott lebegnek a lél körül. A jók segìtik a
kedvezőbb testű újabb megjelenést, mìg a rosszak
nehezìtik, megkeserìtik, hátrányosabb helyzetbe sodorják az új létformát. Lépjünk azonban vissza az
egyszerűbb kérdéskörbe; „Mi(lyen) lesz az új test ?”
- ennek „mechanizmusa” teljesen logikus. Minden
létforma addig kerül ismétlésre, mìg be nem töltötte rendelt sorsát, illetve, amìg olyan módon nem
következik be a halál s ìgy a testelhagyás, ami nem
hordoz olyan tartozásokat, amit csak újra olyan létformában lehet leróni. Legbeszédesebb példa erre a
háziállatok sorsa. Mikor elgázol az autó egy kismacskát, neki nem sikerült végelgyengülésben, vagy
természetes betegségben elpusztulni. A „macskaságot” meg kell élnie, hát újra macskaként fog testet
ölteni a korábbi lényegalkotó. Nem lehet sem egér,
sem kutya, hisz azokkal más dolga van a macskák-

nak. Ez nem jelenti azt, hogy a kedvenc kisállat lényegalkotója automatikusan ugyanazon „háztartásban” lesz új családi kedvenc, de macska lesz - valahol. (Persze az sem zárható ki, hogy vagy a gazdák,
vagy a macska erős ragaszkodása folytán ugyanoda
születik. Ki tudja ?) A háziasìtott prédaállatok (baromfi, sertés, juh, marha …) gyakorlatilag (természetes elhullást leszámìtva) szinte mindig életük teljében kerülnek leölésre, nemegyszer ifjonti korban
(lásd pl. a bárányokat, csirkéket, borjakat), amikor
abbéli életéből még volt hátra. Ilyenkor a levágott
(és ìzesen elkészìtve elfogyasztott) test lényegalkotója nem tudta leélni-, természetes módon befejezni abbéli életét. Még akkor sem, ha a húsevők úgy
tartják, hogy a háziállatok leölése természetes dolog. (Eleve erkölcstelenség a húsfogyasztási célzattal háziasìtott és tartott, majd leölt állattartás ! Számukra az ember kizárja az esélyt a végelgyengülésben történő testelhagyásra! Istenkedik, mint ha tudna új életet teremteni. Elvenni már válogatott módon tud, de a teremtés még várat magára.) A vadak
környezetében senki nem rója fel egyetlen ragadozó állatnak sem hogy prédát ejt s elfogyaszt. (Vadászoknak is kevésbé volna vétkes a tettük, ha fegyvertelenül cserkésznék be áldozatukat és foggal-körömmel ejtenék el, mondjuk a szarvast, vagy a vaddisznót  - igen nevetsége volna a próbálkozás, de
hát nem is erre teremtetett az emberi létforma !) Mi
azonban dönthetnénk másként is. Semmi szüksége
az embernek hús fogyasztására. Bizonyìtja ezt soksok millió-, generációk óta vegetáriánus ember.
Természetesen azok a hátrányos helyzetű emberi
létformák, akik olyan helyre születnek, ahol nincs
más választás, ott az marad létfenntartásul. Majd
mikor lényegalkotójuk elhagyja testüket és az addigi
sorsukhoz méltóan élték le életüket, új testet ölthetnek olyan vidéken, ahol könnyebb a létfenntartás. Ha elindulunk a parányok világába, markáns
különbséget látunk testelhagyás terén élő és élettelen-, mondjuk úgy szerves és szervetlen között. Az
élő sejtek amikor leélték életüket, lényegalkotójuk
elszáll és rendszerint ugyanabban a „gazdatestben”
nyernek új alakot, azonos sejt formájában. Tudjuk,
hogy élő sejtjeink folyamatosan termelődnek/születnek és halnak el/pusztulnak, egészen addig mìg a
„gazdatest” fennáll, él. Az atomi részecskék egészen addig „élnek” nem hagyja el atomi létformájukat lényegalkotójuk, amìg maghasadásban-, vagy
magfúzióban nem jön be új lél (a hasadt atomból
keletkező több elem lényegalkotójaként) vagy távozik a „feleslegessé” vált lényegalkotó (fúzió/egyesülés során). Minden lél, minden testelhagyás alkalmával (legyen atomi, vagy akár emberi alak) kereng
egy ideig, vagy mielőbb új testalkotást vonz be.
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új test hall s lát ízlel szagol tapint és gondolkodik - megtévedten érzéktárgyak béklyójába sodródik
A korábban eltávozott lél embertestet vonzva magára, elkezd emberkedni. Amint befogadja a lél „utazó kapszula” apai hìmivarsetjét* az anyai petesejt,
ott a potenciális lehetőség arra, hogy emberalakot
ölthessen. (* minden hìmivarsejt, mint önálló lény,
rendelkezik saját lényegalkotóval, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy létezhessen. Lényegalkotó nélkül
nincs létező ! Mindennek és mindenkinek van lényege. Azonban a hìmivarsejtnek van egy semmi
mással össze nem hasonlìtható képessége, nevezetesen; képes úgy magába foglalni egy önálló -tőle
egyébiránt független- lél-t, hogy az (Aki) életlehetőség hordozója. Természetesen nem minden hìmivarsejt éri el, hogy életet keltsen, hisz tudjuk hogy
igen pazarlóra /vagy inkább túlon túl biztosìtottra/
tervezte az Úr a nemzést, amikor is akár több millió hìmivarsejtből csak egy juthat a petesejtbe /egypetéjű ikrek esetében kettő/ aszerint, hogy az anyai
petesejt melyiket méltóztatik beengedni. A többi
„kuka”. A lél tovaszáll, a hátramaradt hìmivarsejt
pedig annak rendje módja szerint elpusztul, felszìvódik, lebomlik. Elszáll az „utas” és el a hìmivarsejt
lényegét alkotó lél. A test az idevalósi /Földi létre
hivatott/ női petesejtből fejlődik ki, de a kialakuló
létforma lényegalkotója a hìmivarsejtben -mint egy
utazó kapszulában- érkezett mag, azaz lényegi lény,
a személyes lél tud csak lenni.) A MINDEN-tudatban kétség nem merül fel abban a kérdésben, hogy
mikor kezdődik egy emberi élet? Amikor a petesejt
befogadta a hìmivarsejtet és elkezdődött a sejtosztódás, ami olyan embriót képes eredményezni, ami
ember. Lényeg a potenciális lehetőség. Hány, de
hány embert skatulyáznak be bizonyos „kaszt”-ba,
holott legtöbbünknek puszta lehetősége, hogy azzá
válhassunk aminek kategórizáltak. (Embermiliókat
tekintenek ilyen-, vagy olyan vallásunak, miközben
adott -komoly- lelki folyamat megvalósìtott követője elvétve ha akad !) Hiába mondják -leegyszerüsìtve- hogy az emberi embrió szinte végig járja a testi
evolúciós szinteket a sejtosztódást követően, az bizonyos hogy ember-kezdetből nem lesz galamb,
vagy kiskutya(füle). Gyakran vetik fel tojást is fogyasztók, azon vegetáriánusoknak akik nem fogyasztanak tojást (sem) hogy - Miért is nem? Ennek
alap oka a hagyománykövetés, azaz aki olyan étkezési gyakorlatot követ, amely mellőzi a tojást, az
nem bonyolódik bele ennek okaiba. Hozzá téve,
hogy ember létfenntartásának (lelki kategóriáig emelkedve; a lél és a test egybentartásának) nem feltétele-, vagy szükséglete -többek között- a tojás fogyasztása (sem). Az azonban kijelenthető, hogy egy
tojás potenciális madár (amennyiben az madártojás) és nem szükséges azon elmélkedni, hogy az
ugyan megtermékenyìtett-e, ki fog-e kelni, netán

megzápul. Azt a lehetőséget hordozza magában,
hogy önálló élet/élőlény lehessen belőle. Az ilyen
lehetőséget magában hordozó tojás „elpusztìtása”
ölés, legyen az széttaposás, tojásrántotta, vagy habos sütemény. Az alakuló, majd megszületett test
kapcsolatba kerül a világgal. B.T.497. „…e világban
lél parányom anyagot ölt magára - öt érzékkel s tévképzettel kerül örök csatába…” - ahol az érzékek a
test és környezete kölcsönhatása, mìg a tévképzet
(testi azonosulás) a gondolkodás alapja. Ki minek
gondolja magát, akként szemléli a világot. Test-tudata alapján keresi az élvezeteket, közte az anyagcserét, fajfenntartási késztetési alapon párosodik,
védelmezi testét és pihenteti is azt, hogy ehessen,
ihasson, élvezkedhessen, szaporodhasson s legyen
ereje megvédeni magát. E fajta gondolkodásból az
emberen kìvüli élőlényeket sem szabad kizárni, hisz
mind annak „gondolja” magát (ha gondolkodik, ha
nem) ami testi azonosság-tudata, mely folyamatban
még csak tudatosságot sem kell feltételezni, hisz ritkaság hogy egy élőlény mást képzeljen magáról,
mint testi valója. (Tudjuk hogy vannak emberközelben élő élőlények, amelyeknél előfordul hogy annak
adják tanújelét, hogy másnak gondolják magukat
mint amik. Kutya, macska is szeret „emberkedni”.)
Az érzékelés érzéktárgyakat fog találni óhatatlanul.
Ennek eszközei az érzékszervek, melyek mìg vannak és működnek, keresik a lehetőséget. (Ide kìvánkozik, a már többször idézett bölcs megfigyelés; „A
jó erkölcs, csak az alkalom hiánya!” - kìvánni lehet
bármit, akár adott helyzetben nem is létezőt, amìg
nincs meg a vétkezés lehetősége, addig ember ártatlan /?/ Hozzá téve, hogy gondolati sìkon ragaszkodni, követni el bármit a lelki fejlődés szempontjából épp úgy hátráltató, mint a megtörtént „csata”
!) B.T.435. „…érzékszervből öt fogadó öt cselekvő
és az agy - összest együtt megtréfálja jó szeszély és
nemjó had…” - ahol az érzékszervből az öt fogadó: a szem, fül, orr, nyelv, tapintó bőrfelület, az öt
cselekvő pedig: a hang, kéz, láb, végbél, nemiszerv,
az agy, vagy elme pedig a gondolkodás központja.
Már az anya(g) méhben is elindulnak bizonyos folyamatok, de az biztos hogy a világra jött csecsemő
azonnal „működésbe lép”. Mindegy, hogy mit hall,
vagy lát, mindegy mit érzéke és miként fog fel, a kis
agresszor (ìgy idézőjelek nélkül !) megkisérli önérdekeit képviselni. Hódìtani akar. Még nem tudatos,
még erősen ösztönlény, de mégsem egyformák a
kisdedek. Gondos megfigyelő érzékeli a ’gondolkodó’-i, ’uralkodó’-i, ’nyerészkedő’-i, élvezkedő’-i
attitűdöket. Legyen azonban bármìly (hozottan !)
bölcs egy újszülött, a testi késztetések napról-napra
erősebben kötik az érzéktárgyakhoz. B.T. 69. „…
tárgyiasult ragaszkodás elméjét átöleli…” - rab lett.
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tudatlan lényeget nem lát nem érti természetét - jó szeszély és nemjó fedi míg tudó érti a lélt
Aki nem „látja” (tudja) a lél létezését, az tudatlan ?
Vagy az aki tudatlan, az nem „látja” (tudja) a lél létezését ? Mindegy hogy forgatjuk, a lényeg az hogy
a lél, mint mindenek lényegalkotója létezik és aki
erről nem tud, nem fogadja el, az kevesebb ismerettel rendelkezik, mint aki igen. Ide idézhető a már
korábban ugyan elhangzott „koldusokosság” miszerint: „Nem tudom mi a minden, de a nem minden biztosan kevesebb !” Mikor egy gyermek megszületik, egyáltalán nem tudatlan, hiába nem tud
semmit világi dolgainkról. Sőt ! Olyanokat tud tudat alatt- az újszülött, amit mi -felnőttek- már régen elfelejtettünk. Ő ugyan már magzati állapotában „barátkozott” azzal a gondolattal, hogy Ő
(belőle) ember (lesz) -elindìtva ìgy az Isten adta felejtést valódi kilétéről- de még emlékszik azon része, amely hordozza a hozott tudást. Mert, hogy a
lél-ek B.T.498. „…testelhagyást követően mind felvesz új alakot - visszhatásit továbbviszi mint szél
virág illatot…” - nem tudjuk mi megy tovább, de
hogy valami van, azt mi sem bizonyìtja jobban,
mint hogy sokan olyasmikkel rendelkeznek, olyasmiket tudnak, amit sosem láttak, vagy hallottak, sosem tanultak ezen életükben, mégis bìrják. Mondják tehetségnek, de honnan a tehetség? Mondják örökletesnek, de miképp, mikor az egyik örökletesség kuka/buta, mìg a másik örökletesség már-már
géniusz. Van ez ìgy egy anyától, egy apától született
édes testvérek esetében is, sőt még egypetéjű ikreknél is. Egyik ilyen lesz, ebben okos, vagy ügyes,
mìg a másik amabban, de akad hogy egyik tényleg
zseniális, miközben testvére gyengécske. Ugyanakkor ott a nagy kérdés -ha már lelki életről s lelki
fejlődésről elmélkedünk- melyik a „több” mármint
lelki fejlődés szintjén, azaz anyagi ellentettjében ?
Nem könnyelműség kijelenteni, hogy a kettő tényleg szinte- egymás ellentettje. Mennél fejlettebb az
anyagi jellemző (ügyes, okos, rátermett …) annál
nagyobb teher/befedettség az, a lelki felett (aki lehet ügyetlen, buta, gyámoltalan…) s fordìtva. Lángésznek vélt lehet materialista, „- Nincs is Isten !” hirdeti, mìg a másik előrehaladott lelki ember, semmi különösebbet nem tud felmutatni anyagi téren,
hát legkevesebb együgyünek tartja a köz. Mondják
„tudós” ateisták, hogy könnyű a hìvőknek, mindent
ráfognak isten(ük)re, pedig talán az sem kevesebb,
mint messzelátó elméletekkel eljutni ’véletlen’-hez,
’spontán’-hoz, vagy ’mutáció’-hoz, melyek magyarázata még várat magára a „tudomány” részéről.
(Szerényebb emberek ilyenkor azt szokták mondani: „- Nem tudom !” - de a „nagytudásuak” nem
szoktak -leginkább „tudományukkal” kapcsolatosan szerények lenni.) A lél akár tagadható is. Az azonban alig vonható kétségbe, hogy kell legyen o-

lyan lényeg, ami mindenek lényege s kell hogy legyen minden létezőnek saját lényege és nem csak azon kìvül, hisz az lehet hogy nem is az „övé”. Ez a
’lényeg’ lehet fogalmi kérdés, lehet személyes-, vagy
személytelen Valaki/valami, de lényeg-nélküliség
(ami nem keverendő a lényegtelennel !) elképzelhetetlen, azaz nem képzelhető el  E kérdésben a
MINDEN-tudat egyszerűnek tekinti a világot: van
Egy Nagy Lényeg, azon belül pedig végtelen sokminden, a maga egy-egy Kis Lényegé-vel. Mi a közös az EGY Nagy Lényeg és Kis Lényeg(ek) között
? Annyi, hogy minőségi szinten nincs közöttük különbség, mennyiségi értelemben pedig összemérhetetlenek. A Nagy végtelenül nagy, mìg a Kicsi végtelenül parányi. A Nagynak soha-sehol nincs vége,
mìg a Kicsi semmi anyagi eszközzel, módszerrel
meg nem mérhető. Értelmetlen a Kicsi méreteiről
fantáziállni 10-sokadikon épp ìgy a Nagy méretéről
10sokadikon, mi több 10∞ vagy bármi más formában.
Jelen témakörben a lél = lényeg, amiből következik,
hogy Kis Lényeg(ek) természetét tekintve = a Nagy
Lényeg, de nem együttesen, hanem mind-mind egyénileg. Ezen bizonyos lényeg(ek)et, nem csak az
az anyaghalmaz burkolja, fedi be -Akinek/aminek
lényegalkotója- hanem részben a burok alkotó-elemeinek uralkodó kötőereje (tudva, hogy úgy a ’jó’
miként a ’szeszély’ vagy a ’nemjó’ mind mindig jelen van !) és a környezete kötőerői (benne anyagi/
tárgyi, vizuális- és verbális, stb. ingerek/információk), amelyekkel a „gazdatest” kapcsolatba kerül/tár
sul/netán azonosul. Ezzel szemben az un. „tudó”
Aki tud a lél-ről és tudja hogy minden lényeg EGY
a Nagy Lényegben (de csak ott és nem Benne szerte kalandozva, ahogy lél milliárdok teszik azt hűtelen, uralomra vágyva és uralkodásra törve). Milyen
a lél természete? B.T.23. „…nincs a lélnek születése
halála sincs éppen úgy - ha már megvolt nincsen vége
számára nincs véges út 24. megölhetik mozgó testét
de ki mozgat sértve nincs - ősi az ő léte miként örök
valósága is…” 27. „…miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel másikat - tesz a lél is egyre másra testi
vándorlásokat 28. lélt a kard nem kaszabolja tűz nem
hamvaszt vìz nem old - nem szárìtja szélför-geteg marad bizton bármikor 29. lél a szilárd mozdulatlan észszel föl nem fogható…” 32. „…előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor minden egybe olvad
újra láthatatlan ő…” 121. „…lélt borìtó anyagtestben
vágy mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet s
tévutakra sarkaló…” 177. „…lél az soha nem cselekszik test hogyha lát vagy ha hall…” 190. „…MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt…”
193. „…lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből…”
213. „…megtisztultan lélt nem fedi öngondolat leple
sem…” 229. „…de egyik lél se MINDEN…” - Kb.
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tudást bíró látást szerez olyt hogy meglássa a lélt - tudatlanok bármit tesznek sorsuk csak oktalan lét
A lél szemmel nem látható, sem bármi segédeszközzel. De látni nem csak szemmel lehet. A belátás
is -egyfajta- látás, mégsem kell hozzá szem. Ugyan
sokadjára, de nem kerülhető meg, mik is a valódi
tudás ismérvei és aki ezeket bìrja, az látást szerez
(het) a lél-ről is. B.T.437. „…elsorolom mi a tudás
s mit elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás hìján
levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak Énhozzám elengedve
már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot
kerülve 441. az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett
látása…” - mindezek mellőzése, vagy erős hiányossága esetén nem fog megnyìlni a kellő „szem” kb.
értsd: annak belátása, hogy anyagfelettihez anyagfeletti szükséges, amilyen a lelki evolúciós fejlettségi
szint. Alacsony lelki evolúciós fejlettségi szint az anyaggal van elfoglalva, majd ahogy emelkedik a lelki érettség úgy válik egyre erősebbé az anyagfelettire való igény és arra való érzékenység. Mindez
nem pótolható tárgyi és/vagy lexikális tudással, lelki-, vagy anyagi ismeretekkel, sem eredményorientált áldozati cselekmények vállalásával, -bemutatásával. Sokmindenről lehet tudomást szerezni, lehet
azokat megtanulni, akár szóról-szóra felmondani,
hirdetni, de sem a könyvekből-, sem előadásokból
nem lehet alázatot, erőszakmentességet, szerénységet, becsületet, egyszerüséget, őszinteséget … megszerezni, megvalósìtottan gyakorolni. Mindezeket
különösen nem lehet ideje korán elsajátìtani. Kellenek a szorgos-, nyìlt szellemű tanulóévek és elengedhetetlen lelki fejlődésben a családalapìtás, két
gyermek (nem több !) felnevelése. Ez a legjobb
iskola önzetlenség, türelem tanulására, gyakorlására.
Leg alkalmasabb időszak változások belátására, érintetlen derűs kedv folytatására. Majd az aktìv
munkás- és családos élet után erősödhet az áléntudat elhagyása. Addigra aki nem jut el azon belátásra, hogy nem ez a test az énünk, annak nincs
dolga a MINDEN-tudattal. Sokmindenről lehet akár- tudatos, de a MINDEN -fogalmi köre és Személye Legfelsőbbsége- nem érinti meg. A ’visszavonult’ életrendben a nemkötődés elsajátìtása az egyik legfőbb tananyag. Ragaszkodások átalakìtása
Isten felé és csak Őhozzá kötődni. Mindent -házat,
asszonyt, fiat, rokont- az képes elengedni, akinek az
volt. A „ház” egyfajta birtoktudat. Az „asszony” arra utal, hogy mindez -elsődlegesen- férfiakra vonatkozik, másrészt házasság létére. A „fiú” gyermeknek szabadság kell, hogy kiteljesedhessen. Leánynak védelem, gondoskodás, támasz, biztonság. A

„rokon” legritkább esetben igaz lelki társ(aság) hisz
mindenki más és a lelki evolúciós fejlődés nem vérségi ! A társaság kerülésére való utalás természetesen a kedvezőtlen-, lelki értelemben hátráltató társulásokra vonatkozik. A ’visszavonult’ életrendben
komolyan megkezdhető az Abszolút Igazság töretlen kutatása, ami persze korábban sem ártalmas.
Más kérdés, hogy az Abszolút és a relatìv összeegyeztetése (egyeztethetősége) egész életben probléma. Majd’ mindig összeütközésbe kerülnek. Az
Abszolút nevében is hordozza, hogy megfellebbezhetetlen, csak e nézeteltéréses és relativizálódott
korunkban komoly konfliktusok forrása az együttélésben. Sokszor és sokhelyütt állìtanak be abszolútként olyan nézeteket, amelyek adott gondolatkörben támogatottak, máshol pedig nem. Be kell
látni, hogy az emberi kapcsolatok relatìv sìkon zajlanak, beleértve a társadalmi viszonyokat is. Szinte
mindig a „mihez képest” a (per)döntő. Ebben pedig nagy jelentősége van/volna a világnézeti alapoknak (már aki eljut addig, hogy pillanatnyi döntései során elgondolkodjon mindazon, amit alapvető értéknek tekint, még ha csak belül is !) A tudatlanság legtöbbször a meggondolatlanságból táplálkozik, ami gyorsuló viszonyok között egyre általánosabb. Nincs idő meggondolni. Az ’oktalanság’
nem ok-nélküliséget jelent, hanem -mondjuk úgykevés tudást, de leginkább ösztönszerű magatartást.
Ha itt a ’tudás’-t az idézett B.T. részlet szerint értelmezzük, akkor a tudatlan elköveti mindannak az ellenkezőjét, mint a tudás-ismérvek. Nincs benne alázat, erőszakos, rátarti, fegyelmezetlen, idegenkedik
a szolgálattól, tisztátalan és becstelen. Hazug, eltúlzott (indokolatlan és szükségtelen) anyagi/tárgyi igényekkel, türelmetlen. Nem érti, hogy „világ sora
változása” benne élet s halál forgandóságát. Tele
van kötődésekkel, ragaszkodásokkal. Inkább gondterhelt, netán indulatosan haragos, mint sem hogy
derűs lenne. Testi mivoltával azonosul. Vallásossága (ha van) inkább formális, mint valóban Istenes.
Semmit el nem enged abból amit elért, amit megkaparintott. Rátelepszik utódaira is, leginkább az általa meg nem élt, el nem ért dolgok keresztülvitele
céljából. Oly mértékben opportunista, hogy önös
érdeke okán bárkivel társul, ha hasznot remél. Az
Abszolút Igazságnak még csak létezését sem hiszi.
Isten létét s hatalmát addig veszi figyelembe, amìg
abból előnyt élvezhet. Örökkön segitségért fohászkodik. A B.T.-beli „tudás ismérvek” végső gondolata pedig az egész emberi életre érvényes, nevezetesen: „a MINDEN-nek mindenfelett látása” - ahol
ismét olyan látáshoz érkeztünk, mint jelen szakasz
első fordulatában. Ahogy a lél láthatatlan, Isten éppen úgy, hisz egyminőségűek. A valódi tudás segìt.
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Napnak fénye Hold fénylése tűznek világlása is - Tőlem ered ősforrástól míg e világ itt kering
Itt a hullám-jelenségről esik szó. Öt, un. durva fizikai elem épìti fel világunkat. B.T.249. „…megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld vìz
lég hő térrész egyszer ész értelem s hamis én…” ahol az első öt a durva, az utóbbi három a finom
„fizikai” elem. Az idézőjeles megjelölés nem ok
nélküli, hisz nem tartozik a fizika témakörébe sem
az ész, sem pedig az értelem, hamis ön(én)azonosságtudatról már nem is beszélve. Avatár Balarám itt
úgy fogalmaz, hogy „megnyilvánult természetem”
amiből a megnyilvánulást, mint teremtett anyagi
léte(zés)t „egyszerű” értelmezni, Isten ’természete’
már -talán- fel sem fogható számunkra. Majd még
az is kinyilatkozásra kerül(t) hogy e megnyilvánulás,
tulajdonképpen „öltözék” ami arra utal, hogy az Isteni parány, a végtelen sok lél, időnként átmeneti
öltözéket von magára (kvázi megtestesül). De hogy
jön ide a ’hullám’? Előbb talán nézzük meg mit ìr
erről az elektronikus országút. „A hullám egy rendszer olyan állapotváltozása, amely időbeli és/vagy
térben periodikus (vagyis szabályosan ismétlődő).”
Tehát változás, mint mindenek alapsajátossága (a
lelki világot és bármely teremtettséget is beleértve).
Mindez a változás pedig időben és/vagy térben zajlik. B.T. 394. „…vagyok a végtelen idő mozgató és
pusztìtó…” - szólt Úr Balarám, miszerint maga az
idő is Isten(i). A ’tér’ szintúgy csak a MINDEN-en
belül létező végtelen kiterjedés, aminek mindig kisebb nagyobb kiterjedését veszi -csak- ember vizsgálat alá, nem az egészet, ami végtelensége folytán
kezelhetetlen is volna számunkra. Ha visszaugrunk
jelen hozzáfűzés elejére, ott az idézett „megnyilvánult természetem…” „…térrész” (is) ami ezen teremtettségre eső része a végtelen térnek. Ám mi
most nem a térre figyelünk, hanem a negyedik „Isteni természet” szabta durva fizikai elemre a „hő”re, amit a védikus (tudás alapú) bölcselet leginkább
’tűz’ kifejezéssel személyesìt meg, de ami végső soron ama bizonyos hullám (jelenség). Az elektronikus országúton ìgy folytatódik a hullám(jelenség)
felvázolása: „A mechanikai hullámok mindig valamilyen közegben terjednek (pl.: levegő, vìz, szilárd
test), szemben az elektromágneses és gravitációs
hullámokkal, amikhez nem kell közeg. Energiát
szállìtanak anélkül, hogy a közeg anyaga állandó
mozgásban lenne a terjedés irányába. Ehelyett egy
fix pont körül rezegnek, mozognak a közeg részecskéi, tehát energiát szállìt, tömeget nem…” - s
ìm elérkeztünk a „Napnak fénye Hold fénylése tűznek világlása” - allegóriához, amiből megtudjuk,
hogy mindezek eredete szintúgy a Legfelsőbb. Tőle
ered. A Nap fénye vitathatatlanul hullám(jelenség)
annak végtelenül gazdag tartományával (Nap-szél,
fény, elektromágneses, vagy mechanikus, hang …)

A napfény hasonlatos azon idő-megfogalmazáshoz, ami a B.T.394.-ben emlìtésre került, miszerint
mozgató -s egyben éltető- valamint pusztìtó is. A
„gyengéd” hullámok „simogatnak” mìg az erős sugárzás életellenes. A Napból érkező fény (értsd:
számtalan tartományú hullám) energia és az azok
„hátán lovagló” lél-kiáramlás biztosìtja Nap-rendszerünk „energia utánpótlását” bele értve a különböző Földi energiahordozókban akkumulált napenergiát is. A Hold fénylése -lévén hogy a Hold nem
rendelkezik un. saját fénnyel, még ha Ő is bìr kisugárzással, sőt gravitációs erőtere folytán óceánokat mozgat (!) - a Nap visszfénye. (a Hold kvázi egy
tükör.) Azonban ez a visszfény is rendkìvül értékes
és nem csak az éjszaka sötétjének mérséklése okán,
de a tükrözés által modulált (frekvenciáját -hullámsávját/tartományát megváltoztatott) Nap-fény
számtalan jótékony hatást fejt ki, a nappali Nappal
szemben. (Pár vázlatos gondolat a Hold-fázisokhoz, amikor ugyanaz a Hold kiséri Földünket, de
annak függvényében hogy mely részét és milyen
mértékben világìtja meg a Nap -a Föld viszonylatában- változik reánk gyakorolt hatása: ÚjHold-kor
növekszik bennünk az életerő. NövőHold idején
intenzìvebb a növények növekedése. TeliHold-kor
a legerősebb a Hold hatása. Minden megtelik energiával. FogyóHold a megkönnyebbülés időszaka, ilyenkor nagyobb az esély megszabadulni testi-, lelki
bajoktól.) Hogy a tűz és a benne/általa felszabaduló energia Isteni eredetű, talán nem szorul bizonyìtásra. (Akinek igen, az ne itt keressen magyarázatokat kérdéseire.) A jelen B.T. szakasz fény vonatkozású fölvetésekkel kezd Nap, Hold, tűz oldalról, de
természetesen nem csak világìtási-, vagy fényforrás
rendeltetésű a nevezett égitestek és természeti jelenség működése/szerepe. A második fordulat arra
is rámutat, hogy mindezek fennállása -a mi szempontunkból- addig tart „mìg e világ itt kering”.
Ebben az is benne van, hogy maga a folyamat és a
jelenség nem teremtettség-függő, nem csak olyankor képes létezni/működni/megnyilvánulni amikor
világunk fennáll. Isten készségei, képességei megnemnyilvánuláskor éppúgy megvannak. A Teremtő
Ős-forrás örök, ìgy mint forrás, végtelen sok megnyilvánulási formáját ott-akkor-úgy terjeszti ki, amikor azt Ő gondolja. Számunkra a teendő elfogadni
elrendezéseit. Igaz, hogy számunkra teremtődött ezen megnyilvánulás (FONTOS ! MI mindnyájan lél
vagyunk, Ő-k egyenlők a MI-vel !!!), de nem azért
hogy uraljuk, hanem azért hogy a lelki világban meg
nem élhetett uralkodási vágynak terepe lehessen.
Nem teljesen hamis a vélekedés, hogy nekünk teremtette az Úr a Földet és ìgy tovább … de, csakhogy igaz lényünk nem ember, hanem örök lél.
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létlényegként áthatok Én rendszert bolygót földeket - Holdtükörrel növényeket életnedvvel éltetek
Mìg tart egy anyagi megnyilvánulás, azaz létezik,
annak-, mint minden alkotóelemének-, a legnagyobbtól a legkisebbig, mindnek van (kell legyen)
lényege. (Mindennek van lényege, csak nem firtatjuk, nem keressük, ìgy nem vesszük figyelembe.)
Jelen világunk, a világegyetem/univerzumi kiterjedését szokás minden létező összességeként is emlìteni - bár már tudjuk, hogy ez a „minden létező”
csupán a MINDEN egyik parányi szeglete. Ezen
létezés lényegének egyik eleme a MINDEN általi
általhatás, amit a MINDEN-tudat Mindáthatóként
nevesìt, ami (mert, hogy személytelen !) a Legfelsőbb energiája. Ott van mindenütt és mindenben,
de egyik sem Ő (Maga) miközben nem független
személyességétől. Bizonyos, hogy durva példa, de
amikor egy alkotó ember valamit kigondol-, megtervez-, megvalósìt és az manifesztálódik (anyagi
értelemben megnyilvánul) akkor abban benne van
az alkotó személytelen vágya/akarata/szándéka …
is. Ama bizonyos személytelen energia nem csupán
mozgató, de információ hordozója is. Ezen személytelen Isteni energia által jut el minden létezőhöz(be) az az információ ami arra/őrá tartozik.
Hogy kire/mire mi tartozik? Ez az Isteni elrendezések függvénye. Nagyon eltérő és egymással soha
kapcsolatba sem kerülő léformák között markánsan
eltérő „elrendezés-információk” lehetnek/vannak.
Más információra van szükség egy elemi részecske
működési mikéntjéhez, mint egy élő sejthez, vagy
összetettebb élőlényekhez. Mind azt kapja meg a
Mindátható által, amire szüksége van. A „primitìvek” lásd elemi részecskék és szervetlen létezések
szinte tökéletesen kezelik az információkat s élvezik az Isteni energia Fenntartó hatását. Nem kritizálnak, nem mérlegelnek, tökéletes szolgálóként
végzik és csak azt végzik, amire hivatottak. Végig
nem járva valamennyi „evolúciós” lépcsőt, az ember már nem mindig él Isten adta jótékony energiáival és az információkat is oly szabadon kezeli, hogy
nemegyszer tagadja azokat, legkevesebb megszegi.
A ’jó’ energiákat is ’nemjó’-ra, vagy ’szeszély’ fűtötte dolgokra használja. A nemes/nemesìtő információkra legyint, ha egyáltalán eljut hozzá. Tudjuk; „Aki keres, talál” - aki nem keres, az jó ha véletlenül
belebotlik valamibe és azt is általában dühösen félre
rúgja, mint akadályozót egyéni vágyainak élésében/
kiélésében adatott gátként. Holott az ilyen valamik
mind figyelmeztetések. „- Ember, állj csak meg egy
pillanatra ! Miért is vagy itt ?” - persze ha gyakori
volna az ilyen kérdés, a legáltalánosabb válasz az
volna, hogy „- Azért, hogy éljek és élvezzem az életet, amìg csak lehet !” - magában halkan; „- Bármi
áron.” - ám az energiák által hordozott információk ìgy is, úgy is hatnak. Ha tudunk róluk, ha nem,

ha figyelembe vesszük, ha nem. Hogy ne hatnának,
mikor azt tapasztalja az emberiség amióta csak az
égre néz, hogy az űrbéli rendszerek, Napok/csillagok és bolygórendszerek, bolygók holdjaikkal, Földünkkel együtt tökéletes rendben mozognak, keringenek, működnek és hatnak. Azonban a tökéletes
rend egyik ismérve, hogy a rendetlenség is beletartozik. (BBB -haiku- „A tökéletes - Önmagában
hordozza - A tökéletlent”) Mikor elhangzik, hogy a
MINDEN mindenben a „leg” akkor emberi mércével mért jóban és/vagy rosszban is Ő a LEG.
Benne foglaltaik rend és rendetlenség, tökéletesség
és tökéletlenség. Lásd: ’azisnemis’ törvény. A való
világ nem úgy épül fel, hogy van a JóIsten minden
(emberi) jóra és van a RosszIsten (kvázi a Gonosz)
minden (ember szerinti) rosszra. Hogy vannak túl
nagy ciklusok? Igen vannak. Vannak olyan kozmikus* szabályszerüségek amit generációk sem érzékelnek, meg vannak olyanok is, amiket még az egyes ember is észlel naponta (nappalok - éjjelek periodicitása), úgy havonta (Hold-ciklusok hullámzása), évente (évszakok váltakozása) és ìgy tovább. (*
csak egy betű elhagyásával ’komikus’ ! mert, hogy
bizony Isten is tréfás kedvű !) Ismert a Föld tengelyének billegése**, ami markáns változásokat idéz
elő már 1-2 foknyi eltérés esetén is. (** 40 ezer éves
periódussal 22o és 24,5o között) Ott van a rendezetlenség a rend(ezett)ben. Az entrópia (kifejezés)
megmutatja egy rendszer rendezetlenségének fokát.
Eme valószìnűségi mértékből következtetni lehet a
maguktól (?) végbemenő folyamatok irányára: a természetben egyre valószìnűbb állapotok következnek be. Így közelìti meg a tudomány azt, ami az előttünk még ismeretlen Isteni elrendezés(ek) természetes következménye/velejárója. Földünket kìsérő Hold sincs hatás nélkül. Egész szellemi rendszerek/iskolák alakultak ki a Hold - Föld viszonylatai következtében kimutatható/bekövetkező változásokról, emberi-, állati-, növényi vonatkozásokban, sőt még emberi tevékenységekkel (azok eredményességével, vagy kudarcosságával) kapcsolatosan is. (Sose feledjük; a Bizalmas Tanìtás szavai
több mint ötezer éve hagzottak el.) A Hold szerepét sok ősi civilizáció értékelte helyén és nem újdonság az a kapcsolatrendszerről szóló ismeret
sem, ami a férfi Nap-jelleg mellett a női Hold-jelleget is komolyan veszi. Tagadhatatlan a Holdciklus szoros egybecsengése a női „hullámzással”.
Vegyük például a (átlagos) Hold ciklusidőt - (átlagos) menstruációs ciklusokat - érzelmi bioritmus
(időt), amelyek egyaránt 28 naposak. Az sem meglepő, hogy pl. a „Holddal való kertészkedés” nem
csak divat, de tényszerű eredményességeket is felmutató valóság. Mindenütt Isten éltető „kéznyoma”
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Tőlem van erjedés hője ki s be járó életlég - tüze vagyok emésztésnek mi négyféle éteké
Már tudjuk, hogy a Legfelsőbb mindenben és mindenkiben jelen van, ahogy minden Őbenne, mégis
különbséget teszünk -és kell is tenni- Isten és az Ő-,
vagy lél parányai kiterjedései, megtestesülései között. Ő is, meg nem is, az is meg nem is (azisnemis).
Bár Tőle semmi nem független, mégis úgy rendezi
el teremtéseit, hogy azok léte s működése önálló
hatást -látszólagos egészet- váltson ki, úgy az abban
résztvevőnek, mint magában a résztvevőben. Mikor a B.T. 249.-ben elhangzik a „…megnyilvánult
természetem nyolcrétegű öltözék - föld vìz lég hő
térrész egyszer ész értelem s hamis én…” - akkor
tudjuk, hogy a ’föld’ a szilárdnak-, a ’vìz’ a folyékonynak-, a ’lég’ a légneműnek-, a ’térrész’ a teljes
tér általunk „kezelhető” rész-terének felel meg, mìg
a ’hő’ vagy más néven ’tűz’ annak az energiának a
megnyilvánulása, ami többek között az emésztésben is jelen van. Ne keverjük össze az „ég a gyomrom” gyomorsavtúltengést az emésztési-, vagy erjedési hővel ! A védikus alapú ajuvéda (az orvoslás
tudománya - konkrétan; az élet tudománya, mert
hogy nem szűkül le betegségkezelésre, hanem az élettel és az egész-séggel foglalkozik ! Elsődlegesen
nem „kezel” hanem ápol, fenntart, megtart egészségben, mellesleg a betegségeket is komolyan veszi.)
nagy figyelmet fordìt a „gyomorban égő tűzre” is.

Az ajurvéda nemcsak a betegségek megelőzését
szolgálja, de segìt megérteni önmagunkat, a körülöttünk levő világot, gyakorlása harmóniát és egyensúlyt alakìt ki környezetünkkel. Tehát nem valami elszigetelődött tudományág (szemben az un.
modern orvoslással, amely olymértékben szakosodott, hogy szinte már átjárás-, át(be)tekintés sincs
egyes szakterületek között, mint ha nem is egy-egy
emberrel foglalkozna, hanem egyes testrészekkel,
szervekkel, szerv-csoportokkal, nem pedig az egésszel !) Miként a MINDEN, az ajurvéda is komplex önmagában és kapcsolatrendszerében egyaránt.

A világmindenséget alkotó öt (durva) „elem” épp
úgy jelen van minden élőlényben, miként az emberben is. Minden ember a három biológiai alapelv
egyedi arányával születik (ezek a dósák) - vata, pita,
kapa - (hasonlatosan a ’jó’-’szeszély’-’nemjó’ kevertségéhez) melyek egyéni genetikai kódot jelentenek, ami meghatározza pszichoszomatikus jellegünk kialakulását (a lelki tényezők hatására kialakult
kialakuló testi rendellenességeket). Az élet folyamán azután ez az arány különböző okok miatt eltérhet -és el is tér- az eredeti születési állapottól, ami később tükröződik a lelki kondìcióban és a fizikai test állapotában, egészségében. A szellemi tudat,
gondolatok, érzések, érzelmek, étkezés, életvitel és
környezet, amiben mozgunk, mind befolyásolják ezen elemek egyensúlyát vagy kiegyenlìtetlenségét.
Ezt a három alapelvét az életnek nem tekinthetjük
különállónak és függetlennek. (Minden összefügg
mindennel !) Ezek funkciói összekapcsolódnak és
kölcsönösen kiegészìtődnek. Minden dósa helyének
és működésének az ismerete lehetővé teszi, hogy
helyesen ismerjük fel változatos kapcsolódási sorrendben való megjelenésüket, melyek a leggyakoribb pszichoszomatikus tìpusok. A „Mindenki más”
- elvet az ajurvéda is a helyén kezeli, alapja és talán
legfontosabb elve, hogy mindenki egyedi alkat és
mindenkit az ő sajátos adottságai alapján kellene
kezelni, edzeni, vagy arra rávezetni, hogy mit tegyen annak érdekében, hogy beállìtsa a tökéletes
egyensúly állapotot az ő életében (testben és lélekben - és itt most nem a lél-re kell gondolni, hanem
az anyagi testre és az abban lejátszódó -valóságoslelki jelenségekre, folyamatokra). Annyi bizonyosan
leszűrhető az eddigi vázlatból, hogy biztosan nem
az, egy-egy gyógyulás (legyen az testi, vagy lelki)
megfelelő orvoslása, hogy beveszünk néhány pirulát. A helyes étkezés üdvös volna és nem csak a testi/lelki kiegyensúlyozottság érdekében, hanem a
már sokszor érintett lelki fejlődést segìtő szempontok miatt is. Többek között, hogy ama bizonyos
„erjedés hője” se túl-, se pedig alul ne „fűtse” áldozatát. A „ki s be járó életlég” ≈ a tiszta belégzés
és a tisztìtó kilégzés. A sokféle üdvözlendő légzőgyakorlaton túlmenően, fontos (volna) naponta kellő mennyiségű/idejű, tiszta levegőjű környezetben
olyan mértékű fizikai terheléssel élni (séta, gyaloglás, kocogás), ami segìti a tiszta belégzést és egyúttal
a tisztìtó kilégzést is lehetővé teszi. Tudni kell, hogy
kilégzéskor nem csak káros gázok távoznak, de
sok-sok emocionális szennyeződéstől (feszültségtől, indulattól) is meg lehet szabadulni. A „négyféle
étek” ; 1. nyelhető 2. rágható 3. nyalható 4. iható,
melyek helyes aránya is előnyös a kiegyensúlyozódás kialakulásában. Mind komplexitás vagyunk.
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minden szívben benne vagyok tudás emlék feledés - upanisad szerkesztője ismerője és a cél
Tekintve, hogy a lél itteni lakása a szìv, a lél pedig a
MINDEN parányi szerves része -minőségben Isten
megfelelője- továbbá a Mindátható lél melletti (megfigyelői) státusza, mind azt erősìti, hogy senki nem
nélkülözi a Legfelsőbbet, úgy személytelen energiája formájában, mint lél paránya személyében. Az
hogy a MINDEN a ’tudás’ okforrása és minden lél
eredendő tulajdonsága, hogy örök+teljes tudású+
boldog, ugyancsak biztosìték arra; nem hogy Istent
nem kell nélkülöznünk, de a Tőle származó tudást
sem - ha ugyan nem fedjük be/el amint azt bizonymegtesszük életről-életre. Mert hogy kapjuk testetöltéskor (már a petesejt megtemékenyìtésekor !)
a feledését valódi kilétünknek, azt pedig hogy mit
szedtünk össze elménkben életünk során annak felejtéséről a lél eltávozásakor gondoskodik az elrendezés. De Avatár Balarám nem csak holtartózkodásáról-, nem csak a tudásról- és a feledésről/felejtésről ejtett szót, hanem arról is, hogy az emlék
(ezés) képessége is Tőle ered. Tudás, emlékezés, felejtés három nagyon fontos adomány. Mindegyik
nélkülözhetetlen. A tudás -hétköznapi nyelven ismeretek bìrásának- képessége ha sok van, ha kevés,
talán elfogadott. Az emlékezést is általános képességként, adottságként kezeljük (kié meddig s mire
terjed ki). A felejtés már kicsit csalfább, mert attól,
hogy valamit nem tudunk (látszólag), valamire nem
emlékszünk, attól még nem biztos hogy a felejtés
kosarába került. Tudással kapcsolatban van olyan
mondás, hogy „A tudás (vagy az ész) bajjal jár !” és
bizony van olyan tudás ami nem népszerű, sőt veszélyesnek minősìtett adott normakereteken belül.
Tudással, ésszel majdhogynem szinonìm a gondolkodás képessége, gondolkodás gyakorlása. Szintén
igen gyanakvó tekintetek övezik. Ott van a ’liberális’ kifejezés, ami manapság inkább szitokszó (hiába
ìrja az idegen szavak szótára, hogy = szabadelvű
/ami azért gyanús !/ de engedékeny és bőkezű is mégsem népszerű), miközben legegyszerűbb jelentése; szabad gondolkodni. Ez sok korban volt/van
gyanús, üldözött, sőt pusztìtandó, illiberálisnak hirdetett viszonyok között pedig egyenesen tilos, mármint gondolkodni (persze ilyenkor épp úgy tilos a
szabadelvüség, az engedékenység és a bőkezüség is
- ki érti ? Fuss onnan, ahol csak elvek diktátuma létezik, onnan ahol csak a szigor támogatott, semmi
engedékenység és menekülj onnan ahol a bőkezűséget a fukarság, megvonás váltja fel !) Legtöbbször
több baj forrása a tudás, mint a nemtudás. Az
együgyű tudatlanságot akár bocsánatosnak is tekinti
a közvélekedés, miközben bizonyos tudást veszélyesnek tart. A tudatlanság olyan népszerű, hogy
voltak/vannak korok, politikai kurzusok, amelyek
tudatosan és szisztematikusan igyekszenek tudat-

lanságban tartani a széles néptömegeket. Ahelyett
hogy az elesettek, a kevés tudásúak felemelésén fáradoznának, inkább -akár vallási- tanokat egyszerüsìtenek, szólamokat jelszavasìtanak, sematizálnak.
Pedig az ilyen magatartást nyugodtan lehet Istenellenesnek is nevezni, ha visszagondolunk jelen szakasz első fordulatára, miszerint a ’tudás’ is Isten
egyfajta megnyilvánulása/adománya. Az efajta „isten-tagadás” materialista, ateista körökben akár bocsánatos is lehet(ne) hisz nem tudnak róla, vagy tagadják, ám magukat pl. keresztény eszmeiségüként
előadó vezetéshez több mint méltatlan. Az emlékezés is eredendően Isteni adomány, csakhogy erre
az emberi elme nagyon ügyel „csak a szépre emlékezem” - andalog a műdal és bizony, az emberi emlékezőképesség nagyon szelektìv. Az emlékezés képessége kötődik a tanuláshoz. A jó emlékező képesség áldásos, de lehet átok is, amikor valaki nem
képes elfelejteni olyasmit, amit jobb volna -akártörölni, mert csak visszahúzó kolonc, ami nem engedi a tovább lépés, pedig „világ sora változása” és
a ragaszkodás többoldalúan kedvezőtlen. Emlékezés és felejtés kart-karba öltve jár. Tudunk emlékezni is és tudunk felejteni is. Hogy mikor mire
és/vagy mit, az meglehetősen egyénfüggő, nincs is
értelme általánosìtani. Lévén azonban, hogy mindkettő (emlékezés és felejtés) egyaránt Isteni adomány, sokszor vìvódik az elme, hogy melyiket alkalmazza, vagy melyiket tegye -úgymond- véglegessé. Sajátos az egyéni hozzáállás olyan emlékekhez,
amelyek el nem engedése súlyos vìvódást idéz elő,
nem egyszer bizonyos tudathasadást. Gondoljunk a
nagy „ideológiai” váltásokra. Valaki felnő egy hitrendszerben, majd egyszer csak azt mondja a hatalom; „kuka” „- Dobd ki az egészet !” - sőt: „- Felejtsd el !” - de ez nem ilyen egyszerű ! Létezik az
emberi ragaszkodáson és/vagy megszokáson kìvül
az un. ’ventillátor-effektus’ is, amikor valami egy
darabig még forog. Forog az elmében az ami egykor üdvös, követendő és jó volt, ma pedig tilos.
Mint ha, a tudat-hasadás még feldolgozható(bb)
volna (legfeljebb megbolondul az ember) ám amikor a szìv hasad meg, az bizony fájdalmas és nem
csak a sajnálat motivál, de a korábbi „igaz” hite és
annak elvesztése is. Az Úr azonban nem sanyargatni akar, lásd az upanisádokat (mint akár a jelen
Jas-upanisad) mind-mind segìtségünkre siet. E verses -leginkább tömör- bölcseletek elmondják a mit,
a miértet, nemegyszer a hogyant is. Ám nevében is
benne van „közelülő/közelülés” aki közel ül a Tanìtóhoz, többet-, bensőségesebbet-, bizalmasabbat
tudhat meg, mint a távtartó szemlélő, vagy felületes
hallgató(ság). Még a célt is megmondja, ne hogy a
kereső ember tévedésbe essen. A cél; a MINDEN.
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létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő
Ugyan globális-, mi több univerzális kérdések merülnek fel e magasztos párbeszédben, mégis leginkább emberi roblémák képezik tárgyát. Emberiek
olyan vonatkozásban, hogy az emberek számára igyekszik felvilágosìtást, eligazìtást, útmutatást adni.
Ezt azért tűnt szükségesnek előre bocsátani, mert
ha a ’létezés’-t teljeskörüen akarjuk értelmezni, akkor az a lelki világra is vonatkozik, mint létezőre.
Ám a Bizalmas Tanìtás szellemiségéből és az emberiség szempontjából adódik, hogy most, itt elsődlegesen a Földi -még csak nem is naprendszeri,
vagy galaktikus- kitekintés a cél. Azt már jól tudjuk,
hogy minden itteni létezés (is) lél alapú, amenynyiben minden létezésnek és létformának lényegalkotója egy-egy lél. A fenti „csalhatatlan” mint ha
kizárásra került volna az Abszolút vizsgálódásból,
de mégsem, hisz azon létezések/létformák melyek
e teremtettség fennálltáig áthághatatlan keretek közé vannak szorìtva (elemi részecskék, atomok) nem
esendőek. (azok mindig azt teszik és csak azt, amire
rendeltettek !) Nincs választási lehetőségük. A szerves létformák, az élőlények, kiemelten az ember
szinte mindig választhat, hogy „bűnbe esik” vagy
sem, azaz enged-e az Isteni elrendezéseken alapuló
esendőségének, vagy felülkerekedik azon. Mivel
minden a „fejben dől el” ha ott rendeződnek a sorok és egyén követi az un. szabályozó elveket, nagyot lépett előre abban, hogy esendősége ellenére
erkölcsös úton folytassa tisztuló lelki fejlődését. Erkölcstelenül nem lehet lelki fejlődést elérni, legyen
az bármilyen ájtatos, vagy áldozatos ! Ama bizonyos „sorok rendezése” egyik útja/módja megismerkedni olyan tanìtással, ami megfelel a kereső lelki evolúciós fejlettségi szintjének. Van olyan anyagelvű gondolat, hogy mindig nagyobb cél/feladat/
elképzelés kell az embernek, ahhoz hogy motivált
legyen az erőfeszìtésekre. Ösztönözze a várható eredmény. Ez a lelki fejlődésben nem működik, mert
az „erőn felüli” (lelki evolúciós fejlettségi szintet nagyon- meghaladó mód önbecsapás, amit gyakorlás/követés közben a gyakornok örök frusztráció
formájában érez is, de a büszkeség -meg a nem ritka
lelki terror- nem engedi.) A MINDEN-tudat által is
vállalt „- Csak könnyedén.” - buddhista figyelmeztetés ezzel nem esik egybe. Mint ha a legtöbb iskola
az erőfeszìtéseket, a küzdelmet, a győzelem reményét/esélyét helyezné előtérbe, a bölcsen belátó
más szellemiséggel szemben, ami tisztában van ember korlátaival. Az általános magatartás alapja azon
gondolat/hit, hogy ember feladata az uralom. Ennek érdekében pedig küzdeni kell (?). Ezen akarásnak egyik alap pillére az „egyszer élünk” kényszere, miszerint egy és megismételhetetlen életünkben kell mindent elérni, minden vágyat kiélni, telje-

sìteni. Mindezen, még a mennyei születéssel való
kecsegtetés, vagy a pokollal való fenyegetés sem
segìt. Leginkább azért nem, mert akik hirdetik, azok sem tesznek másként, mi több még nagyobb
ellentmondásokat mutatnak be, mint az egyszerű
hìvek. (pompa, hatalom, mérhetetlen anyagi javak,
alig leplezett elferdültségek … - szemben pl. Jézus
Mester egyszerüségével !) Az Úr fenti kinyilatkozása egyértelmüvé teszi, hogy akik itt vagyunk, egyikünk sem csalhatatlan, sőt még esendő(ek) is (vagyunk). Belül, titkon ezt mindenki érzi, de fölébe
keveredik az a hajlam/vágy hogy minden megzabolázható, minden legyőzhető. Legyünk őszinték,
nincs ìgy. Engedni kell, elengedni, nem újabb és újabb kapcsolódásokat-, kötődéseket-, kötöttségeket
ragaszkodásokat (ki)épìteni. Sokminden tartozik a
MINDEN-tudat berkeibe, de az álltatás biztosan
nem. Mikor realista, azzal nem csüggeszteni akar,
hanem a bölcs belátásra ösztökél. Gyermekeknél
megfigyelhető (amitől felnőttek sem mentesek !)
hogy amitől tartanak, amit elkerülni szeretnének,
azt gyakran letagadják maguk előtt. Helyükre pedig
oda teszik a reménybeli „lehet” (hogy úgy lesz) vágyat, leginkább illuzórikus -önbecsapó- elképzelést.
B.T.69. „…ha az ember érzékeit szabadjára engedi
- tárgyiasult ragaszkodás elméjét átöleli 70. ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki indulat – indulatból elmezavar tiszta látás elmarad 71. de a fegyelmezett elme vágykeltések között is - mély békéjét
mind megőrzi ha örökkön bennem hisz 72. szilárd
elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő…” - mint
ha önellentmondás volna, pedig „csak” arról van
szó, hogy amikor lelki törekvő, előrehaladott gyakornok a „Legfelsőbben nyugszik” akkor itteni életében eléri a lelki világ kitüntett részéhez hasonló
állapotot, mint aki „nem is jött le”. B.T.204. „…ki
elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége 205. hogyha
elmédet uralod lényeg lényed megsegìt - hideg meleg bánat derű gyalázat dics nem hevìt…” - majd’
mindenki tudja, hogy minden a fejben dől el, mégis
mint ha más vezérelné az emberiséget évezredek
óta. Ám - B.T.509. „…aki belátja a MINDEN-t Engem Aki Legfelsőbb - örök boldog telt tudásunn az
már nem lesz esendő…” - mindenki esendő és mégsem (?) (azisnemis). Mert, hogy - B.T.588. „…jót és
rosszat egyként élő alázatos cselekvő - érintetlen
mindenektől jó az ilyen törekvő 589. szeszélyes ki
tisztátalan jóra rosszra egyként tör - vágya hajtja s
tett jutalma irigy s mindig esendő 590. aki makacs
rest és lomha sértő s rosszindulatú - csalfa hazug
ingadozó nemjó ami rajta úr…” - nem tudjuk ki
nem esendő, de az biztos, hogy aki szeszélyes az az.
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lél fölött van Mindátható ki Legfelsőbb személye - öröklétű s fenntartója hármasvilág egésznek
Ha rangsort kéne húzni -alulról fölfelé- akkor legalul van az anyagi test. Azon sok szempontból uralkodik az elme, hisz tudjuk, hogy a testi bajok is
rendszerint pszichés eredetüek, másrészt amikor
azt mondjuk hogy „Minden a fejben dől el” akkor
is arra utalunk, hogy gondolkodásunk erős hatással
van az anyagtestre. Test és elme feletti a lél, Aki
személy és önálló létezések lényegalkotója, ember
esetén az egyén valódi Én-je. Ez az igazi én(ünk)
névtelen, nemtelen, nem hogy világpolgár, de univerzumpolgár, olyannyira, hogy örök útlevele van a
mindenségbe és a MINDEN-hez hasonlóan megszületetlen, értsd: örök. Lél feletti a Mindátható,
ami (!) a Legfelsőbb személytelen energiája és az
abba foglalt Felsőbb információk hordozója. A lél
mellett helyezkedik el (minden lél mellett !) mint
megfigyelő, ami semmibe be nem avatkozik, azonban Tőle érkeznek azon információk amelyek a
Nagy Rend-, az Isteni elrendezések szerinti folyamatokat vezérli. Ez a Mindátható Maga a Legfelsőbb/Isten/a MINDEN, de az Ő személytelen kiterjedése. (Kb. mint ember gondolata, szándéka, akarata … ami áthatja viselkedését, külső-belső megnyilvánulásait, cselekedeteit és műveit, bár semmi
kézenfogható anyagi/testi megjelenése nincs.) Ennek szellemében a Mindátható is örök, megszületetlen, mint a MINDEN, hisz Ő az, „csak” kisugárzásában. (Kb. mint az egyes ember kisugárzása,
ami nem független a személytől.) Isten és Mindátható aspektusa szorosabban fonódik össze, mint a
Legfelsőbb; Teremtő-, Fenntartó-, vagy Pusztìtó
aspektusával, hisz azok egy-egy kimagasló, felhatalmazott lél lényegiségével átmenetileg regnáló -kvázi- Felsőbbségek. Akik ugyan személyek, mégsem
örök a létük „csak” adott megnyilvánulás teremtése, vagy fenntartása, vagy pusztìtása a feladatuk, annak létrejöttében és fennálltáig. Ezen létek lehetnek
évmilliárdnyi idejűek is akár, mégis a végtelen idő
pillanatai és a végtelen MINDEN terében piciny
rész-terekre terjed ki hatás- és hatókörük. (Ez utóbbi, mármint a ható-kör nem egészen határos az átmeneti megnyilvánulás kiterjedésével, hanem a szomszédos megnyilvánulásokra/ba/ is átsugároznak,
mint pl. jó-, vagy rossz szomszéd kisugárzása adott
szomszédos birtokra, annak lakóira.) Ezzel szemben a Mindátható akkor is létezik s működik amikor adott megnyilvánulás megnemnyilvánulttá válik
és annak minden alkotóeleme megsemmisül (a lél
nélkül maradt anyagi halmazok) ám lényegiségeiket
alkotó lél-ek feláramlanak a lelki világba, Ki-Ki érdeme szerinti szférába. Az anyagi (lét-) B.T.451.
„…forma kötőerők révén kényszerìti a testet – lényegi lény oly leplet kap mit az érdeme rendel 452.
anyag testben nem csak lél van Mindátható is ott

lőn - Ő ki enged Ő ki tanú történést elszenvedő
453. anyag természetét értő kötéseket ismerő - s ki
áthatót bölcsen belát annak nincs itt teendő…” 456.
„…tudd Jas mindaz ami itt van mozdulatlan vagy
mozgó - lél és burok kapcsolata anyagvilág alkotó
457. aki mindenben Engem lát Mindátható Legfelsőt
- nem a múló anyagra néz az a lényeglátó bölcs 458.
mert ha látja Mindáthatót EGY-ként tudva Ő MINDEN - akkor sosem téved már meg rálép helyes ösvényre…” - ama sokat vitatott ’személyes’ vagy
’személytelen’ megitéléséhez egy adaléknak lehet tekinteni az előbbieket, amiből kitűnik, hogy személytelen alapról is magas lelki fejlettségi szintre lehet
eljutni, még ha az az út nem is vezet a Személyes
Legfelsőbbhöz. Személyes Istenhez személyes út/
folyamat vezet. Személytelen út azt az erőt/hatalmat keresi, aminek nem tudja, nem ismeri (el), netán tagadja személyes forrását. B.T.608. „…kötelesség tétel közben aki csak Engem imád - Mindáthatót
okok okát tökéletes nem hibáz…„ - itt Úr Balarám
lelkesìti a személytelen hitüeket is, akikkel kapcsolatban ìgy nyilatkozik Jas kérdésére; B.T.410.
„…mond Balarám ki kedvesebb lakod ki éri előbb személytelen fényre vágyó vagy személyest kereső
411. az ki személyemnek hódol Reám gondol örökkön - szeretettel él MINDEN-ben az a legjobb törekvő 412. de majd egyszer az is megért ki csak sugaramnak él - egyensúlyra törekedve személytelen
útra lép 413. az ilyen ha érzékinn győz egyforma már
mindenben - önzetlen szolgál mindenkit ő is elérhet
Engem 414. tudd hogy kik ez úton járnak küzdelmes
az életük - csak sokára látják majd be Én is ott vagyok bennük…” - Aki nem csak egy forrástalan energia, de Maga a Személyes Isten energiabéli megnyilvánulása. Aki ìgy tekint erre az energiára, az a Legfelsőbbre tekint, mert már tudja; B.T.623. „…ott
vagyok Mindáthatóként minden szìvben…” - és ez
az Isteni kisugárzás sem becsülendő le, hisz B.T.
467. „…személytelen energiám ezen világnak Anyja
- tőle a test lél meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja
…” - a teremtettség két Szülője. A ’hármasvilág’ a
felső-, a középső- és az alsó világok e megnyilvánulásban. A felső ≈ mennyei, középső ≈ mint pl.
a Földi, alsó ≈ pokol bolygók világa, mely „világképben” megtalálhatóak több vallás kecsegtető ill.
riasztó részei, amelyekre -mint oly sok köztességrea MINDEN-tudat nem fordìt különösebb figyelmet. MINDEN-tudatú Istenre ügyel s nem
más(ok)ra. Tudja, hogy a középső világ felettiek és
alattiak is a MINDEN Mindátható körébe tartoznak, azonban mint nem végcélokat nem remél és
nem is fél. Lásd pl.; B.T.239. „…ki már egyszer jó
úton járt de eltévedt csüggeteg - felsőbb létben tölt
egy időt majd itt nemesb létbe kezd…” – újra itt.
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mivel Én vagyok a MINDEN mindent bíró foglalat - ezért magasztalás tudás Értem van és Általam
A mindent „bìró” itt annyit tesz, mint mindennel
rendelkező, minden birtokosa. Mìg minden és mindenki rendelkezik több-kevesebb hiányossággal, képességbeli korlátozottsággal (beleértve valamennyi
Felsőbbséget, Fél/ig/Istent és Felsőbb Irányìtót is)
addig a MINDEN/Isten/a Legfelsőbb -többek között- készségek, képességek vonatkozásában is korláttalan. Nem elég hogy mindent bìró, de egyben
mindenek fogalata is, azaz minden Őbenne nyugszik*, helyezkedik el. (* ahol a nyugszik ≈ benne
foglaltatik, nem pedig valami statikus, mozdulatlan
állapot, sőt e mindenség természete, miként Istennek az örök/ös/ változás !) Az általános istenképek
valahogy úgy alakulnak, hogy van -mondjuk a világ
(mennyel pokollal egyetemben)- és abban zajlanak
történések, miközben annak istene, azon kìvül mondjuk- a mennyekben trónol/helyezkedik el és
onnan figyeli, mozgatja, felügyeli, irányìtja az eseményeket. Ehhez képest a MINDEN-tudat Istent
semmitől nem függetlenìti (legyen az a leg istentelenebbnek vélt/tűnő) és mindezt úgy „gyakorolja” hogy minden Őbenne van, miközben Ő mindent áthat (belülről) mindennek részese, megfigyelője -tulajdonképpeni- érintetlenül érintett (azisnemis) elszenvedője, amennyiben semmi nem történhet úgy, hogy az Őt ne érintené (hisz Benne zajlik – Isten érintett, de mégsem érinti meg semmi!
Olyan ez az állapot, mint az ’érintetlenséget’ elért
lelki törekvő, aki részese a történéseknek, nem vonja ki magát azokból/alól mégis képes megőrizni érintetlenségét.) B.T.139. „…teremtek mint nemcselekvő magamból mi végtelen … 140. tett az engem
nem érint meg nincsen vágyam énnekem - ki ìgy
ismer nem téved meg látja teljes lényegem…” 184. „…bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen
Legfelsőbb - testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt…” - 257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó
mindhárom belőlem jő - engem mégsem érint egy
sem ìgy vagyok a Legfelsőbb 258. ezen változó világban három jelleg vezérlő - mégsem látják mögöttesét érintetlen Legfelsőt 259. szinte legyőzhetetlenek jó szeszély nemjó kötők - hű követők mégis
tudják káprázat kerülhető 260. sokan nem keresnek
Engem sokan le is tagadnak - tudatlanok ateisták
balgák vagy alantasak 261. embereknek négy csoportja kik Hozzám törekszenek - akik bölcsek kik
kutatnak önkeresők s szenvednek 262. köztük legjobbak a bölcsek akik tudnak MINDEN-ről - szeret engem éppúgy a bölcs ahogy én szeretem őt
263. mind a négyen oly kedvesek mégis a bölcs legkivált - hisz ő az én utam járja nem mozgatja egyéb
vágy 264. sok sok születést követőn tudja én vagyok MINDEN - de öreg Jas nagyon ritka ki e
szintet elérte 265. kiket anyagi vágy hevìt kik imád-

nak félistent - természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek 266. mivel minden Bennem nyugszik
sok félisten éppen úgy - hódolójuk akként legyen
hitében megszilárdult 267. megsegìtem törekvésük
kìvánságuk teljesül - de az ilyen adomány is Éntőlem jő egyedül 268. félistenek imádói múló sikerhez
jutnak - mìg a Nekem hódolóknak hajlékom a jutalma 269. csekély értelemmel bìrók nem ismerik kilétem - nem tudják hogy vagyok MINDEN Földön
és az egekben 270. ostobák még azt sem tudják
megszületetlen vagyok - örök létű sosem múló Tőlem függ az alakom 271. múltnak mának és jövőnek csak Én vagyok tudója - jól ismerek Én mindenkit mégsem látják valómat…” - ezen komplexitás túllép az általános Istenképeken. A jelen szakasz második fordulata értelmezési könnyìtése szerint: 1. „magasztalás Értem*” 2. „tudás Általam”. (*
ahol az „Értem ≈ Felém irányuló) Ad. 1. A Legfelsőbb magasztalásának számtalan lehetősége és
módja van, amelyek alap ismérve, hogy nem kérést
takarnak és nem is engesztelő/bűnbocsánatért esengő fohász jellegüek, még csak nem is hálaadók,
hanem kizárólag az Úr dìcsérete. Ebben a MINDEN felé forduló elfogadja, elismeri és méltatja
Őt. B.T.489. „… hìvem … szeretetben fordul
Hozzám Aki vagyok a MINDEN…” - azaz bárminemű elvárás nélkül, csak adó szándékkal, -magatartással és a megkülönböztetés-nélküliség, vagy
részrehajlás-nélküliség olyan módján, hogy nem
osztja fel az EGY Istent Annak aspektusaira (mint
pl. Teremtő, Fenntartó, vagy Pusztìtó – hisz
vannak Teremtő-hìvek /miként pl. a hindu
Brammá hìvők/, vannak Fenntartó-hìvők /miként
pl. a hindu Visnu hìvek/, vagy a Pusztìtó-hìvek
/miként pl. a hindu Sìva hìvők/ ) különösen nem
bontja az Urat Felsőbbségekre, Felsőbb Irányìtókra, Fél(ig)Istenekre ! A lelki fejlődés szempontjából
legkedvezőbb magasztalási mód a Szent Nevek ismétlése/zengése: Hari Rám Hari Rám Rám Rám
Hari Hari. - Ad. 2. A ’tudás’ Isteni eredete vonatkozásában legutóbb a B.T. 505. szakasz hozzáfűzéseiben történt némi taglalás. A ’tudás’ forrása és továbbadása pedig a következő szakaszokban elhangzottak
szerint történt; B.T.125. „…mit most mondtam tőlem
kapta Vivaszván a Napisten - tőle Manu ősök Atyja ki
Iksvakut tanìt meg 126. szájról szájra szállt a tudás
bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc
s máig nem jutott tovább 127. ezért ezt a legszentebbik
teljes tudást most neked - átadom mert barátom vagy s
tiszta szìvvel kérdezed …” - miszerint Jas megkapta
az Abszolút Igazságról szóló tanìtást, értsd: ’tudást’
amit szájhagyományoztak még századokig a jász ősök. Miért-e kitüntetettség ? Az önzetlen barátság és
az alázatos kérdések okán, nemzetsége szolgálatában.
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aki belátja a MINDEN-t Engem Aki Legfelsőbb - örök boldog telt tudásunn az már nem lesz esendő
Ha Istent három tulajdonsággal kellene jellemezni,
akkor az vitathatatlanul a második fordulatban található: örök + boldog + teljes tudású. (a mindenható, mindentudó … már ezekből adódik !) Ilyen
személy nem csak hogy az emberek között, de még
a Felsőbb Irányìtók között sem található. Sehol
senki - ám mégis, mindenkiben és mindenben ott
rejtőzik ! (azisnemis) Minden Isteni lél-ben ugyanezen „szent hármasság” jelen van, mert hogy minden lél a MINDEN -minőségi- mása. B.T.190. „…
MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása
itt - az kit semmi nem érint meg éli boldog álmait
…” - amiből egy további fontos körülmény olvasható ki; az érintetlenség fontossága a lelki életben.
Nem anyagi erőfeszìtések, testi/szellemi küzdelem
visz előbbre azon tisztulásban, amelynek során az
Isteni lél mentesülni képes anyagi befedettsége és kapcsolatai/kapcsolódásai burkolatától, még ha a
felszabadulás ugyan messze is van. Kritikus szkeptikusok fölvetik, hogy a MINDEN-tudat kijelent
valamit, majd -nemegyszer- ugyanabban a szövegkörnyezetben annak az ellentettjét/ellenkezőjét is.
Az ’azisnemis’ törvény szellemében ebben nincs
semmi ellentmondás. Különösen ha figyelembe
vesszük a MINDEN azon teljességét, amiből bármit ha kivonnánk (pl. valamit és/vagy annak az ellenkezőjét) akkor hol maradna ama teljesség ? Sőt a
Nagy Egyensúly pont azáltal képes létezni, hogy
mindennek az ellenkezője is benne foglaltatik. Ha
bármi hiányozna, akkor egyfajta vákuum (üresség,
hiányosság) keletkezne, ami felborìtaná az Isteni
harmóniát. A teljesben minden benne foglaltatik, az
egyidejű azonosság és különbözőség (azisnemis) jegyében. E gondolta folytatása lehet(ne) az, hogy a
Legfelsőbbön kìvül senki nem örök + boldog +
teljes tudású és mégis, és nem hogy egy Valaki, de
végtelen sokan vannak, a végtelen sok Isteni parány, a sok-sok lél. Mindennek „szépséghibája”
csupán annyi, hogy valami elérhetetlen, felfoghatatlan egyediségről beszélünk, ám az EGY Isten és
a végtelen sok lél is 100%-ban lelki, azaz ama bizonyos kivételes adottság, képesség (a „szent
hármasság” - ami nem keverendő a szentháromsággal !!!) nem anyagi(nak a) velejáró tulajdonsága !
Két fontos jellemző együttesen mutatja meg azt,
hogy a Nagy Rend működik; 1. világunk kettőssége
(mindennek megvan a pozitìv-, vagy negatìv „párja”) másrészt 2. az örökös változás, ami attól van/
abban nyilvánul meg, hogy az ellentétes kettősségek
folyamatos kölcsönhatásban örvénylenek, mìg csak
e teremtett megnyilvánulás fennáll. A jelen szakasz
első fordulata a MINDEN ember általi belátásáról
szól, majd Avatár Balarám kinyilatkozza (ismételten) hogy Ő az, és az „Aki” alakban, Személyesen,

nem puszta illúzióként. Hozzá téve, hogy mindez
együttesen; a Legfelsőbb (amikor nincs értelme leges-leges… okvetetlenkedésnek). A MINDEN-tudatban azért „keveredik” gyakorta a Hari, Isten,
Balarám, Legfelsőbb, MINDEN megjelölés, mert
bármennyire is EGY az Úr, teljességében minden
vonatkozásban végtelen, ahogy neveiben és névszerinti illethetőségében. Más kérdés, hogy amikor
más szellemi körökben felmerülnek -akár ki nem
mondható (!)- néven nevezések, akkor a nézeteltérések elkerülése érdekében az volna az üdvös, ha
tisztázódna a felek közötti fogalmi kör, amit/Akit
adott név alatt érdemes volna kölcsönösen érteni.
Amìg ezen feloldások nem születnek meg, addig
marad(nak) korunk egyik alap sajátossága, a nézeteltérés(ek). Újabb „önellentmondó” kifejezéssel
végződik a második fordulat: „esendő” azaz „nem
lesz esendő” amiről viszonylag részletesen szólt
már a B.T. 506. szakasz hozzáfűzése, de itt is megerősìthető -amint az előzőekben már leszögeztükattól hogy valami kategórikus kijelentésre kerül,
lásd; B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan
s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le
nem jő…” - az nem jelenti azt, hogy akár annak az
ellenkezője kizárható volna. (Vegyük a klasszikus
példát: „Isten ha mindenható, teremtsen egy olyan
nagy követ, amit nem képes felemelni ! Erre: Isten
teremt egy Számára felemelhetetlen nagy követ.
Majd a következő időpillanatban felemeli azt.” - amikor is nem hagyható figyelmen kìvül az ’idő’ tényező /ami szintúgy a Legfelsőbb bizonyos aspektusa B.T.367. „…pusztìtók közt az idő…” 370. „…örök Idő is Én vagyok…” 394. „…vagyok a végtelen idő mozgató és pusztìtó…”/ - nem beszélve mindennapjainkban a hely- és körülmény viszonylatairól.
Lényeg, hogy aki megmerevedik, akár gondolkodásában, az az „Ami nem hajlik, az törik !” kelepcéjébe eshet.) Bár meglehetősen leszűkitettük (a végtelen számú lél vonatkozásában kitágìtottuk /azisnemis/ ) azok körét akik egyidőben és teljeskörűen
bìrják pl. a boldogságot + a teljes tudást, mégsem
reménytelen a helyzete annak aki belátja -nem csak
hogy EGY az Önmagában Teljes Isten, de- valódi
kilétét, lényegalkotó lél parányát. Nem ez a test az
énünk ! (az örök létet anyagi létformák vonatkozásában eleve kizárhatjuk, hisz aminek kezdete van
annak természetszerüleg vége is van, azaz nem örök !) B.T.97. „…hiába annak az élte ki csak élvezetnek él - látni kell ez örök forgást s ember névre
méltó lész 98. aki látja igaz létét önmagában boldog
ő - nincsen annak már mit tenni bizonyosan hozzám
jő…” 100. „…véglegesen tisztul az meg kit ragaszkodás nem ér - Legfelsőbbhöz jut az ìly lél ez utolsó
lét mit él…” - kecsegtető lehetőség, éljünk hát vele !
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tudd Jas ez volt legbensőbbik tanítások tudása - aki érti meg nem téved bölcsen esd Énutánam
Mi volt eme tanìtásban rejlő legbensőbbik tudás?
B.T.490. „…Tőlem jő mi mindent mozgat … Bennem mindnek foglalatja szeretet és örök rend 491.
… létezésnek fája fennen visel gyökeret - ágai meg
itt alulnan … 494. … keresd az ösvényt mi már
nem fordul vissza - fogom kezed s úgy vezetlek
forráshoz mi szìn tiszta 495. mikor nincs már kéj s
vágy gőg félsz nincs kötődés semmihez - rossz
társulás szintúgy múlté itt a végcél Énbennem …
497. e világban lél parányom anyagot ölt magára öt érzékkel s tévképzettel kerül örök csatába 498.
testelhagyást követően mind felvesz új alakot visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot …
500. tudatlan lényeget nem lát nem érti természetét
- jó szeszély és nemjó fedi mìg tudó érti a lélt 501.
tudást bìró látást szerez olyt hogy meglássa a lélt tudatlanok bármit tesznek sorsuk csak oktalan lét
502. Napnak fénye Hold fénylése tűznek világlása
is - Tőlem ered ősforrástól mìg e világ itt kering
503. létlényegként áthatok Én rendszert bolygót
földeket … 504. Tőlem van erjedés hője ki s be
járó életlég - tüze vagyok emésztésnek … 505.
minden szìvben benne vagyok tudás emlék feledés
- upanisad szerkesztője ismerője és a cél 506.
létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt
van mind esendő csalhatatlan le nem jő 507. lél
fölött van Mindátható ki Legfelsőbb személye öröklétű s fenntartója hármasvilág egésznek …
509. aki belátja a MINDEN-t Engem Aki Legfelsőbb - örök boldog telt tudásunn az már nem lesz
esendő…” - Ad. 490. a MINDEN-től jön a mindeneket mozgató erő/energia, de úgy hogy mindez
Őbenne van. Isten(ben) a szeretet uralkodik, azaz
Ő senkitől nem vár el soha semmit ! csak ad és ad !
és részrehajlás nélkül ! A MINDEN-tudat az ilyen
„tìpusú” szeretetet eszményìti, ezt tekinti igaz/
valódi szeretetnek. Azért fontos ezt hang-súlyozni,
mert hogy oly sok ’szeretet’ megközelìtés van és oly
sok iskola hirdeti, pontosan be nem határolva annak mikéntjét, mibenlétét. Leginkább úgy fogalmaznak, hogy azt „érezni kell” nem beszélni róla.
Ebben is van igazság, csak kérdés hogy ki, mikor,
mit érze és az a bizonyos érzés mennyire van kapcsolatban a valósággal ? Ugyan, nem önámìtó illúzió legtöbbször ? Nem csak a valódi szeretet uralkodik a MINDEN-ben, de az örök rend is ! Ha
bármi ’rend’-telenséget, rendetlenséget vélünk felfedezni, az csak azért van mert nem látjuk át az egészet. Ad. 491. Ami itt van, az fent gyökerezik. Az egész anyagi megnyilvánulás forrása a lelki világ, amikor megnyilvánul, akkor a végtelen lelki közegben egy „sziget” sűrűsödik annak lényegalkotója
köré s népesìti be a sok-sok oda érdemes lél a maga
burkát magára öltve. Ad. 494. Igaz lelki törekvőnek

-ha valódi fejlődést, tisztulást szeretne akkor- olyan
ösvényt kell keresnie, ami nem fordul vissza ! Azon
az Úr a Vezető. Oda vezet/vezérel a szìn tiszta forráshoz. Ad. 495. Elkötelezett lelki ember a következőktől kell, hogy megszabaduljon: 1. kéj, 2. vágy,
3. gőg, 4. félsz, 5. kötődés, 6.rossz társulás. 1.-hez:
maga a szellemi- s testi kéjérzet gyakorlása és az arra való törekvés. 2.-höz: bárminemü vágy ! Igaz
lelki ember még a felszabadulásra sem vágyik, mert
tudja, hogy ahhoz még nagyon sok tennivalója van.
Nem kerget hiú ábrándot. Ráhagyatkozik a Legfelsőbb elrendezéseire. 3.-hoz: senkinek nincs semmi,
amivel büszkélkedhetne. Alázat ! Ha oly Nagy Szent
volna -bárki is- nem itt volna. 4.-hez: nem csak Úr
Balarám mondja, hogy „ne félj” ! Lényegi lényünk,
igaz valónk sérthetetlen. 5.-höz: minden kötődés
megköt, ide láncol, nem enged. 6.-hoz: kevés a jó
társaság, ’jó’ pedig alig. Ad. 497. minden megtestesülés a lél-el kezdődik, Ő (mert hogy Személy !)
vonz/vesz magára anyagtestet és azzal együtt azon
tévképzetet, hogy az anyagtesttel azonosul. Ad.
498. mikor egy lél elhagyja a testet, adott létformáját, látszólag minden anyagitól-, anyagi/testi behatástól megszabadul, de mégsem, van amit visz magával új létre, azok vissz(a)hatásaiként. Ad. 500. aki
tudatlan nem tud a lél-ről, aki tudó az érti. Ad. 501.
aki tudó az (alkalmas)szemet szerez a lél be(meg)látásához. Ad. 502. Naprendszerünk központi égitestjének éppúgy a MINDEN kölcsönöz energiát,
mint annak vonzáskörzetében mindennek. Ad. 503.
a MINDEN mindent áthat, Mindátható -személytelen- energiája révén. Mindenütt és mindenben
benne (is) van nem csak körötte. Ad. 504. az anyagés légcsere következtében ki-be áramló anyagi elemek energiái Istentől valók. Ad. 505. emberben a
lél tartózkodási helye a szìv és mellette a Mindátható, ami (áttételesen Aki) segìt a tudás-, az emlékezés- és a feledés gyakorlásában. Ad. 506. itt
mindeki esendő ! Ad. 507. a mindátható a Legfelsőbb személytelen energiája ugyan, de mivel Maga
a MINDEN, ìgy egyenlő a Legfelsőbb személyével.
Ő a Fenntartó. (Nem véletlen a szerteágazó hinduizmusban talán legelterjedtebb Visnu imádat (vaisnavizmus) mivel hogy Visnu = Isten Fenntartó aspektusa.) Ad. 509. aki eljut oda, hogy megvalósìtottan érti meg a MINDEN örök+boldog+teljes
tudású természetes-, alap sajátosságát és hogy amivel minden Isteni lél-parány éppúgy rendelkezik,
az már nem lesz esendő itteni (hátralévő) léte alatt.
Ezen tudás-elemeket elsajátìtó lelki ember, kötelességteljesìtésein túl nem keres már más elfoglaltságot, mint a MINDEN dicséretét. Egyetlen vágya
marad, eljutni Istenhez. Tudja már, hogy igazi énje
egy lél, Aki az Úr hajlékán van otthon s oda tör.
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elsorolom halld barátom milyen Isten embere - félelem ment tiszta éltű bölcselet a kenyere
Itt az első három „kritérium” kerül(t) szóba, majd
még jó pár a következő két szakaszban. Van némi
átfedés a tudás-ismérvekkel (B.T.437.-441.) de több
azokon túli feltétel is felmerül. Első helyre került a
félelemnélküliség. Nem véletlenül. Majdnem az utolsó szakaszok közül való a B.T.628. „…kerüld
minden vallás útját egyedül Enyém legyél - néped s
téged mind megóvlak* bìzzál Bennem csak ne félj
…” - ahol a félelem kapcsán nem az első fordulaton-, sem a második elején van a hangsúly (most
itt) hanem azon a bìztatáson, hogy „ne félj !” (* azt
azért érdemes megjegyezni, hogy amikor Úr Balarám Jast, a jász ősbölcset tanìtotta, arról is biztosìtotta, hogy ha elfogadja és megfogadja, népe pedig
követi e Bizalmas Tanìtást, akkor nem csak méltó
Tanìtványát, de annak népét, azaz a jász ősöket s
azok leszármazottait is védelmében részesìti ! Jásznak sosem volt és sosem lesz szüksége idegen istenekre !) Sajátos, hogy mìg a Bizalmas Tanìtásban
egyszer fordul elő a „Ne félj !” bìztatás, addig a Károli Gáspár féle fordìtású Bibliában -inkább bátorìtó felhanggal- 115 versben található és még 14szer ismétlődik némelyik versben - talán egyik tan
félelem alapú (?) emberi félelemre apelláló, mìg a
másik megelégszik az oda vezető út (mármint a félelemnélküliség) bemutatásával ? Más kérdés, hogy
szándékosan, vagy tudatosan nemfélni nem lehet,
de a félelemnélküli, félelem-ment léthez el lehet jutni. Pl. B.T.43. „… ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől ìly lét bűntől mentesìt…” - érthető, hisz a kötelességtevő élet
megóv mindenféle aggodalomtól, különösen valódi
Istenes alapokról. Mert, hogy B.T. 61. „…ki elhagyja Jas barátom földi vágyak garmadát - s önmagában** biztont talált veszti elme játékát…” (**
értsd: érti, tudja és ápolja lényegi lényét, valódi kilétét, az Isteni lél-t.) 62. „…bölcs az akit nem tántorìt testi kìn vagy főfájás - bántó élők bosszantása
földi vész és égcsapás 63. ő az akit elkerülnek kéjes
vágyak félelem…” - tehát nem csak kéjes vágyaktól-, nem csak az elme játékától lehet megszabadulni kötelezettségek gyakorlása során/közben, de a
félelem is alábbhagy. Egyéb iránt maga a félelem alapvető ismérve minden létformának. Azzal, hogy
minden lény -fogantatása pillanatában- azonosìtja
magát testi mivoltával, egyben elkezd aggódni teste
miatt, félteni kezdi annak épségét, mindent megtesz
sértetlensége megörzéséért, vélt érdekeiért. A nagy
anyagi/testi igyekezetben aztán javakra, birtokokra
tesz szert, amelyek újabb aggodalomra adnak alkalmat, különösen az elvesztésüktől való félelem, amit
ilyenkor a kötődés, kötöttség, ragaszkodás idéz elő.
Pedig hát B.T.195. „…nincs itt mit tanulni annak ki
lényegről tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon

és a haragon…” - első lépés a képalkotás, majd az
elfogadás és azonosulás azzal a ténnyel, hogy mindenek lényege egy-egy (nem mellesleg : örök + boldog + teljes tudású) lél. Ezután jön a tanulás, a
szabályozott életvezetés, melynek segìtségével elérheti a gyakornok, hogy B.T.197. „…uralója érzékeknek értelemnek elmének - vágy s félelmet félretevő…” - ami ìgy folytatódik B.T.208. „…önfeladó hittel élő … 212. fegyelmezett elméjével gondolata MINDEN-ben - félelemnélküli szìvvel tisztán nyugszik Énbennem…” - Avatár Balarám nem
riogat, Ő maga nem kelt félelmet, de bìztat, segìt
megérteni az utat a félelemnélküliséghez, ami elengedhetetlen a lelki fejlődésben. Amìg tart a félsz,
az azt mutatja, hogy annak aki fél, van mit féltenie,
mert hogy ragaszkodik, kötődései/kötöttségei pedig nem engedik. (A kötődés vágyindittatású, majd
a részben-, vagy egészen beteljesült anyagi/testi vágyak kötöttséget idéznek elő, ami ragaszkodásban
nyilvánul meg.) Amìg az ember nem enged, addig
olyan szorult helyzetben van, mint a mesebeli királylány az uborkásüvegbe szorult kezével, amìg az
uborkát el nem engedi. Később ìgy folytatja Úr Balarám B.T.341. „…Tőlem jő a tiszta tudás kétségtől
ment értelem - igazmondás megbocsátás és végtelen türelem 342. éppen ìgy jő a nemártás önfegyelem lét s halál - bátorság és félelem is öröm s boldogtalanság…” - lám a „JóIsten” nem csak bátorságot és örömet oszt, de a boldogtalanság és a félelem sem független Tőle ! Azért B.T.424. „… még
jobb aki nem aggódik ki nem okoz problémát - öröm harag s félelem ment megőrzi a nyugalmát…”
495. „…mikor nincs már kéj s vágy gőg félsz nincs
kötődés semmihez - rossz társulás szintúgy múlté
itt a végcél Énbennem …” - mert, hogy B.T.597. „…
nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s félelmet…”
(azaz ’nemjó’ kötőerő által meghatározott, az aki
maga, vagy vezetettjei körében illúziót -értsd: álmokat- és/vagy félelmet hajt) - félni nem jó. Érdemtelennek tűnik a félelem ilyettén hosszas firtatása, miközben ott a második fordulatban a tiszta
életre és a bölcselet gyakorlására való felhìvás is,
Isten embere számára. Sajnos e két utóbbi követése
messze nem olyan „népszerű” mint a félsz szìtása,
gyakorlása. Félelemmel nem csak gyermekeket,
nem csak a gyengéket, elesetteket, de egész országokat lehet sakkban tartani, sőt még kormányozni
is és teszik ezt -nagy eredménnyel- méltatlan vezérek évszázadok óta. Azonban komoly lelki törekvő
nem hódol be az aktuális normáknak, önös ambìciókat hajszoló hitványoknak. Igenis törekszik a testilelki tisztaságra, első helyen az erkölcsi tisztaságra,
és mindig gondot-, figyelmet fordìt a bölcseletek
tanulmányozására, azok ajánlásainak hű követésére.
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mindig adó áldozatos szent szavakat kutató - önfegyelmes igazmondó jámbor példát mutató
Azokat az erényes tulajdonságokat sorolja fel Avatár Balarám melyekkel ha nem is rendelkezik eredendően egy lelki törekvő, figyelmes életvezetéssel
megvalósìthatja mind. Talán a félelemnélküliség az
egyik legnehezebb feladat, hisz a testtudatú ember
nem csak testi épségét, de javait, tekintélyét, elért
helyzetét és még sok más dolgot, körülményt félt,
mint ha azok csak saját érdemeken alapulnának,
vagy csak személyes fáradozások következményei
lennének. Nem kisebb teendő a ’tisztaság’ megvalósìtása, ami szintén nem puszta tisztálkodásról
szól. Alig akad lelki törekvő aki e téren pl. a tiszta
gondolatok élője. Mennyi elszántság és kitartó szabályozottság kell ahhoz, hogy a különböző tanok,
társaság, étel, munka, környezet stb. ne idézzen elő
tisztátalan gondolatokat. Elhangzott a ’bölcselet’
mint Isten emberének a kenyere. Bizony nem ártalmas -senkinek- e területre is elkalandozni a napi testi-lelki taposómalom és rutingondolatok mellett. Ez
nem jelenti feltétlenül csak bölcseleti irodalom forgatását, nem vallásbölcselet örökös tanulmányozását, elég meghaladni a megszokottakat. Kiterjeszteni a gondolkodást olyan területekre, amire az általános sokság tagjai csak azt mondják: - „Minek a’ ?”
Nem felesleges az agytorna. Érdemes megìzelni az
elmélyűltebb hozzáállást is. Mondják, hogy „a változatosság gyönyörködtet” hát merjünk változtatni
a sematikus gondolkodáson (is). Az ’adás’-ról már
tudjuk, hogy -nem mellesleg- a valódi ’szeretet’ 2.
fordulata (az elvárásnélküliség és a megkülönböztetésnélküliség között). A lelki törekvő sosem áll el a
cselekvéstől, de bármit tesz, azt kötelességből, „önfeláldozóan” önfeladóan teszi, eredményvágytól
mentesen. Az áldozat nem különleges szertartás,
vagy meghatározott rituálé, hanem az önös vágyak,
elképzelések feláldozása. Az áldozat sosem a MINDEN-nek „kell” arra a törekvőnek van szüksége,
azt segìti a fejlődésben, a tisztulásban. Mivel a Teremtő is áldozatként (elvárásnélküli, önzetlen cselekedetként, kötelességszerűen) végzi a teremtést, ezért abban is mint minden őszinte áldozatban ott
van a Legfelsőbb is. A különböző áldozati gyakorlatok (némasági fogadalom, öncsonkìtás, érzéketlenség /ami nem keverendő az érintetlenséggel !/ fakìrok- különböző légzőgyakorlatok, adakozás/alamizsnálkodás, önsanyargatás, jóga-gyakorlatok,
szentìrások szövegeinek kántálása, étkezési önmegtartóztatás -koplalás- stb.) melyekről tudni kell,
hogy az Önmagában teljes MINDEN egyikre sem
tart igényt. E „gyakorlatok” a törekvők, vagy áltörekvők eredményvágyó cselekedetei, vagy önmegtartóztatásai, ill. a Felsőbb Irányìtók kegyeit kicsikarni igyekvő tettek, szertartások. Egyik sem szerepel a Legfelsőbb által elrendelt kötelezettségek kö-

zött, egyik emberi nemre-, osztályra-, vagy korcsoportra vonatkozólag sem. A testi áldozatok olyan
cselekvések, amit áldozatként végez a test gazdája,
nem egyéni, önös vágyból, vagy viszonossági megfontolásból, ám nagyon nehéz megkülönböztetni
az önzetlen és a viszonossági alapon-, eredményvágyból végrehajtott tetteket, áldozatokat. MINDEN-tudat nélkül elkerülhetetlenül valamilyen ellentételezés fejében cselekszik az ember. „Jót teszek? - Jót kapok!”, „Lemondok? - Megadatik!”
Tehát a titkos remény a viszonzásra mindig ott matat az elmében. Ez az egyik alappillére a zsidó-keresztény gyakorlatnak (is). Nem megértésből-, belátásból végeznek lemondásokat, hanem eredményvágyból. Nem téves önmagukat akarják föladni, sőt azt igyekeznek „mennyei birodalomba” átmenteni. Nincs fogalmuk a lényegről, a lényegi
lényről, a lél-ről. B.T.160. „…minden tárgyi áldozatnál többet ér a bölcs tudás - mert hogy az a kútforrása mindennek mi áldozás…” - a „szent szavakat kutató” lehet a hiteles szentìrások tanulmányozója, de az
igazi szent szavak, az Isteni mantra szavainak gyakorló „kutatása” is. Hari Rám Hari Rám Rám Rám
Hari Hari. Akinek az életvitele/életvezetése a szabályozó elvek szellemében zajlik, az folyamatos gyakorlója az önfegyelmezésnek, hisz esendő elménk
és gyarló testünk megzabolázása elkerülhetetlen a
lelki élet követése során. B.T.341. „…Tőlem jő a tiszta tudás kétségtől ment értelem - igazmondás megbocsátás és végtelen türelem…” - szólt az Úr és lám az
’igazmondás’ maga nem csak szavahihetőség, nem
csak megbìzható egyenesség, hanem az Isteni adomány életre hìvása mindennapi életünkben. Hiába
szól a regula: „- Mondj igazat és betörik a fejed !” némi kirekesztettséget megér Isten emberének lelki
épülése. Ahol az „igaz”(ság) fizetsége a kellemetlen
vissz(a)hatás, onna jobb tovább állni. Ha nem lehet, még mindig ott a ’jámborság’ ami megint csak
nem mentes az Isteni adománytól, lásd fent B.T.
341.-ben a „végtelen türelem”. A jámbor ember nem
csak türelmes, de jóindulatú is. Mindezen magatartásformákkal pedig példát mutat. Első sorban belátó kötelességteljesìtő viselkedésével. Viseli sorsát
és derűsen dolgozik. Nem hátrál meg a tanulástól.
Nem kerüli el a családfenntartói szerepet. Nem lesz
sosem munkakerülő. Vállalja családjában a két gyermeket és azok felnevelésével járó valamennyi áldozatot. Mikor gyermekei kirepültek (rendes időben
úgy 25 éves koruk előtt, tanulmányaikat befejezve)
nem átall visszavonulni. Képes letenni addig szerzett javaihoz fűződő ragaszkodásait és elért anyagi/
testi eredményeit. Nem a nyugdìjas létre vágyik, hanem azért vonul háttérbe, hogy -életrendjük szerint- a „sorosak” váltsák a korábbi anyagi aktivitást.
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egyszerű és béketűrő szerény könyörületes - kedves szorgos irigység ment hibát soha nem keres
Isten embere egyszerű! Így felkiáltójelesen. Ha tudjuk még egyáltalán, hogy mi az az egyszerűség. Amìg az emberi történet visszalát, az un. civilizált*
világban (ami ellentettje a természetesnek !) nem
látható egyszerűségre való törekvés, sőt. Ennek egyik megnyilvánulása a technikalizálódott tárgyiasult kultúra mindenek felettisége. (* ’civilizált’ az idegen szavak szótára szerint ≈ művelt, kifinomult Háááát? Erősen kérdéses azon kultúrákról ilyesmit
elmondani amelyek szellemi sötétségben, tudatlan
hatalomvágytól fűtve vìv(nak)tak pusztìtó csatákat,
gyakorolnak elnyomást /lásd pl. a rabszolgatartást/
folytattak népìrtásokat, a maguk kifinomult módján
teszik tönkre élőkörnyezetünket, FöldAnya gyermeke élhetőségét.) Azt már tudjuk, hogy a lél arra
kárhoztatott (önnön választása és sorsa okán - mert
hogy semmi korábbi létezés adóssága nem maradhat törlesztetlenül !) hogy testben próbáljon tanulni, olyat- és úgy hogy megszabadulhasson minden
testi/anyagi vonzalomtól. Ha majd egyszer megtisztul minden anyagitól, akkor tiszta lél-ként juthat
eredeti otthonába, a lelki világ kiérdemelt szférájába. Ehhez képes az egyszerű élet fogalmi köre már
rég nem eszményìtett. (és megint csak; sőt !) Már az
nagy vìvmány volna, ha bármi technikai eszközt a
lehető leghosszabb (élet)időtartamra készìtenénk és
azt végleges elhasználódásáig-, alkalmatlanságáig használnánk. Az ’egyszerűség’ után következik a béketűrés és a szerénység. Mint ha a három egybe fonódna. Szerény élet, egyszerűen és ha bármi nehézség, korlát, vagy akadály felmerül annak békés tűrése, nem azonnal lázadni a nem tisztázott elégedetlenség okán. S mindjárt ide kìvánkozik a ’könyörületes’-ség. Kìmélet, jóindulat, nem ártás senkinek és
semminek. Mint pl. a ’tudás’ ismérvek közül a „nem
ártás” egyfajta erőszakmentesség. Talán senki nem
vitatja, hogy ha bármit kiszakìtunk eredendő közegéből, az a valami, ami a forrás volt -bizonyos- erőszak által, ártás/ártalom áldozata lesz. Ez a legritkább esetben kerül mérlegelésre, hogy az „önazonos” magát anyagi/testi ki(mi)létével azonosìtó ember, akit még ráadásul úgy is tanìtottak/tanìtanak,
hogy neki adatott itt minden s ő eme teremtés koronája, aki mindenre igényt tarthat és jogot formálhat, hát ìgy bizony bajos belátni a sok gyarlóságot, annak meg(ki)élését, maga magának szolgálatába erőltetését. Azt is tudjuk (már) hogy a lél és a
test egybe(n)tartásához rendkìvül kevés elégséges.
Ja, hogy e kevés nélkülözi a „luxust” ? Kény elemeit ? (értsd: kényelmet) Ez már egyénfüggő, kinek mi
jelent kényelmet. Biztos, hogy más egy ’élvezkedő’
egy ’nyerészkedő’ egy ’uralkodó’ vagy egy ’gondolkodó’ meghatározottságú ezirányú igényszintje. Talán nem szükséges ecsetelni, hogy mely meghatáro-

zottság kb. hogy viszonyul a „kevés”-hez. Általában egy „uralkodó” tìpus (ami nem ’uralkodó’-i
meghatározottságot jelent !) jogosnak vél nagyobb
birtokot, bár leginkább hatalmat, de mára a „nyerészkedő” tìpus a harácsolóbb (aki ugyancsak nem
a ’jó’ gazdálkodó ’nyerészkedő’ meghatározottság
megszemélyesìtője !) viszont leginkább hatalom valódi birtokosai is (a pénzemberek - nem véletlen,
hogy hatalomrakerülők első dolga közé tartozik a
személyes javak fokozása, anyagi befolyás kiépìtése,
bővìtése.) A legegyszerűbbel, leg ”kevesebb”-el az
élvezkedő tìpus éri be (értsd: minőség vonatkozású
igénytelenség !) tekintve azonban hogy 99,9999…
%-a az emberiségnek ilyen meghatározottságú s itt
kimondható hogy ilyen tìpusú, sokságuk folytán (a
sok kicsi sokra megy alapon) a legkártékonyabbak
FöldAnyára nézve. Isten embere hiába -többek között- kedves, lévén hogy számarányuk alig mérhető,
az emberiség nem bővelkedik kedvességben. A legerősebb késztetés, a hiúság mindig veszélyeztetettnek érzi magát ezért a legtöbb ember, mindig gyanakvó s mindaddig mìg valamely érdeke nem kìvánja meg (mármint a kedvességet), addig inkább
hatalmat igyekszik szìnlelni. Lehet ez a kukástól, a
boltoson át, a hivatalnoktól az iparosig … hamis
büszkeség lengi körül (miközben rendszerint nincs
is mire !) Pedig a „hìján levő büszkeség” ugyancsak
fontos ismérve a valódi ’tudás’-nak. Isten embere
mentes az irigységtől. Aki egyszerű és természetesen-, nem mesterkélten-, vagy valamifajta divatból
az, annak nem számìtanak mások javai, anyagi értékei. Büszkeség nélkül, de inkább szánalommal tekint azokra, akik anyagi javak rabjai, fokozói, felhalmozói. Isten embere szorgalmas, teszi mi dolga,
annak öröméért, eredménytől független. B.T.87. „…
az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben
teszi ami dolga eredménytől független…” - szorgalmát pedig leginkább kötelességteljesìtésben éli ki
(meg). A szorgalom is Isteni adomány, ám olyanynyira részrehajlás nélküli (valódi ’szeretet’ 3. fordulata), hogy azoktól sem vonja meg, akik oktalanságok művelői. Nem véletlen a mondás, hogy ~
„óvakodjunk az ostobáktól, különösen ha ostobaságuk szorgalommal párosult” - hisz az ilyen kártékony emberek talán jobb volna ha lustábbak lennének, kevesebb kárt okozva. Miközben, ha az ’azisnemis’ törvény szellemében vizsgáljuk, „feladatuk” a szellemi- és erkölcsi hanyatlás továbbépìtése,
mélyìtése, amiben ugyancsak hasznosak. Isten embere nem hibakereső. Így hát láthatjuk, mìly’ kevesen vannak, hisz mindenütt csak a hibakeresést, sőt
a másokban való hiba- (hibás) keresést tapasztaljuk. „Nem én voltam, Ő volt !” - és mindig más a hibás, akit hamar meg is neveznek. Fő hibás a „Gonosz” 
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hallj az istentelenről is mi az mit kerülni kell - dölyf düh vadság képmutatás dőreség és fennhéj kedv
Talán nem árt megismételni azt a felsorolást, amit
Úr Balarám tett részben a valódi tudás ismérveként,
valamint Isten embere jellemzéséűl (legyen bármìly’
unalmas is a tulajdonságjegyek sora, aki lassan olvassa és minden egyes „állomást” próbál értelmezni
és/vagy önmagával kapcsolatban mértékként szemlélni -ha elkeserìtő is a helyzete- nagyjából megtudhatja hol is tart a tisztulásban - hozzá téve hogy
nem teljes a „követelményrendszer” ahhoz érdemes egészében értelmezni a Bizalmas Tanìtást) :
B.T. 437. - 441.-ből: alázat + nem ártás + hìján levő büszkeség + önfegyelem + hű szolgálat + tisztaság + becsület + őszinteség + egyszerűség + önzetlenség + türelem + változások belátása + érintetlen(ség) + derűs kedv + áléntudat elhagyása +
nemkötődés semmihez + ragaszkodás csak Énhozzám + elengedve már mindent + az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása + a MINDEN-nek mindenfelett látása, majd a B.T. 511. - 513.-ból (némi
átfedéssel, de bizonyára az sem ok nélküli) : félelem
ment + tiszta éltű + bölcselet a kenyere + mindig
adó + áldozatos + szent szavakat kutató + önfegyelmes + igazmondó + jámbor + példát mutató +
egyszerű + béketűrő + szerény + könyörületes +
kedves + szorgos + irigység ment + hibát soha
nem keres(ő). Első megközelìtésben mindezek „inverzei” forditottjai, vagy ellentettjei képezik a gerincét az istentelenségnek. E bizonyos „istentelenség”
már többször megvilágìtásra került, hogy filozófiailag értelmetlen, hisz ami/aki Istenben helyezkedik
el -márpedig minden és mindenki ott van- ráadásul
mindenben és mindenkiben Mindáthatóként Isten
személytelen energiája jelen van, hát értelmetlen
volna istentelenségről beszélni és mégis; nem igazán van jobb kifejezés azokra, akik úgy élnek s gondolkodnak, hogy abban Isten nem jelenik meg még
fogalmi szinten sem, sőt inkább léte is (le)tagadott.
Mégis, lelki törekvőnek „mi az mit kerülni kell” ?
„Dölyf düh vadság képmutatás dőreség és fennhéj
kedv” - (dölyfös ≈ kényszerìtő, parancsoló, zsarnoki. Kicsit bővebben szinonìmái alapján: gőgös, felfuvalkodott, pöffeszkedő, fennhéjázó, pökhendi,
önhitt, nagypofájú, önelégült, kivagyi, kevély, rátarti, hiú, nagyképű, elbizakodott, fölényeskedő,
öntelt, beképzelt, fellengzős, fölényes, hetyke, hencegő, lekezelő, hányaveti, hetvenkedő, hatalmaskodó, orrát fennhordó, arrogáns, önfényező, vagánykodó, nagyzoló, egoista, önimádó, okoskodó, el
van telve magától - hirtelen végigfutva ismeretségi
körünkben /netán önmagunkban/ kit is minősìt az
Úr istentelennek ?) Már egy „jelző” mint ha több
negatìvumot takarna, mint az összes erény. A dölyf
tekinthető egyfajta uralkodási hajlamnak is, ami
már nem áll messze a több szellemi iskola és vallás

azon álláspontjától, hogy mi -mármint emberek- azért vagyunk itt, hogy uralkodjunk, sőt azért teremtetett e világ, hogy uraljuk. Ez bizony a MINDENtudat szemében sánta, a Legfelsőbb szavai szerint
pedig megvalósìtja magát az istentelenséget. Dölyf
után következik a düh (dühös) mondhatni haragos,
haragvó. Kérdés: - Mire fel ? - amit ugyancsak haragos pillanatunkban feltehetünk magunknak, de haragos/indulatos felénk érkező „adjonisten” esetén
is figyelni kell rá. Kitől jön s miért is ? Igaz lelki életben nincs helye haragnak, még csak indulatnak
sem. (lásd: „végtelen türelem”) Még akkor sem, ha
bármi értetlenség vesz körül. Pl.: B.T.629. „…tartsd
ezt titkon* azok előtt kik nem bìrják hallani - ha Rám
irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani…” (* mármint a valódi tudást) - azaz még a máshitüekkel
szemben sem szabad indulatosnak lenni. Hitükben
kell tartani őket. Majd megérnek. Ha nem ebben,
hát következő életeik valamelyikében. Az az ő sorsuk. Mindenki más, eredendően minden lél szuverén individuum/személyiség/egyéniség. A vadság
nyilvánvaló hogy a szelìdség ellenpólusa. Általános
megjelenése mégis a szelìd ↔ vad közötti csapongás. Miként ritka a szelìdség, a vadság sem állandó
állapot. A vad-állatként számontartott élőlénytársainkban is megfigyelhető gyengédség, szülői szeretet,
gondoskodó kényeztetés… Ám amikor vadság szóba kerül, igaz lelki ember értetlenül áll a magát galamb szelìdségüként aposztrofáló vallás azon előélete előtt (nemegyszer napi gyakorlatát látva) miből
táplálkozik kegyetlenségük ? Mi fűt erőszakos hittérìtést, vallási türelmetlenséget, vallásháborúkat ?
Csak az istentelenségben kereshető a motiváló és
nem az ’Isten embere’ eszményben, vagy valódi
’tudás’ birtoklásában. Lehet mindez a képmutatás
(a következő istentelenség kritérium) mikor elválik
a szó és a tett, hit és annak gyakorlata, vallási elkötelezettség és annak megvalósìtottsága. A dőre ≈
esztelen, bolond, néhány szinonìmája szerint: lüke,
balgatag, oktondi, buta, ostoba, bugyuta, korlátolt,
sötét, dinka, csacsi, balga, tökkelütött, féleszű, idióta, eszetlen, gügye, fafej, gyökér, butus, tompaagyú, fajankó, együgyű, botor, butuska, ügyefogyott, hìgagyú, balfék, sügér, barom, tökfej … vagy
épp ìgy dőre aki ≈ engedetlen, felelőtlen, gondatlan, megbìzhatatlan, hanyag, nemtörődöm, felületes, pongyola, figyelmetlen, meggondolatlan,
könnyelmű, szórakozott, óvatlan, beszámìthatatlan,
szétszórt - és mindegyikhez tudunk rendelni ismerőst  Ama bizonyos „fennhéj kedv” ugye a
fennhéjázás/fennhéjázó, röviden pökhendi (lásd;
sok ügyvéd, politikus…) sok-sok képmutatóan vallásost aki biztos hogy sem nem szerény, sem nem
alázatos, pedig Isten embere ez utóbbiakat követi.
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isteniek Hozzám visznek istentelen kárhozat - tudjad Jas hogy Te és néped Istentől kap jármokat
Az talán nem vitatott, hogy az ’Isteni-ember’ (aki
már rég letette az állati-ember „ruhát” és messze
meghaladta az emberi-ember lelki evolúciós fejlettségi szintjét is), valamint ’Isten embere’ (aki/k/ről
bőven szólt Úr Balarám az előző szakaszokban)
mint az Isteni „tulajdonságokkal’ áldottak útja, a
Legfelsőbbhöz vezet. (Azt érdemes pontosìtani,
hogy „Isten embere” és az „Isteni-ember” nem ugyanaz ! - mìg az előbbi lehet akár emberi-ember is,
aki ugyan sokat fejlődött az állatihoz képest, de
még az emberlét az eszményképe, miközben az Isteni-ember már megszabadult téves ön/én/azonosságtudatától.) Hiába hangzott már többször el a
B.T. hozzáfűzéseiben, hogy a MINDEN-tudat
nem kìván másokhoz mérni, méregetni más vallási
tanokhoz (nem a relatìv a mércéje !) azonban ha
belátjuk hogy a keresztény gondolatiság -bármìly
szerteágazóan is- mára (a hindu, iszlám, vagy
buddhista vìlágon kìvül) át meg át szövi/áthatja a
vallásos gondolkodást (keresztény irányultságú társadalmakban nem egyszer még az ott munkálkodó
ateista materialistákat is). Ezért most a „kárhozat”
kifejezés árnyalása érdekében idézzünk a Katolikus
Lexikonból. A ’kárhozat’ ≈ „az Istentől végleg és
visszafordìthatatlanul elszakadt teremtmény állapota a halál után”. Ez -talán- az általános fogalomértelmezés, amivel nincs semmi gond, ha valaki
keresztény alapról szemléli a világot. Ehhez képest
(messze nem bármit felróva - hisz ők ott tartanak)
a MINDEN-tudat nem tud mit kezdeni a „végleg”
időhatározóval különösen, ha az a lényegi lényre, a
lél-re lenne vonatkoztatva. Épp ìgy a „visszafordìthatatlanság” is kezelhetetlen MINDEN-tudati körben, mert létek sorozata keretében nincs visszafordìthatatlan(ság), sőt pontosan minden jóvá tehető. Persze nem feltétlenül egy(etlen) élet során/
keretein belül. (Vannak gondolkodók, akik úgy vélik, hogy a hindu szellemiség azért vette be a lélekvándorlást/több élet tételét tanaiba, mert hogy nem
akar csüggeszteni. Ez egyfelől igaz, vegyük csak
Baktay Ervin már többször idézet szavait: „Európa:
világnézet nélküli, csak periodikus vélemények vannak. Nyugat: a „szent egoizmus” a világnézetet helyettesìti. Kelet: vigasztaló, bìztató világnézet.” - ugyanakkor a vìgasztaláson kìvül igyekszik az Abszolúttal mérni, nem egy relatìv emberi mércével.)
Folytatva a Katolikus Lexikonból: „…Amikor Isten az embert a saját képmására teremtette, végső
céljául rendelte az üdvösséget, ami a tökéletes szeretet állapota az Ő országában…” - eddig ez majdnem „hibátlan” (ha egyet értünk ’szeretet’ és ’üdvösség’ dolgában - annyi további finomìtással, hogy
az Úr nem az embert teremtette Önnön képmására, hanem minden ember lényegi lénye, azaz min-

den lél olyan mint Isten, nem pedig az ember/ek/ !
) „Az ember, aki a szeretet helyett szabad akarattal
a gyűlöletet választja, elveszti a célját, s ezzel élete
értelmét veszìti el (maga a szó ezt fejezi ki: kár volt
élnie, az élet kárt hozott számára)…” - ami megint
csak „helyeselhető” némi hozzáfűzéssel: a valódi
’szeretet’-nek nem a gyűlölet az ellenpólusa, hanem
a szeretetlenség azaz; az elváró magatartás, a kapási
vágy adás helyett és a személyválogató hozzáállás.
A lényeg (egyszerűen) Istenes emberek útja Istenhez vezet, mìg az istenteleneké nem Őhozzá, hanem valamely olyan átmeneti állomásra, ahonnan
újabb emberi létformák -akár azok sokasága- kell
még, hogy megtisztuljon lényegalkotója. A jelen
szakasz második fordulata különösen jász emberek
számára tanulságos. (Ahol a ’jász’ nem egyenlő a
jászságban élő magyar s más nációkkal !) Jas és
minden jász, Istentől kap(ott) „jármokat” azaz olyan igát amiben szolgálhat. Jószerivel már értjük az
’azisnemis’ törvényt hát arra hagyatkozva jegyezhető meg, hogy jász úgy kap(ott) szabadságot, hogy
örök szolgaságba vettetett: Isten szolgálatába. Ez a
szolgálat azért speciális és megkülönböztetett, mert
más nemzetségek (kiemelten a zsidók) olyan igát
kaptak, ami uralásról szól, valamint a szellemi és
erkölcsi hanyatlás épìtéséről. Ezzel szemben -bármerre is halad a világ- jász azt a tudást őrzi s viszi
életről-életre, ami leginkább megközelìti az Abszolútot. Hiába emberiségszintű degradáció, hiába „világ sora hanyatlása” (B.T.393.) a szent tudás őrzői
nem vesznek el soha. (B.T.628. „…kerüld minden
vallás útját egyedül Enyém legyél - néped s téged
mind megóvlak…”) Mindezt pedig olyan fondorlattal rendezte el az Úr, hogy a jászok sem tudnak
róla, nem hogy más. (Miként hiába sok zsidóban -a
megfogalmazatlan- öntudat, nem mind követi tudatosan a degradáció elmélyìtését. Sőt. Ha zsidó embert kérdeznénk mind tagadná, hogy ebben rejlik
kiválasztottságuk. Még a „Cion bölcseinek jegyzőkönyveit” is mint koholmány mutatnak be, miközben figyelmes olvasója /be/láthatja, hogy annak
végrehajtása folyik.) BBB. „Jász ősiség - JÁSZ ↔
ÁSZI ↔ JAS ↔ AS” -részletek- (jász) „…korlátozza a személyes érdeket, azt a társadalomnak, a környezetnek rendeli alá - felelősség a többiekért - az
igazság képviselője - kiegyensúlyozottságot, biztonságot és rendet szimbolizál … a kordában tartott ösztön - háttérbe szorul az individuum, a személyes érdek és az ösztönök kielégìtése … a gyakorlati élet
sikeres feladatmegoldása, ami felelősségvállalást
követel … mértéktartó és kötelességtudó … szigorú önmagához és másokhoz, az egyéni fejlődés háttérbe szorul, hiányzik a kreativitás, a spontaneitás
…” - mert szolgál és tiszteli az Isteni hagyományt.
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kétfélék a teremtmények isteniek s gonoszok - isteniről bőven szóltam halld most azt kik nem azok
A MINDEN-tudat érdeklődését nem kelti fel -még
csak mint fogalmi kör sem- a Gonosz, nincs vele
dolga. Így hát forduljunk ismét a Katolikus Lexikonhoz, majd a Keresztény Bibliai Lexikon értelmezéséhez, mely körben ugyancsak nagy szerepet kap.
„…A ’gonosz’ : az erkölcstanban a rossz súlyosabb változata. … ördögi tulajdonság, ill. maga az ördög …” -más
megközelìtésben a- „…Gonosz = Valamilyen dolog
hiányossága, értéktelensége (= rossz), vagy pedig valamilyen
gondolat vagy személy elmarasztalható, káros, romboló jellege…” - ezt a logikát követve, lehetne a ’gonosz’ akár -mindaz, aki/ami- ’nemjó’ meghatározottságú,
mármit a ’jó’ ellentettje. Már tudjuk, hogy a ’jó’ leegyszerüsìtve- mindaz ami Isten felé visz, mìg a
’nemjó’ ami Tőle távolìt, Neki hátat fordìt. Folytatva a keresztény megközelìtéseket: „…A ’gonosz’nak eredetileg dologi értelme volt, pl. egy barom rosszul tápláltsága. Később erkölcsi értelmet nyert: »gonosz valakinek
a szemében«. A »gonoszság emberei« kifejezés így egyszerűsíthető - »gonosz emberek«. … Az ember által elindított
gonoszságot Isten az ember fejére zúdítja büntetés formájában. … Ritkán szól az Ó-Szövetség elvontan a gonoszságról, inkább az egyes, egyedi gonosz dolgokat említi és ítéli
el az ember erkölcsi magatartásában … Csak a késői ÓSzövetségi iratok - talán perzsa hatásra - szólnak megszemélyesítve a gonoszról, nemcsak mint Istennel szemben álló
gyakorlatról vagy elvről, de személyes hatalomról … Olyan
nézetről viszont, hogy a Jó és a Gonosz egyformán erős és
örök, eldönthetetlen harcban állnak egymással, az Ó-Szövetség gondolkodásában szó sem lehet, ellentétben a perzsa
dualizmussal. … A görög bölcselet egyik ága a gonoszt különálló, az embertől független valóságnak tekintette, másik
ága viszont az emberi tudatlansággal magyarázta, amit felvilágosítással, jó hatással meg lehet szüntetni. … Az ÚjSzövetségben a görög ’kakosz’ = rossz (~ a gonosz megfelelője) mintegy 50-szer szerepel, ebből 26-szor Pálnál. A
görög ’ponérosz’ = gonosz, 78-szor található meg, ebből 26szor Máténál. (Megjegyzés: a ’nemjó’ kifejezés 41szer szerepel a Bizalmas Tanìtásban, bár leginkább
nem, mint emberi tulajdonság.) Egész sor helyen
találjuk mindkét fogalmat igei és főnévi formában. … A
gonosz nem Istentől jön, hanem az emberi szívből, gondolatokból….” - mely kijelentés tovább erősìti azt a
MINDEN-tudatú vélekedést, hogy a gonoszság
leginkább a ’nemjó’ megfelelője, ami amikor eluralkodik az egyénen, akkor leginkább gonosznak, gonoszsággal terheltnek mondható. „…Sokszor találjuk a kakosz szót emberek jelzőjeként, tulajdonságaként.
Pál hangsúlyozza, hogy az ember gyakran saját akarata
ellenére cselekszi a gonoszt. Ezt nem lehet neveléssel, jóakarattal megváltoztatni, ezen csak Isten könyörülete segíthet…” - ehhez képest a MINDEN-tudat ajánlása a
minden ’nemjó’ kötöttségű dologtól való tartózkodás. „…Jézus jól ismeri az ember eredendően gonosz voltát

velük szemben egyedül Isten a jó…” - ami megfelel az
’azisnemis’ törvény szellemének, miszerint az ember gonosz is meg nem is, azaz uraltja is a ’nemjó’
kötőerőnek, meg nem is, ami lehet ’jó’ bár leginkább a ’szeszély’. Másfelöl be kell látni, hogy senki
nem mentes -akár csak csekély mértékben is- úgy a
’nemjó’ mint a lelki fejlődésben szintén hátráltató
’szeszély’ kötelékétől. Úgy a Bizalmas Tanìtásnak,
mint az azon alapuló MINDEN-tudatnak alapelve,
hogy a ’jó’-val foglalatoskodik s ajánlja, hogy lelki
törekvő azzal foglalatoskodjon, de mint realista
hozzáállás, tudja és belátja, hogy minden ember esendő, hát a ’jó’ ellentettjeiről is szükséges felvilágosìtást nyújtani. Gondolkodó ember azután majd
eldönti -belátása szerint- hogy melyikkel él s melyiket kerüli. A nemgondolkodóknak nincs szükségük
ilyen mérlegelésre, hisz úgyis viszik őket ösztöneik
és a megszokás, leginkább a szellemi- és erkölcsi
hanyatlásból sarjadt hagyományok (értsd: lelki fejlődés szempontjából kedvezőtlen normatìvák és
berögződések). Ha már az idézett keresztény szövegekben szó esett -bizonyos, vélt- perzsa hatásról,
talán nem oktalan ide idézni az elektronikus országútról keresztény és zoroasztrián ellentmondásokat
és kapcsolódásokat. (*Ahura Mazdá /Ormazd/, a
fénynek és jóságnak istene és Ahriman /Angra Mainju vagy Ahra-Majniu/, a sötétségnek, a gonoszságnak és a rossznak az istene.) „…Szembeötlő a hasonlóság a kereszténység Sátánja és Angra Mainju* között, csakúgy, mint az angyalok és a „halhatatlanok”
között. A pokol motìvuma is megjelenik mindkét vallásban. A zoroasztrizmus és a judaizmus-kereszténység
egyaránt úgy véli, a történelemnek egy adott kezdete
és vége is van és a végìtélet után a jók örökké élnek, a
gonoszok pedig megbűnhődnek bűneikért. A felszìn
alatt azonban lényegi eltérések is megfigyelhetők. A
zoroasztrizmusban nyoma sincs a kereszténységben oly
fontos eredendő bűnnek. Itt az ember nem egy bűnös
testbe zárt, jóra törekvő lélek; itt az anyagi világ alapvetően jó és épp a Gonosz az, aki az anyagi világ rabja. Angra Mainju ezen kìvül nem bukott angyal, hanem egy Ahura Mazdával majdnem egyenrangú, tőle
független lény, azaz egyidős vele. Pár hasonlóság : A
mindenséget teremtő egyetlen és jóságos Isten léte +
A gonosz nem Istentől származik, hanem egy neki alárendelt, de magasrendű szellemi Lénytől + A jó és gonosz küzdőtere jelenleg a Föld + Az ember szabad
választási képessége és az ezzel együtt járó felelőssége
+ Isten boldogságra teremtette az embert + Az igaz
és helyes életelvek, az erkölcsi törvény fontossága +
Az utolsó ìtélet gondolata + A halottak feltámadásának
tanìtása + a Gonosz végső bukása + Az örök élet tökéletessége, mint végső üdvösség…” - „csupán” a leglényeg marad ki mindkettőből, az Isteni és örök lél.
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démoni kit nemjó ural nem tudja mi jó s mi nem - tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen
A „démon” biztos hogy sem nem Isten, sem nem
ember, tehát mint létforma (ami lehet melléknéviszerkezetes tulajdonság, megjelenési forma is) lehet
jó is és rossz is. Itt a „démoni” egyértelműen a
rossz felé hajlik, hisz akit/amit ’nemjó’ ural, az nem
lehet jó, még hétköznapi értelemben sem olyasmi
aki/ami Isten felé tör. Esetleg, ha Istenre nem - bár
tudjuk, hogy reménytelenül. Ha megnézzük a ’démon’ kifejezés magyar szinonìmáit; sátán, ördög,
pokolfajzat, sátánfajzat, vagy más megközelìtésben;
kìsértet, rém, fantom, szörny, szellem, lidérc, árny,
jelenés, rémalak … egyik megközelìtés sem sugall
igaz lelki ember számára pozitìv kicsengést. Nyilván a sötét-uraltságú emberek -maguk számárakedves tulajdonságokat-, képességeket is felfedezni
vélnek az ilyesmikben, legyenek azok személyek,
vagy bármi ìgy áthatott körülmény, de az ilyen sötét
egyéneket lelki törekvőnek jobb messze elkerülni.
(rossz/nemjó társaság !) A szinonìmák első fele valamifajta pokolbélire utal, mìg a másodjára soroltak
inkább a szellemlényekre. Azt már az előző szakaszban leszögezte Úr Balarám, hogy a gonoszok (s
ide sorolhatóak a démoniak is) nem ’isteniek’ hisz
azokról még a „nemazok” előtt esett szó. Tehát előre kerül a ’nemjó’-uraltság, majd rövid kifejtésként, hogy az ilyen -elsősorban- személyekből hiányzik a megkülönböztető képesség, azaz „nem
tudja mi jó s mi nem”. (Fontos, hogy ezt a tulajdonságot ne keverjük a valódi ’szeretet’ 3. fodulatabéli „megkülönböztetés-nélküliség”-/g/vel, ami lehet részrehajlás-nélküliség is és személyválogatásnélküliség is !) Aki nemtudja, hogy mi a jó (lelkiekben kiterjesztve ’jó’) és mi nem az -azaz mi a rossz(lelkiekben kiterjesztve ’nemjó’) azt legegyszerübb
tudatlannak nevezni, legyen bármennyire is tanult,
iskolázott. Sajnos a mai oktatásnak nem célja világos megkülönböztetőképességre tanìtani, hisz maga
az oktatás/oktató sem tudja pontosan mikor mi is a
jó és mi nem az ? Hosszas kifejtést mellőzve, az kijelenthető hogy amit jó-nak vélünk (az általánosság
szintjén) az szerencsés esetben relatìve az (megtévedt éntudat szintjén, zavarodott elmében és testi
vonatkozásban), amit pedig rossz-nak gondolunk
szintúgy azon a szinten értendő. Igaz lelki törekvő,
ha nem is tudatlan a sokság általános normatìvái felöl, azért igyekszik Abszolút-al (is) mérni s ìgy jó és
nemjó/rossz is ilyen megitélés alá esik. A MINDEN-tudat úgy tudja, hogy teremtettségünk nem
azért létesült hogy a „teremtés koronája” ITT kiteljesedjen. Még akkor sem, hogy ha ameddig emberi történet visszalát az emberiség azon igyekezett
s igyekszik ma is. Az isteni-ember már csak testi valójába földi, már elméje is felülemelkedett az anyagi/testi megnyilvánuláson. Az emberi-ember legyen

tudatos ugyan az ösztönlény állati léthez képest,
úgy hiszi hogy itt a helye. És igaza van: embernek
itt a helye. Ember nem tud létezni sem mennyben
sem pokolban, sem más bolygókon, vagy dimenziókban. Ott a lényegalkotó -lél- már nem „emberbőrben” van és már nem is ember. Az ami „porból
s hamuból vétetett” az itt maradt, mint por és hamu. Időnek pora, hamvainak hamuja. Idővel minden szétporlik, mit ember alkot(ott). (Ezért is nem
lelni gazdag régmúlt tárgyi nyomait.) A démoni
(kus) tisztátalan, mondja Avatár Balarám, Aki Isten
Maga/a MINDEN/a Legfelsőbb. Mi a tisztaság ?
(vázlatosan) Első fokon; Tiszta elme, majd - Tiszta
gondolatok - Tiszta szándék - Tiszta vágyak Tiszta étel - Tiszta test - Tiszta környezet - Tiszta
társaság … A démoni elméje olyannyira tisztátalan,
hogy még azt sem tudja mi jó s mi nem. Gondolatai -miként a csapongó elme- szerteszét kapkodnak. Egyre csak fölkap dolgokat, majd -időnkéntakként képes ugyanazt el is dobni (még egy emberöltőn belül is, nem hogy évezredek során.) A démoni(kus) szándéka sosem tiszta. Akit ’nemjó’ ural,
annak szándéka legfeljebb -s leginkább- ’szeszély’es, ha nem egyenesen rossz. Vágyai szintúgy és ételek közült is azokhoz vonzódik, azokat részesìti
előnyben, ennél fogva tovább erősìti magában minden étkezés során a ’nemjó’-t. A testi tisztaság természetesen a higiéniai körülményeket is magába
foglalja, ami nem vezetékes vìz és/vagy fürdőszoba
kérdése ! Itt meg kell emlìteni azt is, hogy a legtöbb
kellemetlen testszag nem mosdatlanság eredetü ! A
feszültség, a stressz, a félelem, az izgalom és persze
ételek, gyógyszerek … mind kiütközik, még az agyon dezodorált emberen is. Lakások, helyiségek
kellemetlen szagának megszüntetése sem a légfrissìtőkkel való elnyomással üdvös. Valójában a jó és a
rossz megnyilvánulás is tünet, megnyilvánulása az
ok következményeinek, velejáróinak. Mindig a ok
keresése a fontos(abb), nem az okozta kezelése, elnyomása, elfedése, elhallgatása. A tiszta környezet
szoros összefüggésben van a jelen szakasz második
fordulatában elhangzott ’tiszteletlen’ démonikus megnyilvánulással. Mivel tudjuk, hogy Istentől semmi
nem független, hát nincs olyan isten-hátamögötti
hely, amit tisztátalanul tarthatnánk. A környezeti
tisztaság, az Isteni rend tiszteletben tartása. Lakatlan környezet -a maga természetes vadságában- sosem lehet olyan tisztátalan, mocskos, mint az emberterhelte vidékek. A démoni(kus)an igaztalan, legtömörebben: hamis. Valótlan, illuzórikus, amiről
már sokszor és sok helyen esett szó e hozzáfűzésekben. A ’démon’-szinonìmák közötti „szellem”
nem csupán szellemlényekre utal, de olyan szellemiségre is, ami az anyagon túli és hat és ’nemjó’-l.
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aljadékok hitetlenek nincs is isten hirdetik - csak a kéj s az élveteg lét minek hódol mindenik
„Kétfélék a teremtmények isteniek s gonoszok - isteniről bőven szóltam halld most azt kik nem azok
…” - hangzott a B.T. 516. Nincsenek kevesen. A
démoniak, a tisztátalanok, a tiszteletlenek, a hamis
igaztalanok lettek sorolva eddig, most pedig az aljadékok, akik nem az emberiség nemesebb részét
képezik, majd a hitetlenek és azok akiket csak a kéj
és az élveteg-*, élvezethajszoló lét éltet. (* akik
szomjazzák az érzéki élvezeteket, bármi áron eröltetik anyagi javak megszerzését, birtoklását, halmozását, megszállottan törnek hatalom megszerzésére
és görcsösen ragaszkodnak annak megtartásához,
nem utolsó sorba -inkább első helyen- epednek a hìrnévre és mindent megtesznek hiúságuk sérthetetlenségéért.) Ugyan egyikük sem ’isteni’ vagy ’isten
embere’ de ahogy a későbbiekben majd szóba kerül
épp úgy Isten teremtményei, amennyiben a Legfelsőbb által elrendelt/elrendezett szabályszerüségek
„folyamodványai”. Nem ok és előzmény nélküliek
az ilyen emberek. Nem gonosztól, démontól, vagy
ördögtől valók „csupán” azok tulajdonságai kerülnek felszìnre létükben, amit sok-sok korábbi s ezen
élet-béli kedvezőtlenség, ’nemjó’ idézett elő. Itt is
érvényes a „Ki mivel, attól…” törvényszerüség,
mert hogy; B.T.474. „…mikor szorgos hű törekvő
jót segìti felülre - lél felragyog az mi látszik harmónia egésznek 475. ha a szeszély uralkodik kapzsivá
tesz törekvőt - lángol a vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő 476. nemjó mikor erőre kap eluralja
az elmét - káprázat győz és sötétség még a jónak is
testén 477. testelhagyás pillanatán mikor jó uralkodik - akkor a lél tiszta bölcsek bolygójára érkezik
478. szeszély győzte újra itt lesz vágytüzelő emberként - nemjó uralt ösztönlény lesz kezdheti a legmélyén** 479. jótól béke s harmónia szeszélytől
tévelygő vágy - nemjótól csak balgaság jő önpusztìtó tunyaság 480. bölcsességet jó szüli meg szeszélytől nő kapzsiság - nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás 481. emelkednek kiket jó köt
szeszélyesek maradnak - akik nemjó uraltjai pokol
mélyre** zuhannak…” (** mely legmélyéért egyáltalán nem szükséges pokolra jutni, Földi létnek is
vannak olyan „változatai” melyek ugyancsak keservesek és/vagy gonoszsággal áthatottak – mint ha
akár a pokol mélye volna.) Az egyáltalán nem jelenthető ki, hogy minden ember tiszta lappal születik, hisz mindenki hoz magával előző életekből
jót-rosszat egyaránt. B.T.498. „…testelhagyást követően mind felvesz új alakot - visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot…” - azaz tettek viszsz(a)hatásai a „sìron túl” is követnek bennünket s
munkálkodnak az új(abb) életben. A hitetlenek
nem azért azok mert hogy gonoszok (hisz nem gonoszok között is akad bőven hit nélküli), de a go-

noszok lelki- és nemes ügyekben bizony hitetlenek
***. Mint, ha született pesszimisták volnának. (Teller Ede nevéhez fűződik a „Pesszimistának mindig
igaza van, de nincs benne semmi öröme!” - gondolat) Persze ez is egyfajta leegyszerüsìtése az összetettségeknek, melyre érdemes ugyan oda figyelni,
mégsem „szentìrás”. (*** fontos a lelki és nemes
hangsúlyozása, mert hogy anyagi/testi és/vagy galád ügyekben egészen erős hittel bìrnak ! -azisnemis-) Hány nagy gondolkodóról tudjuk, hogy „nincs
is isten hirdetik” mégsem úgy hal meg mindegyikük. Az ’isteniek’ (mármint az Isten felé orientálódók/fordulók) nem feltétlenül vallásos családban
születnek, miként születhet valaki akár két templom közé mégsem biztos, hogy hìvő lesz. A legtöbb vallásos, istenhìvő ember sem - B.T.511. „…
félelem ment tiszta éltű bölcselet a kenyere 512.
mindig adó áldozatos szent szavakat kutató - önfegyelmes igazmondó jámbor példát mutató 513.
egyszerű és béketűrő szerény könyörületes - kedves
szorgos irigység ment hibát soha nem keres…” úgy ezen tulajdonságokat nem hìvő is birtokolhatja,
amitől azután úgy lehet Isten embere, hogy nem is
tud róla. Ha az a sorsa, kellő időben megtalálják egymást. (Fiatalok figyeljenek a krisztusi korra, úgy 33.
életévük körül, jelentkezni fog a kihìvás; anyagié,
vagy lelkié lesz a további elsőbbség?) „Aki keres
talál !” - mondják, de aki nem keresi Istent, azt Ő
nem fogja zaklatni, hisz még a végtelen idő is Ő
Maga (lásd: B.T. 394.) csak az egy emberi élet rövid, nem az életek körforgása. A kéj-vágy és mindenféle élvezet-vágy elválaszthatatlan az embertől,
de annak szabályozása, hátráltatók-, kedvezőtlenek
levetkőzése segìt a lelki épülésben, -fejlődésben. Ellenkező esetben B.T.77. „…élvezetek hajszolói békét
sosem érnek el…” - kérdés hogy kinek eszménye a
béke állapot elérése, elsődlegesen belül, de ha lehet
a környezet(é)ben is? Már több irányból értesül(het)tünk arról, hogy a jelen kor (a több mint ötezer éve
tartó Kali juga) a küzdés szellemében zajlik. Mindez
még csak „istentelen”-nek sem mondható, hisz ha
Általa ellenzett volna, bizony nem ìgy lenne. Nem
teszi, megengedi ! Az ember pedig küzd, természettel, élőlény- és embertársakkal, nemegyszer önmagával s közben boldogság reményében keresi az élvezeteket, az anyagi/testi jóérzéseket. Nem tudja,
hogy B.T.73. „…szabályozatlan elmével kegyem
nélkül béke nincs - béke nélkül nincs boldogság
elveszik a tiszta hit 74. hogyha érzékek közül csak
egy is lész zabolátlan - elsodródik az értelem mint a
szélfútta bárka…” - ám a démoni embert csak a kéj
és mindennemű élveteg vágy vezérli, miközben
még ha volt is valamilyen hite, azt is feláldozta elmebeli-, valamint anyagi- és testi örömöt remélve.
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ők is isten teremtményi romlást végzők hadai - lényegi lényt gúzsba kötik nincs ki innen szabadít
Az előző szakasz hozzáfűzésében már történt utalás arra, hogy az olyan „teremtmények” (értsd: jelen
esetben emberek) akik nem tekinthetőek ’isteni’nek, vagy ’isten embere’ „minősìtésünek” azok is az
emberiség természetes-, ugyanakkor szükséges részei/tagjai. A MINDEN-tudat egyetlen emberformájú lényt sem zár ki az emberiség soraiból, legfeljebb „besorolja” őket olyan csoportba, amely
igazából még az ember névre se volna méltó. Ilyenek azon „kaszton-kìvüliek”* akiket sem emberiemberként, főképp pedig isteni-emberként nem
lehet(séges) meghatározni. (* akin sem a gondolkodó, sem az uralkodó, nyerészkedő, vagy élvezkedő ismérvek meghatározó ereje nem figyelhető meg, szinte
gépiesen vegetáló élőlények, azok ’ember’ szempontból tekinthetőek kasztonkon kìvülieknek. Ha ide idézzük a már alkalmazott kineziológia megfigyelést, akkor az un. 200-as szint alattiak túlnyomó többsége inkább ide tehető, jó szándékkal az élvezkedők közé,
mint legalacsonyabb emberi osztály. Lásd; B.T.127.
szakasz hozzáfűzésében, kiemelve talán azt a megállapìtást, hogy a 200-as szint alattiak többet vesznek el a
világból, mint amennyit hozzáadnak ! „…A 200 alatti
szintek mindegyike az egyénre és a társadalomra nézve egyaránt életellenes…” - „…200 → bátorság. Az
ERŐ a 200-as szintnél jelenik meg… A bátorság szintjének elérése a valódi ERŐ megszerzését jelzi, s ezért
ez a „képessé válás" szintje is… Az e szinten álló személyek ugyanannyi energiát táplálnak vissza a világba, amennyit elvesznek onnan, mìg az alacsonyabb szinteken a populációk, a csoportok és az egyének csak elszìvják a társadalom energiáját, de semmit sem adnak cserébe…” ) Az ilyen -amúgy széles tömegek- tagjai, egyáltalán nem bántóan (hisz tudomást sem szereznek róla, vagy ha igen nem értik) az élőlény-társak
„csoportba” tehetőek. Az ilyen létformák az „élharcosai” az emberiségszintű degradációnak. Sem szellemiekben, sem pedig jóerkölcs dolgában nem hogy
nem tesznek az (emberiségszintű) emelkedés érdekében, de kitartóan rombolják a még meglévő valós
értékeket is. Tévedés ne essék, az ilyen emberek
nem feltétlenül tanulatlanok, vagy képzetlenek. Eszmeiségük (ha egyáltalán megfogalmazzák maguknak) szellemiségük, mentalitásuk és cselekedeteik
azok amelyek folyamatosan hozzátesznek a hanyatláshoz. Vegyünk egy ugyancsak képzett csoportot,
a reklám/marketing „társadalmat”. Amit „végtermék”-ként hozzátesznek az emberi kultúrához, annak túlnyomó többsége egyenesen pusztìtó, sem mint
nemesìtő. Emeljünk ide egy haikut, BBB. „Nyugodtan nézz TV-t - Főleg a reklámokat - Majd
hagyd el mindazt” - Nem alaptalan az a szólás,
hogy „Jó bornak nem kell cégér !” (hozzátéve, hogy
a bor eleve kártékony, bármennyire is magasztalja

azt nem csak borász, borkedvelő, de még a művészetek is. Még olyan szellemi nagyságok sem voltak
mentesek bűvkörétől, mint Hamvas Béla /?/ !) Az
idézett haiku arra figyelmeztet, hogy amit a reklámokban láthatunk, az teljes bizonyossággal meghaladja a szükséges és elégségest, főleg pedig a lél és
test egybe(n)tartását. Kisérlet képen bárki megpróbálhatja, hogy feljegyzi egy adott műsor, vagy egy
nap őt érő reklámáradat sugallmányait, majd nyugodtan végigmegy egyenként az ajánlott „nélkülözhetetlenségeken”. Arra a következtetésre fog jutni nyitott szellemű gondolkodó- hogy mind hátráltat a
lelki fejlődésben. Anyagi hasznai természetesen vannak -hisz azért készülnek- csakhogy lelki törekvő
nem anyagi/testi függőségeit kìvánja növelni, hanem
pont azokat szeretné mérsékelni, csökkenteni, leépìteni. A normális** sokság tagjai „lényegi lényt gúzsba kötik” - aminek következménye „nincs ki innen
szabadìt” - figyelmeztet Úr Balarám és bizonyára nem
alaptalanul. (** a ’normális’ kifejezéshez nem kapcsolható minőségjelző, azt mindig a hely-idő-körülmény
szentháromságában lehet értékén kezelni ! Egyazon
időben más-más környezetben, vagy más hely/zetb/en
más az aktuális norma.) Aki a ’nemjó’-t és a ’szeszély’-t erősìti magában és környezetében, annak
lelki fejlődési lehetősége reménytelen, miközben
maga és környezete szellemi és erkölcsi hanyatlása töretlen, hiába bármi anyagi gyarapodás, vagy technikai haladás. (Volt már szó az Ockham borotvája filozófiai elv-ről, de nem árt az ismétlés. Ez az elv, melyet latinul „lex parsimoniae”-nek /„takarékosság elve”
vagy „tömörség elve”/ neveznek, a következőképpen
hangzik: „Pluralitas non est ponenda sine necessitate”
magyarul: a./ „A sokaság szükségtelenül nem tételezendő” b./ „Csak szükség esetén követelj sokféleséget” c./ „A többletet nem kell bevezetni szükségtelenül” - Ezt általában úgy fogalmazzák át, hogy „ha
egy jelenségre két magyarázat lehetséges, akkor az egyszerűbb magyarázatot fogadjuk el”, vagy „általában az
egyszerűbb megoldás a helyes”.) Nem kell bonyolìtani az életet (mesterségesen) elég bonyolult az Isten-adta, természetes önmagában is. Van a lél-en elég vaskos burok, minek azt még tovább növelni ?
Mikor Avatár Balarám azt mondta, hogy B.T.5. „...
olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőìt - ezt is
meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6. csak föléri
egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt követni a botornak…” - s ìm e botor (~ bolond, buta, meggondolatlan, ostoba…) világ úgy
fejlődik napról-napra, hogy szellemi- s erkölcsi vonatkozásban vissza ! Hiába sok okosság, hiába sok
technikai vìvmány, emberi életet „könnyìtő” (?) furfang, ha egy tappottat sem közelìtünk Istenhez –
sőt ! E munkálatokban hű szolgálói a gonoszok.
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fogyhatatlan törekszenek mámorosan élni meg - gőgöt dühöt hiúságot állatias életet
A B.T.514. szakasza már előrevetìtette az istentelen
(ség)ek felvázolását, azonban nem elég hogy kerülendőként jött szóba a dölyf, düh, vadság, képmutatás, dőreség és fennhéj kedv, itt most az is hozzáfűzésre kerül, hogy mindezt az istentelenek fogyhatatlan igyekezettel törekszenek mámorosan meg
is élni. Azaz nem csak hogy hajlam szinten megvannak, nem csak hogy néha-néha „bűnbeesnek”
az ilyen személyek, de külön kéjes érzetet jelent
számukra azok megélése és mindezt fogyhatatlan akarással űzik. A gőg a kislexikon szerint ~ a hatalmasok és gazdagok hibás magatartása az alattuk valók iránt, azokkal szemben. Rokonjelentésü a kevélységgel és a dölyffel, melyeknek előbbike egy bizonyos merev formával-, másika pedig sértéssel jár,
miközben a büszkeség -akár még- meg is fér(hetne)
a derék ember önérzetével (hozzátéve, hogy a tudás-imérvek között ott szerepel a „hìján levő büszkeség” meghatározás is ! ami túlmutat egy egészséges önérzeten. Az ’önérzet’ ~ pozitìvabb árnyalatai az öntudat, önbecsülés, méltóság, mìg ~ negatìvként értelmezhető a dölyfösség, gőg, önelégültség.) Nyugodtan mondható, hogy úgy a gőg, mint
rokonértelmű megközelìtései ellentétben állnak azzal az alázattal, ami a valódi tudás ismérvek első
lépcsője ! mondhatni bevezető az igaz tudáshoz.
Lásd B.T.437. másodi felét, majd visszatérve a szakasz első fordulatára; „elsorolom mi a tudás s mit
elhagyok sötétség” nyilatkozza ki az Úr. Nem elég
hogy a felsoroltakon kìvüliek a sötétség által átitatottak, de maga a sötétség a ’nemjó’ kötőerő egyik
enyhe megfogalmazódása. Maga a gőg, a gőgös magatartás senkinek nem válik előnyére, nem tekinthető erényként, még a főúri méltóság is más, mint a
felfuvalkodottság, ami az esetek többségében mindenemű alapot nélkülöz. A nemtudás mindig több
önbizalommal jár, mint az igaz tudás. B.T.192. „…igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki
értelmével veszti dühét és a vágyait…” - márpedig
az emberi élet egyik motorja a boldogság keresése,
vágy annak elérésére (még ha akár pillanatnyi érzésekként is). Ha elfogadjuk Avatár Balarám szavait,
akkor a boldogságkereső ember -talán- első teendője megszabadulni a dühtől, mert hogy B.T.613. „…
isteni lél abban ébred aki értelemmel él - szilárd elmét megtisztìtva úr már minden érzékén 614. elhagy dühöt indulatot…” - azaz nem csak a dühös állapot elérését szükséges kerülni, de már annak kiskapuját az indulatot magát is ! Hisz B.T.69. „…ha
az ember érzékeit szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét átöleli 70. ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad…” - márpedig akár ìgy, akár úgy; tiszta látás nélkül senki nem képes eligazodni semmi-

ben, amihez már „csak egy csipetnyi” józan ìtélőképesség kell(ene). A hiúság a hìrnév iránti vágy közérthetőbb megfogalmazása. A négy „alap”-vágy az
élvezet (leginkább érzéki), a javak (általában az anyagi javak), a hatalom (személyek, helyzetek felett)
és a hìrnév iránti vágy. Ezek dominanciája összefügg a négy emberi osztály szerinti meghatározottsággal: élvezkedő ↔ élvezet, nyerészkedő ↔ javak,
uralkodó ↔ hatalom, gondolkodó ↔ hìrnév. (hozzátéve, hogy miként az osztály-meghatározottság is
kevert, úgy az egyént mozgató vágyak sem vegytiszták !) Az első hármat most félretéve, maradjunk
a gondolkodói attitűdnél, nem mint ha köze volna
az istentelenséghez, de tagadhatatlan, hogy előfordultak az emberi történelemben olyan nagy gondolkodók*, akik által nem előbbre jutott az emberiség.
(Ilyenkor sosem szabad elfelejteni, hogy az a szellemiség, ami -Abszolút értelemben- a szellemi- és
erkölcsi hanyatlást szolgálja, jelen korunkban előrevivő -előbbre viszi a degradációt- mìg az a gondolat
ami -relatìve- bármìly nemes is, de fékezi a kor rendelt folyamatát, visszatartó, lassìtja a romlást. Valójában ismeretlen dilemma a szellemi életben, hogy
mi a jobb; előre, ám de hátra, vagy késlelteni a Kali
juga kiteljesedését ? - * jelen esetben a „gondolkodó” kifejezés szellemi embert jelent, vagy legalább
is olyan egyént, aki szellemisége, szellemi munkássága folytán vált meghatározóan befolyásolóvá, de
aki egyáltalán nem biztos, hogy ’gondolkodó’-i meghatározottságú !!!) A hiúság valójában a legerősebb
embert befolyásoló tényező, olyannyira, hogy nemritkán a legdurvább (védekező)reakciókat képes kiváltani. Ilyenek egyike a bosszú, ami legtöbbször
inkább „csakazértis” mint sem reális elégtételvétel.
Had álljon is egy markáns különbségtétel (héberBibliai) Ó-Testamentumi és Új-Testamentumi regulával illusztrálva. Az Ó-Testamentum szellemiségében a „szemet szemért, fogat fogért”-elv volt
követendő. Ezzel szemben jött a Jézus Mester általi
intelem; …tartsd oda a másik orcádat is ! vagy …
dobd vissza kenyérrel ! - ajánlás. Aki ezeket egy(séges) szabályozó elvnek látja, annak nehézségei vannak a megkülönböztető-képességgel. A hiúság odáig fajul(t) hogy bizonyos körök, a maguk téziseinek
érvényrejuttatása érdekében, mindenféle hatalmi erőt igénybe vesznek (nem kerülve korrupciót, cselvetést, fondorlatot és intrikát sem !) csak hogy vélt
igazukat keresztülverjék. Már el is veszett a „- Miért
is?” maradt a hiú rátartiság, a „- Csak azért, is !” Az
állatias életről hosszan lehetne elmélkedni (az általános sokság normativáival hadbaszálltan → „-Minek a’ ?”) helyette csak annyit, hogy az emberiember felül kerekedett tudatos léte által az állati-ember léten, meghaladva az ösztöntevékenységeket.
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örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók - élvetegek kéjre törők minden fölé azt rakók
A félelem nem pusztán rossz tanácsadó (miként a
harag) de életek megrontója. Nem véletlenül bìztat
a MINDEN-tudat (is) a félelemnélküliségre, csakhogy nagyon nehéz -akár- tudatosan; nem félni.
Mikor valaki éjszakai-, kietlen vidéki sétája során
fütyörészve ballag (persze negatìv zabszempróbával
a nadrágjában) nem vidámságának ad hangot, hanem félelmét leplezi „derűs magabizto(n)ssággal”.
De gondoljuk csak meg; mit is féltünk ? Első helyen testi épségünket, sérthetetlenségünket, biztonságunkat, hisz úgy tudjuk, hogy ez a test vagyunk,
ami egyszeri és egyedi, és vigyázni kell rá. („Vigyázni kell magamra, hisz belőlem csak egy van ! Másokból sok van !”) Elég volna ez is okként egymagában, de ott vannak az alapvető vágyak, melyek
be-, vagy részleges teljesülése után az addig elértek
féltése éppoly erős, mint a még be nem teljesültek
beteljesìtése iránti igyekezet, vagy a kudarcosságtól
való félelem. Bár azért fohászkodnak (pl. szegény
keresztények) naponta, hogy „…mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…” miközben kamrák-, hűtők-, pincék-, polcok- és fagyasztók rogyadoznak az éhezés félelme tüzelte halmozástól. Mikor felmerül az un. „paleo” (~ őskőkori) tìpusú
étkezés, akkor nem kerül figyelembevételre az,
hogy annak legfőbb eleme volt a gyakori szűkösség,
magyarán több napos éhezés és a bőség, időnkénti
túlevés ciklikussága. A ma embere már reggel „retteg” attól, hogy mi lesz az ebéd és lesz-e egyáltalán
vacsora, vagy holnapi reggeli ? Az éhezésnek már a
gondolata is -a közgondolkodásban- eggyé vált a
nélkülözéssel. (A vegetáriánus érvrendszer egyik eleme: az emberi bélrendszer -beleértve a gyomor
savkoncentrációs minőségét is- viszonylag hosszú
idejű „emésztésre” táplálékfeldolgozásra és -hasznosìtásra teremtetett. Tipikusan, gyümölcsevő. Ennek a rendszernek természetellenes megterhelést okoz -többek között- a húsfogyasztás, ami a ragadozók nagyságrenddel nagyob töménységű gyomorsavjával és viszonylag rövid -gyorsan ürülő- bélrendszerével problémamentes. Nekünk nem. Hogy
valamit mégis kezdjen szervezetünk a húsfogyasztással, az emberiségszintű savasodás a reakció - bár
ennek meg a számtalan izület kopási, -öregedési
folyamatok a hozományai.) A testi épség és az étkezéssel összefüggő létfenntartáson túlmenően a félelem forrásai az alapvető vágy-féleségek; élvezet,
javak, hatalom, hiúság. Erősségi oldalról kezdve különösen az álságos életüeknél- legnagyobb félelem a hiúságon eső folt felmerülése. Alacsony szexuális teljesìtmény, alkalmatlanság feladatok teljesìtésére és sok-sok más hiúsági tényező -nemegyszerélet-halál kérdése. „Minden ember addig törekszik,
mìg el nem éri azt a beosztást /kiterjesztve értsd hely-

zetet/ amire tökéletesen alkalmatlan” - Murphy törvény. Ha ez ìgy van -márpedig úgy tűnik- akkor a
félelem egyik erős mozgatója a kiderülése annak,
amit még magunk előtt is titkolunk. De félünk a vágyott élvezetek elmaradásától. Félünk javaink veszélyeztetettségétől. Félünk elértnek vélt pozìciónk,
hatalmunk elvesztésétől… pedig; B.T.43. „…ember
hogyha dolgait csak kötelességből teszi – megszabadul félelemtől…” - persze ehhez előbb meg kéne
tudni kinek mi a kötelessége, majd folyamatos -önmérséklő- odafigyeléssel az annak (be)teljesìtésére
való törekvés gyakorlása. Kiket kerülnek el „maguktól” a félelmek? B.T.62. „…bölcs az akit nem tántorìt testi kìn vagy főfájás - bántó élők bosszantása
földi vész és égcsapás 63. ő az akit elkerülnek kéjes
vágyak félelem…” - tehát léteznek „félelem-mentesìtő automatizmusok” csak sajnos azok müködésbe
lépését sok-sok tennivaló és azok teljesülése előzi
meg. Maga a félelem nem valami istentelen dolog,
sőt B.T.341. „…Tőlem jő… 342. …bátorság és félelem is…” - azaz a félelem sem független Istentől.
Mégis ìgy folytatja Úr Balarám B.T.422. „…kedvelem azt ki nem gyűlöl… 423. egyenlő a kettősség
közt… 424. még jobb aki nem aggódik …öröm harag s félelem ment megőrzi a nyugalmát…” - amiben akár egyfajta fokozatosságot is feltételezhetünk. Kedveli az Úr azt, aki nem gyűlöl, akit nem
befolyásolnak a kettősségek (jó-rossz, van-nincs és
ìgy tovább) de még jobb aki nem aggódik, amivel
már némiképp a félelemmentesség is előrevetìtésre
került, hisz aki fél az jellemzően -előbb inkább- aggódik valami miatt, vagy valami elvesztése feltételezése okán. Ugyancsak a „még jobb”-ak közé sorolja
a Legfelsőbb az öröm-, a harag- és nem utolsó sorban a félelem-ment embereket, valamint mindazokat akik minden ebbéli bizonytalanságok közepette
is megőrzik nyugalmukat. Elfogadják az elrendezéseket (akár értve-, vagy nemértve azokat.) Az előző
szakaszokban többször merült fel az „isteni” ember
és az „isten-embere” megfogalmazása, melyekhez
kapcsolható Avatár Balarám azon kinyilatkozása,
hogy B.T.511. „…elsorolom halld barátom milyen
Isten embere - félelem ment…” - tehát a felsorolásban első helyre került a félelem-nélküliség. Legyen a félelem Istentől való, legyen az elme illuzórikus játéka, vagy más egyéb, az bizonyos hogy a
gonosz/démoni emberek „holtukig csak vágyhajtók - élvetegek kéjre törők minden fölé azt rakók”.
Ha pedig jól belegondolunk -bizony- egész élet képes úgy eltelni -oktalanul- hogy az egyének félelemben, vágyaik fogságában, azok hajszolásában,
élvetegen, kéjre törnek és ebbéli szándékaik-, tetteik minden mást megelőznek. Leginkább a kötelességteljesìtést, de a figyelmes tanulmányokat is.
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minden vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg
A ’szeszély’ a legáltalánosabb kötőerő az emberek
körében. Egyfajta hullámzás/csapongás ’jó’ és
’nemjó’ között. Természetesen az efajta kettősség,
ami pontosa(bba)n hármasság (két véglet és a köztes váltakozás*) egész anyagi megnyilvánulásunknak, azaz e teremtettségnek a rendelt sajátja. (* a
váltakozás az örök változás megjelenési formája,
ami szintúgy elválaszthatatlan a mindenségtől beleértve még a lelki szférákat is, ahol soha semmi
nem statikus - a megállás ott is a „halál” !) A különböző szellemi- és vallási duális kép(zet)eket inkább lekicsinylően közelìti meg az általános felfogás, holott talán már világos hogy az általunk lakott és szemlélt/vizsgált világ kettősség alapú. Mindennek megvan az ellentettje, akárcsak az anyagnak
az antianyag. A ’jó’-t és a ’nemjó’-t nem kell, nem is
szabad megszemélyesìteni -mint; JóIsten ↔ Gonosz/Sátán- hisz a Legfelsőbb elrendezése folytán,
Isten Teremtő aspektusa által -mint hatóerők- léteznek. Nincs mit kitalálni rajtuk, sem pedig vitatni
azokat. Van(nak). Így hát akik a ’szeszély’ (kötőerő) folytán egyre csak minden vágyuk kiélésén fáradoznak, az mindaddig úgy marad, amìg nem kezdi(k) mérsékelni és helyére egyre több ’jó’-t (be)épìteni. Vegyük csak a legprofánabb (közönséges) példát az ételek kötőerőit. Ismétlés a B.T.51. szakasz
hozzáfűzéséből: „JÓ (szatvikus) ételek: Teljes kiőrlésű gabona, barna rizs, kukorica, szójabab, lencse,
bab. Friss zöldségek (pl. zeller, karfiol, cukkìni,
saláta, zöldbab, brokkoli, spárga), friss gyümölcsök
(pl. alma, őszibarack, narancs, banán, datolya, ribizli). Ilyenek még: a tej, vaj, sajt, joghurt, stb. tejtermék, általában a gabonafélék és a csonthéjas magvak. SZESZÉLYES (radzsasztikus) ételek: Hal- és
húsételek (pl. csirke, pulyka, bárány, sertés, tojás).
Fűszerek (pl. só, erős paprika, fekete bors, gyömbér, vörös- és fokhagyma, retek). Élénkìtő szerek,
mint a kávé, tea, cukor, méz, cola, kakaó, csokoládé, sör és bor, vagy általában az ìzesìtők, savanyú és
keserű ìzű ételek. NEMJÓ (tamasztikus) ételek:
Borjú és marhahús, hot dog, kolbászok, felvágottak, szalonnák, szardìniák. Olajban-zsìrban sült ételek, valamint a sóban és ecetben tartósìtott ételek.
Mindenféle rövidital és aperitif. Minden állott, nem
friss étel, de ilyen legyengìtő általában mindenféle
hús, hal, szárnyasok, gomba, pálinka, bor, stb. Jól
megfigyelhető, hogy ki milyen jellegű ételekhez
vonzódik -milyeneket kìván- vagy általánosan milyeneket fogyaszt, miből épìti anyagi testét, olyan
jelleggel bìr és azt erősìti. Tehát már az étkezés szabályozottsága is segìthet az un. „felülìrásban”. Lehet valaki ’szeszély’ vagy ’nemjó’ meghatározottságú, ha a ’jó’ kötelék hordozóit fogyasztja, kedvező hatásokat figyelhet meg lelki fejlődésének irá-

nyában, alakulásában, előrehaladásában…” azaz ha
pl. a ’szeszély’ kötőerejével áthatott élelmiszereket
leváltjuk a ’jó’ kötőerő által meghatározottakra (természetesen a ’nemjó’ kötésüek elhagyásával !) akkor mérséklődik a „fetrengés”-késztetés a csapongó vágyak útvesztőiben. Ugyanìgy segìtő hatással
vannak a lelki fejlődésben a bárminemű ’szeszély’
kötőerő által meghatározott dolgoktól-, művészetektől- a különböző időtöltéseken át … való tartózkodás. Persze mindez azokra érvényes akik szeretnének „megvilágosodni”. A jót s a rosszat megkülönböztetni nemtudók életeken át dagonyáznak a
kedvezőtlenségekben. Egyik ilyen; korunk (lefőbb)
istene (ìgy csupa kisbetűvel, mindenféle aposztrof,
vagy idézőjel nélkül, hisz nem érdemel mást !) a
pénz (kicsit kibővìtve; mindenféle olyan anyagi javak, melyek a lél és a test egybentartásához nem
szükségesek) ami (mert hogy nem személy) egyaránt uralkodik az ateisták-, mint a vallásos emberek
között. Nemcsak maga a pénz (mint eszköz, vagy
virtuális értékmérő) de az annak megszerzése iránti
törekvés is lehúzó hatású. („Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem
ehető” - indián mondás.) Az emberi történelemben
visszatekintve, az emberek szűkebb vérszerinti kapcsolat alapján rendeződtek közösségekbe. A családok nagy családokban, törzsekben, nemzetségekben éltek, ezért mindent megosztottak egymás között. Pénzre (sem mint értékmérőre, sem) mint csereeszközre nem volt szükség. Az egyszerű gazdálkodási rendszerekben képesek voltak a teljes önellátásra. A sokasodás, majd a helyváltoztatások által
előidézett vérségi- és kultúrális/vallási keveredések
előbb a cserekereskedelmet, majd bizonyos értékmérők bevezetését tették szükségessé. Különböző
egyezményes cserealapok-, majd pénzeszközök terjedtek el. Azután a pénz mint ha önálló életre kelt
volna, már nem is a mögöttes cserealapokat jelképezte (csak), hanem magát a tehetősséget, vagyont,
ami együttjárt azzal, hogy a nagyobb vagyon több
befolyáshoz, több elérhető lehetőséghez vezetett.
Már a háborúhoz is csak pénz, pénz és pénz volt
szükséges. Kialakult a pénz hatalma, majd istenisége, mint amivel -szinte- bármi elérhető. És valóban, szinte minden anyagi/tárgyi dolog megvásárolható, beleértve az anyag/test-tudatú ember(eke)t
is. „- Van az a pénz ! ” - és még erkölcs is adás-vétel tárgya lett. Persze nem a ’jó’ erkölcs ! Nem a
gonosz(ok)/démon(ok)/sátán(ok) vette(ék) át a hatalmat, hanem az ilyen erők. De hát „Ki mivel attól…” - ìgy az erők elhatalmasodtak és elhatalmasodnak azokon akik azzal élnek. Az „Egyszerű élet
és magasszintű gondolkodás”-elv nem lett népszerű.
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mindent kapok mit akarok mondják s holnap is így lesz - mind az enyém sőt még több is nap mint nap csak ezért tesz
A Démon, a Gonosz, a Sátán és társaik -mint személyek- nem tartoznak a MINDEN-tudat érdeklődési körébe, de tudja, elfogadja és tudomásul veszi,
hogy vannak istentelen gonosz, démonikus és sátáni
emberek. Nem kevesen. Akikben a további tulajdonságok egyike sem dereng, azok nagyjából az istentelenek közé tartoznak. B.T.511. „…félelem ment
tiszta éltű bölcselet a kenyere 512. mindig adó áldozatos szent szavakat kutató - önfegyelmes igazmondó
jámbor példát mutató 513. egyszerű és béketűrő szerény könyörületes - kedves szorgos irigység ment hibát soha nem keres…” - be kell látni, sokan vannak
ezek hìján. Majd mindenkiben él a félsz. Alig akad
tiszta életü (életvitelü/életvezetésű) ember. A bölcseletet leginkább „úri huncutságnak” tekintik. Inkább kapni vágyók embertársaink, mint sem önzetlenül adók. Az általános sokságnak nehezére esik az
áldozatvállalás, legfontosabb számukra az; „Én és
az enyém !”. A szentìrások alapos kutatása és a szent
szavakat soroló mantrák gyakorlása elvétve fordul
elő. A másokra vonatkozó fegyelmet és a fegyelmezést sokan kedvelik, de alig az önfegyelmet, önmérsékletet. A mellébeszélés és csúsztatás, élen a direkt
hazugsággal általános, leginkább a politikai szereplők (köz ügyeiért felelősök) körében. Az igazmondás
már-már balek tulajdonság. A jámborság- és az ilyen példa mutatása inkább ismeretlen, mint sem
hogy népszerű volna. A jámborság egyenlővé vált a
(közbeszédben és közgondolkodásban) az együgyűséggel, bárgyusággal. Az egyszerűség lenézett, szégyelni való. A béketűrést leváltotta a türelmetlen
akarnokság, a dühös erőszak. A szerénység az egyszerüséggel került egy megitélés alá, gyakorlati „szinonìmája” az élhetetlenség. Könyörület nincs - „Jaj
a legyőzöttnek !” - és a régi szólás nem csak a csaták veszteseire vonatkozik, de a minden szinten- és
téren alulmaradtakra. A kedvesség ritka kincs. Szorgosság csak az élvezetek elérése-, a javakért folytatott küzdelem- és a hatalomért vìvott harcok terén tapasztalható meg. Az irigység világméretű népbetegség. A hiba- és hibás-keresés általánossá vált.
Ilyen közegben a „mindent kapok mit akarok” szándék, vagy gondolat természetes és nem csak
ma de a jövőre is előrevetìtett képzet, erős akarat.
A birtoklásvágy és a birtoktudat erényként kerül(t)
(ki)épìtésre úgy családi-, kisközösségi-, mint széles
társadalmi szinten; „mind az enyém sőt még több
is”. A(z elengedhetetlenül) szükséges és elégséges
helyére a minden(t)-akarás került, olyannyira hogy szinte- megvetendő, de legalább is kivetendő az élhetetlen fajta. Mikor jelzős szerkezetüvé tettük a gonosz, démoni(kus), sátán(i) kifejezéseket, nem is vettük észre, hogy pont azok emlegetik másokkal szemben, akik viselői e jegyeknek. (Talán nem alaptalan

nézetek szerint egykor mindegyik „jelző” azt a funkciót töltötte be, egyszerűen fogalmazva ’rossz’ ’nem
jó’ -MINDEN-tudat szerint ’nemjó’- volt jelentéstartalmuk. Ez vélhetően arra az archaikus időre vezethető vissza, amikor még -széles körben- világos
volt hogy mi az igazán jó és mi a rossz*. Ilyen volt
az un. védikus kor, ami tömören úgy jellemezhető,
hogy valódi tudás alapú. Vitatott okok és körülmények következtében kerültek „megszemélyesìtésre”
de tény, hogy Isten és ember között még bőségesen
akadnak Felsőbbségek és nem csak ’jó’ szándékuak,
vagy ’jó’ meghatározottságuak - sőt/!/ - * a relatìv
„jó - rossz” a test-tudat terméke. Úgy mér, úgy ìtél,
hogy a testnek -beleértve az elmét is- mi idéz elő bizonyos öröm- és/vagy elégedettség-érzetet. Az Abszolút nem anyagban-, vagy testben s nem közérzetben mér/ìtél, hanem lelki értékben. Mi az ami
embert a tisztulásban segìti, a felszabadulás felé vezeti.) Miként nagy csapás amikor a butaság szorgalommal párosul, hasonlóan elszomorìtó, amikor
az istentelen ember szorgalma „nap mint nap csak
ezért tesz” - mármint a szellemi- és erkölcsi hanyatlásban előbbre vivő tettekben nyilvánul meg az
igyekezet. Korunkban ez folyik. Az „egyszerű élet
és magasszintű gondolkodás”-elv helyett a minél
bonyolultabb-, összetettebb (technikanizáltan környezetsanyargató) megoldásoké- és a gondolati lebutìtásé az út. Legmagasabb politikai kommunikációs szintre emelkedett az a megfontolás, hogy a
széles néptömegeket úgy kell megszólìtani, mit ha
12 éves gyermekekből állna a világ. Ez a bizonyos
12 éves kor nem véletlenszerű. A védikus bölcselet
tisztában van azzal, hogy kb. 12 éves korig a gyermekekben nem munkál igazi „karma” ami gyakorlatilag annyit tesz, hogy a legtöbb általuk elkövetett
kedvezőtlenség következményét a szülök, nevelők,
felnőttek hordanak, viselnek. Egyfajta felelőtlen, felelősségnélküliség. „Majd döntenek a nagyok, a felnőttek !” (állam szintjén a /nemzet/vezér !) - megfogalmazatlan gondolatiság. 12 éves kor körül alakul ki a „saját karma”** amitől maguk szenvedik el
önnön vétkeik/hibáik/mulasztásaik összes következményét, hibás döntéseik hozományát. (** a karma-, vagy vissz/a/hatás törvény mindig és mindenkiben/mindenben munkál annak egész léte alatt, azonban az emberi fajnak, kivételezettsége folytán a
tudatosodási folyamatban van egy kezdeti -kvázibevezető tanulmányi időszaka, amikor könnyìtenek
az elrendezések. Ezért is hátrányos helyzetűek az
árva gyermekek, akiknek ideje korán kell „felnőni”
hisz nincsenek szüleik, akik viselnék a következmények -legalább- egy részét.) A nagypolitikában ez a
szemfényvesztés igazi becsapás, hisz a mindent
megoldó „vezér” hibáinak súlya visszaszáll népére.
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egy ellenem lám legyőztem így jár majd a többi is - hatalmas és tökéletes szerencsés úr így hiszi
Akadnak olyan vélemények, hogy a Bizalmas Tanìtás
egy régi „mese”. Sőt -talán- igaz sem volt. Mikor
azonban e szakaszokat olvassuk, rá kell döbbenni
hogy mint ha ma lenne. Az elmúlt ötezer év nyomtalanul múlt el az emberiség felett? Igen is meg nem is.
(azisnemis) Nyomtalanul a vonatkozásban, hogy az
’ember’ -mint létforma- változatlan. Biológiailag mindenképpen, de viselkedésében, reakcióiban és viszonyrendszereiben is. A változás azonban nem maradt el,
sajnálatos módon negatìv irányba. Attól, hogy ama
régmúltban nem volt villany, ezzel működő semminemű elektronika, média, informatika, gőzgép, robbanómotor, atomerőmű és társai, attól egy emberi élet semmivel nem volt kevesebb. Istenes szempontból inkább több ! B.T.325. hozzáfűzéséből: „…Ne
feledjük, É-Afganisztán területén -mely magába foglalta az egykori Bactriát* is- 50.000 éves nyomai vannak földművelésnek, ami a letelepült életvitel biztos
jele…” (* aminek része volt az ős jász As vidék/városállam.) Egy ilyen fejlett és szervezett város, mint pl. Gonur Tepe nem a pattintott kőkorszak primitìv „terméke”
! Olyan mint egy görög, római, vagy akár mai város.

A korunk legtöbb vidéke lényegesen kezdetlegesebb
szerveződést mutat, hiába az összes technikai vìvmány. Az azokat használók messze elmaradnak a letelepült ős jász civilizációtól, különösen annak szellemiségétől. Vagy ott volt Kampyr Tepe az Oxus partján.

Az elsődleges lépés az emberiség szellemi és erkölcsi
visszafejlődésében a letelepülés adta „kényelem” által
előidézett túlnépesedés. Ennek nem is a létbiztonság
volt a kiváltója, hanem a testtudat eluralkodása (lásd
a fejlett civilizációként számontartott, mezopotám, egyiptomi, inka, azték, kìnai… társadalmi, vallási, kultúrális viszonyokat, kiemelten a „halott-kultuszt”. Intelligens emberek nem tulajdonìtanak jelentőséget a
halott földi maradványainak. Annak már semmi köze

lényegalkotójához, valóságos por, hamvasztás után
ténylegesen hamu. (Nem ok nélküli a Halotti beszéd „por s hamu” szóhasználata, mert még akkor
is élt nyomokban a hamvasztás, ami mára nem
szellemi emelkedés okán terjed, hanem helytakarékossági és „ócsìtási” megfontolásból, mert hogy
olcsóbb, mint a koporsós temetkezés.   )
Mutatják a mauzóleumok, piramisok, zikurrátok,
sìrkertek, kripták és megannyi hiábavalóság, ami
erősìti a hanyatló szellemiséget. Valóságosan primitìv halál utáni „lét” képzeteinek emlékművei. A
sokasodás magával hozta a mozgást, helyváltoztatást. Az elterjedt test-tudattal elérkezett az „Én, enyém” el(fel)sőbbsége, sőt tovább is fejlődött az
„enyéim”-el. „Utódaim tovább viszik az én dicsőségemet, nagyságomat, gazdagságomat !” - figyelmen kìvül hagyva azt az egyensúlyi alapigazságot,
hogy ahol valamiből több van (leginkább a kelleténél), az valahonnan hiányzik !!! De az erkölcsi
romlás nem szab gátat az énközpontuságnak, főleg annak, amelyik téves ön(én)azonosságtudati alapon van ! Amely szerint nincs lél, nincs lélek (legfeljebb anyagi kölcsönhatások generálta lelki jelenségek) sőt még Isten sincs, meg különben is „Csak
egyszer élünk !” - és a kelepce bezárult. Sok ezer éve
s mint ha még a „lakat kulcsát” is eldobták volna.
A nagy egyházszervezetek nem hìveik lelki üdvét
szolgálják, de atyáskodó államaik uralmi helyzetét
támogatják erősìtik, legyen az ateista, vagy (leginkább szìnleg) vallásos. Szerencsére felvilágosult vidékeken a gondolat még szabad. Gondolkodni
szabad (egyre gyakrabban titokban). Az egyén eldöntheti miként szemléli a világot, benne Istent,
embert, lél-t és anyagi javakat/viszonyokat. Abban
is dönthet, hogy viszonyul FöldAnyához és ember, vagy élőlény-társaihoz. Uralkodni szeretne, vagy
szolgálni ? Vagy ha még szolgálni nem is, de legalább élni-hagyni, mert hogy az állandóvá vált „küzdelmi kényszer” nem engedi a sokságot sem a Balarámi béke útján, sem a „Csak könnyedén” úton.
Erőfeszìtésekre tanìt és bìztat vallás, iskola, tanrend és állam, kis- és nagy-közösség. A „Kaparj kurta…” sem mai keletű szólás, vagy a „Segìts magadon…” és társai. Ha semmi mást nem veszünk az elmúlt ötezer évről, csak a történelmi iratokat, már abból látható hogy amit emlìtésre méltónak tekintettek/tekintenek, azok a csaták és győzelmek, háboruskodások és vereségek, hódìtások, eszmék erőszakos terjesztése, mások leigázása, élettérkeresés,
uralomratörekvés és ìgy tovább. Az anyagi/testi
törekvő „hatalmas és tökéletes szerencsés úr” lesz. Képzete és tervei szerint. Rátarti büszkeség
és minden ami nem ’isten emberé’-nek jellemzője.
Gonoszság, démonikus viselkedés mindegyre csak.
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nemes ősök sarja vagyok hozzám nincs ki fogható - majd áldozok ha kiéltem mind amire vágyódok
Az örökletesség minősége és mennyisége erősen vitatható. Ha visszatekintünk az emberi történelemre,
látható hogy az esetek többségében az un. „méltó”* elődök legtöbbször méltatlan utódokat nemzettek/hordtak ki. (* az emlìtett „méltó”-ság ugyancsak bizonytalan, hisz egyezményes értékrend
hiányában nem lehet megállapìtani, mely tulajdonság/képesség valóban méltó az ember/iség/hez s
melyek azok amelyek -hiába becsben tartottak- inkább visszahúzók, főleg erkölcsi területen a hanyatlást erősìtők. Az esetleg figyelemreméltó képességek érdemi szellemi eredményreváltása még ritkább. Van hogy a gondviselés megoldja; ne legyenek olyan utódok akik -mondjuk- apjuk örökét vihetnék tovább. Lásd: Vajk esetét, aki István-ként
élharcosa volt a magyar ősvallás megsemmisìtésének és a magyarság idegen gúnyába öltöztetésének.
Ebbéli tudatlan, hatalomvágyó gőgje pedig „megjutalmazta” azzal, hogy nem maradt utána vérszerinti
trónörökös.) Természetesen szép számmal akadnak
olyan öröklődések is, amikor a nemes jellem folytatódott. Ilyenkor is inkább jellemről érdemes szót
ejteni, mert az anyagi/tárgyi képességek, az azok terén szerzett -elődökhöz hasonló- tudás a lelki fejlődés szempontjából elhanyagolható. Az előd(ök)
méltóságára való hivatkozású magatartás legkevesebb dicstelen. Olyasmi mint az idegen tollakkal való ékeskedés, amiről tudjuk, hogy ugyan páváskodásra alkalmas, de -mint érdem- s hiteltelen- szárnyalásra nem. Ha alapul vesszük azt a MINDENtudati tételt, hogy mikor -átmeneti- teste halála során -az örök- lél eltávozik, akkor az un. anyagi/testi
tulajdonságokat-, képességeket szinte teljesen elveszìti, akkor újabb megtestesüléskor a lél által „hozott” dolgok szinte elhanyagolhatóak anyagi/testi
vonatkozásban. Nem ìgy a genetikusan-, azaz a
génekbe kódolt sok-sok információ, ami azonban
nem lél specifikus. Tehát mikor valaki arra hivatkozva büszkélkedik, hogy milyen ősök sarja, nem
érdemes arra sokat adni. Bölcsebb időkben, nem is
a vérségiség volt a vezetői szerep betölthetősége,
mindig az arra legalkalmasabb személy került az élére közösségnek. (Pl. a jász-, vagy kun Kapitányok
sosem örökletesen lettek megválasztva ! miközben
sok olyan esetet jegyzett le a történelem, amikor érdemesnek vélt atya hitvány utódo/ka/t segìtett trónra.) Ahogy „Mindenki más” kinek-kinek magának
kell olyan érdemeket megszerezni, ami méltó előmenetelre jogosìtja fel. Azt azonban ne feledjük,
mindezek anyagi vonatkozások ! Lelki értékek terén
kizárólag az Abszolút érvényesül. A Legfelsőbbet
és Annak elrendezéseit nem lehet kijátszani ! A lelki
fejlődésben nincs sógorság-komaság, nincs korrupció, semminemű kijárhatóság, vagy kijátszhatóság !

Igaz értéket sem örökölni, sem megvásárolni nem
lehet ! A világi hatalmaskodás, dinasztiák kiépìtése
lehet bármilyen csillogó, mögötte semmi lelki nincs,
ìgy hát a MINDEN-tudatnak sincs vele semmi dolga. Tudja s elfogadja a vérségiség jelentőségét, ám a
vezetői alkalmasság -ami nagyban meghatározza közösség sorsát- nem ilyen alapon nyugszik. Mindezen
még a különféle áldozatok/áldozati cselekmények
sem segìtenek. Áldozatok bemutatásával meglehet
vesztegetni-, le lehet kenyerezni olyan Felsőbbségeket, Akik sok dologban nagy hatalommal bìrnak, de
tudni kell hogy mind(en) a MINDEN alárendeltjei.
B.T.146. „…bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk ilyen
embert bìz elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem
tesz már semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire
sem s birtoktudat menten él - semmitől sem szennyeződik bűntelen de nem henyél 149. ilyen személy nem
lesz irigy beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő 150. bármit tegyen áldozat
az szìn önzetlen cselekvés…” - bizony a gonoszság
fűtötte egyéneknél ilyen hozzáállás nem fordul elő.
B.T.158. „…mind ki őszintén áldozik bizton tisztuláshoz jut - tudják ők ki nem áldozik itt sem boldog nem
hogy túl 159. a védikus szentìrások dicsérik az áldozást - de azért tudd Jas barátom cselekvés az mindahány…” - méghozzá eredményorientált és haszonelvű, ami idegen a MINDEN-tudattól. Avatár Balarám is arra bìztat, hogy B.T.330. „…ajánld amit megcselekszel eszel s amit áldozol - add őszinte lemondásod Hozzám ér ajánlatod 331. nemkötődve semmihez
sem mindent Nekem áldozván - elkerülnek földi bajok szeszély s nemjó egyaránt…” - amiben nincs szó
élvezetek hajszolásáról, majd a -vélt- kellő időben áldozatos életre váltani. Nem árt tudni, hogy B.T.545.
„…áldozatból az jó amit kötelességtudat hajt - követni az ìrásokat jutalmat se akarva 546. dicsfény hajtott
eredményvágy szeszély fűtött áldozás - aki ìgy tesz
földhöz ragad nem érinti tisztulás 547. nemjó áldozat
mi fukar szabályokat kerülő - senkinek sem ajánl ételt
szent szavakat se zengő…” - be kell látni, hogy a (különböző) vágy(ak) ugyancsak nem idegen(ek) az embertől. B.T.66. „…de tudd marad abban is vágy aki
önfegyelmezett - egész addig mìg Legfelsőbb tisztult
szìvét nem érte 67. még az oly bölcs férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket megmozgató erőimnek
rohamja 68. aki szìvét reám tárja külön lát ált és valót
- sziklaszilárdságban marad érzékeit uraló…” - tehát
lelki törekvő nem abban igyekvő, hogy vágyait kiés/vagy megélje, hanem hogy méltó legyen az emberléthez. Kellő időben megtanulja hogy mi az üdvös és mi az ami hátráltat a tisztulásban, vagy egyenesen megakadályozza a felszabadulás esélyét.
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megkülönböztetés nélkül káprázatba burkolva - vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét pokolra
A megkülönböztető képesség elengedhetetlen a lelki életben. (az anyagi életben is az, de az egy más
terület - a lelki evolúciós fejlődés* szempontjából gyakorlatilag- az egyik a másik inverze, ahogy fejlődik az egyik, úgy csökken-, szorul vissza a másik. *
mindenek lényegalkotója-, minden lél tökéletes
/hisz Isten parányi szerves része, Vele minőségileg
mindenben megegyező !/, ám amint kapcsolatba kerül az anyaggal, az burkolja be és csak olyan mértékben képes érvényre jutni a tökéletesség, amennyire
azt az anyagi burok engedi. ) A jelen szakasz első fordulatában jelzett „megkülönböztetés nélkül” nem
egyenlő a valódi ’szeretet’ 3. fordulataként meghatározott ’megkülönböztetésnélküli’-séggel ! Mìg ez
utóbbi arra utal, hogy minden lél azonos (!!! - mint
eredeti, tiszta; örök + teljestudású + boldog) ezért
mindenben és mindenkiben azt kell lássa a lelki ember, nem az anyagi gúnyát ! (B.T.186. „…mikor minden a MINDEN-ben elme hit és értelem - szilárd örök menedéket lel az ember Énbennem 187. aki ìgy
vált igaz bölccsé különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt pap kutya s ki azt eszi 188. kiegyensúlyozott
ember aki mindent egyben lát - önmagában teljes
MINDEN örök szerves része már 189. jóban rosszban érintetlen derű bánat egyre megy - hiszen tudja
minden MINDEN nincs rajt kìvül semmi sem 190.
MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt
- az kit semmi nem érint meg éli boldog álmait…”) addig az előbbi -fent emlìtett- megkülönböztetés
nélküli lét, a különbség-tétel mellőzése és/vagy arra
való alkalmatlanság megnyilvánulását jelenti. Az ilyen személy nem tud-, nem képes különbséget tenni jó és rossz, követendő és kerülendő, méltó és
méltatlan … között. Sőt, nem hogy nem tud, de
össze is keveri az értékeset az értéktelennel. Minél
erősebb lényegi lénye (valódi kiléte, a lél) anyagi/
testi befedettsége**, annál inkább az értéktelenebbet részesìti előnyben az értékessel szemben.
(** mely befedettség abban nyilvánul meg, hogy az
egyén mennyiben azonosul anyagi/testi mivoltával
- az emberi nem többségének fogalmi képzete sincs
valódi kilétéről, igaz lényegéről, az Isteni lél-ről !)
Ezen érték fogalom megint két szempontból vizsgálható; lelki és anyagi/testi vonatkozásban. Nem
ok nélküli a reklám szlogen; „Az érték a mérték !” csak kérdés, hogy milyen érték ? Az általános embernek pl. érték a tárgyi tudás, vagy a vagyon, az anyagi javak, az arany és társai, mìg B.T.206. „…tudást bìró sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy
hogy sár vagy arany mindegy annak akár kő 207.
részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös egyet ér…” - bizony nagy a különbség a kétféle ~
értékszemlélet között. Itt és az elhangzott utóbbi

néhány szakaszban, az un. démoni(kus), gonosz emberekről esik és esett szó. Azokról, akik nem isten
emberei. (B.T.516. „…kétfélék a teremtmények isteniek s gonoszok - isteniről bőven szóltam halld most
azt kik nem azok 517. démoni kit nemjó ural nem
tudja mi jó s mi nem…”) A jelen szakasz második
fordulatának záró szavai -értsd: „jutnak sötét pokolra”- nem feltétlenül a pokolbolygók valamelyikére való jutást jelenti (persze nem egyszer azt is)
hanem arra utal, hogy azok a személyek, akik emberi-emberhez méltatlan-, istentelen életet élnek, azok azt következő életükben és/vagy életeikben csak
olyan módon egyenlìthetik ki az Isteni lél ellen elkövettek vétkeiket, hogy leróják tartozásaikat.
Ennek egyik módja a hátrányosabb helyzetbe való
újabb testetöltés, amikor is a korábbi „jólét”-et egy
sanyarú élet(körülmény)*** követ. (*** Ne kérdezzük, hogy „- Jaj! Miért ver/i/ az Isten ?” - megvan
annak az előzménye. Emlìtésre került már, hogy
nem ok nélküli az un. fejlett társadalmakban érzékelhető népességfogyás, miközben az anyagi vonatkozásban hátrányos(abb) helyzetű vidékeken inkább népességrobbanásról lehet beszélni. Oda születnek, a most a jobb körülények között vétkezők).
Közismert az un. szenvedély-betegség kifejezés, de
annak értelmezése és „kezelése” -miként viszonyulunk hozzá) inkább semmilyen, mint sem hogy felszìnes. Magyarországon a szenvedély-betegségek közül első helyen van az alkohol-függőség, egyáltalán
kapcsolat alkohollal és annak fogyasztásával. (Tévedés ne essék, a hazai hungarikum-kategóriába sorolt
kulináris kapcsolódások is ide tartoznak !) Nyugodtan szenvedély-betegségként tekinthetünk a helytelen
táplálkozásra és nem csak egészségkárosìtó következményei miatt, de a lelki fejlődésben gátló hatása
okán. Aki ’szeszély’ és ’nemjó’ meghatározottságú
élelmeket fogyaszt (lásd pl. B.T.522. szakasz hozzáfűzésében) annak számára mìg fel nem hagy ezirányú („vágy rabjaként”-i) szenvedélyével, reménytelen bárminemű előrelépés a lelki evolúciós fejlődésben. (Részben ezért is tapasztalható pl. a népszerű- és követett lelki/vallási folyamatok terén kimutatható degradáció-, vagy van -akár- milliárd újabb és újabb élet a tisztulásig.) De ott vannak a
drogok és mindenféle tudatmódosìtók, vagy a szexfüggőség (amiben olyan fokú az aberráció, hogy az
valódi „förtelem”). Megkerülhetetlen a szerencsejáték. Az egyszerű kártyától, a vérre menő számtalan
formán át, egészen a -ki gondolná- biztosìtási formákig. Amikor is a félelem, a test- és javak féltése,
utódokról való „gondoskodás” képzete sodorja az
egyéneket mindenféle biztosìtási formákba, aminek
haszonélvezője sosem a biztosìtott (de az legyen azok „keresztje”, mármint a haszonélvezőké - pokol.)
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kétes biztonságnak dölyfe áláldozat s hamisság - ez mi útjuk sötétségük számukra vallásosság
A valódi lelki élet legfőbb akadálya az általánossá
vált anyag- és test-tudat. (Ezért eredendően senki
nem hibáztatható, hisz az Isteni elrendezés része,
hogy amikor egy lél testet ölt, az első adomány számára a felejtése valódi kilétének és azonosulás azzal
a testtel amiben világra jő. Ember esetében ez a
rend a tanulóévekkel folytatódik, amikor nem csak
tárgyi tudás és eligazodási praktikum a tananyag, de
nyitottság a világ szìneire, benne a vallásfilozófiai
megközelìtésekre. A tanulmányok formális befejeztét követően jön a családos lét, amikor már munka,
házastárs, két gyermek és megannyi rokoni- és társadalmi kapcsolat áldása és terhe következik. Ezen
két első életszakasz tökéletesen elégséges anyag- és
test-tudat megszilárdìtására. Ha pedig elmarad a
visszavonult életrend, akkor már úgy is marad a
halálig. Az életrendek /tanuló-családos-visszavonult-lemondott/ éppúgy nem kategórikus sarokkövek, miként a kötőerők, vagy az emberi osztályok, melyek szintén -természetszerüen- keverednek. Tanuló időszakban is van helye a -részlegesvisszavonultságnak, családos életszakaszban is lehet
helye lemondásnak, miként sok vonatkozásban van
is. Azonban úgy az 50. életévet követően nem újabb és újabb anyagi/testi terheket kell/ene/ felvállalni/felölteni, de az elengedést kéne megkezdeni.
Finom „vetkőzést” az első két életrendben „felöltött ruhákból” hogy csupaszodhasson a lél !) Majd’
mindenki úgy tudja -legyen hìvő, vagy ateista- hogy
csak anyagból áll(unk) és minden anyag (eredetű) a
test(i való) pedig megismételhetetlen. Értsd: „Egyszer élünk”. A mennyek s a pokol hirdetői is azon
testben képzelik a mennyei boldogságot, vagy a pokolbéli kìnokat amivel azonosulnak. (Mari néni kerül a mennybe és Józsi bácsi jut pokolra, hisz Mari
nénivel és Józsi bácsival tud mit kezdeni az általános képzet.) Az elterjedt közgondolkodásban
vannak -elfogadott/elképzelt- lelki jelenségek, sőt
vannak képzetek lélek-, netán szentlélek dolgában,
de meglehetősen képlékenyek és az anyag/test-tudatot meg nem haladó erővel (mint ha csak valami
szellemi kalandozás volna). Vegyünk akár mélyen
vallásos elkötelezettségű hìvőt, mégis azt tapasztaljuk hogy elsődleges számára testi valójának élése,
sőt megélése, netán kiélése, mellesleg mint ha mind eközben- lelki életet gyakorolna. Megteszi a
felekezete követelményrendszere szerintieket, majd
betagozódva a sokság trendjébe -valóságosan- normálisan él. Elfogadja-, követi-, netán hìrdeti is az
aktuális normákat. Így érzi magát biztonságban; (a)
„maga” alatt testi valóját- és elméje (megtévedt/
megtévesztett-, hamis) képzelgéseit értve. Büszkélkedik mindennemű anyagi erényével (státusz, egzisztencia, kvalifikáció, birtok, javak és ìgy tovább)

és úgy áldozik, hogy mindezekben -lehetőleg- sérelem ne essék. „Csak módjával !” Rendszerint leginkább -bizonyos- anyagi áldozatvállalás jön szóba,
adakozás, hogy az arra „rendszeresìtett” emberek
(hivatásos egyházi személyek) vagy jótékonysági-,
karitatìv szervezetek aktivistái olyasmit „ruházzanak be” amivel az adakozó megnyugtatja lelki békétlenségét; „Megtettem, amit lehetett !” - hamis
képzetével. B.T.541. „…háromféle adomány van …
éppen úgy az áldozatok … 545. áldozatból az jó amit
kötelességtudat hajt - követni az ìrásokat jutalmat se
akarva 546. dicsfény hajtott eredményvágy szeszély
fűtött áldozás - aki ìgy tesz földhöz ragad nem érinti
tisztulás 547. nemjó áldozat mi fukar szabályokat kerülő…” - majd ìgy folytatja Avatár Balarám B.T.554.
„…hely idő s körülmény szerint jókor s jónak adomány - tudd a jóság éltetője szeretettelt ragyogás 555.
de akinek adománya viszonosság alapú - vonakodó és
számìtó szeszély tartja azt rabul 556. aki pedig tiszteletlen rosszkor rossznak áldozik - nemjó ahogy alamizsnál sötétséget álmodik…” - „ez mi útjuk sötétségük számukra vallásosság”. Esett már szó vallásról és vallásosságról, de sosem árt az ismétlés. Röviden: a hit Isten és a hìvő (kapcsolati) dolga, (belső
személyes-) magán-ügy ! A hit megvallása (közzététele) = a vallás, majd az azt követő vallásosság
köz-ügy ! A MINDEN-tudat tudatosság alapú kapcsolódás Istenhez, nem hit kérdése ! Nem mentes a
hit-től, de nem az az alapvető viszony(ulás). BBB.
„Balarám” -részlet- „…Az ember, tudás nélkül báb,
az anyagi késztetések, a természeti törvények útvesztőiben. A tudás egy ideig; hit. A hamis tudás;
tévhit. A tapasztalás; a hit megszilárdìtása. A hit;
remény. Bizakodás abban, hogy akár úgy is lehet. A
tudás próbája; a tapasztalás. Igaz tudásról, csak tiszta tapasztalással lehet bizonyosságot szerezni. Tiszta tapasztalás, csak tiszta érzékekkel, szennyezettség
nélküli értelemmel lehetséges. A tudás legfontosabb tárgya az én. Ki vagyok én? → Egy lél (lélek)
…” A hit → vallás → vallásosság azután intézményesül(t) mert az általános ember birka fajta,
nyájban érzi magát (hamis) biztonságban és igényli
a pásztort, sőt még annak csahos kutyáit is (el)
viselve. A mindig akadó pásztor-hajlamúak azután
rájönnek, hogy kell a rend(szer) az sem baj ha megfoghatatlan, sem ha délibábos az, sőt az talán még
biztosabb mert jobban lehet vele igazgatni/kordában tartani a nyájat. A lél szuverén identitás, mìg az
ember hiába kérkedik hasonlóval (hamisan önazonos), mégis csak társas lény. Az általános ember
nem csak hogy fél egyedül (itt a „fél” nem csak a
félelemre utal, de mint ha az egésznek csak fele volna - feltételezésű) de kérkedni sincs kinek elvonult
magányban. Szem előtt dölyfösködni, azt szereti.
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szabályozott élet nekik lenézendő gyakorlat - csak hatalom birtok élv ár istent is megtagadva
A test-tudatú ember teste kedvére igyekszik tenni,
amibe mindig bele kell érteni -leginkább első helyen- az elmét. A vágyak ugyanis elsődlegesen elme
szinten jelentkeznek (nem csak testi szükségletek
keltette késztetésekben) majd miután az ìgy generált tett eredményre vezet(ett) az érzékszervek működésbe lépnek, az érzet érzékel, a felfogó képesség
értelmez és kész a „bűnbeesés”. B.T.71. „…de a fegyelmezett elme vágykeltések között is - mély békéjét
mind megőrzi…” - hisz az elme -hiába nyughatatlan- eredendően békés. Mindaddig nyugalomban
van, mìg „gazdája” valamilyen belső-, vagy külső
motiváció hatására mozgásba nem hozza. B.T.224.
„…nyughatatlan elme táltos parázson él úgy lobog
- ezért hűtsed örökké le irányt csak úgy tarthatod
…” - az elme aktivitása a „táltos táplálásán” múlik.
Kérdés, mi a „gazda” vezérlő elve. Mikor azután
hogy az elme „megmozdul” annak iránya, mélysége
és minősége a „gazda” (ön)megvalósìtottsági szintje
szerint idul kalandtúrára. B.T.72. „…szilárd elme derűt áraszt … megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő 73. szabályozatlan elmével … béke nincs…” pedig a béke a MINDEN-tudat -talán- legfontosabb eleme. Kezdve a megbékéléssel, hogy a lél ide
jutott, majd mindazzal amivel ez jár. Akiben bármi
elégedetlenség felmerül anyagi/testi létével kapcsolatban, annak „csak” fel kéne szabadulni, azaz meg
kéne tisztulni minden anyagi behatástól, -késztetéstől és ezirányú vágytól. Mindezek természetesen
önmaguktól nem fognak működni. Lehet akár az
elhatározás is szilárd, a megszokás és a berögződések igen erősek, nem beszélve a környezeti elvárásokról és az egyéni szokásos megfelelni akarásról.
Az előbbiek leküzdésében segìtenek -többek között- a szabályozó elvek (lásd a korábbi hozzáfűzésekben több helyen felvázolva) ám a társadalmi
elvárásokkal való szembehelyezkedés már kinekkinek egyéni -nehéz- csatája. Hiába a békevágy, ha
a másság konfrontál. A más szokások nyilvánvalóvá válása során a gyanútlan gyakornok azzal fog
szembesülni, hogy a megszokott környezet ferde
szemmel tekint az addig normálisnak tűnt egyénre.
Aki nem úgy tesz mint szokott és/vagy a környezet
általában, az -legkevesebb- különc szerepet fog vállalni, a különcködés pedig gyanús. Az ilyen személy
kezd idegenné válni. Nem véletlen az ’idegenkedés’
kifejezés, amikor is a másként viselkedő olyan kifürkészhetetlen benyomást tesz, mint az ismeretlen
idegen. Az idegennel szemben lelki embernek nem
az a teendője, hogy kirekeszti, hanem hogy megpróbáljuk megismerni. A megismerés folyamatában
pedig képet kapunk arról, mi is az amitől tartottunk
(idegenkedtünk). A megismerést követően a jöttment már „csak” külsőleg idegen, hisz megismer-

tük. Napjainkra a túlnépesedés okozta (népesség)
keveredés* mindennapossá tette a más gondolatok,
vallások, kultúrák, szokások találkozását. (* Vannak
akik e mögött tudatos háttérhatalmi fondorlatot
sejtenek, de a MINDEN-tudat -ha van is véleménye- tudomásul veszi, hogy „világ sora változása” nem tud örökké minden ugyanúgy lenni, különösen
ha folyamatos az emberi változtatás minden téren.)
Az általános emberek hiúságukban bármit megtesznek a hatalomért (ki-ki a maga „felségterületén”), birtokuk és javaik sokasìtásáért és nem utolsó
sorban a mindennemű élvezetekért. Ezek elérése
közben nem átallanak még Istennek is hátat fordìtani. Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy azok a személyek, akik az előbb sorolt vágyak és késztetések
rabjai, nem hogy nem tudatosak Isten felől, de még
hitük is csak szìnlelt. Vallásuk valódi formalitás. Olyasmit vallanak (meg) amivel kapcsolatban hitük
sincs (nem hogy komoly tudásuk). Pl. miként vadászhat az, aki vallja a „Ne ölj !” parancsolatot. A
magyar „ölés” szó, élet elvétele, vagy kioltása. Az
emberölést általában gyilkosságnak mondják, mìg a
„hungarikum” disznóölés, valóságos ölés, miként
nevében is van. Semmi probléma a „Ne ölj !” parancsolattal és a maga helyén a diszóéléssel, vagy a
vadászattal sem, csak egyik kizárja a másikat ! Vagy
nem világos az ilyen személy számára vallása parancsolata, vagy igazi képmutató és követi elméje késztette gyilkolászati élvezetvágyát. Már tudjuk, hogy
ahol valamiből több van (mondjuk a kelleténél) az
valahonnan hiányzik. Azt is világosan látni, hogy
sokkal több a hiányban szenvedő ember, mint a
bőségben dúskáló. Ha ez utóbbiakban parányi „keresztény emberbaráti szeretet” szunnyadna, akkor
nem a kapást, de az adást gyakorolnák és legalább
együttérzés jelét mutatnák az elesettekkel szemben
(függetlenül elesettségük kiváltóitól !) Pedig ha alaposabban szemlélnék a nélkülözőket, képet kaphatnának abból, hogy milyen következő életre számìthatnak. Abszolút szinten az igazság tökéletesen
működik. Minden kiegyenlìtődésre törekszik a teremtettségben, hát a „túl” sok (bármiből is) egyszer
„túl” kevésre kell váltson. A törvény nem ismerete
pedig nem mentesìt a következményektől. A szabályozott életvezetés azért gyanús az azt nem követők
számára, mert feszültség gerjed bennük. Rossz
érzés, ami tiltakozásban, arroganciában, megvetésben nyilvánul meg. Bennük is ugyanolyan lél rejtőzik, mint bárkiben és hiába a vaskos anyagi/testi
burok, a lél jelez amikor esély merül fel a tisztulásra. Miként a mantra meditáció során, bármilyen elnyomott is a lél, örül a Szent Nevek vibrálása keltette rezgésnek. Tudja, hogy nem reménytelen a
sorsa. Ilyenkor örülhet egy kicsit a nehéz időkben is
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mivel ilyen természetük új létük sem lehet más - démonikus anyaméhbe juttatom el mindahányt
BBB „Jász mindennapok” -részlet- „…Az elrendezett-, természetszerű folyamat: Rokonvér kiontása
a családi hagyományok vesztéhez vezet. → Ahol nem
követik a családi nemes hagyományokat, ott a vallástalanság és a kötelességszegés lesz úrrá. → Mikor túlsúlyba kerül a vallástalanság, akkor elfajulnak
a női erkölcsök. → Erkölcstelen nők nem képesek
nemes utódokat szülni a méltatlan kapcsolatokból.
→ Az elsokasodó dicstelen utódok romlását okozzák úgy a családoknak, mint a rokonvért kiontóknak. → Az ilyen utódok nem tisztelik az ősatyákat.
→ Az ősatyák és azok hagyományainak nem követése, a családok vesztét okozza. → Elvesztek azok,
ahol elhalnak a nemzetségi hagyományok…” - a
női erkölcs kitüntetett fontossága nem véletlen. A
női petesejt-, majd az anyaméhben az anyai szervezet lesz a test felépìtője. Tudjuk, hogy lényeg a lél
(ami lelki eredetű és apai ágon érkezik a hìmivarsejtben) de itt (ezen anyagi megnyilvánulásban) a
test fontossága tagadhatatlan. Így a jóerkölcsű anyák petesejtje és nemes elméje vezérelte teste nemes hajlamú utódot fog épìteni a lél-re. Az erkölcstelen és/vagy rossz erkölcsű anya petesejtje és „felépìtő” szervezete hitvány utódokat tud csak eredményezni. Tovább idézve a „Jász mindennnapok”ból; (ötezer éve) „…Azt is feltárták a bölcsek, hogy
mi fog következni. Mindez nem babonás jövendölés volt, tekintsük csak át és nézzünk figyelmesen
körül ma, ötezer év elteltével. A jelen kor jellegzetességei: Az emberek elhagyják a védák, az ősi tudás
által javasolt gyakorlatok követését. (A védákon nyugvó védikus bölcselet virágos nyelvét ma már nem csak, hogy
nem értik, hanem félre értik. Akik ha végeznek is lelki
gyakorlatokat, azokat öncélból, eredményvágyból, hit nélkül
és tisztátalanul teszik. Az ős jászok nem misztikus
gyakorlatokat követtek, hanem birtoklásvágy, eredményvágy
nélkül élték pusztai nomád életüket, teljes Isten-tudatban,
ráhagyatkozva az elrendezésekre.) Általánossá válnak a
bonyodalmak, -betegségek, -fáradtság, -hibák, mint
pl.: düh, bánat, éhség, félelem. Eluralkodik a vallástalanság. (Materializmus = vallástalanság.) Állandóak
lesznek a viszályok, nézeteltérések és a bűn. (Viszály a kor alapjellegzetessége, mert a téves én-tudat folytán
minden ember önös érdekéből közelít meg mindent. Mivel
általánossá vált az én-központúság és az „egyszer élünk”
tévképzete, ezért állandósultak a nézeteltérések. Bűn. Legnagyobb bűne a lél/-ek/nek, hogy az anyagi létbe került/ek/. Így a bűn egy állandósult állapot, de magát a kifejezést
minden olyan tévedésre, vétekre, helytelenségre is alkalmazzák, ami a letelepedett életmóddal, a túlnépesedéssel, a nemes hagyományok elhagyásával függ össze.) A vallási erények közül már csak az igazságosság maradt meg.
(A vallási erények kiterjesztett értelemben a teljes anyagi létre értelmezettek. Gyakorta mondják: „ - Nincs igazság!” -

mert nem a saját elképzelések jutnak érvényre? A visszahatás törvénye alapján minden cselekedet, változtatás az azt
követő természetszerű, megfelelő következménnyel jár. Ha
nem vagyunk megelégedve a következménnyel, akkor végezzünk alapos önvizsgálatot. Természetesen vallástalanul, eltompított érzékszervekkel, az általánossá vált értelmező- és
rendszerező képesség hiánya miatt, csak korlátozott lehet a
vizsgálódás köre, így az eredmény sem kecsegtet semmi bíztatóval, tehát marad a: „ - Nincs igazság!” - jelmondat, bár
alaptalanul.) Nincs tisztaság, nincs könyörület, nincs
vezeklés. Hanyatlik a világ, romlik az ember, eszményei egyre alantasabbak lesznek. Az általános erkölcsi romlás mindent romba dönt. A világ hanyatlásának a természetszerű elrendezés miatt, a túlszaporodott
ember, tudatlan tevékenysége az oka. Az emberi létformán
belül, a felvetett csoportok számszerű arányai jól érzékeltetik a romlást. Nézzük az eszmények alakulásának arányait: Tudás 1/1 millió - Hatalom, hírnév 9/1 millió Birtoklás, vagyon 90/1 millió - Élvezet, kéj 999.900/1
millió!) Az emberek rövid életűek. A lelki megvalósìtásban lassúak. Az aggodalmak miatt folyton nyugtalanok. Általánossá válik az őszintétlenség. Az emberek csak a hìrnév kedvéért gyakorolják az adakozást és az áldozatokat. Az „uralkodók” az „élvezkedők” dolgát végzik. Az „élvezkedők” felvirágoznak. Bűnözők kerülnek az uralkodó körökbe. Egyre több lesz az állati, embertelen, kegyetlen emberi
magatartás. A „nyerészkedők” csalnak. A „gondolkodók” koldusbotra jutnak, vagy „nyerészkedőkké”
válnak. A nők áruba bocsátják az ölüket. Gyereklányok esnek teherbe. (A mai gyereklányok előbb érnek
biológiailag, mint szellemileg. Az ős jász családokban feszes
születésszabályozás volt. Nem engedték meg a túlnépesedést.
Egy férfi/női kapcsolatban -ami mindig egy életre szóltlegfeljebb két utód volt. Ennek a /legfeljebb/ két utódnak
szellemileg is és fizikálisan is életképesnek kellett lennie, őket érett anyáknak kellett a világra hoznia. A leány gyermekek nagy gondosság alatt, apjuk védelme alatt nőttek fel.
Éppoly becsben álltak, mint a fiúk, csak más módon. Míg
a fiúk a férfi életre készültek, addig a lányok az anyaságra,
a családi életre.) Tizenhat éves fiatalemberek megőszülnek. Az öregek továbbra is úgy akarnak élni,
mintha fiatalok volnának. A feleségek utcanővé válnak, bár férjük még él. (A nőkben olyan erősek az anyagi vágyak, hogy bármi áron törekszenek azok tárgyiasult
megtestesítőinek elérésére. Ha kell testük áruba bocsátásától
sem riadnak vissza ékesebb dolgok megszerzéséért, jobb
munkahelyi viszonyok, lehetőségek eléréséért.) Egyre kevesebb lesz az erényes ember. Csökken az emberek ìzlelő- és szagló képessége. Az időjárás szeszélyessé válik. Az eső rendszertelenül hull. Nagy területek elsivatagosodnak. Emberek tömegesen halnak éhen,
másutt halomra ölik egymást. (Figyeljük csak a világ
híreit ! Mit látunk, hallunk és olvasunk ?)…” – Így van.
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születésről születésre tévelyegnek egyre ők - létről létre egyre másra kezdhetik a legmélyről
A gonosz, démonikus* személyek gyakorlatilag
csak tévelyegnek életről, életre. Hajlanak, csaponganak a pillanatnyi -vélt- kedvező(bb)ség felé. Igazi
opportunisták, akik elvtelenek, a pillanatnyi előnyökért a fontosabb célokat elárulók (miközben értelmes céljaik sincsenek ! és a mások által felvázolt célok közül sem tudják megitélni, hogy melyik a jó és
melyik a nem jó ! - megjegyzendő, hogy a valódi ’jó’
és ’nemjó’ ismereteiken kìvül van) a mindenkori
helyzethez megalkuvóan alkalmazkodók, haszonelvűen kiegyezésre hajlók. (* pontosìtás kedvéért:
B.T.517. „…démoni kit nemjó ural nem tudja mi jó
s mi nem - tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen
518. aljadékok hitetlenek nincs is isten hirdetik csak a kéj s az élveteg lét minek hódol mindenik
519. ők is isten teremtményi romlást végzők hadai** - lényegi lényt gúzsba kötik nincs ki innen szabadìt 520. fogyhatatlan törekszenek mámorosan élni meg - gőgöt dühöt hiúságot állatias életet 521. örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók - élvetegek kéjre törők minden fölé azt rakók 522.
minden vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni
meg…” - ìrja körül Úr Balarám mindazokat, akik
nem un. „isteniek” - lásd: B.T.511. „…elsorolom
halld barátom milyen Isten embere - félelem ment
tiszta éltű bölcselet a kenyere 512. mindig adó áldozatos szent szavakat kutató - önfegyelmes igazmondó jámbor példát mutató 513. egyszerű és béketűrő szerény könyörületes - kedves szorgos irigység ment hibát soha nem keres…” - e két rövid felsorolás talán eligazìt abban, hogy miként is gondoljunk a démonikus emberekre. - ** e bizonyos „had”
-utalva sokaságára- végzi a korunkra rendelt szellemi- és erkölcsi hanyatlás mélyìtését, azaz úgy feledkeznek bele az anyagi létbe, hogy egyre kevesebb
-igaz- szó jut lelkiségre.) Kettős világunkban a pokol szféra is kétféle; valódi Pokol, a pokol bolygók
valamelyikén és a Földi pokol, ami itt van. A MINDEN-tudat a valódi pokol szférákkal úgy nem foglalkozik, miként a mennyekkel, mindkettőt meghagyja azoknak, akik ilyes „szélsőségekhez” vonzódnak. (vicces lelkész ember mesélte, hogy gyermekként egyházi iskolába járva, volt egy olyan apáca tanìtója, aki olyan érzékletesen beszélt a pokolról, mint aki ott nőt fel.) Nem mindegy hogy az
egyén gondolatai merre kalandoznak. A „Ki mivel
attól….” igazsága nem csak az anyagi kapcsolódásokra érvényes, nem csak attól szennyeződünk, amit teszünk, vagy eszünk, de még inkább attól amerre csapongó elménk méltatlan utakra vezet. Jól
tudjuk, hogy a ’jó’ és a ’nemjó’ mindenütt munkál
és minden emberben ott van mindkettő, a legdominánsabb ’szeszély’ közepette és mindenki az irányba

kacsintgat, ami számára vonzó, vagy kìvánatos (mert
hogy igaz lénye olyan ! a többi megjátszás). Van aki
a mennyekbe vágyik, van aki a pokoliakkal kokettál***, MINDEN-tudatú, tudatosan kerüli a végletes szélsőségeket. (*** kacéran kìnálgatja magát s a
vonzalom alanya- s tárgya megnyilvánul !) Mikor arról esik szó, hogy „létről létre egyre másra kezdhetik a legmélyről” az nem a pokol-sorsból való kiemelkedést jelenti, hanem az itteni olyan hátrányos
helyzeteket, amiből keserves a lelki fejlődés. Hátrányos helyzetű (nehéz) születési hely. Kegyetlen klìma, szárazság, éhìnység, betegségek, háborúk…
Kedvezőtlen családi és társasági/rokoni környezet.
Szeretetlen felnövekedés, tudatlan-, agresszìv személyek mindenütt… Az ilyen mélységek, nem kedveznek a szellemi-lelki előmenetelnek. Ezért is jut
az ilyen helyzetbe sodródott lél számára több léten
keresztül az ilyen születés. Lehet az ilyen sors büntetés (korábbi vétkek jutalmaként), de lehet lehetőség arra, hogy a fény felé forditsa tekintetét, ne a sötétségre. (Van hogy alkoholista szülő/k/ gyermeke
attól válik antialkoholistává, mert átélte a szörnyű
példát.) A Legfelsőbb emberiség szinten alakìtotta
úgy a körülményeket, hogy B.T.4. „…letűnt dicső korok léte … 5. olyan idők jöttek soron ami már nem
dicsőìt - ezt is meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona ezért kellett nemes időt követni a botornak…” - és ez
nem büntetés korábbi vétkekért, de lehetőség a
jobb felé fordulni annak, aki arra akar. Mert hogy a
szabad akarat mindig és mindenki előtt nyitva. Lehet minden helyzetben ìgy is és úgy is dönteni. Bár
B.T.69. „…ha az ember érzékeit szabadjára engedi
- tárgyiasult ragaszkodás elméjét átöleli 70. ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad 71. de a fegyelmezett elme vágykeltések között is - mély békéjét
mind megőrzi ha örökkön bennem hisz 72. szilárd
elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő 73. szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke nincs - béke
nélkül nincs boldogság elveszik a tiszta hit 74. hogyha érzékek közül csak egy is lész zabolátlan - elsodródik az értelem mint a szélfútta bárka…” - figyelmeztet Avatár Balarám, majd később tanulásra
és önfegyelemre int; B.T.203. „…tudás révén elme
segìt tudatlanság visszahúz - tudd hogy mi áll elme
előtt jó vagy nemjó kettős út 204. ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi
annak az ellensége 205. hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegìt…” - mert az Isteni lél mindenkiben ott szunnyad és csak a kìnálkozó lehetőséget várja, hogy segìthessen. Ha meg van a szándék, a legmélyről is képes (fel)emelni testi gazdáját.
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pokol szféra három kapus mindhárom oda vezet - kéj harag és kapzsiságból jutni másra nem lehet
Mindegy hogy Földi-, vagy valódi Pokol a jutalom,
az a három (lelki szempontból) negatìv „fő” késztetés eredménye; kéj, harag és kapzsiság. E „hármasság” a négy emberi osztály-meghatározottsági késztetésből vezethető le. Élvezetek (élvezkedő) - javak
(nyerészkedő) - hatalom (uralkodó) - hìrnév, köznyelvileg; hiúság (gondolkodó). A kéj az élvezetek azon csoportjába tartozik, ami elsősorban a szexualitással van összefüggésben, de a végletesen élvezetes
más érzékkielégìtésre is vonatkozhat. (kéjesen eszik, -iszik, kéjesen zsarnokoskodik, kéjesen gyilkol
… vagy más érzékkielégìtésben kéjeleg.) Mivel minden ember kevert (emberi osztályok szerint és az
azokkal járó késztetések terén, nem beszélve a három kötőerőről !) ìgy mindenkiben ott lapul a három pokolra juttató is. A kéj az ’élvezkedő’ kenyere, de a ’nyerészkedő’ is kéjes élvezettel nyugtázza
anyagi javai gyarapodását, az ’uralkodó’ kéjjel birtokolja s gyakorolja hatalmát, mìg a ’gondolkodó’ ott
tetszeleg ahol szavaira figyelnek. Be kell látni, mindegyik -részleges- meghatározottság elvezethet a pokolba, pokoli újabb életre. A harag kapcsán újra ide
idézhető az előző szakasznál már megtett B.T.69.
„…ha az ember érzékeit szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét átöleli 70. ragaszkodás vágygyá duzzad vágyból nő ki indulat…” - ami jellemzően inkább a negatìv-, haragvó indulat formájában nyilvánul meg. Különben is, haragudni mikor szokott
az ember ? Mikor valami vágya-, terve-, elképzelése
nem teljesül. Valami nem sikerül. Azaz uralni szeretne helyzetet, körülményt, netán mást-, vagy másokat, de az nem csak rajtunk múlik. Az elrendezések tőlünk függetlenül működnek, közte a vissz(a)
hatás (karma) törvénye. Az előbbi B.T. idézet az érzékek szabályozottságával indìt. Ha nem szabályozottak, akkor úgy csaponganak, mint a kalandvágyó elme. B.T.74. „…hogyha érzékek közül csak egy
is lész zabolátlan - elsodródik az értelem mint a szélfútta bárka…” - a megcsalt értelem pedig kiszámìthatatlan eredményekre vezet, leginkább indulatra,
(oda-vissza - alulfejlett értelem ↔ illúzió vezérelte
érzékek) az pedig haragra, aminek állandósult állapota egyenes út alantasabb sorsra és/vagy (lelki
szempontból) hátrányos(abb) új életre. Ahol jelen
van a valódi ’szeretet’ első fordulata, az elvárás-nélküliség, ott sosincs harag. Az akarás ’nemjó’ kötéssel meghatározott. Mi végre is kötelességteljesìtés
közben olyasmit akarni, ami azzal -mármint a kötelezettséggel- nem esik egybe? B.T.607. „…az éli tökéllyel éltét ki kötelességel tesz - elmondom most Jas
barátom imìgy élni hogy lehet 608. kötelesség tétel
közben aki csak Engem imád - Mindáthatót okok okát tökéletes nem hibáz 609. hogyha ember hibákkal
is kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha másét

végzi tökéletesen 610. ahogy tüzet füst vesz körül
minden hibákkal terhelt - tökéletes cselekvés nincs
tedd a kötelességed…” - lehet hiba, lehet kudarc,
de attól a kötelességteljesìtő derűt nem kell elhagyni. B.T.72. „…szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem
lesz esendő…” - szólt az Úr, mert B.T.422. „…
kedvelem azt ki nem gyűlöl aki jámbor s önzetlen megbocsátó barátságos részvétérző s kötetlen 423. egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám ügyel
mindörökkön elégedett szolgálóm…” 485. „…tudod
Jas ki megszabadult minden ragaszkodástól - jó szeszély s nemjó is mindegy ha van ha nincs az is jó 486.
érintetlenséget ki ér tudja hogy mi mitől van - derűsen
él kötések közt tudja mindez anyag csak 487. egy bánatban és örömben föld kő arany egyre megy - nem
tart távot nem vonzódik mindennel elégedett 488. neki egy barát és ellen nem törekszik semmire - róla
mondják túljutott már mind a három kötésen 489.
ilyen hìvem nem követ mást csak mi kötelessége..” aki belemerül az anyagi tettekbe, teste kényeztetésébe, csapongó vágyai kielégìtésébe -különösen anyagi/testi kedvteléseibe- és a haszonelvű cselekedetekbe, az óhatatlanul egyre telhetetlenebb lesz
minden sikeres (kedvére vált) „ügylet” után. Kapzsivá lesz. Kéj, harag és kapzsiság, a három pokoli
eredményre vezető. Ahogy jelen hozzáfűzés elején
összekapcsolásra került kedvezőtlen késztetés (pl. a
kéj) az osztálymeghatározottságokkal és az azokból
eredő kényszerekkel, ìgy a kapzsiság sem vonható
el mindezektől. A kielégìthetetlen telhetetlenség is a
vágyhoz hasonló. B.T.118. „…önös vágy az ami mozgat abból gerjed indulat - mindezt szeszély mi sarkallja
észnek ellen lábasa 119. miként tüzet annak füstje anyaméh a magzatát - tükröt meg a porlepel fed élőt
akként burkol vágy 120. olyan ez a vágy mint a tűz lobog hogyha táplálod - még a bölcsek elméjét is kéjkésztetés átláncol 121. lélt borìtó anyagtestben vágy
mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet s tévutakra sarkaló 122. bölcs belátás fő ellenét legyőzni
csak úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod…” - s lám megvan az uralásra is a lehetőség lelki ember előtt, csakhogy nem másokat és helyzeteket kell(ene) uralni, hanem az illuzórikus anyagvilág ajzotta érzékeket. Nem kell mindent, amit lehet!
Ezt példázza Úr Balarám és Úr Krisna magatartása
is a korszakváltó Kuru mezei csata során, ahol az egyik IstenEmber élt a küzdelem lehetőségével, mìg
a Báty elállt a harctól. (azisnemis) B.T.214. „…se
koplalás vagy virrasztás kevés se sok semmiből - túl
sok evés túl sok alvás éppúgy elvon mindentől 215.
aki ismer középutat nem fárad meg sohasem - eszik
alszik munkál pihen megtartja a mértéket 216. szabályozott életvitel szabályozza elmét is…” - ami ’jó’.
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aki kerüli e hármast annak üdvös élete - amely úton így elindul találkozhat Énvelem
A Bizalmas Tanìtásban végigvonul több szabályozó
(önmérséklő) elv, de nagyon hátrányos újraszületés
már azzal is megelőzhető, ha a kereső ember felhagy a kéj, a harag és a kapzsiság gyakorlásával. Még
ha elmében ott is a feszültség, annak nem szükséges szabad utat engedni. B.T.66. „…de tudd marad
abban is vágy aki önfegyelmezett - egész addig mìg
Legfelsőbb tisztult szìvét nem érte 67. még az oly
bölcs férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket
megmozgató erőimnek rohamja…” - figyelmeztet
Úr Balarám. Tekintsünk vissza pár Isteni ajánlásra:
B.T.43. „…ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől ìly lét bűntől
mentesìt…” - úgy a félelem, mint maga a bűn egyként akadályozó a lelki előmenetelben. B.T. 46. „…
ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el nem téved higgy nekem 47.
nem szédìti mézes szóval misztikus édelgetés …” komoly lelki törekvő bármennyire érdeklődő is, javát szolgálja ha mielőbb rátalál saját útjára, aminek
megkönnyìtésében az önismeret a legnagyobb segìtő. B.T.59. „…ha misztika ha bűvölet vágyaidtól távol áll - bennem nyugszik már tudásod sötétségből
kitalálsz…” - sem a misztika, sem a mágia nem segìt
igaz keresőn, inkább elvarázsol és újabb rengetegbe
visz. B.T.87. „…az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független…” - ahol nem a tiszteleten van a hangsúly hanem az érzékek kényszerén való felülkerekedésen.
B.T.142. „…kövesd ősök jó példáját kik önzetlen
megélték - mi sorsuk volt mi útjuk volt s szent honomat elérték…” - a hagyománykövetés dicső erény, de a tisztánlátás elengedhetetlen a ’jó’ a ’nemjó’ vagy a ’szeszély’ fűtötte hagyományosságok megkülönböztetésében. A ’jó’-kat kell kutatni s követni, nem a dicstelent. B.T.172. „…tudd hogy kötöttségtől ment lesz ki nem utál s nem kìván – lemondóan tesz ő mindig eredményre már nem vágy…” az Isteni elrendezésekre hagyatkozó nem az eredményt firtatja, miként önmérséklő lemondása is tudatos és nem szenvedés. B.T.176. „…önfegyelem
érzéken győz érzék ura lemondott - megkülönböztetés nélkül él tegyen ő akárhogy…” - mely megkülönböztetés-nélküliség (lásd; a valódi ’szeretet’ 3.
fordulatát) mindenben és mindenkiben a lényeget,
az Isteni lél-t látja. B.T.179. „…aki vágy nélkül cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben - úgy nem
tapad visszhatás rá mint vìz lótusz levélre…” - a lótusz hiába gyökerezik akár a legszennyesebb vìzben, levele mindig tiszta marad a felszìnen. Még ha
rá is fröccsen valami, az is mind lepereg róla nyomtalan. Felülemelekedik bármi gyalázaton s galádságon. B.T.180. „…bölcs a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül tesz - érzékekkel értelemmel elmével

és testével 181. belső béke megtalálja azt kit nem
köt semmi meg - ragaszkodót tette béklyóz nem szabadul sohasem…” - a kereső ember önzetlenül és
elvárások nélkül keres, de a béke az őszinte keresőt
találja meg, nem fordìtva, nem az ahhoz ragaszkodót. B.T.216. „…szabályozott életvitel szabályozza
elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri 217. mint a széltől védett lángnak ìly
elmének nyugta van - ha törekvő rendületlen semmi nincs mi útban van 218. mikor elme lecsillapul
felszìnre tör tiszta lél - ki a MINDEN apró része s
bölcs az őstudásban él…” - aki megengedi a lél
munkálását személyes életében, az gyakorlatot vesz
a Legfelsőbb szolgálatából. B.T.408. „…nem segìt
a misztérium mágia sem megoldás - egyedül a kötelesség és a szìv odaadás…” - önmagáért beszél.
B.T.495. „…mikor nincs már kéj s vágy gőg félsz
nincs kötődés semmihez - rossz társulás szintúgy
múlté itt a végcél Énbennem…” - amikor a kereső
ember ráébred hogy hol van igazi otthona, onnantól megérti, hogy B.T.135. „…minden ember énfelém* jő ez bìz vitathatatlan - de én akként megyek
elé amennyire lemond az…” - a lelki élet kölcsönösségi alapon működik Isten ↔ lél↔ egyén közös
-számìtás nélküli- munkálkodása által. A MINDEN
semmit nem kér, de csak érdem szerint ad ! (* a
hangsúlyos az „énfelém” ami még nem az Énhozzám !) E pár ajánláson kìvül ott vannak még a
szabadon gyakorolható ’tudás’ ismérvek (B.T. 437.441.) és az „Isten embere” körülìrása is. (B.T. 511.513.) Nem panaszkodhatunk, hogy a MINDENtudat, benne a Bizalmas Tanìtás-ban megszólaló Legfelsőbb, ne tenne meg mindent az igaz kereső felvilágosìtása érdekében, miután az emelkedés a viszsz(a)hatás törvény szellemében fog megtörténni. A
„Ki mint vet…” népi regula itt is érvényes. Hoszszan lettek sorolva az erényes-, üdvös dolgok, de
épp ìgy a kedvezőtlenségek is, amiből látható hogy
Avatár Balarám nem áltat, nem kecsegtet, de meg
sem téveszt, miközben a MINDEN -többek között
hiába a legnagyobb hazug (is)- be sem csap és nem
is vezet félre. Szól követendőkről és nem követendőkről, majd a döntést hìvére bìzza. B.T.625. „…e
Bizalmas Tanìtásban titkok titkát feltártam - tégy
hát belátásod szerint eredményét megláthasd…” - a
cselekvő a lelki ember, nem Isten, sem nem a lél.
Előbbi -kvázi- megfigyelő s mindenek elszenvedője
(hisz Őbenne zajlik és B.T.139. „…teremtek mint
nemcselekvő magamból mi végtelen…”) mìg utóbbi
-mármint a lél- inkább egy rejtőzködő segìtő. (B.T.
183. „…lél az bizony nem cselekszik természet mi
sarkalló - nem lél az ki bìztat hanem nemtudás mi
mozgató 184. bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen
Legfelsőbb…”) - ám a testnek viselnie kell sorsát.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
533
tökéletlen boldogtalan céltalanul bolyong csak - aki szeszélyt jobbnak véli mint a szentírásokat
A „tökéletes” ugyancsak relatìv, mint megannyi
fontos tulajdonság. Egy olyan jelző(s szerkezet) amiből hiányzik a „ki” és a „miben” (milyen vonatkozásban) ? Így hát a tökéletlen(ség) sem könnyen
fogható. Azonban a szakasz második fordulata megsegìt, amennyiben meghatározza, hogy az a tökéletlen, aki a szeszélyt (értsd; kb. rapszódikus szétszortságot, ingadozást, csapongást, felszinességet
…) előnyben részesìti a szent-ìrásokkal szemben.
Az nem kerül meghatározásra, hogy mely szentìrásokat, azonban felidézve a Bizalmas Tanìtás elhangzásának időpontját -i.e. 3.102 körül- be kell látni,
hogy a ma szentìrásként kezelt iratok még nem léteztek. Ezzel egyszerüsödött is az értelmezési lehetőség, hisz nem szükséges vitatni/firtatni, hogy
mely filozófiai iskola-, vagy vallási felekezet, mely
ìrása mit s hogyan gondol/értelmez/tanìt. Azt azonban érdemes észre venni, hogy ha ezen archaikus időben szó esett (szent)ìrásról, akkor az már bizonyos hogy volt, létezett, sőt használták az ìrásosságot és nem csak egyszerű közlések (segéd)eszköze volt, de elvont gondolatok továbbadója is. Ugyanakkor természetesen azt sem szabad elfelejteni,
hogy jelen (versbe szedett magyar) sorok széles
határok között mozgó szóbeli kifejezések egyfajta
(újra) megfogalmazásai. A Bizalmas Tanìtás elhangzásakor és az azt követő évszázadokban az Ind
„irodalom” sásztra néven emlìti azokat az ìrásos
„segédleteket” melyek tulajdonképpen különböző
(szak)területeken vezérfonal szerepet töltenek be.
Sásztrákban dolgozták fel a törvény, jog, vallási és
világi kötelességek, szokások, bölcseleti rendszerek
stb. tanait, de idetartoznak a közhasznú tudományos művek is, például az orvostudomány, csillagászat, matematika, nyelvtan, zene, politika stb. tankönyvei. A tanok alapjául szolgáló, ősi eredetűnek
tartott velős mondások, sűrìtett tartalmú aforizmák
a szutra-irodalomhoz tartoznak, de a szutrák részletes, közérthető fejtegetései, magyarázatai, kommentárjai már a sásztra-irodalomhoz tartoznak. Így
például a bölcseleti rendszereknek is megvannak a
maguk ilyen tankönyvei, ezek közt a legfontosabbak a Szánkja, a Jóga- és Védanta-Sásztrák.
Nagy jelentőségűek az Ájurvéda-Sásztrák, vagyis a
régi orvostudományi munkák, a Vasztu-sásztra térrendezési értekezései. A szutrák kapcsán emlìtett
Kámaszutra is voltaképpen a sásztra-irodalomhoz
tartozik. Úgyszólván minden ismeretkörnek megvolt a maga sásztrája. Mindebből kitűnik, hogy okkal jelentette ki Avatár Balarám, hogy aki a (szent)
ìrásokban megnyilvánuló ismeretek helyett a szeszélyt, az egyéni csapongást részesìti előnyben, az
bizony nem a lelki fejlődés útján halad. Ám nem
csak tökéletlen az ilyen személy, de boldogtalan és

céltalan is. Miért boldogtalan? Mert illúzióban, tudatlanságban él. Miért céltalan? Mert nincs fogalma a
lényegről. Sem mindenek lényegéről, Istenről, Aki a
MINDEN, a Legfelsőbb, sem pedig minden létező
lényegéről, a lél-ről, beleértve a parányoktól az emberig terjedő minden (mi több Felsőbbségi) létformát. Az évezredek során feledésbe küldött (eltitkolt/atott/, megsemmisìtett, meghamisìtott, stb.)
ismeretek hiánya naponta megtapasztalható un. modern korunkban is. Olyan „tudományos” melléfogásokkal lehet találkozni, amire az archaikus gondolkodók sosem voltak képesek. (lásd pl. az egyes
gyógyszerek-, vegyi anyagok olyan mellékhatásai,
ami nagyobb kárt okoz, mint aminek „orvoslására”
kigondolták.) Leginkább azért nem fogtak mellé
bölcs őseink, mert olyan hiteles alapokról indult látásmódjuk és gondolkodásuk, ami részben Isteni eredetű volt* részben századok megpróbálta tapasztalásokon nyugodtak. (* B.T.125. „…mit most mondtam tőlem kapta Vivaszván a Napisten - tőle Manu
ősök Atyja ki Iksvakut tanìt meg 126. szájról szájra
szállt a tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer
megszakadt lánc s máig nem jutott tovább 127. ezért ezt a legszentebbik teljes tudást most neked átadom…” - és ehhez hasonlóan hagyományozódtak olyan alaptudás elemek, melyek biztos talapzatot nyújtottak minden szakterületnek és az azokban
működőknek.) A ’szeszély’ nem csupán az un. pillanatnyi múló szeszély, vagy heves szenvedélyesség
gerjesztette indulat, türelmetlenség, meggondolatlanság, de az az alapvető kötőerő, aminek karbantartása (értsd: megregulázása) lelki ember számára elkerülhetetlen. A ’szeszély’ meghatározottságú sokminden folyamatosan ér minden embert, de hogy
azt ki veszi észre, ki értelmezi helyesen és ki miként
veszi figyelembe, az tisztánlátó megkülönböztető
képességén múlik. Mikor szabályozó elvekről esik
szó, az leegyszerüsìtve annyit jelent, hogy a külsőbelső ingerekre/késztetésekre olyan választ adjunk
/adhassunk, ami lelki fejlődésünket szolgálja, nem
anyagi/testi előmenetelünket ! (FONTOS ! Jelen
sorok nem az anyagi/testi boldogulás „recepteskönyve” nem pszichológiai lélekgyógyászati útmutató, hanem olyan segédlet, ami megpróbál vezérfonalat húzni, hogy annak mentén az elkötelezett
lelki törekvő ne kerülhessen tanácstalan helyzetbe !)
Napról-napra sokasodnak a bennünket érő ingerek.
Felgyorsultak az események. Már két generáció között is áthatolhatatlan ellenvélemények feszülnek.
Így hát már a „fékezés” és a nemkìvánatos ingerek
/információk kiszűrése/kizárása sem kis feladat.
Ebben pedig nem szabad figyelmen kìvül hagyni
azokat az ősi hagyatékokat, ami mindig, minden olyan elkötelezett gyakornok támasza volt, aki keres.
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vedd e Bizalmas Tanítást s kövesd kötelességed - tedd ezt s meglásd Jas barátom segítenek intelmek
Ahogy, ama puding -leghitelesebb- próbája, valóban az ha megeszik, hisz mindaddig csak teóriák és
mindenféle képzetek/képzelgések sìkján lehet a pudingról beszélni. A Bizalmas Tanìtásról sincs sok
értelme akár kritikusan, akár dicsérően szót ejteni,
mìg annak olvasója/hallgatója meg nem ìzleli (legalább mondanivalóját - netán csak munka-hipotézisként). Mi a Bizalmas Tanìtás mondanivalója?
(vázlatosan) Maga a B.T. először is egy párbeszédes
kerettörténet, aminek két „hőse” Isten (mint Tanìtó/Mester) és egy ős jász Tátos (eredendően is szellemi ember, mint Tanìtvány). A Tanìtvány -nemzetsége felkérésére- tanácstalanságában fordul felkutatott Mesteréhez -As/Jász- nemzetsége hadrafogható férfiainak elvesztése okán, annak miértjére
és az azon helyzetet követő teendőkre keresve a válasz(oka)t. A Mester olyan átfogó képet igyekszik
átadni, ami minden kereső ember számára vezérfonal tud(na) lenni ahhoz, hogy eligazodjon a világban, beleértve; Isten ↔ ember ↔ és mindenek lényegalkotó lél-jei ↔ s mindezek „működése”/kölcsönhatása vonatkozásában. B.T.1.-7. Jas bánata a
családfők nélkül maradt jász ősök zavartsága miatt.
B.T.8.-36. Avatár Balarám „bemutatja” mindenek
lényegalkotóját a lél-t, Akik személyek, öröktől
fogva- és örökké valók. Ami változik, az a test, a lél
mindenkori létformája, mint „ruha”. B.T.37.-42. A
Kuru mezei csata és annak kimenetele Isten által
elrendelt/elrendezett dolog volt. Az elesett jász ős
vitézek üdvözültek. B.T.43.-50. Minden ember számára elsőszámú kötelezettsége, kötelességének végzése (miután tudásszerzés által megtalálta azt !)
B.T.51. Úr Balarám bevezeti a három kötőerő létét.
B.T.52.-59. A Mester rámutat Tanìtványának arra,
hogy a mindenség megértése fölöslegessé tesz bármi spekulációt, majd bevezet a vissz(a)hatás (karma) törvény fennállásába. B.T.60.-80. Jas kiváncsi
arra, hogy „miként ismerszik a bölcs” ? Mire megkapja a szemléletes eligazìtást. B.T.81.-102. Jas nem
érti mivégre a harc, a küzdelem, ha a bölcselet
többre vezet ? Ami megszületik „tétlenségben nem
élhet” hisz a kötőerők mozgatnak - ìgy a válasz, de
hogy ki, mit, hogyan s milyen indittatások által tesz,
abban az értelemnek kell(ene) első helyre kerülni.
B.T.103.-116. Isten sem tétlenkedik sosem. A tudatlanokat a kötőerők mozgatják, mìg akik a kötőerők ismerői azok képesek önálló döntések meghozatalára. B.T.117.-124. Akiket csak az anyagi/testi/
önös vágy hajt, azok nem tudják elkerülni a lelki
fejlődésben hátráltató vétkeket. B.T.125.-127. Az Abszolút Igazságról szóló tudást Isten átadta egykor a
NapIstennek, Az Manu ősatyának s haladt az apáról fiúra, mìg meg nem szakadt a tanìtványi lánc(olat). Ezért tárja most fel Avatár Balarám azt újra.

B.T.128.-136. Isten és minden lél megszületetlen tehát örök- mìg Isten mindenre emlékszik, a létformák szerezte ismeretek életről életre elvesznek. Többek között az is, hogy a Legfelsőbb időnként anyagi testben is megjelenik, alászáll, mint avatár. (Minden avatár inkarnáció /megtestesülés/, de egy-egy
inkarnáció csak nagyon-nagyon ritkán avatár ! Általában a többszázezer éves Földi korszakokban, korszakonként csak egy-egy !) B.T.137.-138. A négy emberi osztályt (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) Isten teremtette. B.T.139.-151. A MINDEN
(Aki Isten, a Legfelsőbb) általi teremtés Önmagán
belül történik, de a teremtettség éppúgy nem érinti
meg Őt, mint bármi tette, vagy történés. Rajta kìvül
mindenki a vissz(a)hatás elrendezése alatt áll. B.T.
152.-169. Áldozat (hozatalok) nélkül senki nem élhet
! Mégis minden áldozatnál magasztosabb a tudás !
B.T.170.-199. Bármi zavarodottságban megsegìt a
rendelt kettősségek természetének felismerése. B.T.
200.-224. Nem csak mindennemű anyagi/testi vágyat kell elhagyni lelki törekvőnek, de az eredményvágyat is. Sem bármi elvárás, sem pedig részrehajlás
nem segìt a lelki előmenetelben. B.T.225.-291. Mindennek van lényege, de a lényegek lényege a MINDEN s Avatár Balarám felvázolja Őt és a Hozzá
vezető utat/módot. B.T.292.-294. Úr Balarám leìrja
e teremtettség létrejöttének időmértékeit. B.T.295.297. A megnyilvánulás kezdettel és véggel bìr, mìg
a lelki világ örök. B.T.298.-303. A testelhagyás szerencsés és kedvezőtlen időszakai. B.T.304.-349. Az
Isteni tanìtás legbizalmasabb mondandói. B.T.350.355. A Tanìtvány Jas ráébred Balarám MINDEN-ségére, majd azt tudakolja, miként forduljunk Felé?
B.T.356.-380. Úr Balarám feltárja ki(k)ben/mi(k)ben
való létét. 381.-405. Jas kéri had láthassa a MINDEN teljességét, amihez Avatár Balarám kellő „szemet” biztosìt számára, de Tanìtványa inkább elretten, mint sem hogy megnyugvást szerezne. Ne kacérkodjunk a felfoghatatlannal ! „Világ sora hanyatlása” - ez jelen korunk soron következett Isteni elrendezése ! B.T.406.-448. Úr Balarám részletesen
szól a követendő „magatartás-formákról” köztük a
valódi ’tudás’ ismérveiről. B.T.449.-452. Test(forma)-vágy-lél kapcsolata. B.T.453.-464. A Mindáthatóról, mint a MINDEN mindenütt és mindenben
jelen lévő személytelen energiája. B.T.465.-483. A
kötőerők szerepe a létformá(k)ban. B.T.484.-515.
Ki éri el az érintetlenséget ? B.T.516.-533. „Kétfélék a teremtmények isteniek s gonoszok” - ám igaz
lelki törekvő megismerve önmagát az isteni felé igyekszik, bármennyi gonoszság szorult is bele jelen
s korábbi életei következményeként. Úr Balarám
nem azt mondja, hogy mindenki a Bizalmas Tanìtást
kövesse, de ismerje meg ha keres és okuljon belőle.
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mond Balarám mi van azzal ki ugyan hisz mégsem lát - szabályozást elkerüli jón szeszélyen nemjón áll
Akiben mindhárom kötőerő -nagyjából- egyforma
mértékben munkál, annak bizonytalan a megkülönböztető képessége. Maga sem tudja, mihez vonzódjon, miközben hol ez, hol az kelti fel érdeklődését.
Lelki fejlődés szempontjából természetesen a ’nemjó’ kötelék a leginkább hátráltató (mondhatni gátló
!) de hasonlóan reménytelen a ’szeszély’ uralta ember útja is, hisz csapongása következtében nem képes sem szellemi, sem lelki vonatkozásban nyugvópontra jutni. A B.T. 12. szakasz hozzáfűzésében megtalálható a négy emberi osztály azonos területeken
mutatott sajátossága, ìgy a ’nemjó’ uralt ’élvezkedő’
„Hiszem ha látom !” - hit-jellege is. B.T.536. „…hit
is háromféle jó szeszélyes és nemjó - olyan a hit kiben melyik erő ami mozgató 537. olyan vagy milyen a hited az meg kötésektől függ - mutasd hited
s tudod ki vagy tudod mi van legfelül…” - mivel az
emberi sokságban a tudatlanság van legfelül, hát hiába vallja magát ilyen-, vagy olyan hitünek/hìvőnek
az egyén, az leginkább szellemi restségre vezethető
vissza (minek gondolkodni ?) mint sem bölcs meglátásra. A tudattalan megfontolás ilyenkor is működik, hisz a kisebb ellenállás törvény szellemében, biztonságosabb az árral sodródni, mint sem azzal szembe(helyezkedni). A szabályozottság is terhes, hisz
akkor nem jut(hat) érvényre a pillanatnyi szeszély és
a ’nemjó’ fűtötte anyagi/testi elkötelezettség. Hamis én(ön)tudat következtében megtévesztett a még
ha csak nyomokban is fellelhető szabad gondolkodás. Ha elfogadjuk a „Mindenki más” igazságát, akkor lelki törekvő nem hagyatkozhat a sokság csordaszellemére. Meg kell(ene) keresse saját útját s élnie kéne saját életét, nem szülőkét, rokonokét, másokét, akár hittársakét, amint azt a megfelelniakarás
kikényszerìti. Még ha ìgy is tapasztaljuk, attól nem
lesz senki rebellis, ha személyes sorsát igazgatja. A
MINDEN-tudat nem véletlenül hozza fel a jász ökörszem-virtust*, vagy a legfőbb erények egyikeként az érintetlenséget**. (* a mindig résen levő, figyelmes, de igazából rejtőzködő életvitel és mindezt úgy, hogy ** semmi ne érintse meg. Vele, de
nélküle.) A ’szeszély’ embere inkább a se vele, se
nélküle szellemiséget követi, akar is meg nem is,
mer is meg nem is, mely tanácstalanság örökkön feszìti. Mindez pedig távolról sem az ’azisnemis’ !
egyidejű azonosság és különbözőség. Legtöbb hit
arra alapoz, hogy különböző „csodatételekkel” igyekszik érzékeltetni hite hirdetőjének/követőjének
sorsa alakulását. A „megmagyarázhatatlanságot” tekinti egyfajta mértéknek, holott annak semmi köze
nincs (nem kellene, hogy legyen) az egyén világlátásához. Azonban kényelmesebb „földöntúli”-ként „angyali”- netán „sátáni”-ként beállìtani olyan történéseket (nemegyszer illuzórikus vélelmezéseket) ame-

lyek előtt értetlenül áll a felületes szemlélő. Hisz, de
nem lát. Legtöbbször nem akar látni, hát elfedi még
azt is ami a valóság. Hisz, de valójában azt sem tudja miben. Megnevezi (valamilyen módon) hite alanyát, megjelenìti azt, vagy reá hangoló létesìtményekkel-, alkotásokkal igyekszik erősìteni annak lét(ezés)ét s hatalmát, de hogy ki/mi pontosan, azzal
nem foglalkozik. Így az ellentmondásosságok sem
befolyásolják. Fel sem merül a „Ki mit, vagy ki mivel, attól…” vezérelv, csak folyik a „hagyomány”követés, az „ahogy szoktuk” és a kedvezőtlennek
vélt történések pedig ugye nem -természetszerű- következmények (?) hanem „sorscsapások” netán ártó
személyek és/vagy -szellemek áskálódásai. Pedig a
szabályozó elvek jelzik, hogy mit ne ! és sok helyen
részletesen le is ìrják, hogy mi mivel jár. B.T.538.
„…három féle felsőbbség van miként hit és ember
is - jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi
…” - a folyamat pedig kölcsönös. Amilyen a meghatározottság, olyan lesz az érdeklődés/vonzalom/
irányultság, majd az azzal járó következmény, mert
hogy olyan eredmény várható, amilyen úton/módon megyünk. Van olyan hitrendszer, ami rendkìvül optimistán (meglehetős naivitással és kellő széleskörű gondolkodás/látásmód mellőzésével) azt tűzte
zászlajára, hogy minden embert a világon összebékìt.
Sziket hinduval, katolikust protestánssal, muzulmánt zsidóval, kereszténnyel, siitát szunnitával és
ìgy tovább (csak hogy néhány, egymáshoz igen kritikusan viszonyuló felekezet kerüljön szóba.) Megszünteti a háborúkat, a kizsákmányolást és rasszra-,
nemre való tekintet nélkül mindenkit egyenlővé
tesz. Közben nem merül fel a túlnépesedés megállìtása, -az öléssel járó- húsevés elhagyása, ragaszkodik
a testhez, tiltja annak elhamvasztását, azaz egyfelől
fogyasztja a ’nemjó’ kötelék által meghatározott-,
félelem hordozta húst és nem képes elengedni a
testet. ’Nemjó’-val és ragaszkodással él. Különböző
vallások mást preferálnak és mást és mást tiltanak,
különböző keménységgel. Gyakorolják hitüket, a
tisztánlátás mégis elmarad, sőt saját tanaik húznak
különböző fátylakat a világosság elé. Szeretetről prédikálnak legtöbb helyen (azt sem határozva meg
konkrétan, vagy pontosan) miközben elvárásokat
támasztanak, ha adnak is, leginkább Isteni adományokért fohászkodnak/imádkoznak (hosszú életért,
egészségért, -számolatlan- gyermekáldásért, szerettek épségéért, javakért, azok biztonságáért és ìgy
tovább.) A valódi ’szeretet’ 3. fordulatát jelentő
részrehajlás-nélküliséget pedig hìrből sem ismerik.
A hitet legtöbbször- és legtöbb szellemi rendszerben a legfelsőbbek közé sorolják, megfeledkezve
azon egyszerű értelmezési szempontról, hogy hinni
abban kell/lehet ami vagy úgy van, vagy nem (?).
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tudd Jas hit is háromféle jó szeszélyes és nemjó - olyan a hit kiben melyik erő ami mozgató
A szakasz önmagáért beszél, kérdés csak az; ki melyik hitrendszert mely kötőerő által meghatározottnak (bátorkodik) „besorolni” ? Miközben Avatár
Balarám itt nem (feltétlenül) hitrendszer(ek)ről beszél, hanem (egyéni) hit(ek)ről ! Lehet valaki valamely felekezet tagja, -követője, de attól az még egyáltalán nem biztos, hogy ő valóban az. Lehet, hogy
csak annak tetteti/hirdeti/mutatja be magát. Legtöbb un. vallásos ember meghatározza ugyan magát
ilyen, vagy olyan vallásunak s közben alig-alig tart be
hitrendszere szabályaiból akár csak egyet is*. Bizonyos, hogy egy felekezetbe tartozók nem viszonyulnak egyformán-, különösen nem azonosan hitükhöz, hitrendszerükhöz. (* Kérdés, hogy a vallásosság puszta szabálykövetés ? Bizonyos, hogy nem !)
Mikor szemlélünk egy-egy nagy világvallást (legyen
az hindu, keresztény, vagy muzulmán) az tapasztalható, hogy rendkìvül tagolt mindegyik. Van hogy
egy „NagyCsaládba” tartozók kibékìthetetlen ellenségek. Szó szerint és nemcsak csipp-csupp nézetkülönbségek feszülnek köztük, de akár évszázados
véres háborúk. Az már többször rögzìtésre került,
hogy a MINDEN-tudat szerint a ’jó’ Isten(hez)-felé
visz, a ’nemjó’ Tőle elfordìt, -távolìt, mìg a ’szeszély’ nem talál nyugvópontot, bizonytalan, netán
ateista, materialista. Azonban a pontos megitélhetőséghez abban is (valamifajta) egyezség kéne legyen, hogy Ki/mi Isten ? Tekintve, hogy „Mindenki más” és minden ember (is) kevert (kötőerők és
osztályba sorolhatóság terén) kilátástalan az azonos
látásmód. Az Isten által elrendelt -jelen- korunknak
főtörvény jellege pedig -többek között- az hogy a
nézeteltérések kora. Ha az Úr ìgy gondolta(ja) (rendelte) ugyan mi értelme volna Vele szembeszállni ?
Jobb hìján, ha ismét ide idézzük a kineziológia (bátor**) „mérési” eredményeit (lásd: B.T. 127. hozzáfűzéseiben) és értelmezését, -talán- alkalmazható
az a megitélés, hogy az un. 200-as (igazság)szint alatti „gondolatiságok” a ’nemjó’ Isten-ellenes tartományba tartoznak. Az egyes (főbb) energiaszintekhez tartozó „jellemzések” a következők: 20 - szégyen, 30 - bűntudat, 50 - fásultság, 75 - bánat, 100 félelem, 125 - vágyakozás, 150 - harag, 175 - büszkeség. Mivel a 200 alatti energiaszint egyfajta „életellenesség” és 500-tól kezdődik a „szeretet” jelző,
lehet hogy ez a tartomány a „szeszély” világa amiben 200 - bátorság, 250 - pártatlanság, 310 - hajlandóság, 350 - elfogadás, 400 - ésszerűség. Talán nem
könnyelmű vélekedés hogy a ’jó’ kötelék által meghatározott gondolatiságok kb. az 500 - szeretet, 540
- öröm, 600 - béke, 700 és 1000 közötti - megvilágosodás „kategória” lehet. (** bátor, mert más szellemi iskola nem vállalta fel, hogy megpróbálkozzon
bárminemű összehasonlìtással. Mindettől függetle-

nül a MINDEN-tudat nem a kineziológia útján halad, de figyelemmel van értelmes és érthető közléseire.) Egy másik idézet a B.T.134. hozzáfűzéséből:
„…Tudjuk, hogy mindenkiben ott van mind a négy
meghatározottság. Igaz, hogy arányuk hasonló, mint
a teljes népességen belüli meghatározottságok aránya („gond.”: 0,000001% - „ur.”: 0,000009% „nyer.”: 0,00009% - „élv.”: 99,9999 %) de -ahogy a
kineziológiai igazság/energia-szint, ez is logaritmikus haladványként jut érvényre, azaz- a cseppnyi
’gondolkodó’-i jelleg is képes nagyot változtatni az
alacsonyabb minőségeken; ha tudunk róla, ha akarjuk hogy úgy legyen, ha teszünk érte, akkor enyhül
a feszültség, csökken a ragaszkodás s egyszer majd
megszünik a félelem is…” - azt hogy a kötőerők és
emberi osztályok miként viszonyulnak egymáshoz,
azt Úr Balarám elmondta: B.T.137. „…gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték - élvezkedő
szintúgy tőlem jármaimmal lekötvén 138. gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó…” - abban talán nincs vita, hogy az a hit és/vagy hitrendszer, amelyben a szégyen, bűntudat, fásultság, bánat, félelem, vágyakozás, harag, büszkeség fontos
szerepet tölt be, az leginkább Istentől elfele vezérel.
A bátorság, pártatlanság, hajlandóság, elfogadás, észszerűség ha nem is tipikus ’jó’ de bìztató a vonatkozásban, hogy hajolhat abba az irányba is. A valódi
’jó’ ami biztosan Isten felé visz, az a szeretet, öröm,
béke, megvilágosodás. A „szeretet”-hez: B.T.554.
…tudd a jóság éltetője szeretettelt ragyogás…” Az „öröm”-höz: B.T.598. „…halld most Jas milyen
az öröm jó nemjó és szeszélyes - amiben ha kitartó
vagy vége minden veszélynek 599. jó öröm mi keserűn jő s kitartástól édesül - jó mert értelemtől ébred tudásban megtestesül 600. szeszély amit érzék
teremt édesből lesz keserű - érzék ölel érzéktárgyat
s öröm lassan szenderül 601. nemjó öröm mi csak
látszat elejétől végéig - lustaságtól gőgtől táplált sötétség az és tévhit…” - az örömnek ott a párja a derű: B.T.72. „…szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem
lesz esendő…” 422. „…kedvelem azt ki nem gyűlöl
aki jámbor s önzetlen - megbocsátó barátságos
részvétérző s kötetlen 423. egyenlő a kettősség közt
derűs és odaadó - Reám ügyel mindörökkön elégedett szolgálóm…” - A „béké”-hez: B.T.165. „…
nincs tisztìtóbb erő annál mint a teljes igazság - aki
önzetlen kutatja önmagában rátalál 166. önfegyelmes tiszta hitű előtt tárul bölcsesség - azt elérve tudd
rátalál tökéletes békesség…” 479. „…jótól béke s
harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak
balgaság jő önpusztìtó tunyaság…” - hát választhat
mindenki belátása szerint hitet és hitrendszert.
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olyan vagy milyen a hited az meg kötésektől függ - mutasd hited s tudod ki vagy tudod mi van legfelül
A „szent hármasság” (ami nem egyenlő a szentháromsággal !) mindenben érvényesül, ìgy a hit területén is. A következő szakasz azon kijelentése, miszerint ”három féle felsőbbség van miként hit és
ember is, jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi” - tagadhatatlan. Ha megvizsgáljuk a
B.T. 536. hozzáfűzésében taglalt párhuzamokat energia-, vagy igazságszint és az azokhoz kapcsolható jellemzők közt, valamint a különböző vallásokat átható (hìveikben uralkodó) jellegeket, akkor
belátjuk hogy a vallásközi párbeszédek, vagy a máshitüek összebarátkoztatása felesleges. („Suba subával, guba gubával”) A tárgyilagos gondolkodó túljut
a tisztán érzelmi alapú, értelem-mentes vallásosságon. Más kérdés, hogy korunkra úgy a (lelki vonatkozású) gondolkodás, mint a sallangmentes tárgyilagosság kiveszőben, az érzelem fűtötte lét pedig
fölébe kerekedett az értelemnek. (Ha vesszük a
Bizalmas Tanìtás-kori két IstenEmber önellentmondásosságát -mármint, hogy Egy Személy két Avatárban, az Egy MINDEN két alakban és formában, két jellemmel*- akkor érthető hogy napjainkig
miért a küzdelem került előtérbe a békével szemben és miért az érzelem győz/ött/ az értelem felett. - * Balarám és Krisna az ’azisnemis’ elv személyes megnyilvánulása.) A csak hit alapon élőtől nem
várható tárgyilagosság, ìgy magáról sem képes valós
képet látni. Nem érti, nem tudja mi ’jó’ mi ’nemjó’
s mi az hogy ’szeszély’-es. Akiben őszinte vágy van
az igazság megismerésére és lelki evolúciós szintje
** is megengedi, az meg fogja találni a számára szükséges és elégséges ismeretet. Lásd B.T. 531-532. Avatár Balarám maga jelenti ki, hogy aki „csak” (már
ha) mentes a kéj, harag és kapzsiság vétke alól az
lelki útján találkozhat a Legfelsőbbel. (B.T.531. „…
pokol szféra három kapus mindhárom oda vezet - kéj
harag és kapzsiságból jutni másra nem lehet 532. aki
kerüli e hármast annak üdvös élete - amely úton ìgy
elindul találkozhat Énvelem…”) Itt semmiképpen
nem valamifajta „jelenésre” kell gondolni ! Az Úr
„meglátásához” megfelelő „szemre” van szükség,
ami értelmi és nem spirituális képesség és nem vizuális folyamat ! A jelenéseket „látók” saját elméjük
foglyai. Képzeteik kivetülését vizionálják. (* a lelki
evolúciós fejlettségi szint az előző és jelen életben
felhalmozott lelki értékek együttese + a „levetkőzött” anyagi kötöttségek nyújtotta tisztulási mértéke a lényegi lénynek, a lél-nek. Ki milyen fokon tisztult.) Minden lél egyféle. Mind más, de mind a Legfelsőbb minőségi mása. Azonban amint testet ölt,
anyagi/testi megnyilvánulása variánsok és keveredések végtelenje. Így hát hiába számos a hitrendszerek sokasága, a végtelen sok „emberi variáns”
azokhoz való viszonya ugyanannyi féle. Elsődleges

meghatározó az egyénen uralkodó kötőerők aránya.
Amelyik a meghatározó (és amelyiket a két másik
befolyásoló hatása lelki értelemben segìti és nem
hátráltatja) az fogja orientálni a hìvőt. Ez a kölcsönhatás pedig megnyilvánul hit és hìvő egymásratalálásában. Tudjuk hogy a legtöbb „egymásratalálás” úgymond „örökletes” („Keresztény családban
csak keresztény gyermek születhet” - véli a sokság,
de épp ìgy a zsidó, a muszlim is és ìgy tovább.) Kit
érdekel, hogy a gyermek lényegalkotója hol tart a
lelki evolúciós fejlődésben. Pedig senki nem tudhatja, hogy a megszületett gyermek lényegalkotó
lél-je előző életében-, sőt előző életeiben milyen
rasszhoz tartozva, melyik Földrészen, milyen kultúrkörben és vallásban, vagy épp vallástalanságban
élt. Hiába törlődnek anyagi ismeretek (nagyobbrészt) az eltávozáskor (halál során) ha a valódi lelkiség értékei maradandók. Minden hitrendszerben
vannak örök lelki értékek is, melyek nem egyháztörvények-, vagy felekezeti szabályozórendszerek
függvényei. A maradandók összeadódnak. A nem igazi lelkiség elemei, miként a múlékony anyagi dolgok feledésbe merülnek. Gondoljunk csak bele egy
olyan kalandtörténetbe, amikor valaki korábbi életében hithű (amerikai) zsidó volt, majd rendes
(afrikai) keresztény, utána ateista (ausztrál), később
(ázsiai) muzulmán és most „belecseppen” egy (európai) buddhista családba (?) miközben többször
nemet vált, hol férfiként, hol nőként születik meg.
Izgalmas fantáziajáték volna, ha nem tud(hat)nánk
azt, hogy a lelki evolúciós fejlődés sem nyìlegyenes.
Minden életben újabb és újabb értékekkel gyarapszik a lél és egyre változó viszonnyal kapcsolódik anyagi testéhez, beleértve csapongó elméjét és illékony szellemét. Mindez persze egyélethitű alapon
valóban csak fantáziajátékként kezelhető, de igazi
Isten-hìvő miként korlátoz(hat)ná be az Úr elrendezéseit ? A kereső ember rendesen tájékozódik
mielőtt úgy gondolja, hogy megtalálta saját szellemi
útját. Ebbe kisded korban beleavatkozni valóságos
vétek. A gyermeki keresztvìz lehet hogy többet árt
annak aki nem ott tart, mint sem segìt a világi normarendszerbe való betagozódásban. Hisz tudjuk
hogy az egyházak már évszázadok óta nem a lelki
üdv szolgálóleányai, hanem a társadalmi „béke” benne az állam működése és a társadalmi hierarchiák és
normák alakìtása. Ez a világi berendezkedés, amiben adják veszik a javakat (földbirtok, egyházi tulajdonú épìtmények, létesìtmények, felhalmozott érték-jelzők, stb.) hitet és bűnbocsánatot. Aki látná,
hogy felekezetében ez(ek) van(ak) legfelül, az elhagyná azt, de mert anyagi/testi vágyai szolgálatában segìt számára a szervezet, hát hűen szolgálja azt,
megfelelő ellenszolgáltatás fejében/reményében.
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három féle felsőbbség van miként hit és ember is - jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi
Több szellemi iskola elfogadja a hermetikus filozófia „alapokmánya”-ként kezelt Smaragdtáblát, a Tabula Smaragdinát, amelyet Hermész Triszmegisztosznak tulajdonìtanak. (A tábla korával kapcsolatban megoszlanak a vélemények, de nagyjából 10 ezer-, mások 14 ezer évesre teszik keletkezését - az
alkalmazott időszámìtás függvényében) Második
szakasza magyarul: „Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának
műveletét végrehajtsd.” - ami arab fordìtás magyarìtása révén ìgy hangzik: „Íme, ami fent van, alulról
jön, ami lent van, felülről. Az Egy műve a varázslat.” - köznyelvileg leginkább: „Amint fent úgy lent”
- s mindegy, hogy melyik változatot vizsgáljuk, a
mondandója talán leginkább annyi, hogy ez a világ
és a -kvázi- felső(bb) világ nagyon hasonló. (Legyünk óvatosak a teljes azonosìtás dolgában !) Rövidségére tekintettel (annál hosszadalmasabb értelmezhetősége ellenére) érdemes ide idézni az elgondolkodtató sorokat. ”Való, hazugság nélkül,
biztos és igaz. Ami lent van, az megfelel annak, ami
fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami
lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét
végrehajtsd. Ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben
minden dolog átvitellel az egyből keletkezett. Atyja
a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a
Föld táplálta. Ő a théleszma, az egész világ nemzője. Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul. Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel. Válaszd el a Fényt a Sötéttől,
az Éterit az Anyagtól, tudással, elkötelezettséggel.
A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre
leszáll, a felső és az alsó erőket magába szìvja. Az
uralmat önmagad és az egész világod fölött ìgy nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér.
Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a
nehezet áthatja. A világot ìgy teremtették. Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja. Ezért hìvnak
Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem
tudásának mindhárom része az enyém. Amit a Nap
műveletéről mondtam, befejeztem.” - Hamvas Béla
röviden ìgy fogalmaz: „…A Tabula Smaragdina
mondanivalója a következő. Ha az ember az Egy
varázslatának műveletét végre akarja hajtani, műveletéhez az, ami lent van és ami fent van, egymásnak megfelel. Mert ahogy minden dolog az Egy
gondolatából származik, úgy a természetben is átvitellel ugyan, de - minden az Egyből keletkezett
…” - ami semmilyen ellentmondással nem bìr a
MINDEN-tudati ; MINDEN EGY-ségével s az Ő
mindenek forrásával. Tekintve, hogy itt, most nem
cél a Hermészi sorok „megfejtése” de az arra való

utalás, hogy a fentiek és az itteniek ugyanolyanok talán- nem hiábavaló. (Annyi megjegyzést azért érdemes tenni, hogy mivé is alakult -fejlődött?- az
emberi gondolat s értékrend az évezredek során a
valódi tudás vágytól s annak elérhetőségétől, annak
tilalmáig ? „…Válaszd el … tudással… Válaszd el a
Fényt a Sötéttől … tudással…” - Még napjaink uralkodói is eredményesen gyakorolják hatalmukat a
sokság tudatlanságban tartásával.) Ha az ember és
az ő hite (is) háromféle (jó - szeszély/es/ - nemjó)
úgy -a korábbi analógia alapján- ez érvényes a Felsőbbségekre is. Mindebből következik az is, hogy
ha szinte számtalan az ember (képletesen) akkor
Felsőbbség is akad bőségesen. Nemcsak hogy akad,
de köztük is vannak ’jó’-val áthatottak, ’szeszély’
tüzeltek és bizony ’nemjó’ meghatározottságuak is
(mind-mind a maga kevertségében). Így hát minden
emberi keresés „emberére/istenére” talál(hat) miként talál is, még ha nem is tudatos felőle. Vakon
követ. Hol a hamisságot, tévtanokat, hol a sötétséget, a tudatlanságot. És bizony hit is van háromféle,
még ha nem is mondjuk ki, hogy melyik milyen.
„Zsák a foltját” - az un. lelki életben is megtalálja.
Aki hamisra vágyik azt kap, aki a valódit keresi és
őszinte alázattal, meg fogja találni. Egymásra találnak - mert hogy a kapcsolat oda-vissza működik. A
hamis istenek vonzzák a hamisra vágyókat, a tudatlansághoz vonzódok tévhiteket fognak találni. Pedig a Felsőbbség-i és ember-i hasonlóság azt a célt
szolgálja; „Hogy az egyetlen műveletét végrehajtsd”
- ahogy a Tabula Smaragdinában is elhangzott. Sajnos jelen korunkban -látszólag- azok boldogulnak*,
akik a hanyatlást és a szellemi és erkölcsi degradációt szolgálják, gyakorolják. Azonban igaz lelki törekvőnek nem itt kell boldogulnia. (* már a „boldogulás” kifejezés is csalóka, hisz hiába eredményes valaki anyagi javainak gyarapìtásában, testisége kényeztető kiszolgálásában, boldog embert csak a hazugok között találni. Akik annak hazudják magukat
s mikor magukra maradnak folytatódik zsörtölődő
elégedetlenségük vágyaik beteljesületlensége okán.)
B.T.45. „…tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz…” 50. „…kedves Jas én jó barátom figyelmed csak rám szegezd - ne ragaszkodj földi képhez tudd csak látszat mind e hely…” 55. „…csak
sajnálat illeti azt kinek földi jó a cél - lépj az útra
minek vége mindent világìtó fény 56. összes földi
tettnek éke kettős látást hagyni el - elvárásnélküli
legyél ez a lét művészete…” 61. „…ki elhagyja Jas
barátom földi vágyak garmadát - s önmagában
biztont talált veszti elme játékát…” 232. „…mert
az elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló nyughatatlan dacos álnok mindig másra sarkaló…”

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
539
van ki testét sanyargatja túl szabályzó elveken - kapzsi álnok vágyat szító szenvedélyben hentereg
A szabályozó elvek követése nem sanyargatása a
testnek. Az elme szenved, addigi ragaszkodásai és
testi megszokásai mellőzése okán. Úgy tartják; ha
valamit elveszel, adj helyette jobbat. Ez egy magától értetődő kifejezésnek tűnik, de gondoljunk csak
bele hogy az ember mit vesz el FöldAnyától (?) s
mit ad helyette (?) Szinte mindent Tőle vesz és nem
ad érte jobbat, sőt szemetet, szennyeződést, hulladékot. Ez egy -vitán felül álló- erkölcstelen magatartás. Nem is érdemes tovább firtatni, mert csak
keserüséggel jár(na). Maradjunk a szabályozó elveknél és kezdjük a vége felé emlìtett szerencse-játék
mellőzésénél. A szerencsejáték tulajdonképpen azt
a könnyű nyereséget jelenti, amiért a nyertes semmit nem tett. Jó; vett mondjuk X Ft-ért egy nyerő
szelvényt, de miért járna azért milliárdszorosa ?
Vagy egy életbiztosìtás. Szülő évekig fizeti a biztosìtási dìjat, majd „véletlenül” meghal és az örökös
hatalmas ingyen pénzhez jut (érdemtelenül). Olyanról még nem hallottunk, hogy bank, vagy biztosìtó az életbiztosìtási üzletága miatt jutott csődbe.
Ez biztos hogy nem az Abszolút Igazság része. Nyugdìj. Mondjuk negyven évig fizeti valaki a nyugdìjjárulékot, majd miután nyugdìjba megy másnap
agyvérzésben, vagy szìvinfarktusban, netán balesetben meghal. Pech. Kit illet a több évtizedes befizetés és ha még ki is van találva, hogy egy része juthat
pl. özvegyi nyugdìjként az özvegynek, de ő mit tett
azért ? A pénz előtti időkben nem voltak biztosìtási
formák. (klasszikus értelemben vett szerencsejáték,
mint pl. a kockázás az volt…) Mi biztosìtotta az egyén biztonságát? A család-, szélesebb értelemben
a közösség kötelességtudó/követő szolidaritása.
Senki nem lehetett elesett. (Persze érdemes hozzátenni, hogy pl. a védikus -tudás alapú- civilizációkban a családos életrend után természetszerű volt a
visszavonult életrend, amikor fokozatosan elhagyta
a lelki ember korábbi anyagi/testi ragaszkodásait, igényeit. Azután a lemondott életrendben -szinte„kegyelemkenyéren” folyt a magasszintű gondolkodás, egyszerű élet mellett.) Az un. jóléti társadalmakban (is) hány, de hány elesettet láthatunk. Talán
a legtöbbet vitatott szabályozó elv, a paráznaság elhagyása, aminek a bevezetője a csak házastársi kapcsolaton belüli nemi élet és csak gyermeknemzés
céljából. Be kell látni, ez valóban csak az elkötelezett lelki emberek számára követhető „önszigor”.
A tisztességes (igazságos) az volna, ha minden aktusból gyermek születne és az őt világra segìtők
(nemző és kihordó) kutya kötelessége volna mindről gondoskodni. Ez korrekt és tisztességes volna.
Ám ilyet senki nem gondol és még azok a vallások
sem követelik meg, melyek a „szapordjatok és sokasodjatok” - szellemében prédikálnak. A primitìv

állatvilágban ez tisztességesen működik. Nemi aktus csak párzási időszakban. Vannak fajok ahol 1-2
évente egyszer. Nemzés, kihordás, gondoskodás,
elengedés és mind eközben figyelem a környezet eltartó képességére. Primitìvéknél ez ìgy működik.
Intelligenséknél megszállott bujálkodás, fogamzásgátlás, abortusz, tömött árvaházak és rezzenéstelen
tekintet tisztesség dolgában. Nem bonyolódva bele
a szabályozó elv(ek) valamennyi ága-bogába, a jelen
szakasz alapvetően arra utal az első fordulatában,
hogy a test bárminemű sanyargatása nem hogy nem
üdvös, de inkább démonikus, mint sem emberi-emberi. (Van ugye az állati-ember, az emberi-ember és
az isteni-ember) B.T.553. „…testét (vagy mást) sanyargató (s azt vezeklésnek hìvó) - merő sötét és
tudatlan ilyen személy bìz nemjó…” - ami igaz lelki
embernek nem lehet célja, még akkor sem ha az valamifajta- vezeklés indìttatású, különösen pedig
nem, ha haszonelvűség alapú. Ami már elvezet a
kapzsisághoz, amit egyszerűen úgy érdemes „lefordìtani” hogy a természetes szükségleteket* meghaladó, azokon felüli. Ilyen pl. a szerencsejáték és a
biztosìtások … haszna is. (* lelki értelemben a természetes szükséglet annyi, ami elengedhetetlen a lél
és a test egybentartásához - nem több, a többi hiábavalóság.) De épp ìgy démonikus az álnok, a vágyat szìtó, a szenvedélyben hentergő is (mely szenvedély nem korlátozódik a szexualitásra, de bármi
megszállottság is az, amit élvezet-javak-hatalom-hiúság vágya/késztetése tüzel.) Vegyünk csak pár szinonìmát az álnok(ság)ra és érzékelhető, hogy nincs
hìjával az emberiség többsége. Álnok ≈ sunyi, kétszìnű, képmutató, alakoskodó, alattomos, orv, csalárd, gerinctelen, galád, álszent, számìtó, fondorlatos, köpönyegforgató, ravasz, sumák, alantas, aljas, hitvány, gonosz, becstelen, tisztességtelen, alávaló, szégyenletes, rosszindulatú, gyalázatos, dicstelen, szemét, mocsok, szìvtelen, rosszmájú, rosszindulatú, undok, utálatos, maliciózus, elvetemült, ármányos, gúnyoros… s hogy miért van ennyi szinonìmája az álnokságnak ? Talán mert nem ritkaság.
Igaz lelki törekvőnek, mielőtt a komolyabb eszményekkel kacérkodna (mint a valódi tudás ismérvei B.T. 437.-441. és Isten-emberének jellemzői
B.T. 511.-513.) előtte a démonikus jegyeket kéne talán- elhagynia s helyettük a ’jó’ uralta dolgok felé
fordulni, azokat gyakorolni. Elhagyni a test sanyargatását is, miközben a szabályozó elvekkel való
megbarátkozás sem haszontalan. Amint feldereng
egy parányi megkülönböztető képesség, világossá
válik, hogy a szabályozók nem szenvedésforrások.
Aki, amint nehézséget tapasztal bármelyik megpróbálása során, konstatálhatja, hogy nem érett magasabb lelki szintű úton járásra, az még itt marad.
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démonikus gonosz pára egyre gúzsba köti lélt - ám azon túl Engem is bánt mint ki áthatom a lényt
Megfordìtva az első fordulatot; aki gúzsba köti a
lél-t, az -min.- gonosz (hogy enyhe kifejezést használjunk). Persze ismét ide kìvánkozik, hogy miért
gondolnánk démonikusnak azt, aki nem tud a lélről ? Tudatlan, vagy szintén enyhébben fogalmazva,
kevés ismerettel rendelkező. Miért rendelkezik
kevés (kevesebb) ismerettel ? Mert olyanok szellemi
motiválói és elmebeli-, valamint testi késztetései, amelyek más felé terelik. Ha nincs érdeklődés, nincs
keresés, hát sosem fogja megtalálni a több ismeret,
az arra igényt nem tartót. (Mert hogy ez is kölcsönös, létezik az ismeretek végtelenje és vannak az
emberek akik vagy keresnek, vagy nem, vagy lelki
irányba kutatnak, vagy nem és olyan információk
fogják megtalálni őket, amelyek vonzóak számukra,
amit affinitásuk bevonz. Hiába vesz bennünket körül és hat át a -tudott- elektroszmog, vagy mindenféle elektromágneses és/vagy rádiósugárzás, különböző háttérsugárzások sokasága, eszköz nélkül semmit nem érzékelünk belőlük - már aki !) Látjuk hogy
évezredek óta emberek milliádjai le tudják úgy élni
az életüket, hogy fogalmuk sincs az ember (és minden létező) külön-külön lényegalkotójáról, de azt is
hozzá tehetjük: meg is látszik. A MINDEN-tudat
legfőbb érdeklődési köre -Isten után- a lél. Ezért
számára nem mindegy, hogy a lél milyen helyzetben van. Ha már ide sodorta sorsa, lehet az a sors
’jó’ sors is, a tisztulás útja és lehet ’nemjó’ ami a további befedődés/befedettség állapota. Ez az a bizonyos gúzsgbakötése a lél-nek. Az előző szakasz
azzal kezdődött, hogy a démonikus/gonosz ember
sanyargatja a lélt. Testről esik szó, de lelki vonatkozásban -majdnem hogy mindegy mi a test helyzetea test állapota nagyban hatást gyakorol a lél tisztulási/mentesülési lehetőségeire. Sanyargatott testben a
lél sem érzi jól magát, mint ahogy a jelen szakasz
második fordulatában elhangzik, hiába érintetlen a
MINDEN, Neki sem mindegy hogy lél parányai miként küszködnek. A minden lél mellett ott ügyelő/
figyelő (be nem avatkozó !) Mindátható (a MINDEN személytelen energiája) szintúgy szomorú amikor azt tapasztalja, hogy az Isteni lelki lényt az ostoba, sötét anyag egyre csak sározza, mocskolja, fedi be és korlátozza. Nem kell itt szándékos rossztéteményekre gondolni „csak” érdemes mérlegelni,
hogy mely megszokott életvezetési szokás mit idéz
elő felszabadulási-, vagy épp további „lél-burkolászati” vonatkozásban ? Ami megköt, az nem enged.
Ami befed, az eltakar, elzár. Ami árt, az bánt hátráltat és nem lelki keresőnek/gyakornokna/törekvőnek való. A normális emberek „jól” (?) el vannak e
zavarodottságban, csak nem tudják, nem értik hogy
miért van a sok kellemetlenség, nem beszélve betegségekről, szenvedésekről, nyomoruságról, ku-

darcról, tragédiákról … Semmi nincs ok nélkül. Talán bárki belát(hat)ja. Az okok, a valódi okok kérdése már ugyancsak összetett(ebb) és ahhoz hogy
választ lehessen találni -helyes választ- ahhoz nem
lehet a megszokás útján keresgélni. (Mérnöki módon próbálgatni, tudósként kisérletezgetve: „még
nem, még nem, már nem” miközben bölcs eleink
már rég megìzlelték úgy a keserű poharat mint az édeset és arra jutottak, hogy a szabályozott élet előbbre visz, mint a szabályozatlan - lelki törekvőknek !) Láthatjuk a sok próbálkozást, emberi-, anyagi-, technikai erölködést és még sem akarnak szűnni a bajok, sőt egyre újabbak jelentkeznek. Hogy
szűnhetnének, mikor pl. egy gyógyszer -mondjukegy kórismére javìtó hatással van, miközben -elismerten- számolatlan mellékhatást gyakorol. Had kerüljön ide egy (nem tanulság nélküli) zsidó vicc:
Kohn elpanaszolja a rabbinak, hogy döglenek a libái. - Mivel eteted őket? - Szemes kukoricával. - Az
a baj. Etesd ezután darával ! - Kohn egy hét múlva
ismét panaszkodik, hogy még mindig döglenek a
libái, pedig darával eteti őket. - Mert szamár vagy ! mondja a rabbi- zabbal etesd őket ! - Pár nap múlva
Kohn megint siránkozik, hogy hiába eteti zabbal a
libáit, mégis pusztulnak. - Ostoba fajankó vagy, miért nem árpával eteted őket ?! - Másnap megint megy
Kohn: - Rabelében, hiába próbálkoztam az árpával,
megdöglött az utolsó libám is ! - Most már egy libád sincs ? - Egyetlen egy se. - Kár. Pedig még anynyi jó ötletem lett volna ... - fejezte be a tanìtó, ám
a -démonikus- emberiség is, mire kitapasztalja, hogy
miként is élhetne gondtalanabbul, „kapzsi(n) álnok(ul) vágyat szìtó(n) szenvedélyben hentereg(ve)”
addigra pont kihal. Miként mikor két bolygó beszélget és sajnálkozva kérdezi az egyik; - Miért nézel ki ilyen rosszul ? - Emberem van ! - válaszol a
másik. - Sebaj ! Nekem is volt. Elmúlik. - Persze az
emberlétnek nem az a sorsa/küldetése hogy szenvedjen, nem hogy kipusztuljon (bármennyire igyekszik is azon) hanem hogy ezen anyagi megnyilvánulásban -mint a legkitüntetettebb, egyetlen létformalényegalkotó lél-jét felszabadìthassa. Tudjuk már,
hogy B.T.516. „…kétfélék a teremtmények isteniek
s gonoszok…” - amit úgy vezetett be Avatár Balarám, hogy B.T.515. „…isteniek Hozzám visznek istentelen kárhozat…” - mármint az ilyen viselkedések, tulajdonságok. A kötelességkereső, majd azt
követő alázatos és áldozatos élet megtalálja a ’jó’-t
hisz teljes tudású lényegalkotója mindig súg (a tiszta lelkiismeret révén). Nem szóval, még csak nem is
ésszel, de a tiszta szìvvel. Fontos ! Tiszta szìvvel, nem
az anyagi/testi megkötöttségek által ’szeszély’ s
’nemjó’ uralta szìv. Nem az elsötétìtett elme, amit a
szertelenül csapongó vágy sodor egyre összevissza.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
541
háromféle adomány van háromféle étel is - éppen úgy az áldozatok mint ki szabályt követi
Az elkövetkező szakaszokban az alábbiak szerint
kerül felvázolásra a most elhangzott: háromféle az
adomány; B.T.554. „…hely idő s körülmény szerint
jókor s jónak adomány - tudd a jóság éltetője szeretettelt ragyogás 555. de akinek adománya viszonosság alapú - vonakodó és számìtó szeszély tartja azt
rabul 556. aki pedig tiszteletlen rosszkor rossznak
áldozik - nemjó ahogy alamizsnál sötétséget álmodik…” - az adomány némiképp átfedésben van áldozatok háromféleségével. Ha meggondoljuk azt a
tanácsot, miszerint „Ne azt nézd, hogy mit mond,
hanem azt hogy ki mondja” - hasonló a helyzet adomány(ozás) dolgában is; Ne azt nézd, hogy mit
ad, hanem azt hogy ki adja! - ami persze úgy volna
egész ha láthatnánk/tudhatnánk a motivációt is. Mi
végre-, mi célból-, mi szándék által mozgatva történik ama adomány(ozás) ? Háromféle az étel is;
B.T.542. „…jó az étek amikor friss ìzes egészséghozó - boldogìtó tiszta lédús éltető s erőt adó 543.
szeszélyes ami keserű sós savanyú vagy forró - száraz csìpős betegìtő nyugtalanságot hozó 544. nemjó
ami állott túlfőtt tisztátalan vagy büdös - ìzetlen
vagy mástól hagyott tudatlannak ha üdvös…” - Háromféle az áldozat; B.T.545. „…áldozatból az jó amit kötelességtudat hajt - követni az ìrásokat jutalmat se akarva 546. dicsfény hajtott eredményvágy
szeszély fűtött áldozás - aki ìgy tesz földhöz ragad
nem érinti tisztulás 547. nemjó áldozat mi fukar
szabályokat kerülő - senkinek sem ajánl ételt szent
szavakat se zengő…” - ám e jelen szakasz nem csak
adomány, étel és áldozat kötőerőfüggőségét emlìti,
de azokat is, akik -mint szabály(oka)t- mindezeket
(el)követik. Mostanra már tudjuk, hogy teremtettségünk (az amit mindenségként értelmezünk) egyik
alap sajátossága, hogy három kötőerő munkálkodik
benne, melyek minden itteni létezést (élettelent) és
létformát (élőt) áthatnak (beleértve az un. magasabb szférákkal is kapcsolatban álló Felsőbbségeket is -Istenek, Fél/ig/istenek, Felsőbb irányìtók,
de még az angyali és/vagy tündér/manó/kobold/
őszapó/gnóm/pixi és más szerzeteket* is !) Kiben/
miben mi (mármint: jó - szeszély - nemjó) az uralkodó, olyan annak kisugárzása/ható- és vonzereje,
olyanokhoz vonzódik és olyanokat vonz be. (* mit
is ìr az elektronikus országút egy helyen ? „…Számos nézet szerint a tündérek, törpék, koboldok, …
és társaik nem csupán a mesevilág és a mitológia
kitalált alakjai, hanem valóban létező, élő entitások,
akik az angyalok fizikai szinten is megtestesülő segìtőiként irányìtják és gyógyìtják a Földet egy többségünk számára láthatatlan létsìkon. Azért nem észlelhetőek számunkra, mert más dimenzióban, az
emberétől eltérő rezgésszinten élnek, ìgy létük tudományos bizonyìtása érthető korlátokba ütközik.

Akadnak persze olyan emberek, akik előtt már
megnyìltak bizonyos kapuk, ìgy az ő beszámolóik
alapján mi is megtudhatunk pár dolgot az ún. természetszellemekről … A tündérek, mint csodás
mitológiai és mesei alakok igen népes családfát és
szerteágazó történetet tudhatnak magukénak. Maga
az alak szinte minden népnél megtalálható valamilyen formában. Az indiai népektől az irániakon át a
kìnaiakig egyaránt előfordulnak a hiedelem-világokban olyan varázslatos lények, melyek ártó vagy jó
szándékúak, és a létezés egy magasabb, vagy legalábbis embertől különálló részén foglalnak helyet,
ugyanakkor az isteni szférát még nem érik el…”)
Ha egy lelki törekvő körültekintő, akkor nem kacérkodik olyan „közvetìtő” -köztes- Felsőbbségekkel, Akiknek lelki értelemben vett tisztìtó közreműködése bizonytalan. Lehetne azt is mondai, hogy
kétséges, de mivel nem ismerjük e „segìtők” valódi
szándékát, igazi jellemét, legbiztosabb a „velük, de
nélkülük” – a „Vele, de nélküle”-elv érintetlenségi
„technikát/stratégiát” alkalmazni. Fontos a „stratégia” kifejezés, mert nem a puszta átmeneti taktikai leginkább opportunista- megközelìtés segìt, de az
elszánt elkötelezettség. Meg kell/lehet adni a tiszteletet a Felsőbbségeknek, de barátkozni Velük hiábavalóság, ha valódi eszményünk Isten, Aki a Legfelsőbb, a MINDEN, célunk pedig nem Földi lét,
nem mennyei születés, még csak nem is valamely
lelki szféra, de a MINDEN Bizalmas Benső Hajléka. B.T.46. „…ki eltökélt és figyelmes nem csapong
ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el nem téved
higgy nekem …” - az egyhegyűség minden komoly
törekvésben szükséges, miért ne kéne gyakorolni a
lelki igyekezetben ? Az ebből is egy kicsit, abból is
egy kicsit még étkezésben sem veszélytelen, hát
még szellemi sìkon. Az eklektikus gondolat lehet
több területen eredményes, de ami eredendően mellőzi az önálló eredetiséget, csupán más (akár értékes, sikeres) irányzatokat vegyìt, azt van aki „mosléknak” nevezi. Lehet, hogy kellő pejorativitással is,
de gondoljunk csak bele mi is a moslék? Kiváló étkek maradékainak keveréke. Mìg önállóságukban
remekeltek, mind tökéletes volt a maga módján, ám
ha a moslékos vödörbe kerülnek, bizony csak (a
mindenevő) disznók csemegéje. Mi haszna az olyan
iskolának, ahol csipegetnek a különböző tanokból
és összeraknak (egy szándékaik szerint üdvözìtő)
elegyet, ami mesteséges próbálkozás. A nagy igazságok, az Abszolút Igazság részei minden tanrendszerben azonosak, ám ha más a „körìtés” és nem
csak a szövegkörnyezet, de az értékrend, a cél és az
eszközök, akkor tévútra vezetnek. Nem csak alig
érthetőek, de inkább félre. Nem véletlen a nézeteltérések kora, amikor minden keverten fordul elő.
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jó az étek amikor friss ízes egészséghozó - boldogító tiszta lédús éltető s erőt adó
Érdemes előre hozni a két másik kötőerő által áthatot ételekre vonatkozó szakaszokat is: B.T.543. „…
szeszélyes ami keserű sós savanyú vagy forró - száraz csìpős betegìtő nyugtalanságot hozó 544. nemjó
ami állott túlfőtt tisztátalan vagy büdös - ìzetlen
vagy mástól hagyott tudatlannak ha üdvös…” - ìgy
akár kizárásos alapon is lehet(ne) közelìteni ahhoz a
kérdéshez, hogy lelki ember számára melyik étel
„tìpusok” fogyasztása a szerencsés. Itt is hangsúlyozni kell, hogy a szabályozó elvek s ìgy a Bizalmas
Tanìtás kinyilatkozásai sem azt mondják, hogy mindenkinek ìgy kell élni, ezt és ezt, és csak ìgy és ìgy !
A szabad akarat itt is működik. Mindenki szabadon
dönti el, hogy valamit fogyaszt, vagy nem, majd viseli annak következményét. Ha a kizárásos utat választjuk, akkor kezdhető -akár- a ’nemjó’ kötőerő által meghatározottakkal. Avatár Balarám leszögezi,
hogy egy étel ne legyen mások maradéka. Mikor
többen étkeznek és feltálalásra kerül a közös étek,
ki-ki (vagy az ételosztó) annyit vegyen (kapjon) amennyi nem esik a „túl” kategóriába, azaz nem sok.
Ha mégis előfordul maradék, arra különböző kultúrkörökben eltérő szokások akadnak. Van ahol szándékosan hagynak egy(néhány) falatot FöldAnyának.
Azonban, ha kiindulunk pl. a MINDEN-tudat által
is ajánlott vaisnava (Visnu-hìvő) gasztronomiából,
azon belül az étkezési szokásokból, akkor mindig
csak Istennek felajánlott étel kerül fogyasztásra. A
felajánlás által az ilyen étel, tiszta, úgymond (meg)
tisztìtott étel (akár szentnek is tekinthető - vérmérséklet kérdése) hát az ilyen étel szemétbe dobása
nem helyes. Számtalan élőlénytárssal vagyunk körülvéve mindenütt, hát akár aprójószágnak, vagy
madaraknak „felajánlható” a kényszerű maradék.
(Van olyan mondás is, hogy „Inkább has fakadjon,
mint hogy megmaradjon !” - ami viszont inkább a
falákság felé sodorja áldozatát, mint sem a mértékletességbe.) Kérdéses a maradék olyan vonatkozásban, amikor valaki magának főt, készìt ételt, azt
felajánlja, de nem tudja elfogyasztani. El lehet az
ilyet tenni és meddig ? - hisz a ’nemjó’ kötelék uralja az állott ételt is. Arra érdemes törekedni, hogy
mindig friss -nem mellesleg a Legfelsőbbnek felajánlott- étel legyen lelki törekvő eledele, mely
frissesség már önmagában a ’jó’ kötelékébe tartozik. Különben is nehéz frissességről beszélni pl. az
un. tartós és/vagy egészségesen tartósìtott (aszalt,
szárìtott) ételek esetében. Ugyan miképp lehetne
friss mondjuk egy sajt, ami akár hetekig érlelődik.
(Persze hamisan ki lehet jelenteni, hogy az akkor
friss, amikor megszegjük. Igen ám, csak hogy egyszerre sosem eszünk meg egy kerek sajttömböt, ìgy
a meghagyott maradék ?) Természetesen az életszerüség sosem hanyagolható, miként az értelmes meg-

különböztető képesség. Az ìzetlenség (nem mint viselkedés-, vagy vitathatóan tréfás közlési forma !),
vagy ìztelenség ugyancsak bonyolult kérdés, hisz
alapvetően az egyén ìzelő képességén múlik. (De
erre majd térjünk vissza az 544. szakasznál.) Friss
étel esetében ritkán fordul elő, hogy az büdös. (Megjegyzendő, hogy akadnak olyan ételek, pl. sajtfélék,
amelyek -akár- frissen is eleve erőteljes szagúak, egyszerűen fogalmazva büdösek, ami megint csak izlés
dolga.) A tisztátalanság kizárja a jóság kötőerejébe
tartozó ’tiszta’ minőséget. A túlfőtt ugyancsak ellentmondásba kerül a friss és az éltető ’jó’ kifejezésekkel, mivel a túlfőtt étel ugyan lehet friss, elkészültéhez képest, de a „túl” ebben az esetben is anynyit tesz, hogy a kelleténél hosszabb ideig hőkezelt,
aminek számtalan értékes alkotóelem megsemmisülése (is) a következménye (különösen bizonyos vitaminok). A ’szeszély’ „alá” tartozó „csìpős” újabb
bizonytalansági tényező. Kinek mi a „túl” ? Mivel
mindenki más, célszerű ilyen körülmény esetében
figyelemmel lenni az évezredes hagyományokra, amit már sok generáció „megpróbált” és előnyösnek
ìtélt. Ami megint csalóka, hisz a vegyestáplálkozású
kultúrkörök mindennemű nagyesküt letesznek arra,
hogy az állatok darabjainak elfogyasztása igenis előnyös. Ezt is hagyjuk meg minden hitrendszer sajátjául. (A már többször ide idézett Teremtés
Könyve részlet ellenére /Ter.1.29./ ugyan mely zsidó-keresztény embert tart vissza a húsfogyasztástól
Isten/ük/ azon kinyilatkozása, miszerint a magot
termő növényt és a gyümölcsöket adta az ember étkeként. Mást nem közöl !) A ’szeszély’-es; keserű,
sós, savanyú megint a „túl” feletti kategória szerint
értelmezhető. Vélhetően olyan körülményből érdemes kindulni, amikor pl. egy család -minél nagyobb önellátásban- tiszta természetes környezetben él és az ott termő friss alapanyagokat fogyasztja. (Családos életében Úr Balarám is földművelő
gazdálkodó volt !) Ebben azonban további nehézség, hogy más-más égöveken mások a mezőgazdálkodási lehetőségek. Ahol rövid a termő idő, ott óhatatlanul elkerülhetetlenek a „tartósìtások” azonban, ha gabonára gondolunk, önmagát tartósìtja
száraz helyen. Zöldségfélék gumósai hónapokig elállnak maguktól. Lédús gyümölcsök aszalhatók, vagy
zöldségekhez hasonlóan szárìthatók. Akik fogyasztanak tejterméket, az adja magát, hogy a lehető legfissebb állapotban kerüljön fogyasztásra, vagy természetes átalakulások révén (aludttej, joghurt, tejföl
…) ugyan rövid, de reális fogyaszthatósági időt ad.
Hosszas fejtegetés helyett ügyelni ajánlott arra, hogy
az étel legyen „friss, ìzes, egészséghozó, boldogìtó,
tiszta, lédús, éltető s erőt adó” - mely tág meghatározás nem engedi meg a falánk figyelmetlenséget.
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szeszélyes ami keserű sós savanyú vagy forró - száraz csípős betegítő nyugtalanságot hozó
A ’szeszély’ a legáltalánosabb -leggyakoribb- kötőerő világunkban, ami a ’jó’ és a ’nemjó’ közötti vìvódás következménye. Ételek közt is számos olyan
van, ami a ’szeszély’-el, más szóval a szenvedéllyel
jellemezhető. A B.T.51. szakaszának hozzáfűzésében, majd a 473.-nál és az 522.-nél megismételve,
már felvázolásra kerültek az ilyen alapanyagok/ételek (a teljesség igénye nélkül). Lásd: (az un. radzsasztikus ételek) hal- és bizonyos húsfélék (pl.
csirke, pulyka, bárány, sertés, tojás - ami mindent
tartalmaz, amiből a -leginkább- szárnyasjószág kifejlődhet). A legtöbb fűszer (pl. só, erős paprika,
fekete bors, gyömbér, vörös- és fokhagyma, vagy
akár a retek). Élénkìtő szerek, mint a kávé, tea, cukor, méz, cola és energiaitalok, kakaó, csokoládé,
sör és bor, vagy általában az ìzesìtők, savanyú és
keserű ìzű ételek. Ezekhez azok a személyek vonzódnak (a legtöbb ember) akik a ’szeszély’ meghatározottsága alatt állnak. Mivel azokhoz vonzódnak, leginkább azokat fogyasztják, amivel nem csak
megszilárdìtják testük uralkodó kötőerejét, de fokozzák is azt egyre csak. A szeszély nem csak izgatottá tesz, de zaklatottá is, nyugtalanná, mely állapotban ugyancsak nehéz a (szellemi) egyhegyűség
és elérhetetlen a (belső) béke (állapot). Nem véletlen, hogy még szellemi iskolák is nagy pártolói a
szenvedélynek, a szenvedélyes törekvésnek, küzdelemnek, akarásnak. Nem beszélve az ’uralkodó’ emberi osztály harcos „tempójú” tagjairól, akik számára elengedhetetlen az olyan belső feszültség, ami
lehetővé teszi és/vagy megsegìti küzdőszellemüket.
Bárminemü viaskodásban az az alap probléma, hogy
mindig felek-, vagy táborok között zajlik és aminek
következménye, hogy az egyik felülkerekedik, mìg a
másik vesztes lesz. Így működik természetes világunk. Zajlanak a kiegyenlitődésre törekvő folyamatok -és leegyszerüsìtve- jó és rossz hadban áll. (önnön szempontjából minden küzdő jónak véli magát
! mìg ellenét rossznak !) Magukat lelki embereknek
tartók, hogyan képesek embertársaikkal szemben
ellenségesen fellépni, nem ritkán vallási eszmék jegyében ? A ’szeszély’ által fűtötten. Igaz hogy legnagyobb romboló-, elsötétìtő erő a ’nemjó’ -’jó’ ősellene- mégis elterjedtsége okán a szeszély az ami
küzdelemre tüzel. Nem véletlen, hogy a történetìrás
sem énekli meg a békés jámborokat, a hódìtani-,
uralni nem akaró népeket, de mindig a szenvedélyes „hazaszerető” küzdők a „hősök” akár kontinensnyi távolságokban vìvott „honvédő” csatáik és
hódìtásaik okán. Az eluralkodott vallástalanság (közte az álvallásosság, vagy formális vallásosság) az egyik oka ’nemjó’ és ’szeszély’ terjedésének (miközben a ’szeszély’ és a ’nemjó’ visz a vallástalansághoz !) amihez a Kali juga négy jelének elhatalma-

sodása vezetett: 1. a tiltott nemi kapcsolatok (erkölcstelen, tisztességtelen viszonyok) 2. a húsevés
3. az önmérgezés (alkohol, kábìtószerek, ajzók és
serkentők -tea, kávé, kakaó- fogyasztása) 4. szerencsejáték élvezete (benne a sokféle pénzügyi nyerészkedő manipuláció) ... (ahogy az emlìtésre került
a B.T.165. szakasznál). Mi a legfőbb mozgatója a
nemi vágynak és annak gerjesztésének ? A szenvedély. Mi késztet húsevésre ? A szenvedély. Mi hajt a
serkentők, bódìtók, kábìtók, tudatmódosìtók felé ?
A szenvedély. Mi a szerencsejáték(szenvedély) kényszerìtője ? A szenvedély. Tehát nem csak a fegyveres harcra késztet, hanem hódìtásra (általában) a
másik nemmel kapcsolatban, uralásra nem csak emberek felett, de az állatvilágon úgy, hogy jelentős
része táplálékforrássá válik. A tudat módosìtása ugyancsak szeszélyes, hisz ki tudja hova, hogyan s
merre módosul ? A felvázoltak nem csupán szenvedélybeteggé teszik az embert, de valóságos más betegségek kiváltói is. Megbetegìtők. Ha visszagondolunk a ’jó’ étek lédússágára, nyilván azzal ellentétben áll a száraz. Az egészséghozó a betegìtő ellenoldala. A boldogìtó-, éltető és erőt adó nem nyugtalanìt, mely erő alatt elsődlegesen ne fizikai erőt
értsünk, de azt a lelki erőt ami a gyakornokot átsegìti a mindennapos élet nehézségein és nem nyugtalanìtja, de elfogadóvá teszi. Elfogadni az elrendezéseket. Gyakornok került emlìtésre, ami ~ lelki
gyakorlatok követőjét jelenti, olyan elkötelezett személy(eke)t, aki(k) lelki értékek felé tör(nek) nem anyagi/testi célok eléréséért. Nem lehet elégszer
hangsúlyozni; a MINDEN-tudat nem mindenki útja ! de azon keveseké, akik értik, hogy az „ahogy
szoktuk” sehova vezet. Az ahogy szoktuk, úgy alakìtja egyén és közösség életét/sorsát, ahogy az alakulni szokott. Elrepül az élet, hiábavalóságokkal.
Maradva az étkezésnél, hiába üdvös a vegetáriánus
életvitel, önmagában semmit nem old meg ! (lásd: a
vegetáriánus Adolf Hitler életét és „munkásságát”!)
Az biztos, hogy minden komoly ’gondolkodó’ meghatározottságú lelki törekvő vegetáriánus (lásd: B.T.
12. hozzáfűzésében körülìrva), de nem minden vegetáriánus ’gondolkodó’ ! Mégis, ha valaki tartózkodik a ’szeszély’ és a ’nemjó’ meghatározottságú
ételek fogyasztásától, az szellemi/lelki igyekezetében semiképpen nem hátráltatja, sőt ! A „Ki mivel
attól…” igazsága működik. Ahol szeszély/szenvedély, betegség, nyugtalanság van, főleg ha tudatlanság, ott kizárt a lél szabadulása. Természetesen akiknek megfelel a hiányos ismeret, annak birtokában
megelégedéssel viselik körülményeiket, életük/sorsuk alakulását, azoknak semmi szüksége olyanra, ami
túllép/túl-lát lelki evolúciós fejlettségi szintjüknél.
Megzavarni sem szabad őket. Nem egyszer élünk !
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nemjó ami állott túlfőtt tisztátalan vagy büdös - ízetlen vagy mástól hagyott tudatlannak ha üdvös
Az „Amit eszel, azzá leszel !” - gondolat nem alaptalan. Testünk abból tud épìtkezni, amihez hozzájut, miközben a test nem csak fizikai valóság, de
mentális vonatkozása(i) sem hanyagolható(k) el,
melyek az étkezéstől sem függetlenek. Az is tagadhatatlan, hogy ugyanazon kémiai összetételű tápanyag, különböző körülmények okán másként fejt
ki hatást aszerint, hogy az milyen egyéb „rezgésmódosìtókkal” kerül(t) kapcsolatba, hozzátéve a fogyasztó saját rezgését. Van minden anyagnak saját rezgése
és kapcsolatba kerül más hullámokkal, melyek befolyásolják eredeti „hullámhosszát”. Nem csoda,
hogy más a végeredménye -akár csak ìzélvezeti értékben is- egy tápláléknak, ha azt nyìlt tűzön-, elektromos főzőlapon-, kemencében-, vagy mikrohullámú sütőben készìtjük el. A szakácsról -és segédeiről- pedig még nem is esett szó ! (Hozzátéve a szakács és a „kukták” főzéskori lelki állapotát ! Vannak azután olyan kultúrkörök is, ahol pl. menstruációs ciklusuk alatt a hölgyek nem működhetnek
közre a konyhában.) További meghatározó, adott
táplálék származási helye. Nem ok nélküli az a régi
ajánlás (hasonlóan a helyváltoztatás mellőzéséhez)
hogy ahova születtünk és ami ott terem, az képezze
táplálékunkat, étkezési alapanyagait. (Abban sosem
volt megállapodás, hogy mi az a territoriális körzet,
ami testi valónkkal rokon s amelyre korlátozandó
lét és annak fenntartása, de praktikusan ez nagyjából a szülőfalu/város, termőterületi határait is beleértve.) Ha az eddigieket -a teljesség igénye nélkülelfogadjuk, akkor azt is megértjük, hogy eredendően sem egyformák étkeink. Igaz, hogy a modern
tudomány nem fordìt figyelmet a kötőerőkre (el
sem ismeri létüket !) azt azonban nem tagadja, hogy
kölcsönhatások vannak. Minél több hatás ér valamit és valakit, annál több jut érvényre, gyakorol
változást/változtatást. Mikor mindenek kevertsége
szóba kerül, akkor arról sem szabad megfeledkezni,
hogy az elmúlt századokban nem csak nemzetségek
keveredtek, nem csak vérségi rokonságok széledtek
szét, de a táplálékul szolgáló élelmek is globalizálódtak. Európában (is) természetesek a déli gyümölcsök, a trópusi fűszerek, a tengeri herkentyűk
és ìgy tovább. Ha igaz, hogy amit eszünk azzá leszünk, akkor szinte mindenki teste „globalizálódott” (a jobb móduak közül - a szegény rétegek elesettségük révén kevésbé részesülnek a globális áldásokból étkezés terén is). Ez a keveredettség pedig
nem csak táplálékfüggő, de az azok hordozta kötőerők vonatkozásában is erős hatást gyakorol. Ha a
’jó’ a lelki emelkedés révén Isten felé visz, a ’szeszély’ csapongása okán nem enged, ide köt, akkor
vitathatatlan, hogy a ’nemjó’ hátráltat a tisztulásban.
Azon lelki tisztulásban, ami megszabadìt az anyagi/

testi (téves) éntudattól. Ezért hát Avatár Balarám
azt ajánlja, hogy lelki törekvő (Figyelem ! Nem mindenki, csak akinek lelki céljai vannak !) kerülje az
állott, túlfőtt, tisztátalan, büdös, ìztelen ételt és más
maradékát. A B.T.542. szakasz hozzáfűzésében utalás történt arra, hogy az „ìztelenségről” majd később esik még szó. Ebben nagyon fontos tényező
az egyéni ìzlelő képesség. A nyerskosztosok és a vegetáriánusok egészen másként érzik az ìzeket (nem
mellesleg a szagokat is !) mint a vegyes-táplálkozásúak, különösen közülük is a sóhoz és az ìzfokozókhoz szoktatottak. (lásd az un. ételìzesìtőket,
köztük is a bűvös „E”-ket, mint pl. a nátrium-glutamát /E621/ függőséget előidéző ìzfokozót, de
hasonló gonosztevők /ìgy idézőjelek nélkül !/ a
tartósìtószerek és társaik is - ami ugye ellentmondásban van a ’jó’ kötőerejével bìró friss ételekkel !)
Akinek elromlott az ìzlelőkéje (mert hogy elnyomta, elfolytotta, elfedte sóval meg másokkal) az „árokparti” névvel illet minden tiszta növényi eledelt és
nyakló nélkül sóz mindent. Pedig az un. nyerskoszt
sem nem egészségtelen, sem nem élvezeti érték nélküli - sőt ! Akinek van hozzá ìzlelője ! Mint ama
bizonyos bölcs tanìtások, melyekre látó szem, értő
fül, rendezett elme szükséges. Illúzió Istennő által
elvakìtott, megsüketìtett, elbutìtott egyedek mit sem
tudnak kezdeni a legmagasztosabb információkkal.
A jász ősök egykori As hona, a Perzsa és az Ind vidék közé tehető (Bactria). Mindkét ősi civilizáció
napjainkig nagy becsben tartja a nyerskosztot, kitüntetetten a friss- és az aszalt gyümölcsöket, olajos
magvakat. Egy mai perzsa asztalról sosem hiányozhatnak a gyümölcsök és az aszalványok, legyen az
bármilyen összeállìtású menü kìnálója. Ha visszatekintünk a századokkal ezelőtti jász konyhára, ott is
fontos helyet foglaltak el a zöldségek és gyümölcsök, minden formában. Nyersen, főzve, aszalva,
levesnek, mártásnak, vagy főzeléknek, de épp ìgy
különböző kelt tésztákba, süteményekbe. A ’szeszély’ és a ’nemjó’ kötőerőket magukon viselő étkezési alapanyagok között van kettő, ami előtt mindig
értetlenül állnak vegyestáplálkozásúak; - Miért ne ?
- tanácstalankodnak. Pedig egyszerű, az a hagyma és
fokhagyma, medvehagyma, ami egy merő szeszély
(nem kis mértékben /nyugtalanìtó/ afrodiziákum nem mellesleg pedig minden állapotában büdös,
frissen, főzve, leginkább pedig fogyasztóik kipárolgásakor !) lelki törekvő számára nem ajánlott. Épp
ìgy a gombafélék, amelyek a ’nemjó’ kötőerő meghatározottjai. Rendkìvül hasznos un. lebontó szervezetek a természetben, de étkezésben „tudatlannak ha üdvös” - ahogy a B.T. fogalmaz. „Mindenki
a maga sorsa kovácsa !” és „Ki mint vet…” „Ki
mivel attól…” - amit régóta tudtak már eleink (is).
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áldozatból az jó amit kötelességtudat hajt - követni az írásokat jutalmat se akarva
Leegyszerüsìtve lehet(ne) azt mondani, hogy a Bizalmas Tanìtás első helyre teszi lelki törekvők számára a kötelességteljesìtést. Aki azt követi -mìg azon az úton halad- folyamatosan áldozatos cselekményeket hajt végre, azaz ’jó’ áldozatot gyakorol.
Tehát nem kell különleges szertartásokra, misztikus-, vagy mágikus bűbájoskodásokra gondolni, csak
mindenki tegye a dolgát és csak azt ! Nem véletlen
a B.T. sok kötelességre bìztató ajánlása. Ezek közül
is kitüntetett a 43. 116. majd a 609. szakaszban -gyakorlatilag azonos- ajánlás (az Ind gondolatiságban a
háromszoros ismétlés a legnagyobb megerősìtése a
mondandónak !) B.T.43. „…ember hogyha dolgait
csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől ìly
lét bűntől mentesìt…” 116. „…önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen…” 609. „…hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha
másét végzi tökéletesen…” - de számtalan más vonatkozásban is előkerül a kötelességteljesìtésre való
felhìvás. B.T.87. „…az méltó a tisztelet-re ki érzékinn
úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független 88. ezért kellett véreidnek küzdelemben veszni
el - mert megtették amit kellett kötelességszerűen 89.
megtették hisz mind jól tudta küldetés nekik a harc tétlenségben még tested sem tarthatod fönn kedves
Jas…” - mivel a jász eredendően ’gondolkodó’ és
’uralkodó’ emberi osztály-meghatározottságú, ìgy a
szellemi és a harcosi munkálkodás a lételemük. Így
a Kuru mezei csatába felvonult ős jász vitézek sem
mérlegelték sorsuk mikénti alakulását, „csupán” kötelességszerűen csatlakoztak a baráti hadhoz. B.T.
101. „…kötelességét tegye meg mindenki ha jót akar szentéletű királyok is ìgy végezték dolgukat..” - az egykori méltú uralkodók mindig figyelembe vették az
igaz gondolkodók véleményét, nem hódoltak élvezeteknek, nem harácsoltak és csak népük javát szolgálták. B.T.103. „…nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek - lásd be jó Jas ez a sorsunk
tétlen senki nem lehet 104. rest ha lennék elhiheted
rosszpéldámat követnék - ezért kellett véridnek is kötelességük tegyék…” - e szerint kijelenthető, hogy a
kötelességteljesìtés Isteni cselekvés. Majd ìgy folytatja Úr Balarám; B.T.130. „…bár én örök s születetlen vagyok mégis megteszem - jelenek ez álvilágban
kápráztató testbe meg 131. ember testben megjelenek
mikor elvész igazság - kötelesség hol hanyatlik adom
ember támaszát 132. nemeseknek oltalmára galádoknak vesztire - igazságként alászállok lásd időnként testileg…” - mivel már jó ideje nem szállt alá személyesen a Legfelsőbb és még sokezer évig nem várható, hát arra lehet gondolni, hogy az a sok emberhez méltatlan cselekedet, mit a sokság elkövetett és
követ még el folyton, az a MINDEN által elrendelt

szellemi- és erkölcsi hanyatlás kiteljesedése érdekében zajlik. Bár a sokság kötelezettsége -az elrendezések és tudatlanságuk folytán- a degradáció épìtése, mindig akadnak akik a felszabadulás felé hajlanak. B.T.199. „…kötelességeit végző eredményvágyelhagyó - ő az igaz hìvem Nekem nem a tettről lemondó…” 282. „… Reám gondolj kötelesség tevőként - bármit tegyél Nekem áldozd önzetlen légy örökké 283. csak ìgy lehetsz sorskovácsod ha rendìthetetlen vagy - kitartóan szabályozott életvitel felém hajt
…” - kitartás, kötelességteljesìtés, szabályozottság.
B.T.316. „…tudd Jas hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem - örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem 317. életük már harmonikus folyton
Rólam zengenek - kötelességteljesìtőn élnek önfegyelmesen…” 408. „…nem segìt a misztérium mágia sem
megoldás - egyedül a kötelesség és a szìv odaadás…”
489. „… hìvem nem követ mást csak mi kötelessége…” - ezek mind ’jó’ áldozatok. B.T.534. „…vedd
e Bizalmas Tanìtást s kövesd kötelességed - tedd ezt s
meglásd Jas barátom segìtenek intelmek…” - lelki törekvő(k)nek nem haszontalan a Bizalmas Tanìtás
forgatása. B.T.561. „…áldozat és önfegyelem vagy az
adás szintúgy SZAT* - jó az hisz szent kötelesség törekvő mást nem akar…” (* „SZAT” = jó. Ami a ’jó’
kötésében van.) B.T.568. „…tudd hogy ezen jótanácsot nem csak hogy követni kell - de úgy üdvös ha
lemondó kötelességszerűn tesz 569. kötelesség elrendezett azt megszegni bìz nemjó - ezért mindig tedd
mi dolgod törekvőnek az való 570. aki véli fáradságnak kötelesség megtételt - félti testét lemondástól annak útja szeszélyes 571. az ki eredményvágy nélkül
végzi dolgát serényen - kötelességteljesìtőn jó úton jár
elérhet 572. jó kötésben él ki szorgos kellemetlent is
végez - kìvántért sem rajong ő már tudja kötelességet…” - lelki kereső törekedjen mielőbb megtalálni
azt; mi a kötelessége ! (léte értelme, mi a „küldetése” a Nagy Tervben) B.T.585. „…kötelességét ki teszi vágyak nélkül kitartón - annak minden tette áldott
köteléke tiszta jó…” B.T.593. „…szeszélyes értelmű az
ki nem látja mi rossz mi jó - kötelességet sem érti s
hogy mi követni való…” 607. „…az éli tökéllyel éltét
ki kötelességel tesz - elmondom most Jas barátom imìgy élni hogy lehet 608. kötelesség tétel közben aki
csak Engem imád - Mindáthatót okok okát tökéletes
nem hibáz…” -mert, hogy- 610. „…ahogy tüzet füst
vesz körül minden hibákkal terhelt - tökéletes cselekvés nincs tedd a kötelességed…” 617. „…önfeladó
odaadás csak az mi Hozzám vezet - aki ìgy tesz az
megérti s elérheti fenségem 618. lelki ember eddig érve kötelesség szerint tesz - folyton munkál de már nem
vágy anyagi eredményre…” - miszerint az odaadó
kötelességteljesìtés melletti legüdvösebb lelki tett értd; áldozat- lemondani anyagi/testi kötődésekről.
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dicsfény hajtott eredményvágy szeszély fűtött áldozás - aki így tesz földhöz ragad nem érinti tisztulás
Már korábban is több utalás történt arra, hogy a ’jó’
a felszabadulás -Isten- felé visz, a ’nemjó’ ellenkező irányba, egyre csak rontja a megvilágosodási/
tisztulási/felszabadulási esélyt, mìg a ’szeszély’ itt
marasztalja a lél-t. Már azt is tudjuk, hogy Földi világunkban a ’szeszély’ meghatározottság uralkodik.
Így nem csoda, hogy az áldozás/áldozathozatal területén is ez az általános. Első helyre került a viszonosság (teszek, ha kapok…) ill. elvárás motiválja az
áldozót. Vágyai/kìvánságai/elvárásai vannak és eredményvággyal fordul az áldozat -szándékolt- fogadó
alanyához. Mind e közben pedig, még láttatni is igyekszik áldozathozatalait. Minél több tanúja legyen ezirányú cselekedeteinek. Mindennapos példa
erre a különböző szponzoráció*, amitől távol áll a
’jó’ annál inkább ’szeszély’ fűtötte, hisz legritkább
esetben zajlik inkognitóban. (* Eredendően támogatást, segìtséget jelent a szponzorálás, csak sajnos
ritka a mögöttes szándék nélküliség, annál erősebb
az elvárás, vagy bizonyos viszonossági igény. Azok
a „jótékonykodók” sem fedhetetlenek, akik tisztességtelen nyereségeik -extraprofit- egy részét ilyes
célokra fordìtva, legyezgetik lelkiismeretüket. Az emberi történetben megfigyelhető, hogy a tisztességtelen nyereségre szert tevők s ez által vagyonosodók
harmadik generációja szokott adakozni, nem az eredeti tőkefelhalmozók, vagy azok első generációsmég kapzsi utódai.) Nem csak eredményvágy áll a
„jótékonykodás” mögött, de ott az erős vágy a dicsfényre, a minél nagyobb nyilvánosságra. (A B.T.
554.-556. szakaszoknál szó esik majd az adomány/ok/ról.) Lévén, hogy eredendően lelki vonatkozású a célja úgy a Bizalmas Tanìtásnak, mint az azon
nyugvó MINDEN-tudatnak, a világi anyagi/tárgyi
eredmények firtatása nincs az érdeklődési körében.
Mint ahogy egyházat- és szervezetszerüséget elvető
hozzáállása sincs kapcsolatban sem vallási-, sem pedig párt-, alapìtványi-, vagy akár karitatìv** szervezetekkel. (** Már nemegyszer történt hivatkozás
arra, hogy „A szervezetszerüség a lelki élet halála !”
- melynek analógiájára füzhető a bárminemű társulás olyan szìnben való feltüntetése, hogy annak alapvető célja a közjó emelése. Különösen sánta az
igyekezet, ha a közös tevékenység mögött hibás
eszmék, hamis elvek állnak, netán eleve elvtelen alapokon nyugszik. Semmiképpen nem tekinthető
’jó’ áldozatos cselekvésnek bármi öncélú-, én-érdekű-, pláne -ki nem mondott- anyagi gyarapodási
motiváltságú törekvés !) Az emberiség problémáinak megszüntetésére tett effajta próbálkozások a
hiábavalóság kategóriájába tartoznak, mindaddig
mìg alapvető Igazságok nincsenek felmutatva. Ennek igazolását jól mutatja az emberi történet újra és
újra ismétlődő kudarca ember-nemesìtésre(ben). A

B.T.-ben Avatár Balarám kijelenti; 90. „…tudod mikor a Teremtő embereket teremté - áldozást is küldött
vélük mit végezve vágyuk kész 91. adatott a lehetőség
s kìvánságuk szerint lész - ha örökkön áldozának lélnek burka méltón él 92. midőn felsőbb irányìtók kegyeit elnyerének - elégedettség lesz úrrá földön és az
egekben 93. elégedett felsőbbségek mindent mi kell
megadnak - de ki hála nélkül éli szemérmetlen tolvaj
csak…” - azaz maga az áldozás, mint áldozati cselekvés a Legfelsőbb terve szerint való elv. Az áldozatosság az emberi lét része. Ha ide idézzük a valódi ’szeretet’ ismérveit; elvárásnélküliség + adás +
részrehajlásnélküliség (s mindez együtt, egy időben)
akkor érthető, hogy a viszonosságalapú áldozás nem
e kategóriába esik, még ha esetleg bizonyos adási
jellege/tartalma van is. B.T.96. „…Teremtő a tettek
oka Legfelsőbb OM mitől jő - ezért minden áldozásban tudjad jó Jas ott van Ő…” - hisz a Legfelsőbbtől semmi nem független ! - B.T.97. „…hiába annak
az élte ki csak élvezetnek él - látni kell ez örök forgást
s ember névre méltó lész…” - ahol az „örök forgás”
≈ a megnyilvánulás és megnemnyilvánulás, élet és
halál, stb. E teremtett megnyilvánulásnak elrendelt
természete a körforgás szerű váltakozás. Ki csak az
élvezeteknek él az újra és újra ’élvezkedő’-ként születik meg -ha egyéb vétkek miatt ugyan nem alacsonyabb létformában- életét pedig a ’szeszély’ hatja át
leginkább. Az ember névre való méltóság pedig ≈
aki állati életvezetést követ, az következő életében
állati sorsra jut. Nem feltétlenül állati létformában,
de olyan emberi testben, ami az isteni-ember, vagy
az emberi-ember lét helyett az állati-ember helyzetben részesül. (Teste emberi, de „működése” ösztönlényként, inkább az állati magatartásra hasonlìt.) Az
állatok olyannyira földhözragadtak, hogy legkitüntetettebb lehetőségük, hogy -a szükséges és elégséges állati létformát le(meg)élve- emberlétben kapják meg következő testüket. Az állati-ember létre
nem csak az ösztöntevékenység jellemző, hanem a
szellemi sötétség is. A ’nemjó’ és a ’szeszély’-es kapcsolódások olyan mértékben fedik be elméjét, hogy
tudatlanságában nem csak hogy nem keres (lelki előmenetelt) de ha meg is érinti valódi értékelvű információ, arra teljességgel érzéketlen, leginkább pedig
elutasìtó-, tagadó-, támadó magatartást tanusìt. Ez a
’nemjó’ és a ’szeszély’ keveréke s „aki ìgy tesz földhöz ragad nem érinti tisztulás”. B.T.146. „…bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt bármit tesz is visszhatásuk ilyen embert bìz elhagy
147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel bár örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit
sem…” 150. „…bármit tegyen áldozat az szìn önzetlen cselekvés - szerves rész ő a MINDEN-ben ez a
tiszta bölcsesség…” - a ’szeszély’ nem tesz bölccsé.
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nemjó áldozat mi fukar szabályokat kerülő - senkinek sem ajánl ételt szent szavakat se zengő
Az áldozat (mint tudatos cselekvés) természetszerű
léte már nem vita tárgya, de hogy melyik a valóban
’jó’ melyiken uralkodik a ’szeszély’ és melyek a
’nemjó’ áldozatok, áldozati cselekmények az nem
mindegy. Mint minden egyéb lelki előmeneteli területen, az áldozásoknál is a ’nemjó’ az amit kerülni
kell. Talán a fukarságnál (ami nem áll meg az anyagi
értelemben vett szűkmarkuságnál!) kedvezőtlenebb
a jótékony szabályok kerülése, melyek nem csak az
áldozatosságra, de az egész emberi létre vonatkoznak. Az ember alkotta szabályoknál lényegesen fontosabb az Isteni elrendezések -értsd: szabályok, törvényszerüségek, köztük a természeti törvények- figyelembe vétele. Ha tudunk róluk, ha nem, ha figyelembe vesszük, ha nem, ha betartjuk, ha kerüljük, semmi nem múlik el következmény nélkül. Mikor valami -számunkra- kellemetlennek vélt körülményt/eseményt/történést észlelünk, az első teendő
nem az volna, hogy miként szabadulhatnánk meg
attól, hanem kifürkészni az okot, ami a kellemetlen
okozatot kiváltotta (hisz tudjuk, hogy nincs okozat,
azt kiváltó ok nélkül ! - a napjainkra felgyorsult-,
nyughatatlan élet attól is elrabolja az időt, hogy pillanatnyi mérlegelésre lassìtsunk a mókuskeréken).
Amikor mindennemű áldozathozatal nélkül tengődik egy -önző- élet, akkor biztos hogy az ilyen ember nincs tekintettel a B.T.90.-93. szakaszaira, miszerint 90. „… mikor a Teremtő embereket teremté áldozást is küldött vélük mit végezve vágyuk kész…”
- aki ezt kerüli, annak vágyai ugyancsak „hiányosan” teljesül(het)nek. Ám; B.T.91. „…adatott a lehetőség s kìvánságuk szerint lész - ha örökkön áldozának lél-nek burka méltón él…” - a bárminemű áldozathozatal, áldozatvállalás nélküli élet emberhez méltatlan. B.T.92. „…midőn felsőbb irányìtók kegyeit elnyerének - elégedettség lesz úrrá földön és az egekben…” - nem csak az áldozatokat bemutató, azt gyakorló válik elégedetté, de azok a Felsőbb Irányìtók
is (Istenek, Fél/ig/Istenek…) Akik azon terület felelősei, mely vonatkozásban az áldozás történik, vagy
megtörtént. B.T.93. „…elégedett felsőbbségek mindent mi kell megadnak - de ki hála nélkül éli szemérmetlen tolvaj csak…” - az áldozathozatalt követő
Felsőbb elégedettség következtében teljesülő (az áldozást motiváló) vágy, alázatos köszönet nélkül hálátlanság. Mikor az egyén úgy érzi, hogy dolgai (vágyainak megfelelő) rendben zajlanak, akkor biztos
lehet abban, hogy Felsőbb jóakarói nagyobb hatást
gyakorolnak a körülményekre, mint gáncsoskodó
ellenlábasai. MINDEN-tudatúak azért (is) vannak
kivételezett helyzetben a soksággal és/vagy más
hitüekkel szemben, mert a Legfelsőbbel kacérkodnak, nem az Ő közbenjáróival. Márpedig ha a törekvés Isten felé irányul, akkor az Annak alárendelt

Felsőbbségek sem állnak az útba. Nem, mert igaz
lelki törekvő elfogadó, elégedett azzal ami adatik
(lásd az előző szakasznál idézett B.T.146.-147.) és
mindig azt keresi, hogy az adandó körülményeket,
miként tudná a Legfelsőbb- és minden lény megelégedésére alakìtani. Nem kerüli az Isteni szabályokat, mint ’nemjó’ „áldozatos” embertársai. Úr Balarám ìgy bìztatja az ősjász bölcset; B.T.421. „…tudd
hogy minden gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás vagy törekvés vagy engedés békét hozó lemondás
422. kedvelem azt ki nem gyűlöl aki jámbor s önzetlen - megbocsátó barátságos részvétérző s kötetlen
423. egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám
ügyel mindörökkön elégedett szolgálóm 424. még
jobb aki nem aggódik ki nem okoz problémát - öröm
harag s félelem ment megőrzi a nyugalmát 425. az is
jó ki szenvtelen él tiszta gondos vágytalan - lemond
kezdeményezésről szeretően elfogad 426. ki nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen - nem
csügg semmi eredményen bìz Én azt is kedvelem 427.
kinek egy az ellen s barát dicséret vagy gyalázat - jót s
nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása 428.
hajlék nélkül rendületlen mindent visel csendesen magasztalják vagy ha szidják egy ő s ezért szeretem
429. legkedvesebb mégis az ki Engem tekint MINDEN-nek - bìrja Bizalmas Tanìtást rendületlen hisz
Bennem…” - az ilyen ember zengi a Szent Neveket
(Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari) és étkeit
fogyasztás előtt mindig felajánlja. Mindezt pedig
nem áldozatos cselekményként kezeli, de az Istenes
élet természetes velejárójaként. Tudja, hogy B.T.
329. „…legparányibb hódolatot szeretettel fogadok levél virág gyümölcs vagy vìz tiszta szìvvel ha adod
330. ajánld amit megcselekszel eszel s amit áldozol add őszinte lemondásod Hozzám ér ajánlatod 331.
nemkötődve semmihez sem mindent Nekem áldozván - elkerülnek földi bajok szeszély s nemjó egyaránt
332. Számomra nincs kedves gyűlölt mindenkihez egy
vagyok - mégis aki Nekem hódol miként jő úgy fogadom 333. tudjad Jas ki Engem imád lehet akár bűnös
is - ne ìtéld el meg ne vessed hű vonzalma működik
334. aki ìgy tesz hamarosan tisztuló elmével él - belső
békét ìm elérve hìvem soha el nem vész 335. Nálam
oltalmat kereső legyen bár nyerészkedő - jó úton jár
mindamennyi élvezkedő netán nő…” - lám függetlenül emberi osztály-meghatározottságtól, vagy nemi
hovatartozástól a MINDEN, minden teremtményhez egyenlő. Jól tudja, hogy „Mindenki más!” - ìgy
hát „csak” ajánlásokat tesz és segìt megvilágìtani nyitott elméjű kereső(k) számára, hogy mi az üdvös és
mi nem az. Nem tìlt el, de figyelmeztet; B.T.135.
„…minden ember énfelém jő ez bìz vitathatatlan de én akként megyek elé amennyire lemond az…” a ’jó’ áldozatos kedvesebb a ’nemjó’ áldozatosnál.
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halld Jas mi a fegyelmezés egyszerűség tisztaság - önmegtartás sosem ártás Felsők s mester imádás
A fegyelem gyakorta negatìv felhangú, beleértve az
önfegyelme(zés)t is. „- Hol marad a szabadság, ha
nem engedem érvényre jutni igazi valómat ?” - kérdez(het)né a fegyelem-ellenes megszólaló; „- Legyek képmutató ?” - folytat(hat)ná. Pedig ha meggondoljuk, hogy mindennek megvan a maga szabálya (Isteni elrendezések, természeti törvények …)
a vissz(a)hatások működnek, ìgy szabályok megszegésekor, negatìv következménnyel járók figyelmen
kìvül hagyása esetén „borul a rend”. Itt merül fel
egy izgalmas kérdés; Ha Istentől semmi nem független (mint ahogy nem !) akkor hol a probléma ?
Tulajdonképpen sehol semmi probléma s az emberiség mégis folyton méltatlankodik. Nem veszi figyelembe azt, hogy a világ működésében hiába az
Úré a főszerep, lél parányai azok, akik e megnyilvánulásban (is) hánykódva, vonzanak be olyan körülményeket, melyek következtében a kötőerők kényszerpályáján cselekvő létformák a megvalósìtói a
tervnek. Jelen korunk „vezér-terve” az emberiség
szellemi- és erkölcsi hanyatlása. Vitán felül áll, hogy
mindkettőben remekül teljesìtünk. Tudatlanság és
erkölcstelenség mindenütt. Vegyük csak a fent hivatkozott fegyelmezés első teendőjét: egyszerűség.
E téren az első teendő az volna, hogy minél kisebb
mértékben avatkozzunk be a természetbe. Minél kevesebbet vegyünk el FöldAnyától és ha már „működünk” (ami létezésünkkel jár) az minél kìméletesebb és ártalommentesebb legyen. Az egyszerűség
úgy is megközelìthető, hogy az kb. a feltétlenül
szükségszerű mindenben. Persze, hogy kinek mi a
feltétlenül szükséges az ismeret, tudatosság és jó erkölcs kérdése. Korunk embere pont ezekből áll
szerényen. Hiányosak és hamisak (meghamisìtottak) az ismeretek, tudatosság helyett még a vallások
is hit alapúak (ami tömören annyit tesz, hogy: vagy
úgy van, vagy nem !) a morál pedig -legszolidabban
is szólva- korrupt (érdekalapú). Megint ide idézhető
a tréfás, ugyanakkor igen találó fölvetés: „Mi a jóerkölcs ? → Az alkalom hiánya.” - márpedig alkalom
az szinte mindig van. Ha nem lehetőségek-, tettek alakjában, hát az elmebeli spekulációk számára. Kényszerképzetek, fantáziálás. A csapongó (fegyelmezetlen) elme olyan képeket vetìt elő(re) melynek kontrol
nélküli szabadon engedése bizony ugyancsak sikamlós terepre vezet. Egyre csak a „bűnbe”-esés. A
’Kisebb ellenállás’-törvénye pedig működik. Nem
csak ösztönösen, de racionálisan is a kisebb befektetés/ráfordìtás, nagyobb haszon elve követett és
nem csak a gazdasági szférában. Dologtalanság, kötelezettségek kerülése, potyára lesve, közben pedig
folytonos morgolódás. A második fegyelmezési teendőként a tisztaság kerül emlìtésre, ami helyesen
kb. gondolati-, testi-, magatartásbeli-, társulásbeli- és

a beszéd-béli tisztaság. Némiképp kibővìtve: Tiszta
elme - Tiszta gondolatok - Tiszta szándék - Tiszta
vágyak - Tiszta étel - Tiszta test - Tiszta környezet Tiszta társaság, mely „társaság” nem csak személyekre vonatkozik, de olyan társulásokra is, amelyekkel egyén kapcsolatba kerül (tanìtások, irodalom, TV, zene, sajtó, elektronikus infromáció-bázisok, időtöltések…) És itt mindjárt helyére is kerül
a következő fegyelmezési ajánlás, az önmegtartás.
Ennek lényege lelki törekvő esetében; nem engedni
a szeszélynek, szenvedélynek, de még inkább nem a
’nemjó’ sötétségnek. Úgy tartják, hogy mindenkiben
ott van a jó is és a rossz is, a világosság(i igény) és a
sötétség(vágy). Mivel mindenek kevertsége (azaz
nincsenek tökéletesen tiszta, egynemű dolgok, személyek, körülmények, hát) evidencia ezért ennek
tagadása helyett (mármint a jó és rossz benső megléte) a kereső ember számára nem lehet fontosabb
tennivaló, mint önmagában tisztázni világos (’jó’) és
sötét (’nemjó’) helyzetét. Melyik irányba akar fejlődni, melyik irányba szeretne haladni ? (Gyónások
és vezeklések nem mentesìtenek a következményektől !) Szabad akarat van ! Nem kell mindennek enged(elmesked)ni ! Lehet önmegtar(tózta)tást is gyakorolni. A lehetőség nem kötelezőség ! Nem kell
mindent megtenni amit lehet. (Nemesebb időkben
nem kellett tilalmazni ölést, lopást, hazugságot, paráznaságot, természetszerű volt, hogy erkölcstelen
/tisztességtelen dolgokat nem műveltek. Tudtak létezésükről, de a tisztánlátás és a helyes megkülönböztető képesség /mi ’jó’ s mi ’nemjó’/ szükségtelenné
tette még csak a fenyegetéseket is. Nem kellett sem
pokollal, sem kárhozattal fenyegetni, elég volt a
bölcs tudás. A Kali jugában hiába tilalmak garmada,
fenyegetések tömege, nászát üli az erkölcstelenség.)
Egyszerűség – kéne mindenekben. A szükséges és
elégséges. Kevés az isteni-ember, de emberi-ember
úgy kell éljen, hogy az ember(lét)hez méltó legyen.
Ha ez nem sikerül, marad az állati-ember sors, bármìly dicstelen is. (Tudatlanságban fel sem tűnik.) A
„sosem ártás” elsődlegesen az erőszakmentesség,
tartózkodás minden élet kioltásától és annak eredményétől, de az egyszerüség kapcsán már emlìtett
nem ártó viszony FöldAnyához is. Étkezésben a vegetáriánus életmód, amit sok gyanakvás, félreértés nemegyszer félelem- övez, de ha jóerkölcsre törekszünk (mint ahogy a sokság nem !) akkor ne együnk
állatokat. Tisztességtelenségén túl, semmi szükség rá.
A Felsőbbségeket akkor is tisztelni kell, ha nem keressük barátságukat, ha nincs dolgunk Velük. Az érintetlenség itt is segìt; Velük, de nélkülük ! Ki a saját
dolgát végzi -tisztességesen- azt sem baj, sem negatìv vissz(a)hatás nem éri. A Tanìtók tisztelete sem
elvakult imádat, figyelem és alázatos szolgálatuk.
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beszédnek is van fegyelme igazmondás nem bántás - kedvesség és legfőbb téma e bizalmas tanítás
Az igazmondás egyszerűnek tűnik, ha az azt kimondó szabadon vállalja mindig annak következményeit, hozzá téve hogy az ’igaz’-nak gondolt,
nem biztos hogy az ! (Miközben kettős világunk Abszolút- és relatìv igazságainak összehangolása szinte
kivihetetlen. Relatìv „szövegkörnyezetben” az Abszolút kezelhetetlen/érthetetlen, mi több bántó /is lehet/. ) Ehhez képest valóban egyszerűbb a hazugság elkerülése, hisz amikor az ember -tudatosan/
szándékosan*- hazudik (vagy elferdìti az általa is
tudott igazságot), olyankor tisztában van azzal hogy valamilyen ok folytán- nem mond igazat. Politikusok mindennapos esete, nem mint ha bármi
jelét is lehetne látni hazugságkerülő viselkedésüknek ! (* Valójában tudatlanul nem lehet hazudni, hisz
hiába valótlan a kimondott szó, ha annak igaztalanságáról a beszélő nem tud. Ilyenkor az egyén ugyan
nem mond igazat, de mivel nem tud róla bölcsebb
lenne a hallgatás.) A hallgatás maga elég ahhoz, hogy
sem vélt igaz(ság), főleg pedig hazugság elhangozhassék. Tehát a hallgatás üdvösnek tűnhet, viszont
ha már Úr Balarám a beszéd fegyelmezése keretében a kedvességet is megemlìti, nem elég egy kedves
mosoly (ami épp úgy félreéthető - mint a szó) hisz
némán miként hangozhat(ná)nak el barátságos, dicsérő, kedves mondandók ? Igazat kedvesen, hogy
ne is bántson ? Nem egyszerű. Nem ok nélkül mondják, hogy az „Igazság fáj(dalmas) !” Vegyük pl. a lélekvándorlás kérdését. Vannak szellemi iskolák ahol
ez természetes, más helyeken szinte „istenkisértő”
gondolat, vagy valótlanság (megjelölésű). Ha a MINDEN-tudat tudja, hogy nem egyszer élünk, ennek
igazmondó -netán még a lehető legkedvesebb módon is való közlése- van akit (meg)bánt. Mert hogy
őt nem úgy tanìtották, nem azt vallja, az pedig teljesen ellent mond eddigi gondolkodásának, hogy voltak korábbi létezései, más-más létformá(k)ban és
lesznek is még sokszor. Hogy lehet ezt bántás nélkül közölni ? Valószìnüleg nem kell. Ha valaki kérdez(i) az vessen magára, hogy kit (milyen világlátású embert) miről kérdezett. Tehát a kérdés (mint
a beszéd egy része) szintúgy fegyelmezésre szorul,
hogy a kérdés se kérkedő-, se szemtelen-, se tudálékos ne legyen, miközben a keresés érdeklődésre (is)
sarkal. Marad hát a fegyelmezés. Figyelem. Gondolkodás. Tanulás. Megfontoltság. Megfontolt kérdések és megfontolt válaszok/beszéd. Lehetne azt mondani, hogy kövessük a jelen szakasz második fordulatának záró gondolatát „legfőbb téma e bizalmas tanìtás” - de ezzel is bajba kerülünk a sokság
társaságában. Vagy nem érdekli, vagy nem érti (legrosszabb esetben szellemi támadásként kezeli - mármint a sokság tagja, azaz a nem nyitott szellemű általános ember.) Ezért a „szó szerinti” B.T. értelmezés

a köznapi beszélgetésekben használhatatlan. Azonban a szellem széleskörű művelése, a tisztánlátásra
való törekvés nem a közbeszéd témája. Lehet beszélni (a B.T.548. szerinti) egyszerüségről, tisztaságról,
erőszakmentességről, még Felsőbb Irányìtókról és
Nagy Tanìtókról is, csak ahogy most került ajánlásra igaz módon, bántás nélkül, kedvesen. Ehhez bizony komoly tudás kell, választékos beszédmodor,
hallgató(ság)hoz igazodó szókincs, bizalomgerjesztő
személyiség és a valódi ’szeretet’ → elvárások nélkül
+ őszinte adni akarás + megkülönböztetés-, részrehajlás-nélküliség. Avatár Balarám a fegyelmet -mint
erényt- az áldozás és az adakozás közé szőte mondandójába, Jas B.T. 535.-béli kérdésére, azaz mi van
azzal aki ugyan hìvő, de bizonytalan? (szabadon engedi magában működni a három kötőerőt és mindenfajta szabályozottságot kerül.) Lelki törekvők
számára nem lehet más ajánlás, mint a ’jó’-áldozatos
élet, a fegyelem (elmében és testben egyaránt) valamint a ’jó’-adakozás. Lehet az ilyen ember más hitű
(nem MINDEN-tudatú) de ha nyitott szellemű, vele is lehet szót váltani a Bizalmas Tanìtás szellemiségéről, netán -egyes- részleteiről. Ahogy művelt szellemi körökben ismert a Bagavad Gìta (Krisna tanìtása Ardzsuna herceghez) és sok különböző -elismertnagytudású személy* nyilatkozik róla méltatólag (még
ha nem is azon lelki úton haladva) úgy, az azzal azonos megközelìtését az Abszolútnak nem kell elzárni az őszinte érdeklődő(k)től. (* H. D. Thoreau
filozófus, A. B. Alcott filozófus, pedagógiai reformátor, Hermann Hesse Nobel-dìjas költő, Thomas Merton trappista szerzetes, lelkiségi ìró, Roger Garaudy
muszlim filozófus, Rudolf Steiner filozófus tanár, Rabindranath Tagore Nobel dìjas költő, Albert Einstein
elméleti fizikus, Albert Schweizer teológus, orvos, J.R.
Oppenheimer elméleti fizikus, C. G. Jung pszichiáter,
pszichológus, Mahatma Gandi jogász, politikus …)
Figyelve persze Úr Balarám intelmére; B.T.629. „…
tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bìrják hallani ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani
…” - érdemes úgy a Bagavad Gìta, mint a Bizalmas
Tanìtás kapcsán ide idézni a XX. sz. legnagyobb
Indiai bölcsének tartott Niszargadatta Maharádzs
(1897-1981) pár gondolatát: „…A legtöbb vallásos
könyvről azt tartják, hogy olyan szavakból áll, amelyek valamilyen megvilágosodott személy ajkát
hagyták el. Bármennyire megvilágosodott is egy személy, szükségszerűen bizonyos fogalmak alapján beszél, mely fogalmakat elfogadhatónak tart. A jelentős
különbség a Gìtában az, hogy Úr Krisna (a MINDEN) olyan nézőpontból beszél, mely szerint Ő
minden megnyilvánulás forrása, vagyis nem a jelenség, hanem a Lényeg nézőpontjából szól…” - B.T.
olvasó is vesse le anyag/test/elme komplexumát.
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fegyelem a gondolatban kevés beszéd derűs kedv - kitartás és önuralom békességbe merülve
A lelki törekvő (ön)fegyelmezésének ajánlott módjai: egyszerűség + tisztaság + önmegtartás + sosem
ártó erőszakmentesség + Felsőbbségek és a Tanìtók
tisztelete, ill. beszédben: az igazmondás + nem bántás + kedvesség és a legfőbb téma a Bizalmas Tanìtás üzenete - hangzott el eddig, de nem csak viselkedésben és beszédben vannak ajánlott (ön)fegyelmezési módok, hanem a gondolatok terén is, azaz
útját kell állni a kalandor elme csapongásainak. További fegyelmezési teendő (nem lehetőség, de szükségszerű gyakorlat még !) a kevés beszéd + a derűs
kedv + a kitartás + az önuralom + a békesség. Aligha lehet(ne) fontossági-, vagy hierarchikus sorrendet felállìtani (ezért is kerültek az egyes elemek
közé „+” jelek) hisz mind együttesen, nem csak
egy-egy mozzanat az, ami segìti az elkötelezett lelki
gyakornokot. Mind eközben azt is tudni kell, hogy
az egyik fegyelmezésben elért eredmény hatással
van más fegyelmezési elemek minőségére is. B.T.
175. „…önfegyelem hiányában tisztulás nem kecsegtet…” - jelenti ki Avatár Balarám, majd közli, hogy;
B.T.176. „…önfegyelem érzéken győz…” - aki pedig, az „…érzék ura…” - az valójában „…lemondott…” - az ilyen személy pedig már; „…megkülönböztetés nélkül él tegyen ő akárhogy…” - azaz
megvalósìtja a valódi ’szeretet’ 3. fordulatát, a
részrehajlás-nélküliséget. Az (ön)fegyelmezés nem
öncél, vagy testnek ostoba sanyargatása, hisz általa
el lehet jutni olyan szintre, amikor; B.T.177. „…
tisztán lát az ilyen személy érzékek mik mozgatnak
- lél az soha nem cselekszik test hogyha lát vagy ha
hall 178. hiába az érintés is szag ìz látvány egyre
megy - alvás mozgás légzés beszéd test csak az mi
megtéved 179. aki vágy nélkül cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben - úgy nem tapad visszhatás
rá mint vìz lótusz levélre…” - mert hogy cselekedni
muszáj („tétlen senki nem lehet”) de hogy milyen
összetett cselekedet/cselekménysor milyen következménnyel jár, az előre nehezen határozható meg.
Így hát legbiztosabb a tudata annak, hogy minden a
MINDEN-ben, Aki -nem mellesleg- Önmagában
teljes és tökéletes, tehát minden cselekvés lehetővé
tevője, következmények elszenvedője, de a ’jó’ következményü tettek ’jó’ hatást váltanak ki (a Legfelsőbbnek is ’jó’ érzést !) mìg a ’nemjó’ eredményű
cselekedetek ’nemjó’ vissz(a)hatása senkinek nem
kedvez. Hogy miért is vagyunk cselekvésre késztetve? B.T.575. „…öt oka van cselekvésnek ők az örök késztetők - kik a tudás elemzői egyre csak ezt
hirdetők 576. helyzet és a hamis énkép érzék ami
ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami elrendezés 577. helyeset vagy helytelent tesz ember oka
mindnek ez - legyen az tett csak gondolat vagy akár
a beszédje 578. mit sem lát ki magát hiszi minden

változás okán - éretlen ki ìgy cselekszik nem látja mi
valóság…” - a valóság nem látása pedig illúzióban
tart. Az (ön)fegyelmezés több eleme, több kinyilatkozási B.T. szakaszban is ismétlődik és az is kiderül, hogy nem önmaguktól létrejövő akármik, de a
Legfelsőbbtől erednek ! Lásd: B.T.341. „…Tőlem
jő a tiszta tudás kétségtől ment értelem - igazmondás megbocsátás és végtelen türelem 342. éppen ìgy
jő a nemártás önfegyelem lét s halál - bátorság és
félelem is öröm s boldogtalanság…” 437. „…elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség - alázat
és a nem ártás hìján levő büszkeség 438. önfegyelem
hű szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem…” - a teljesség igénye
nélkül. Mikor lelki gyakornok mindent a MINDENben lát, akkor a MINDEN is megnyilvánul mindenben, mindenek lényegalkotó lél paránya által, a
MINDEN személytelen energiájaként mindenben
jelenlevő Mindátható felügyeletével. Bár egyikük sem
Maga a cselkevő (hisz Mindnyájan ’nemcselekvő’-k
!) segìtségük révén az egyén megérzi a ’jó’-t és azt
fogja választani. (Ilyenkor is szìnrelép az isteni-ember sajátsága -értsd: akiben a szìv és az ész együttáll- azaz mikor nem értelme által, akkor a tiszta lelkiismeret révén, -tisztuló- szìve jól dönt.) Lelki törekvő szemléletmódjának alapeleme kell(ene) legyen
mindig és mindenben a ’jó’ keresése, hisz tudja,
hogy csak az viszi előre, úgy a megértésben, mint a
tisztulásban, vagy a megvilágosodásban. Nem véletlen hát, hogy B.T. 561. „…áldozat és önfegyelem
vagy az adás szintúgy SZAT* - jó az hisz szent kötelesség törekvő mást nem akar…” (* „SZAT” = jó.
Ami a ’jó’ kötésében van.) A kevés beszéd általában
a bölcs ember(ek) ismérve, nem véletlen hogy számtalan nemzetségi körben feltűnik -különösen az idősebbek körében- a bölcs kevésbeszéd. „Aki huszonnyolc** szóban mondja el azt, amit tìz szóban is
megtehetne, az egyéb aljasságokra is képes” - tartja
a szállóige. (** a 28 → 2+8=10 azaz numerológiai
szempontból egyenlőek, miközben szószaporìtás okán fölösleges/ség/. - A régi rómaiak a bőbeszédűséget redundancia /’körkörösség’/ néven az egyik
legfőbb stìlushibának tartották. Manapság a szószátyár embereknek beteges közléskényszert tulajdonìtunk. A nyelv azonban mindenkin túltesz, mert mindig többet fejez ki, mint amennyi szükséges, vagy amennyit első látásra a szavak/ból/ról gondolunk !)
A derű, a kitartás, az önuralom mindegyike nemes
erény, hát érdemes munkálkodni megvalósìtásukon.
Az előmenetelt mindegyikben természetesen a teljességre törekvő tudás elsajátìtása jótékonyan befolyásolja. Mìg a csend, a derű, a kitartás, az önuralom
a békesség felé vezet, eközben a megbékélt állapot
ugyanezeket sugározza/sugallja vissza birtokosáról.
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ki e három fegyelmezést önzetlenül követő - viszonzásra nem gondolva jó az ilyen törekvő
E három (ön)fegyelmezési terület: a magatartás (B.T.
548.) a beszéd (B.T.549.) és a gondolat (B.T.550.)
szabályozottságáról szól. (Itt sem állìtható fontossági sorrend, hisz egyik sem hanyagolható !) Azt a
következtetést le lehet vonni, hogy az általános embernek eredendően nem természete 1. az egyszerűség, 2. a tisztaság, 3. az önmegtar(tóz)tás, 4. az erőszakmentesség, nem automatizmus 5. a Felső(bbsége)k és a Mester(ek) tisztelete, 6. a beszéd fegyelmezése, 7. az igazmondás, 8. (meg)nem bántás szavakkal, 9. a kedvesség (beszédben is), 10. a Bizalmas Tanìtásról való társalgás, 11. a fegyelmezett
gondolat, 12. a kevés beszéd, 13. a derűs kedv, 14.
a kitartás, 15. az önuralom és 16. a békesség. Mindehhez hozzá tehető a jelen szakasz gondolatisága,
hogy mindezek olyan módon való gyakorlása, hogy
a lelki törekvő önzetlenül, viszonzásra még csak
nem is gondolva teszi meg. Aki ìgy tesz, az az (ön)
fegyelmezés területén a ’jó’ kötőerő által áthatott s
amiből következik, hogy aki nem, az nem tekinthető ’jó’ „minőségűnek” szabályozottság vonatkozásában. Mire jó egyáltalán az (ön)fegyelmezettség
? Egyrészt; B.T.175. „…önfegyelem hiányában tisztulás nem kecsegtet…” - azaz ama bizonyos lelki értelemben vett tisztulás (mentesülés anyagi/testi kötődés/kötöttségtől) nem tud bekövetkezni, másrészt; B.T.176. „…önfegyelem érzéken győz…” - azaz nem az érzékek vezérlik az egyént, hanem esély
van a tudatos létre, ami a lelki előmenetel előfeltétele. Próbáljuk meg a napi aktualitásban szemlélni a
fent felsorolt (ön)fegyelmezési körülményeket. Ad.
1. Az egyszerűség nem ismeretlen, de úgy a hiúság,
mint a hatalmi vágy, vagy a nyerészkedés, élvezkedésről már nem is beszélve, mind arra sarkall, hogy
valami mutatósra, nagyszabásura tegyünk szert. Gyakorlatilag mindenben. Hiába az ’Occom* borotvája’-elv, ha nincs késztetés a fölöslegességek lehántására. (Ami ugyan egy filozófiai megközelìtése tézisek
vizsgálatának, azonban nyugodtan kiterjeszthető az anyagi világ dolgaira is, hisz be kell látni, hogy a természetben minden csak a szükséges és elégséges mértékben alakult ki. Semmi nem hiábavaló cifraság Isten
műtermében ! - * William Ockham, a XIV. században
élt angol filozófus, az „Isten szegénykéi” ferences rend
szerzetese. „Borotvával hasìtsuk ketté a szükségtelen
hipotéziseket !” - hìrdette, amit úgy is lehet mondani,
hogy "Borotváljuk le a szükségtelen részleteket !") Ad.
2. A tisztaság -ugyan vázlatosan, de- a B.T.548. hozzáfűzéseiben érintve lett. Ha csak a fizikai/testi tisztaságot vesszük alapul, bizony összehasonlìthatatlan pl. az a gyakorlat melyben napi háromszori -tisztìtó- fürdés az ajánlott, mìg más felekezet „lelki”
embere azt hìrdeti, hogy a lelkileg tiszta embernek
egyáltalán nem szükséges a testi tisztálkodás (?) amit

a MINDEN-tudat természetszerüleg nem oszt ! (Ha
belegondolunk a parfűmök korának felvirágzásába,
azt lehet látni, hogy a tisztátalan, anyagi/testi mocsok és bűz, illatosìtókkal került elfedésre. Ma is nagy
divatja van pl. a különböző légfrissìtőknek, desodoroknak, illatosìtóknak, mely utóbbiba nem keverendők a szakrális rendeltetésű füstölők !) Ad. 3. Önmegtartóztatás követendő „úttörője” Maga Úr Balarám volt, Aki mint a Legfelsőbb, bármit megtehetett volna, mégsem tett meg bármit. Ad. 4. Az erőszakmentesség számtalan területe közül kiemelésre
érdemes minden esetben az állatok leölésétől való
tartózkodás, majd a leölt állatok feldolgozásában és
elfogyasztásában való részvétel. Ad. 5. A Felsőbb Irányìtók vannak. Semmi nincs lényeg nélkül, ìgy természeti folyamatok/jelenségek sem puszta ok nélküli okozatok. Kialakulásukban, működésükben nagy
szerep jut azoknak a -számunkra láthatatlan/érzékelhetetlen- Felsőbbségeknek, Akik egy-egy terület
felkent felelős befolyásolói. Tiszteletben kell tartani
személyüket és működésüket. Hasonló az ajánlott
hozzáállás Tanìtó Mesterekhez is. Ha Úr Balarám
azt mondja, hogy máshitüt B.T.629. „…hitében kell
tartani…” - akkor semmi okunk nincs arra, hogy más
tanrendszerek kiemelkedő Tanìtóival kapcsolatban
tiszteletlenül járjunk el. Ad. 6. A szabályozott beszéd nem csak stiláris kérdés, de annál inkább a ’7.’
igazmondás, valótlanságok-, hazugságok kerülése, a
’8.’ tapintatos, nem bántó beszéd, a ’9.’ kedvesség
(ami nem keverendő az álságos kedveskedéssel !) A
’10.’ alatt ajánlott társalgási témának értelemszerűen
akkor van helye, ha a partner(ek) érdeklődése és Isten iránti tisztelete megvan ! A Bizalmas Tanìtás nem
titok (!) de „bizalmas” ahogy nevében is van, nem
tiszteletlen- és nem céltalan fecsegés tárgya ! Ezért;
B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bìrják hallani - ha Rám irigy s nem fegyelmes…” - a jelen és az elmúlt szakaszok hozzáfűzései pont azt
igyekszenek körüljárni, hogy mely- s milyen fegyelmezési módokat igyekezzen követni lelki gyakornok. Ad. 11. A fegyelmezetlen elme szülte gondolat
(ok) nem segìtenek sem testi-, sem lelki tisztulásban. Elménket műveljük, tartsuk féken, gondolatainkat pedig a ’jó’ irányba orientáljuk. (Ha ’jó’-t
akarunk !) Ad. 12. A sok beszédnek nem csak a „zajja” de az alja is sok. Ad. 13. és 16. B.T.72. „…szilárd
elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő 73. szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke nincs - béke nélkül
nincs boldogság elveszik a tiszta hit…” Ad. 14. A kitartás mindenben szükséges, miért volna kivétel ez
alól a lelki gyakorlat ? Ad. 15. Az önuralom az (ön)
fegyelem egyik alapja, hiába került a „sor” végére, amiről tudjuk már, hogy mindez nem sorrendi kérdés.
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önszigorát mutogató megbecsülést áhító - képmutató merő szeszély jóság ellen lázító
Önmagunk fegyelmezése ugyan személyes ügy, de
értelemszerüen kihat környezetünkre is. (Lásd: példamutatás.) Több utalás volt már arra, hogy a négy
emberi osztály-meghatározottság (ha egy-egy csìra
állapotban is, de) mindenkiben ott van. Ahogy nem
állìtható „rang”sor fegyelmezési elemek fontossága
között, úgy egyértelmű az érték-elv a gondolkodó uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő „kaszt” hierarchiában. Az itteni ’kaszt’ kifejezés nem csoportot jelöl, hanem az egyén hova-sorolhatóságát abban a
folyamatban amit emberlét lehetővé tesz a lelki fejlődés terén. (A MINDEN-tudatban nem úgy értendő a „kaszt” miként a hindu tradicióban. Az emberi
osztálymeghatározottság nem örökletes ! Ki-ki saját
korábbi érdemei szerint -lelki evolúciós fejlettségi
szintjének megfelelően- kapja meg születése során
a négy emberi osztály „vegyülékének” arányait, amit azután tudatos élete során tud lelki értelemben
fejleszteni, vagy tudatlanságában vissza. Ez utóbbi
annyit tesz, hogy nem lép előbbre, miközben viszi
következő életére a mostani lerovatlan mulasztások
következményeit. Mivel lelki érték nem vész el, ìgy
lelki evolúciós „mutatója” nem csökken, de anyagi/testi körülményei nehezednek.) Mivel az ’élvezkedő’ (meghatározottságú; lásd B.T.138.) „mind
nemjó” a ’nyerészkedő’ „tele szeszély” az ’uralkodó’ „szeszély s jó” a ’gondolkodó’ pedig „tiszta jó”
egyáltalán nem mindegy, hogy melyik elem ural valakit. A tisztánlátás érdekében érdemes kicsit boncolgatni a meghatározottságok gyakorlatbani megnyilvánulását. Hiába a ’gondolkodó’ jelleg a legkedvezőbb az anyagi/testi kötöttség alóli mentesülésben, a természetes hìrnévretörekvés kisérő jelensége a (valóságban erősebben érvényre jutó) hiúság.
Ez motiválja a magamutogatást és áhìtását az elismerő megbecsülésnek. (Minden ember vágyja a dìcséretet.) Tehát hiába a nemes emberi osztály-elem,
ha az a ’szeszély’-el társulva a ’jó’(-ság) ellen lázìt.
Aki igazából nem önmaga pozitìv jellemerősìtésére
„használja’ az (ön)fegyelmezési módokat, hanem hiúsága ápolására, az hiába hordozza a -lelki téren
segìtő- ’gondolkodó’-i lehetőséget, mégsem képes
tisztulni. Az ilyen egyén bizony meglehetősen képmutató. Azt mutatja, amiben még maga is tanuló. A
B.T.551. a ’jó’-ság kötőerejébe tartozó (ön)fegyelmezések között sorolta a „viszonzásra nem gondolva” elemet, ami pedig ellentétben áll az olyan magatartással, amikor valaki saját „önszigorát” a kirakatba
teszi, (el)várva a környezet -netán- nagyrabecsülését, elismerését, tiszteletét. Egyfajta ’élvezkedő’-i és
’nyerészkedő’-i attitűd. Az ’élvezkedő’ -mint valamilyen fajta- testi/szellemi élvezet keresője/remélője,
talán egyszerűen érthető, a ’nyerészkedő’ mint ha
némi körülìrásra szorulna. A ’nyerészkedő’ megjelö-

lés szanszkrìt megfelelője a vaisa, vagy vaisja, ami
nagyjából bizonyos gazdasági tevékenységet folytató-, gazdálkodó-, kereskedő értelmű. Gyakorlatilag
másból-, vagy másokból nyereségre való szert tevő.
Mielőtt becsmérlő kifejezésnek vélnénk, gondoljunk csak bele a földművelőkbe. Igaz, hogy megművelik a földet, elvetik a magot, majd gondozzák, védik a növény(eke)t, betakarìtják a termést, felhasználják, feldolgozzák, piacra viszik, vagy beraktározzák (azaz igen sok fáradságot fektetnek a tevékenységbe - a pénz/el/ gazdálkodókat-, vagy a kereskedőket ne vegyük most ide, bár ők is a ’nyerészkedő’
vaisa rend meghatározottjai !) ám sem a Nap-, sem
a Hold-, sem FöldAnya energiájáért, sem pedig az
esőért -az áldozathozatal nélküliek- nem adnak semmit. (A kereskedelmi árrést és az üzleti hasznot is
hagyjuk, hisz egyiknek sincs semmi köze lelki emelkedéshez - sőt ! de ez legyen az azzal foglalatokodók sorsa). Tehát a ’nyerészkedő’ olyan nyereségre
tesz-, vagy akar szert tenni, ami -gyakorlatilag- adomány. Isten, a Felsőbbségek, vagy mások adománya. Ha visszakanyarodunk az önszigorhoz, az mindaddig erény -ha ’jó’ meghatározottságú- mìg kötelességkövető én-emelő célzatú, ám annak mutogatása „megbecsülést áhìtó” (értsd: bizonyos nyereséget elérő) szándékoltsága nem a ’jó’ de a ’szeszély’
erejével áthatott. B.T.103. „…nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek - lásd be jó Jas ez a
sorsunk tétlen senki nem lehet 104. rest ha lennék
elhiheted rosszpéldámat követnék … 105. hogyha én
nem cselekednék omlanának világok … 106. tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt - bölcs csak nép
javára ha tesz jutalmat ő nem akar…” - Balarám vaisa volt? Nem, Balarám nem volt vaisa, de mint családfenntartó ugyanazokat a szabályokat fogadta el,
mint a vaisák. Becsülte a ’gondolkodó’ szellemi embereket, tisztelte az ’uralkodó’ vezetőket, adót fizetett, mindent megcsinált családja és közössége számára. Elfogadta az érvényes szabályokat, de valójában nem volt semmi kapcsolata azokkal a szabályokkal. (azisnemis - mikor valaki ilyen-, vagy olyan
munkakört, családi állapotot… betölt, attól még nem
válik azzá, de ha kötelességtudó, akkor elfogadja rendelt helyzetét és annyira azonosul azzal, amennyire azt
hely-idő-körülmény megköveteli. Ez nem képmutatás, de szabálykövetés.) Az Abszolút-, lelki ’jó’ gyakorta az anyagi/testi jóval akár ellentétben is lehet
(leginkább van). Ezért nem kerülhető meg a tudatos lét(re törekvés). A szìv -különösen mìg tisztátalan- inkább rossz tanácsadó, miközben tudjuk
hogy a ’kisebb ellenállás felé’-törvény működik. Nem
csak a természetben, természeti folyamatokban, de
a létformák magatartásában, reakcióiban is, amit a
’szeszély’ tovább fokoz, a segìtő ’jó’ ellenében.
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testét vagy mást sanyargató s azt vezeklésnek hívó - merő sötét és tudatlan ilyen személy bíz nemjó
Itt is igaz, hogy a „Mérték az érték” azaz (ön)fegyelmezésben is a mérték(letesség). A szabályozottság
semmi esetre sem saját-, de különösen nem más
(ok) test(ének) sanyargatása ! Tehát úgy a magatartás terén, mint a beszédben és a gondolkodásban
meg kell(ene) találni azt a mértéket, ami szükséges
és elégséges, de semmi képpen nem túl(zás). Ha valaki a saját helyén van és csak a kötelezettségét végzi, akkor nem eshet túlzásba. Ám Murphy szavaival
élve; „Mindenki addig törekszik, mìg el nem éri azt
a beosztást amire tökéletesen alkalmatlan.” Mindebben a legsajnálatosabb, hogy a sokság érzi hogy
valami nincs rendben, de önvizsgálat helyett jön mindig a; „- Más a hibás !” - eljárás. Érzéseire hagyatkozik, mert józan ìtélőképességben és értelmi megközelìtésben gyenge. Nem tájékozódik, nem gondolkodik, ìgy fel sem merül a rendes (ön)fegyelmezés kérdése. Hiába alkalmas az emberi létforma a
komplex gondolkodásra, a sokság -ha használja is
eszét- az mindig valami önérdekű vágy kielégìtése
érdekében tehető/teendő fondorlatok (könnyű utak) kieszközlésére koncentrál. Éli korunk két alap
sajátosságát; -az általános törvény- „Kisebb ellenállás felé” (Kis befektetés - nagy haszon /reménye/)másrészt, az érzelem túlsúlya a döntésekben. Ismert
és több körben elfogadott az emberi agy két-féltekés sajátossága. A bal agyfélteke felelős a beszéltés az ìrott nyelv, a logika, a számolási képességekért
és az elvont, tudományos fogalmakért. A jobb félteke felelős a mintázatok és formák felismeréséért,
az arcvonásokra való emlékezésért, a művészetek értékeléséért, a humorért, a zenéért, a táncért, a képzelőerőért és a téri képességekért. Általában agyunk
bal és jobb féltekéje eltérő módon dolgozza fel az
információt. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a domináns oldal használatával dolgozzuk fel az információt. Ugyanakkor a tanulási és gondolkodási folyamatok akkor hatékonyabbak, amikor mindkét féltekét bevonjuk ebbe. Ez a kevésbé domináns félteke erősìtését jelenti. Ha már nem is vagyunk képesek a kétféltekés gondolkodásra (lásd pl. az isteni-ember alapsajátosságát, amikor is a szìv és az
ész együtt áll - agyi tevékenységekre leszűkìtve; mindkét fél bevonása értékelésbe, döntéshozatalba) anynyit megtehetnénk, hogy ne csak a tisztátalan szìv
vezéreljen, értsd: érzelmi alapú viselkedés, jobbfélteke használatának túlsúlya. Nem csoda hogy ìgy folyamatosan hibákat követünk el, helytelen döntéseket hozunk, majd kellő önmarcangolással (ha nem
is szánjuk bánjuk, de) próbálunk vezekelni. Nem
igazán jóvátenni, hanem tűzoltás módszerével a legkritikusabb körülményeket leplezni, elfedni, netán
tagadni. Ilyenkor szokott következni az elterelés, a
mellébeszélés, csúsztatás, amire senki nem sajnálja

az energiát. Voltak- s vannak vallási felekezetek, ahol nagy a hagyománya az önbüntetésnek. Az első
lépés természetesen a gonosz „feltalálása” volt, aki
minden rosszért és hibánkért felelős. A teendő ezután pedig az, hogy mikor nyilvánvalóvá válik valamely galádság, annak felelősségét a gonoszra hárìtani s megpróbálni kiűzni azt a szegény „ártatlan”
testből. A test sem nem jó, sem nem rossz. Mindhárom kötőerő mindig benne (is) munkál, miként
mindazokban amikkel kapcsolatba kerül. Ha már
előhoztuk a „gonosz” kifejezést, akkor tegyük meg
„őt” a ’nemjó’ megszemélyesülésének és a vele való
küzdelem első lépése: tartózkodni minden ’nemjó’tól ! Nem érintkezni vele, majd megbánóan -netán
testsanyargatóan- vezekelni, hanem elkerülni. B.T.
176. „…önfegyelem érzéken győz érzék ura lemondott - megkülönböztetés nélkül* él tegyen ő akárhogy 177. tisztán lát az ilyen személy érzékek mik
mozgatnak - lél az soha nem cselekszik test hogyha
lát vagy ha hall 178. hiába az érintés is szag ìz
látvány egyre megy - alvás mozgás légzés beszéd
test csak az mi megtéved…” (* a valódi ’szeretet’ 3.
fordulata) - ám a megtévedt testet kordában lehet
tartani, különösen, ha B.T.179. „…aki vágy nélkül
cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben - úgy
nem tapad visszhatás rá mint vìz lótusz levélre 180.
bölcs a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül tesz érzékekkel értelemmel elmével és testével…” - tehát nem csak a testi cselekvésen van a hangsúly, de
még inkább az érzékek szabályozottságán s leginkább az értelem művelésén. B.T.181. „…belső béke megtalálja azt kit nem köt semmi meg - ragaszkodót tette béklyóz nem szabadul sohasem 182.
meg nem kötött derűsen él kilenc kapus** testében
- nem gondol ő már a tettre s arra senkit nem késztet…” - a béke állapotába jutott ember végzi kötelességét, ami már nem is önálló tett, hanem az elrendezéseket elfogadó hasznosság, a Nagy Rendben és másokat sem késztet tudatlan és sötét cselekedetekre. (* kilenc kapus test: 2 szem + 2 fül + 2
orrlyuk + 1 száj + 1 végbélnyìlás + 1, a hìmvessző
nyìlása = 9 „kapu”. A női test 10 kapus. A hìmivarúaknál a vizelet és a sperma egy „kapun” távozik,
mìg a nőivarúaknál a húgyút elkülönìtett a termékenyülő és szülő-csatornától. Avatár Balarám miért 9
kapus testről beszél? Mert Jashoz szólt, mint férfihoz.) Lényegi lényünk, a B.T.183. „…lél az bizony
nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki
bìztat hanem nemtudás mi mozgató…” - mondhatni; a „gonosz” nemcsak a sötét ’nemjó’ hanem a
nemtudás is. Nincs más lehetőség lelki törekvő előtt,
mint az egyszerű élet és a magasszintű gondolkodás.
Kötelességteljesìtő szabályozott életvezetés és figyelmes szemlélődés melletti életen áti, állandó tanulás.
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hely idő s körülmény szerint jókor s jónak adomány - tudd a jóság éltetője szeretettelt ragyogás
Mikor adomány(ozás)ról beszélünk, nem csak az érdemel figyelmet, hogy mikor-, kinek-, mit- és mi
módon adunk, esetleg mi célból, milyen célzattal,
de még inkább az hogy miből, ami pedig a legfontosabb, mi marad az adó(mányozó)nak (mit tart
meg, mi az amit nem ad/na szìvesen/ - értsd: mihez ragaszkodik) ? Ugyanis; B.T.70. „…ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad…” - de; B.T.
100. „…véglegesen tisztul az meg kit ragaszkodás
nem ér…” - amit azzal told meg később Avatár Balarám, hogy B.T.134. „…sokan jutottak már hozzám kik elhagytak félelmet - ragaszkodást és haragot megtisztulva értek el…” - amiből kitűnik, hogy
a Legfelsőbbhöz való eljutásnak fontos -mondhatni
kardinális- feltétele a félelemnélküliség + a ragaszkodás nélküliség + a harag nélküliség. (nem vagyvagy, de együttesen !) Azután szóba kerül még a
ragaszkodás kérdése a B.T.-ben; 426. „… bìz Én
azt is kedvelem 427. kinek egy az ellen s barát dicséret vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad
eltűnt ragaszkodása…” - A jelen szakasz zárógondolatára figyelve: „szeretettelt ragyogás” ≈ amikor
felfénylik az Isteni szeretet = elvárásnélküli örökös
adás, részrehajlás/megkülönböztetés nélkül. De ez
a megkülönböztetés-nélküliség nem egyenlő a megkülönböztető képesség hiányával ! Az igaz lelki törekvő, aki ismeretekkel rendelkezik az Abszolút Igazságról, az tudja, hogy mikor van a „jókor s jónak”. Ilyenkor is előjön a spekulációtól/számìtástól
mentes szìv szava. (elvárásnélküliség = a valódi
’szeretet’ 1. fordulata) B.T.610. „…ahogy tüzet füst
vesz körül minden hibákkal terhelt - tökéletes cselekvés nincs tedd a kötelességed (ìgy az adományozás sem tud tökéletes lenni !) 611. érintetlenséget
érve nem vágyva már semmire - ragaszkodás nélkül
élve tökéletest elérhetsz…” - A jász ősbölcs Jas
tudja, hogy semmi nem mentes a kötőerőktől (az adományozás sem !) ìgy hát felteszi a kérdést Tanìtó
Mesterének: B.T.484. „…mond Balarám hogy ismerszik ki kötésen felüljut - hogyan él ő mint cselekszik s mitől van hogy mindent tud 485. tudod Jas
ki megszabadult minden ragaszkodástól - jó szeszély
s nemjó is mindegy ha van ha nincs az is jó 486.
érintetlenséget ki ér tudja hogy mi mitől van - derűsen él kötések közt tudja mindez anyag csak 487.
egy bánatban és örömben föld kő arany egyre megy
- nem tart távot nem vonzódik mindennel elégedett
488. neki egy barát és ellen nem törekszik semmire róla mondják túljutott már mind a három kötésen
489. ilyen hìvem nem követ mást csak mi kötelessége - szeretetben fordul Hozzám Aki vagyok a
MINDEN…” - hisz igaz törekvő tudja, hogy Istentől semmi nem független. Ennek egyik oka az

hogy minden a MINDEN-ben nyugszik (értsd:
Benne van !) másrészt, mivel személytelen Mindáthatóként mindenben jelen van. Jelen van az adományozóban, jelen az adományban és az adományozottban is, ha tudunk róla, ha nem. Hasonlatosan a következő idézethez: B.T.316. „…tudd Jas
hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem - örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem
317. életük már harmonikus folyton Rólam zengenek - kötelességteljesìtőn élnek önfegyelmesen
318. mások tudással áldoznak azt művelik élethosszt - tudják Ők hogy csak EGY vagyok mégis
Enyém minden poszt 319. áldozat és áldozás is
ajándék mi ősöké - vagyok éppúgy mint a szent szó
fű és vaj meg tűz mi ég…” - (kicsit ismételve) a
MINDEN része az áldozónak, az áldozatnak és az
áldozat elfogadójának (egyaránt). Hely - idő - körülmény szerint adódik a helyzet annak mérlegelésére,
hogy szükség van-e adományra ? Az imént fölvetésre került a „szìv szava” ami bizonyosan hatást
gyakorol, ha másra nem hát arra, hogy az aki adományozni akar; döntsön. Van, hogy valaki erőn felül adakozik - az sem jó. Van hogy valaki „vonakodó, számìtó” - az se jó. (lásd, majd a B.T.555.ben) Van, hogy méltatlan az adományra vágyó - az
sem jó, bár ez utóbbit a valódi ’szeretet’ 3. fordulata szerinti részrehajlás/megkülönböztetés nélküliség az adományozó szempontjából kizárja. Az ìgy
rosszul sikeredett adomány kedvezőtlensége, nem a
jószándákú adományozót fogja terhelni, hanem az
arra érdemtelent. Jelen hozzáfűzés bevezető részében az lett kiemelve, hogy az adományozó esetében fontosabb az adománynál az, amit megtart.
Ez nem azt jelenti, hogy akár mindenét szórja szét,
de annyit biztosan, hogy egyáltalán miből ad ? A
nincsből adni nem lehet, ám a van, mindig azzal a
gonddal/felelősséggel is jár, hogy kell-e az egyáltalán ? Ezen ritkán szokás gondolkodni. Sőt, vannak
olyan beteg(es) ragaszkodók, akik nem fukarságból,
de oktalanságból halmoznak egyre csak -leginkábbfeleslegességeket. Mikor elhangzik az, hogy ha valahol/valakinél valamiből több van (a kelleténél) az
bizonyos, hogy valahonnan/valakitől hiányzik. Így
az adományozás során is ott a nagy talány, hogy akinek valamire szüksége van, az talán annak szűkében van, aki pedig adni tud, annak több van annál, mint mi kéne. Persze az adományozás során az
sem mindegy, hogy mi az adomány (tárgya). Lehet,
hogy egy alkoholelvonásban vergődő hajléktalan
legjobban egy üveg bornak örül(ne) mégsem az sem számára, sem az adományozónak- a ’jó’. A Kazinczy idézet nem csak egy költői szófordulat; „Jót
s jól ! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted, Szánts
és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.” – bizony.
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de akinek adománya viszonosság alapú - vonakodó és számító szeszély tartja azt rabul
Adni erény. Viszonzást elvárni nem ’jó’. B.T.265.
„…kiket anyagi vágy hevìt kik imádnak félistent természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek…”
- mert, hogy az emberek többségét az anyagi vágy*
hevìti s leginkább annak beteljesülése érdekében
vállalnak/mutatnak be áldozatokat, vagy gyakorolják az adományozást. (* az anyagi vágy nem csak
pénzt jelent, de mindenféle javakat amelyek anyagi
természetűek, beleértve az anyag/test központú
szemléletmódot is.) Mikor valami „jót” tesznek, azt
gondolják (vagy tudat alatt bìzzák) hogy az a Felsőbbség-, vagy Felsőbbségek kedvére lesz s Az(ok)
majd vágyuk beteljesülésében segédkezhet(nek), ellágyul(nak) az adománytól. Nem teljesen alaptalan
elképzelésük, hisz tudjuk hogy a Fél(ig)Istenek nem
makulátlanok. Miként földi hatalmasságok és uralkodók is befolyásolhatóak ajándékok által, ìgy a
Legfelsőbb alatti Felsőbbségek sem mentesek a részrehajlástól. (Nem dúl bennük a valódi ’szeretet’ 3.
fordulatát jelképező részrehajlás-nélküliség.) Mivel
a szeszély által adakozók -esendő- (ön)magukból indulnak ki, hát imádatuk alanyai is olyan körből kerülnek ki, vagy az általuk imádottat olyan tulajdonságokkal ruházzák fel, ami egybe esik elképzeléseikkel. Azonban; B.T.266. „…mivel minden Bennem
nyugszik sok félisten éppen úgy - hódolójuk akként
legyen hitében megszilárdult 267. megsegìtem törekvésük kìvánságuk teljesül - de az ilyen adomány is
Éntőlem jő egyedül…” - azaz a Legfelsőbb kegyéből
adódik a lehetőség adományozásra és a viszont adomány (a vágyot eredmény) is Tőle ered (mármint
elrendezéseinek szabályos működése következményeként !) A MINDEN nem csak szabad akaratot,
szabad döntési lehetőséget biztosìt az embernek, de
azt a körülményt is, hogy miként alakuljanak anyagi
viszonyai és javaival mit legyen képes kezdeni.
Nem az Úr intézi, hanem javak birtoklója dönt; ad,
vagy sem, mikor, kinek és mit (netán mennyit)? Azt
azért tudni kell, hogy B.T.268. „…félistenek imádói
múló sikerhez jutnak…” - mert imádatuk alanyainak
lehetőségei is „csak” korlátozottak. Pl. tehetetlenek
a vissz(a)hatás (karma) törvénnyel szemben. (Az
un. karma-levétel mesebeszéd, helyette a „Ki mint
vett….” bölcsessége érvényesül.) Lehet bármìly körmönfont és elszánt adomány, ha az olyan viszonosság reményében történik amire az adományozó
nem méltó, nem érdemes, akkor hiábavaló a próbálkozás. Ilyen sikertelenségek esetén jól látható a
’szeszély’ megnyilvánulása (vérmérséklet szerint) „Pedig mit meg nem tettem !” - forrtyog a kudarcos
adakozó. Ugyanìgy ’szeszély’ meghatározottságú az
is aki, ha kìnálkozik az alkalom, vonakodik hogy;
adjon, vagy sem ? Ez legtöbbször nem valamifajta
pozitìv mérlegelés, inkább azon való -belső- tana-

kodás, hogy mit ér el azzal amit ad és mit veszìt az
által amit adományoz ? Számìtás, számìtó magatartás. A valódi ’szeretet’ első fordulata az elvárásnélküliség, a második az örökös adás. Azaz, aki elvárásnélkül ad, amikor csak tud, az e ’szeretet’ jegyében él. Viszont, ott a harmadik fordulat is, a részrehajlásnélküliség, a személy-válogatás elkerülése. Ez
bizony már bajos. Az ugyancsak érzelemvezérelte
hétköznapi szeretet nagyon is személyfüggő. Nem
beszélve arról, hogy ha adás jelen is van, az elvárásnélküliség nem igazán. A leg önfeláldozóbb szerelmes is elvárja a viszontszeretetet. (Nagy a különbség szeretet és szerelem között, de jelen vonatkozásban most megengedhető az a pongyolaság, ami
a közbeszédben és közgondolkodásban is a meghatározó e tére.) A részrehajlás pedig egyfajta számìtás. A személy-válogató magatartás -leginkább érzelmi alapon- különbséget tesz ember és ember-, de
tárgyak-, lények- és körülmények között is, miközben -haszonelvű- racionális megfontolástól sem mentes. „- Ha adok, kapni is fogok !” Pedig; B.T.106.
„… bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar…” - miközben - 107. „…aki tudás birtokosa ne
zavarjon célvágyót - önzetlenül mutassa ő szorgalmát s ne mélázzon…” (mert hogy aki mélázik, az ~
fantaszta, fellegekben jár, ábrándos, réveteg, képzelgő, álmodozó, merengő…) Ha visszatekintünk
az emberi történetre, nem ritkaság az akár uralkodói szintre emelt olyan áldozatosság, áldozatok bemutatása (nagy szertartásosságok közepette) ami
azt a célt szolgál(ta)ja, hogy valami legyen, vagy
épp, hogy ne következzen be, benne a viszonosságalapú adományozás. Ezekben nem érhető nyomon
ráhagyatkozás az Isteni elrendezésekre, annál inkább a földhözragadt eredményorientáltság, (ha
mis)énközpontú vágyak teljesülésének kicsikarása,
sőt hogy az áldozó-, vagy áldozat bemutatója -részben az adományok révén- irányìthassa a körülményeket. Pedig ; B.T.146. „…bölcsnek mondják azt a
tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is
visszhatásuk ilyen embert bìz elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön
serénykedik mégsem tesz már semmit sem 148. ő
ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él semmitől sem szennyeződik bűntelen de nem henyél 149. ilyen személy nem lesz irigy beéri azzal mi
jő - jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő 150. bármit tegyen áldozat az szìn önzetlen
cselekvés - szerves rész ő a MINDEN-ben ez a tiszta bölcsesség…” - azaz nem kell misztikus-, vagy mágikus kisérleteket tenni arra, hogy a világ sorát alakìtsuk, megvannak arra a kiérdemelten felkent Személyek, Akiknek legjob belátására kell bìzni, hogy
valami legyen, vagy hogy épp ne legyen. Elfogadás.
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aki pedig tiszteletlen rosszkor rossznak áldozik - nemjó ahogy alamizsnál sötétséget álmodik
Az adomány nem csak ’jó’ vagy ’szeszély’-es lehet,
de lehet az ’nemjó’ meghatározottságú is, ha az adományozó tiszteletlen és indokolatlanul-, rossznak
ad, vagy -mutat be áldozatot. A fennhéjázó, lenéző
magatartás sértő a rászorulóval szemben. A gőgös
áldozás értéktelen. Hiába nyújt -esetleg- anyagi/testi segìtséget, a lényeget nem érinti, lélektelen. A valódi ’tudás’-nak is első kritériuma az alázat, (B.T.
437. - ) amit követ „a nem ártás” és a „hìján levő
büszkeség”. (Akár szégyellni való is lehet/ne/ mikor valaki adományozásra képes, hisz már esett szó
arról, hogy adni csak a ’van’-ból lehet és hogy ha
több a ’van’ mint kell/ene/ az valahol hiányzik !) A
Legfelsőbb igen megengedő, senkitől nem követel
meg teljesìthetetlent. B.T.329. „…legparányibb hódolatot szeretettel fogadok - levél virág gyümölcs
vagy vìz tiszta szìvvel ha adod…” - ahol a legfontosabb a tiszta szìv ! (egy szépen megválasztott levél,
egy szerény -akár- mezei virág, egy csepp/nyi/ termés és némi tiszta vìz, bőven elég annak bemutatására, hogy a lelki törekvő oda figyel/t/ az áldozásra.) Adni alázatosan (is) lehet. Az emberi méltóságot még a legelesettebbek esetében is tisztelni
kell. Kivételes és kitüntetett az emberi létforma.
Legyen viselője bármìly galád, vagy elesett, az emberlét páratlan lehetőség a lelki életre. Nincs más
Földi létforma, mely alkalmas volna „hitéletre”. Ezért a „jókor s jónak adomány” valódi segìtség.
Mint éhezőnek egy falat kenyér, szomjazónak egy
korty vìz, úgy a csüggeteg embernek egy jó szó megváltoztathatja további életét. Az egészséges kisgyermeket minden érdekli. Mìg el nem kezdik nevelni, őszinte kiváncsiság fűti. Figyel és keres. Jószándékú egyén e keresést mindaddig nem hagyja
abba, mìg olyat nem talál, ami megnyugtatólag hat
tanácstalanságára. (BBB. „MINDEN” -részlet- „…
Hetedik tudnivaló: Gondolat, elmélet, megannyi képzelet, mit ember embertől elvonni képtelen. Szárnyaló szellem is határon csak meg áll, korlátolt önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, önmaga
képzete, lelki mivoltát csak ésszel ha éri fel*. Megtenni önmaga; mit kéne képtelen, s mi segìtség
bentről jön elfojtja szüntelen. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a MINDEN erői hálózzák testileg. A MINDEN erői mik mindent áthatva, minden égit és földit magához ragadva, hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak, szabad szellemnek kiutat nem hagynak.” - a kedvezőtlen kötőerők /szeszély és nemjó/ a kedvezőtlen gondolatok, tettek és
társulások útját állják a tisztulásnak. - * Az ember alapvető baja, problémái forrásoka, hamis ön/én/azonosság-tudata. /Hìvő, szellemi eszményét azzal a
hittel közelìti meg, ami magyarul azt jelenti, hogy
„vagy úgy van, vagy nem” ám testi mivoltával való

azonosulásáról tudatos - úgy tudja, hogy az ő! Megfordìtva; ő az! - mármint a test/e/! Úgy tudja, hogy
ő az az anyag s test, amit nevén neveznek, némi lelkiséggel.) Aki „sötétséget álmodik” az azt képzeli,
hogy az oktalan, tudatlan „jótékonykodás” előbbre
viszi. Nagyon nehéz tisztán látni, ezért elkerülhetetlen a tudatos és szabályozott életvezetés, mely állapotban a döntések meghozatalában a lél teljes tudása is megsegìti az őszinte lelki törekvőt, a lelkiismeret formájában. A lél alapvetően passzìv. (nemcselekvő) Olyan lényegalkotó, Aki Isteni, de beburkolózva, Ő maga is inkább elszenvedője létformája
kalandozásainak, mint sem irányìtója. Ám amikor
lelki törekvő megtalálva valódi helyét és saját útját,
majd azon fegyelmezetten, békés szabályozottsággal halad, akkor a lél figyel. Örül a mantra simogatásának (Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari)
szìvesen hallgatja a Bizalmas Tanìtás strófáit, elégedetten nyugtázza létformája gondosságát és segìt
a döntéshozatalokban. Mikor gyakornok válaszút elé kerül (hogy legyen tovább ?) akkor szìvet és észt
egy lócára kell ültetni. Az ész kombinál, a szìv mosolyog, majd mikor a szìv dohog, az ész fékezi. (Úgy
tartják, hogy „A hit tudás nélkül merő szentimentalizmus, mìg a tudás hit nélkül csak üres spekuláció !”) Akinek nagyon befedett lényegi lénye, annak
a „lelkiismeretnek” képzelt belső késztetése hamis.
Lényegalkotója „néma”. Figyel, a Mindátható ügyel,
de rossz-sorsot egyikük sem fordìt. A sorskovács az
egyén. Úgy az adakozást, mint az áldozatokat -általában- valamifajta „pozitìv’ felhanggal értelmezzük,
holott nagyságrenddel nagyobb az olyan áldozatok
és „adományok” mértéke-, ereje, ami a sötétség felé
visz. (Gondoljunk csak a megbetegìtő-, elsötétìtő
káros/kóros/ szenvedélyek Felsőbbségeinek bemutatott áldozatokra !) Jelen szakasz a ’nemjó’ adományra utal s (mìly véletlen folytán /?/ -amik ugye
nincsenek- az „alamizsna” kifejezés kerekedett a verselésbe. Maga a szó alapvetően adományt, jó cselekedetet jelent(ene), azonban köznyelvileg inkább a
csekély mértékre utal, (a görög eredetű szó ≈ szánakozás) mint ami nem valódi segìtő meggyőződést, de inkább valami szánalmat fed. (Leginkább
az eltitkolt bűntudat, vagy lelki furdalás elfedésére
alkalmazott tett az adakozás, adományok juttatása,
ilyen, vagy olyan helyre, célra. „Lelki” jóvátétel, netán megváltódási szándék.) Adni sosem szánalomból ildomos és nem is (ön)megvált(ód)ási okból. Áldozat, (ön)fegyelem, fegyelem a gondolatban, adomány, ezek voltak az elmúlt szakaszok témái. Mind
ez arra enged következtetni, hogy Úr Balarám szándéka a Bizalmas Tanìtás által, a tudatos ember (önmeg)formálása, nem az ösztönlények gyarapìtása. A
valódi tudás által közelìteni a felszabaduláshoz.
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OM TAT SZAT szólt a Teremtő „igen ez jó” imígy van - jelölt papot s áldozatot Védákat így alkota
Az „OM” : az igen*, a teremtő ige. (* egyben az életigenlés) A „TAT” : ez. Ami van, maga a létezés.
A „SZAT” : a jó. Ami a ’jó’ kötésében van. A „Teremtő” : a MINDEN/Isten/a Legfelsőbb teremtő
aspektusa, egyfajta (megnyilvánulási) formája. Valójában egy Általa „felkent” (felhatalmazott) Felsőbbség. Hiába nevezi számtalan vallási megközelìtés a
Teremtőt az Úr-nak, vagy Vele megegyezőnek, ténylegesen -mivel Isten EGY- nem Ő Maga, hanem
kedvtelésének megfelelő megnyilvánulása. Miként
minden lél olyan mint Isten, de egyik sem Ő Maga !
A MINDEN teremtő aspektusa az „om tat szat”
kinyilatkozással jelölte a Lelki Tanìtó(ka)t (értsd:
azon Lelki Tanìtók, Akik a valót hirdetik, Azok
„igen, ez jó” megerősìtéssel jellemezhetők), jelölte a
’jó’ áldozatokat (értsd: „igen, ez jó” a minősìtése
azoknak az áldozatoknak, amelyek ’jó’ meghatározottságúak) és alkotta meg a Védikus szentìrásokat
(mert a Védák is „igen, ez jó” hagyja jóvá a Teremtő. Ezen teremtettségben ez a vezérlő tudás). A
MINDEN végtelen, ìgy a Benne zajló események
variánsai is végtelen számúak és formájúak. (BBB.
„MINDEN” -részlet- „…Második tudnivaló: A MINDEN-t nincs hol s miért kutatni, hisz mindennek
része, miközben minden Őbenne van s mindennek
figyelője, mozgatója, felügyelője és minden elszenvedője. Szétterjeszti Önnön magát, Önmagán
belül; időben, térben és létben, szét a végtelenben,
mi csak Őbenne véges. - Harmadik tudnivaló: Megosztja Önmagát, teremtve Magában -részben az egész**- önös tereket. Alkot szabályokat, súg a térbe
rezgést, levegőt, földet és vizeket***. Elenged Önképű szabad lélt végtelent, s hagyja is vétkezni e teljes részeket…” - (** ama bizonyos „önös tér” értsd: pl. jelen teremtettség- hiába része a mindenségnek, önmagában -gyakorlatilag- „zárt” egész. *** Az Isteni szabályok a természeti törvények
/melyek minden részét/részletét máig sem ismerjük/. A „súgás” a „hang”-rezgés általi teremtés, a
teremtő OM által. A tér maga az a tér/rész/ amiben teremtettségünk elhelyezkedik /ezoterikus közkeletüséggel egyfajta „éter-anyag”. A „rezgés” a
hullámjelenség, ezoterikus közkeletüséggel a „tűz”
tudományos értelemben a plazma állapot is. A „levegő” a légnemű halmazállapot. A „föld” a szilárd,
mìg a „vìz” a folyékony anyagmegnyilvánulás.) Ezen esszencia részletből is kitűnik, hogy az a fajta
külső kutatás, amire megannyi időt-pénzt-fáradságot áldoz az emberiség, hiábavalóság. „Nincs hol
és miért kutatni” - miközben a belső kutatás, ami
egyéni feladat (lehetőség) nincs eltanácsolva, hisz
ha „Amint fent úgy lent” - analógia szerint, ha
megismernénk „benső” önmagunkat, megismerhetnénk a mindenséget. Persze mindehhez had fűzzük

az egyszerű „népi regulát” „Minek a’ ?” Kölcsey
Ferenc: Vanitatus vanitas (Hiábavalóságok hiábavalósága) „Itt az ìrás forgassátok. Érett ésszel, józanon, S benne feltalálhatjátok, Mit tanìt bölcs Salamon. Miképp széles e világon Minden épül hitványságon, Nyár és harmat, tél és hó Mind csak
hiábavaló! Földünk egy kis hangyafészek Egy perchozta tűnemény; A villám és dörgő vészek Csak
méhdongás, s bolygó fény; A történet röpülése
Csak egy sóhajtás lengése; Pára minden pompa s
ék; Egy ezred egy buborék. Sándor csillogó pályája
Nyúlvadászat, őzfutás; Etele dúló csordája Patkánycsoport, foltdarázs; Mátyás dicső csatázási,
Napóleon hódìtási, S waterlooi diadal; Mind csak
kakasviadal. A virtus nagy tüneményi Gőz, mit
hagymáz lehele; A kebel lángérzeményi Vértolúl s
kìnjele; A vég melyet Sokrat ére, Catonak kihulló
vére, S Zrìnyi Miklós szent pora Egy bohóság láncsora. És ti bölcsek, mit hozátok Ami volna szép s
jeles? Mámor bìrta koponyátok, Plato s Aristoteles.
Bölcselkedő oktalanság, Rendbe fűzött tudatlanság,
Kártyavár s légállìtvány Mindenféle tudomány. Demosthén dörgő nyelvével Szitkozódó halkufár; Xenofon mézbeszédével Rokka közt mesére vár; Pindár égi szárnyalása Forró hideg dadogása; S Phidias
amit farag, Berovátkolt kődarab. Mi az élet tűzfolyása? Hulló szikra melege. A szenvedelmek zúgása? Lepkeszárny fergetege. Kezdet és vég egymást
éri, És az élet hű vezéri, Hit s remény a szűk pályán, Tarka párák s szivárvány. Holdvilág csak boldogságunk; Füst a balsors, mely elszáll; Gyertyaláng
egész világunk; Egy fúvallat a halál. Vársz hìrt s halhatatlanságot? Illat az, mely tölt virágot, És a rózsát, ha elhúll, Még egy perccel éli túl. Hát ne gondolj e világgal, Bölcs az, mindent ki megvet, Sorssal, virtussal, nagysággal Tudományt, hìrt s életet.
Légy, mint szikla rendületlen, Tompa, nyúgodt, érezetlen, S kedv emel vagy bú temet, Szépnek s
rútnak húnyj szemet. Mert mozogjon avagy álljon,
E parányi föld veled, Lengjen fényben, vagy homályon Hold és nap fejünk felett, Bárminő szìnben
jelentse Jöttét a vándor szerencse, Sem nem rossz
az, sem nem jó: Mind csak hiábavaló.” - (a verset a
Himnusz ellentétes párversének is nevezik) Mi azonban nyugodtan mondhatjuk, hogy om tat szat igen, ez jó. (lásd jelen hozzáfűzés első mondata életigenlő hozzáállását, valamint; B.T.5. „…ezt is meg
kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6. csak föléri
egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt követni a botornak…” - kinyilatkozását a
Legfelsőbbnek.) Így jó, hisz Istentől semmi nem
független és működése szerves része az ’azisnemis’
törvény, az egyidejű azonosság és különbözőség
tana. Ezen teremtettségben ìgy élhetnek a lények.
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lelki ember OM-al kezdi áldozást és adományt - önfegyelmet hív tanítást ahogy a Védákban áll
Az „om” „szócskával” kapcsolatban visszahivatkohatunk a B.T.286.-ban már körüljárt „megközelìtésre”, de ami bizonnyal alapvető a MINDEN-tudat
OM-hoz való viszonyában, az amit Úr Balarám
mond: B.T.253. „...vagyok…a teremtő OM…” -majd
- a B.T.320.-ban -többek között- „…vagyok teremtő
OM…” -majd harmadján- B.T.362. „...Én vagyok
szóban OM mi teremtő…” (már tudjuk, hogy a Keleti gondolatban a háromszoros megerősìtés a legmagasabb szintű !) - ha a Legfelsőbb, Isten, a MINDEN Maga ìgy nyilatkozik, akkor számunkra nem
volna több hozzáfűzni való. Ám tiszteletben tartva
a teremtő ige jelentőségét, néhány kultúrkör és/
vagy szentìrás, irodalmi megközelìtés nem felesleges. Az Ind hagyomány szerint az Om másképpen
Aum. Mint egyetemes szimbólum, vizuális formában is létezik, lásd a szanszkrit:
amit pranavának
neveznek és a legfontosabb hindu szimbólum, a hinduizmus emblémája. Egyfajta alap-, vagy gyökérmantra, ezért sok mantra (recitáció), ima és rituálé
elején mondják. (A MINDEN-tudatban:
) Az
„Om” a teremtés igéje, egy ősrezgés, mely eredetét
tekintve öröktől való és az „Abszolút Igazságot” és
a „Legfelső Isteni Teremtőerőt” képviseli. Hindu
nézet szerint a szótag az úgynevezett védanta (~ a
Védák összegző végkövetkeztetése) és a hindu filozófia szóban kifejezhető esszenciája. Az OM a mantrák mantrája. A Jadzsur-védából származik, misztikus magyarázatát az upanisadok adják, a Váju-purána egy egész fejezete, valamint a Náradaparivradzsaka-upanisad nyolcadik része foglalkozik vele.
„Az eredeti szótagnál magasabb a pont, a visszhang
ennél is magasabb. A szótag eltűnik a hangrezgésben/hangrezgéssel, a végső állapota pedig a csönd.”
- mondják az Upanisadok. Ezt a tagoltságot fejtegeti az alábbi szöveg: „Az Óm háromrétű: pusztìtó
óm, teremtő óm, s mivel mindkettőt felöleli, a
belső/külső óm; a Brahman-óm, a belső óm és a
gyakorlati óm; a külsődleges óm, a látnok óm-ja, s
mivel mindkettőt felöleli, a Virát-óm; a pusztìtó óm
, a Brahmá* óm és a fél-mórás óm. Az óm Brahman**. Az egyszótagú Óm a belső óm. Nyolc részre osztja magát: a, u, m, fél-mora (a végső nazális
kiejtéséhez szükséges idő), náda (rezonancia, a
holdsarló szerű jel, csandra jelzi), bindu (pont-jel a
félholdban), kalá és sakti. Az első négy alkotja a külsődleges óm-ot, s az a-hangzó 10.000 elemű, az uhangzó 1.000 részű, mìg az m-hangzó 100 tagú, a
fél-mora hang pedig végtelen számú tagból áll.
A teremtő óm tulajdonságokban bővelkedik (szaguna), a pusztìtó óm anyagi tulajdonságoktól mentes (nirguna), a virát óm pedig kétarcú.” (Náradaparivradzsaka-upanisad 8.207-208. - * Brahmá,
vagy Brammá = a Teremtő, ** Brahman, vagy Bra-

man a Legfelsőbb személytelen aspektusa). Az
OM szótag magába foglal mindent, ami létezett,
létezik és létezni fog - mondja a Mándukjaupanisad. Köznapi jelentéseiben az OM -mintkötőszó kb; „Igen” „Úgy legyen” vagy „Rendben” értelmű. Ünnepélyes megerősìtést, tiszteletteljes beleegyezést, elfogadást is jelent, de
utasìtó parancs-szóként is használják. Áldásosságot, illetve valaminek az elkerülését, elmozdìtását is jelenti, sőt, etimológiailag az ámen is
levezethető az OM szótagból. Az OM-ot függetlenül, vagy egy mantrát megelőzően éneklik
a hinduizmusban, a buddhizmusban és a dzsainizmusban. A Csandogja-upanisad szerint: minden lények lényege a föld, a föld lényege a vìz,
a vìz lényege a növény, a növények lényege az
ember, az ember lényege a beszéd, a beszéd lényege a Rig Véda , a Rig Véda lényege a Száma
Véda és a Száma Véda lényege az Om dal. Az
Om kiejtésének és intonációjának sok száz módja van és mindegyik a maga sajátos módján hat.
Ha az „O″-t hangsúlyozzuk és hosszan mondjuk, akkor a mások és a magunk aurájára hatunk, mìg ha az „M” dúdoló hangját nyújtjuk
meg, az egész hatás sokkal beljebb keletkezik.
Amikor kimondjuk az Om-ot, azt kell látnunk
hogy felülemelkedünk a fizikai élet uralmán. Az

Om az istenivel való kapcsolat hangja és mint ilyen,
az energiák felszabadìtásának is az eszköze. Tisztìtó, teremtő, újat felszabadìtó ereje van, hogy továbbléphessünk. Hosszasan lehetne még példákat
hozni a teremtő igével kapcsolatban, de jelen szakasz arra hìvja fel a figyelmet, hogy lelki ember nem
csak tiszteli, de rendszeresen „használja” is az OM
„szócskát”. Pl. áldozáskor ~ „Úgy legyen !” - adományozáskor ~ „Rendben !” - önfegyelmezéskor ~
„Igen !” - felhanggal. A „hìv tanìtás” azon tanìtás,
ami hű a Védák szellemiségéhez, leegyszerüsìtve;
tudás alapú tanìtás és annak tanulmányozása, melynek során szintén az OM a „bevezető”. OM-al kezdődik a Tanìtó Mester felé irányuló „köszönet”
mantra is: „Om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjanaśalākayā caksur unmīlitam yena tasmai śrī-gurave
namaha” ≈ Tisztelet, Hódolat Lelki-Tan Mesternek
- nemtudás sötétjét, tudással oszlat el ! - ahol a „tan”
a tudás, a valódi-, tiszta tudás, a „Mester” a tudás
hordozója, kinek személy, kinek a Legfelsőbb kinyilatkozása, ami szintén személyes, hisz a Legfelsőbb Személytől érkezett és Személyek tanìtványi
láncolatán halad, ha időről-időre búvópatakként is,
de mint forrása kezdetnélküli, ìgy vége sincs. Örök.
Tehát az OM szerves része a lelki mindennapoknak.
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TAT zeng egyre áldozáskor adás gyakorlás során - önszigorban fegyelmesen viszonzásra nem vágyván
Az OM TAT SZAT-ból az „OM” : az igen, a teremtő ige (a megnyilvánulás létrehozásának szándéka és megtétele annak). A „TAT” jelentése: ez.
Ami van, maga a létezés. A „SZAT” : a jó. Ami a
’jó’ kötésében van. Most a „TAT” kerül némi körülìrásra, amiben igen fontos alapkérdés rejlik; a lét
(ezés). Ezen „szóhármas” a teremtő ajkán csendült
fel. Indìtásként maga a teremtő ige, kb. „- Legyen
!” azt követte -egyfajta ténymegállapìtásként- a
teremtettség megnyilvánulása, majd mindezek nyugtázása; „- Jó !” (Itt mint ha nem bìbelődött volna
valaki -mondjuk- hat „napig” s közben még el is
fáradt -netán- ? hogy megpihenjék.  ) Áldozáskor,
adáskor, önfegyelmezés során is első az akarat, amit
követ a tett. Lelki ember mindegyik gyakorlása
során OM-al kezd(i) és a TAT az, ami maga a
folyamat. Mint ha az OM zendülésének visszhangja
volna. Gyakorlatilag az is, hisz a teremtő („-Akarom !”) ige elhangzását követően, az őszintén szándékolt cselekvés lezajlik. Mindez odaadás nélkül üres, azaz ASZAT (ahol az ’a’ fosztóképző) értsd:
„Nemjó !” (Lásd bővebben a B.T.562.-nél) A lét
(ezés) úgy tűnik hogy a semmiből vétetik, de ha
megértjük azt, hogy a MINDEN végtelenségében
minden benne foglaltatik és a Benne örvénylő folyamatos változás(ok) állandó egyidejű megnyilvánulások (egyhelyütt) és megnemnyilvánulások (másutt) kavalkádja, akkor világossá válik, hogy tényleg
„csak” akarni kell. Persze arra méltó-, felkent- és
képes Személynek. Mivel az univerzális szintű teremtés nem apró szeszély, hát kellő hatalommal
bìró Felsőbbség képes azt elindìtani s megtenni.
Mikor létrejön e „valami” arra már lehet azt mondani, hogy TAT, azaz „ez” hisz már túl van a
semmi(sége)n. Had kölcsönözzünk ide Horváth
Róbert vallásfilozófustól pár gondolatot: „…Aquinói Szent Tamás mondja: „minden dolog, amelynek létezése más, mint a természete /mibenléte és
formája; a maga létezői volta/, szükségszerűen
mástól kell, hogy nyerje a létezését. (…) minden,
ami más által van, visszavezethető az első okra,
arra, ami maga által van”. A létezés minden létezőt,
mint olyat, mindig meghalad. Az, ami maga által
van, pedig teljesen birtokolja a létezést, teljesen
túlnő a formán és a mibenléten. „…ő maga csak
lét” - mondja Istenről Szent Tamás. „...lényege nem
más, mint maga a létezése”, „Istennek nincs mibenléte, vagy szubsztanciája, mert esszenciája nem
más, mint léte”. … A létezők léte - az a lét, amelyben a hangsúly a létezőre, a „létezői vanságra”
kerül - inkább létezés. Ebben a létezésben a természet - a mibenlét és a forma - nem válik teljesen
meghaladottá. … Teológiailag fejezve ki magunkat,
Isten létezése azonban a lét szintjén valósul meg,

amely egyetemes exisztencia, és az egyedüli tiszta,
teljesen önmagára alapozott létezés. (Az egyetemest
itt messze a földi kereteken túli értelemben kell
venni: minden exisztenciát felölelő és meghaladó.)
A lét annyiban különböztethető meg tehát a létezéstől, hogy benne a létező, a mibenlét, a forma, az
individuális természet, az exisztencia és az élet teljesen meghaladott. A lét, ahogy Parmenidész - a letűnt tradìciók e figyelemre méltó antik örököse mondja, „egyedüli” és „mozdulatlan”. Aquinói Szent
Tamás szerint, „az összes perfekcióval rendelkezik”, amelyek „minden dolognál tökéletesebb módon vannak meg benne, mivel ezek abban egyként
találhatóak meg, mìg a többiekben elkülönülten.”
„Az a lét ugyanis, ami Isten, olyan, hogy semmi
nem adható hozzá, ezért pusztán tisztasága révén
minden más létezéstől különböző lét.” Úgy kell felfognunk, hogy egy létezőt a létezéssel való azonosulása, tehát létezésének intenzitása és tisztasága emelhet fel a létig. Mindemellett fokozatos átmenetet kell tételeznünk létezés és lét között, noha a
végső átváltás - a létezők oldaláról nézve - közöttük
diszkontinuus. A létezés egyszersmind még létesülés is, bhava, hogy ezt a hindu és buddhista terminust használjuk. Valamilyen módon létezővé,
létesültté válás is, ami mindig a sansârában megy
végbe. A létről - egyetemessége és tisztasága okán ugyanez már nem állìtható. A lét - mint lét - nem
„objektiválódik”, nem válik egyéni létezővé és
egyéni létezők sokaságává sem. A létezői létezés
számtalan formája mintegy benne megy végbe, de
anélkül, hogy pluszt vagy mìnuszt adnának hozzá.
Ami az olykor meglehetősen spekulatìv, analitikus
és lényegre kevéssé törő arisztoteliánus és tomista
filozófiából az esse kapcsán Johannes Duns Scotus
szerint végeredményként levonható, az az, hogy a
létezők csak részesednek a létből (ens habet esse),
mìg Isten maga a lét (Deus est ipsum esse). Az előbbi állapotok sora felel meg a létezésnek, az utóbbi - mint a létezéssel való teljes azonosság - pedig a létnek. A nyugati nyelvekkel ellentétben - ahol
nemcsak a létezést és a létet, hanem ráadásul gyakran a létezőt is ugyanaz a kifejezés jelenti (being,
être) - a magyar nyelv alkalmas arra, hogy a teljes
létezést (lét) a részleges, létezői létezéstől (létezés)
fogalmilag is különválassza. … A létezőiség korlátok közé szorìtott létezés, a lét pedig végtelen. A
létezőiség objektìv, a lét pedig immanens és transzcendens. A létezők „vansága” különbözik Isten
tiszta „vagyokságától”. Ez utóbbi objektivitáson
túli, egyedüli, tiszta „vanság” - lét…” - e kis filozófiai kalandozás is rámutat, hogy a Legfelsőbb Teremtői működése mennyire elengedhetetlen a vanság-hoz, ami a lét, azaz a TAT megénekelte „ez”.
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tudd Jas SZAT a merő jóság létezés vagy ami van - teremtetett tehát így jó MINDEN így akarta azt
Aki Isten teremtettségének ’jó’-ságát vonja kétségbe, az Istent vonja kétségbe. Hogy folyamatosan
bajokat vélünk felfedezni? Az mind okozat, aminek
okára nem fordìtunk figyelmet. Még a keresztények
(Ótestamentumi zsidók) Istene is többször kijelentette, hogy „…ez jó !” (Annak ellenére, hogy nemegy önellentmondás tapasztalható az ezirányú leìrásokban; mint pl. előbb teremteté a Föld, majd azt
követően a -forrás nélküli- világosság /?/ vagy; előbb teremtettek a növények és a gyümölcshozó
fák, majd utána a Nap /?/, az égi világìtó testek teremtülését is megelőzte a Föld /?/, előbb teremtettek a háziállatok, majd később az azokat háziasìtó ember /?/, a férfiember a föld porából teremtetett, de a női ember, a férfi emberből /? lehet, hogy ìgy az emberből teremtődött nő magasabbrendű, a por alapú férfinél ?/… - ám ez is jó,
mert jó az Isten, hogy minden szellemi szintnek
megadja a maga tanait, hisz ezredévek óta vannak
sokan, akiknek megfelelnek a fentiek /is/, közöttük
nem kevés magas emberi kvalitású személy.) Mielőtt bármi kritikával illetnénk a MINDEN-t, Vele
együtt -akár- Teremtő-, vagy Fenntartó aspektusát,
érdemesebb volna tanulmányozni olyan tudáskincset is, ami az Abszolút felől vizsgálódik. Úr
Balarám kinyilatkozása szerint nem csak a SZAT a
merő jóság, de a létezés maga s ìgy, mindaz ami
van. Jó, aki áldozatok maradékát eszi (B.T.94.) jó,
aki köteleségét teszi (B.T.101.) tiszta jó, a ’gondolkodó’ és jó, bár ’némi szeszély’-től sem mentes az
’uralkodó (meghatározottságú ember - B.T.138.) jó,
a (lelki fejlődésbeni kedvezőtlenségektől való) tartózkodás és az önzetlen cselekedet (B.T.171.) jó, aki eredményvágytól ment(esült) (B.T.200.) jó, a fegyelmezettség (B.T. 234.) jó úton jár aki Istennél keres oltalmat (B.T. 335.) jó, a szabályozott lét (B.T.
418.) B.T.425. „…az is jó ki szenvtelen él tiszta gondos vágytalan - lemond kezdeményezésről szeretően elfogad 426. ki nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen - nem csügg semmi eredményen
… 427. kinek egy az ellen s barát dicséret vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása 428. hajlék nélkül rendületlen mindent visel
csendesen - magasztalják vagy ha szidják egy ő…”
B.T.469. „…jó az üdvös szabadìtó visszhatástól mentesìt - tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevìt…”
B.T.472. „…jó a jóhoz…visz - bölcs jót keres azt követi ő a tisztulásban hisz…” - mert, hogy; B.T.474.
„…mikor szorgos hű törekvő jót segìti felülre - lél
felragyog az mi látszik harmónia egésznek…” –
épp ìgy üdvös B.T.477. „…testelhagyás pillanatán
mikor jó uralkodik - akkor a lél tiszta bölcsek bolygójára érkezik…” - és már itt; B.T.479. „…jótól béke s harmónia…” - születik, miként B.T.480. „…

bölcsességet jó szüli meg…” - sőt; B.T.481. „…emelkednek kiket jó köt…” - szinte leìrhatatlan a ’jó’
kedvezősége a lelki életben (is). Akinek jó, ha van,
ha nincs, az megszabadult minden ragaszkodástól
(B.T.485.) Felsőbbségek közül, jó a jókat, szeszély
szenvet, nemjó gonoszt keresi. (B.T.538.) Szabad a
választás. B.T.542. „…jó az étek amikor friss ìzes
egészséghozó - boldogìtó tiszta lédús éltető s erőt
adó… 545. áldozatból az jó amit kötelességtudat
hajt - követni az ìrásokat jutalmat se akarva… 550.
fegyelem a gondolatban kevés beszéd derűs kedv kitartás és önuralom békességbe merülve 551. ki e
három fegyelmezést önzetlenül követő - viszonzásra nem gondolva jó az ilyen törekvő…” - három fontos elem; 1. a fegyelem 2. a derű és 3. mentesség a
viszonzás igényétől. B.T.561. „…áldozat és önfegyelem vagy az adás szintúgy SZAT - jó az hisz
szent kötelesség törekvő mást nem akar… 571. az
ki eredményvágy nélkül végzi dolgát serényen - kötelességteljesìtőn jó úton jár 572. jó kötésben él ki
szorgos kellemetlent is végez - kìvántért sem rajong
ő már tudja kötelességet…” - kinek-kinek „csak” azt
kell(ene) megkeresnie, hogy számára mi a kötelesség, mi az ő küldetése a világban. Ezért is bajos a
gyermekkori „elköteleztetés” (kvázi - keresztség)
hisz hogy tudhatná egy gyermek megìtélni maga
helyzetét és hely-idő-körülmények szerinti kötelezettségét, saját lelki útját ? (Ugyanakkor bizony nem
véletlen, hogy mely lél milyen kultúrkörbe/vallásba,
vagy vallástalanságba „emberül” dolga van azzal az
élethelyzettel. Miközben a „felébredés” bárhol érheti a lél gazdáját !) B.T.582. „…minden lényegét ki
látja jó jelleghez tartozó - oszthatatlant megosztásban lélt ki Nekem hódoló…” - előbb volna képes
egy megrontatlan, nyitott gyermek átlátni az oszthatatlan megosztását*, mint a megcsontosodott felnőtt, de mire felnő már kész a saját „ketrece” gondolkodási -mechanizmusának- kényszerpályája. (*
oszthatatlant megosztásban: a sok-ban az EGY-séges lényeg/-ek/, aki/-k/ végtelenül sok/-an vannak/,
mégis mind ugyanaz és mind más és más /azisnemis/ Tovább egy sem osztható.) B.T. 585. „…
kötelességét ki teszi vágyak nélkül kitartón - annak
minden tette áldott köteléke tiszta jó… 588. jót és
rosszat egyként élő alázatos cselekvő - érintetlen
mindenektől jó az ilyen törekvő… 592. értelemből
az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót - megkülönböztető képes tudja mi kár s mi a jó… 595. jó az olyan
eltökéltség mi szabályozottan tesz - egyhegyűen
elmét fékez ural minden érzéket… 599. jó öröm mi
keserűn jő s kitartástól édesül - jó mert értelemtől
ébred tudásban megtestesül…” - Úgy a (lelki, vagy
Abszolút) ’jó’ és a (Földi, világi) jó forrása (is) Maga
Isten (B.T.343.) hol adja, hol pedig elrendez(ése)i.
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áldozat és önfegyelem vagy az adás szintúgy SZAT - jó az hisz szent kötelesség törekvő mást nem akar
Vannak a világi -profán- és az un. „szent” vagy szakrális kötelezettségek. B.T.90. „…tudod mikor a Teremtő embereket teremté - áldozást is küldött vélük
mit végezve vágyuk kész 91. adatott a lehetőség s
kìvánságuk szerint lész - ha örökkön áldozának lélnek burka méltón él…” - tehát a teremtéskor nem
csak ezen lét jött létre, elrendezett Isteni szabályaival (természeti törvényekkel) de a Teremtő annak
a lehetőségét is megadta, hogy emberi teremtményei áldozatokat mutathassanak be, vagy áldozatokat hozhassanak, melyek vissz(a)hatásai/következményei -nagyjából*- a szándék szerint alakuljanak. Mondhatni, az áldozás-, vagy áldozathozatal is
egyfajta kötelezettség, bár a szabad akarat következtében végezhető, vagy sem. Nem végezendő kötelezően annak, akinek itt- s ìgy megfelel. (* az áldozat
mindig eredményre vezet, de nem biztos hogy olyan
módon, -formában és -mértékben, ahogy azt az áldozatot hozó/bemutató gondolta. Az eredmény
megvan, csak nem mindig látni azt teljességében.
Vegyünk egy olyan példát -ami mindig sánta- hogy
valaki valamely cél elérése érdekében áldozato(ka)t
vállal, mégsem úgy alakul ahogy szerette volna. Ilyenkor nem lehet tudni, hogy a jószándékú áldozatból mennyi jutott „törlesztésre” -korábbi vétkek,
mulasztások jóvátételére, semlegesìtésére- és menynyi a kìvánt cél megvalósìthatóságára.) B.T.92. „…
midőn felsőbb irányìtók kegyeit elnyerének - elégedettség lesz úrrá földön és az egekben…” -mert hogy93. „…elégedett felsőbbségek mindent mi kell** megadnak - de ki hála nélkül éli szemérmetlen tolvaj csak
…” - (** hogy egyénnek igazából mi kell, azt legbiztosabban ő maga nem tudja ! Nem oktalan a szólás: „Mindenki azt kapja, amit megérdemel !” értve,
nem értve.) A hála nélküliség legjobb példája pedig
az amit az emberiség -már jó ideje- művel FöldAnyával. Szinte mindent Tőle kapunk, -veszünk el,
a hálaadás legkisebb jele nélkül, sőt. B.T.94. „…
áldozatok maradékát akik eszik jók azok - kiknek
élvezet csak étkük nem emberek állatok…” - Senki
ne vegye sértésnek e megfogalmazást, hisz az ember a „legnagyobb állat” bár kiemelkedhet(ne) az
állatvilág ösztönösségéből „s ember létre méltó
lész” (B.T.97.) a tudatos, emberi-ember. Az idézett
B.T. részben emlìtett ételfelajánlás, egyfelől tisztelet
a Felsőbbségeknek és/vagy a Legfelsőbbnek, másrészt hálaadás FöldAnyának és mindenkinek aki azért fáradozott, hogy -tiszta***- étel kerülhessen
asztalunkra. B.T.95. „…élelemből élőlények esőből
az élelem - áldozás termi az esőt az áldásért tenni
kell…” - vajon mitől van az egyre globalizálódó elsivatagosodás ? (*** a „tiszta”-ság alatt értsd: mindazokat az ételeket, melyekhez nem kapcsolódik
erőszak !!!) B.T.96. „…Teremtő a tettek oka Legfel-

sőbb OM mitől jő - ezért minden áldozásban tudjad
jó Jas ott van Ő…” - minden áldozati cselekedetben felfedezhető úgy a MINDEN, mint az Ő kegye. (lásd: B.T.319. „…áldozat és áldozás is ajándék
mi ősöké - vagyok éppúgy mint a szent szó fű és
vaj meg tűz mi ég…”) B.T.97. „…hiába annak az
élte ki csak élvezetnek él - látni kell ez örök forgást
s ember névre méltó lész…” - Az örök forgásnak számtalan aspektusa van, de számunkra -embereknekleglényegesebb, az újabb és újabb születések sorozata. Más néven szanszára vagy szamszára (jelentése: „vándorlás”, átvitt értelemben „létforgatag”) a
születés és a halál körforgása, a lélekvándorlás. Nyugaton: -inkább- reinkarnáció. A gondolati alap nem
egyetlen valláshoz kapcsolódik, egyaránt jelen van a
buddhizmusban, a hinduizmusban, a dzsainizmusban és a szikhizmusban, de más ezekhez közelálló
vallásokban is. Hány élet? Kinek több, kinek kevesebb, de mindenkinek nagyon sok. Realisták nem átallanak akár milliárdos nagyságrendeket emlegetni
és ha visszatekintünk az elmúlt 5-10 ezer évre, de
különösen napjaink tendenciáira, nem tűnik túlzásnak. Nem akaródzik a tisztulás, ìgy természetszerüleg a felszabadulás sem. Mindig jönnek az újabb
és újabb születési kényszerek. Az un. lélekvándorlás
vonal elhalványult, pedig több nagy vallásban is
voltak jelei. Miért tűnte/tté/k el ? Bizonyára társadalom-irányìtási -pontosabban manipulálhatóságicélzat miatt. Az un. Ábrahámita vallások oly erős
szerepet kértek és kaptak (vagy vìvtak ki) az államok működésében, hogy az összeolvadás (állam +
államvallás) közös tömeg-manipulálást eredményezett. (2010-es felmérés szerint; a világ népességéhez
viszonyìtva 0,2 %-nyi a zsidó, 23 % a muzulmán,
32 % a keresztény - azaz a vallásos emberek mintegy 55%-a nagy valószìnüséggel egyélet-hitű + a 16
%-nyi vallástalan, tehát durván marad alig 30 %-nyi
reinkarnáció-hìvő) Csakhogy a többször emlegetett
példa szerint: „A szervezetszerüség a lelki élet halála
!” - mely analógiára nyugodtan fűzhető fel az, amikor egy vallás államirányìtási funkciót is fölvesz, ahhoz igazìtja tanait, felépìtését, hierarchiáját, gazdasági erejét/működését és befolyását, függetlenül
alapìtója tanaitól és pláne az Abszolút Igazságtól !
Nem csoda, hogy nem tapasztalhatók a tömeges
vallásos áldozatok, az önmérséklet és önfegyelem,
az önzetlen adás. A vallásos tömegek nem valódi
lelki törekvők, hanem hitük -épp aktuális- szabályrendszerének -úgy ahogy- követői. Ez ìgy van rendjén, hisz B.T.560. „…létezés vagy ami van - teremtetett tehát ìgy jó MINDEN ìgy akarta azt …” nem a kialakult helyzetet teremtette az Úr, de annak lehetőségét, hogy az Isteni lél parányok -átmeneti- gazdái szabadon dönthessenek sorsuk felöl.
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áldozat vagy önfegyelem adás hit nélkül üres - itt és túlnan egyként ASZAT nemjó így hát kerüljed
Lehet valaki önfegyelmezett, mutathat be-, vagy
hozhat áldozatokat és még adakozhat is, de mindez
a Legfelsőbben való hit nélkül üres. Hitről esik szó,
amivel kapcsolatban már többször megállapìtásra
került, hogy -„nyelvtanilag”- egyfajta bizonytalanság; vagy úgy van, vagy nem ! Ha nem hit volna,
hanem bizonyosság alapú tudás, akkor szilárd eszményről beszélhetnénk. Ám itt semmi gond a hitbéli megközelìtéssel, hisz ha a felsorolt magatartás
és cselekedetek még hittel sincsenek alátámasztva
(„Akár úgy is lehet !”) akkor az bizony ASZAT,
azaz ’nemjó’. Ha az 560. szakasznál sorra vettük Avatár Balarám „hivatkozásait” a ’jó’ (SZAT) meghatározottságú körülményekre, akkor most nem hiábavaló itt, a ’nemjó’ (ASZAT) viszonyokat áttekinteni. B.T.137. „…gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték - élvezkedő szintúgy tőlem jármaimmal* lekötvén…” - szólt a Legfelsőbb, majd
ìgy folytatta; B.T.138. „…gondolkodó tiszta jóság
uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély
élvezkedő mind nemjó…” - azaz, van a négy emberi osztály (amiről már tudjuk, hogy senkiben nem
„vegytiszta” hanem különböző mértékben/arányban kevert, ám meghatározottságról lehet beszélni * ama bizonyos „jármok” a kötőerők) és minden
emberi osztály-meghatározottsághoz kapcsolható
egy „minőségi” jel(lem)ző, hogy adott személy (ha
megtudtuk meghatározottságát) a ’jó’-val a ’szeszély’-el vagy a ’nemjó’-val „sorolható”-e be ? Viszszautalva a jelen szakasz második fordulatára, amennyiben lelki törekvő olyan személlyel kerül öszsze/kapcsolatba, aki ’nemjó’ (ASZAT) meghatározottságú, azt -lehetőleg- kerülni kell, ami ha nem
oldható meg, marad az ’érintetlenség’ (Vele, de nélküle) erős érvényre juttatása a viszonyban. Mindebben Úr Balarám meg is erősìt, hisz B.T.259. „…
szinte legyőzhetetlenek jó szeszély nemjó kötők hű követők mégis tudják káprázat kerülhető…” azaz megvan a mód, ami feltárható a Bizalmas Tanìtás átfogó értelmezése által és/vagy a MINDENtudat gyakorlásával. B.T.315. „…kikben nemjó a vezérlő áltudást követnek ők - mozgatójuk eredményvágy létről létre veszendők…” B.T.331. „…nemkötődve semmihez sem mindent Nekem áldozván elkerülnek földi bajok szeszély s nemjó egyaránt
…” - azaz, mikor gyakornokot elkerüli minden kötődés (lásd még; a B.T. 439.-440. ’tudás’ ismérveknél)
és csak a Legfelsőbbhöz vonzódik, akkor hiába a
három kötőerő kavargása (kint és bent) elkerülik a
Földi bajok. B.T.471. „…nemjó sötét tunyává tesz
tudatlanság otthona - ki ezt bìrja álomban él ő a
lélhez mostoha 472. jó a jóhoz szeszély vágyhoz
nemjó nemtudásba visz - bölcs jót keres azt követi
ő a tisztulásban hisz 473. tudd e három kötőerő lél-

el örök hadban áll - mikor melyik kerül felül az
gyakorol ráhatást…” B.T.476. „…nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat győz és sötétség
még a jónak is testén 477. testelhagyás pillanatán…
478. …nemjó uralt ösztönlény lesz kezdheti a legmélyén 479. …nemjótól csak balgaság jő önpusztìtó tunyaság 480. …nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás 481. …akik nemjó uraltjai pokol mélyre zuhannak…” B.T.517. „…démoni kit nemjó ural nem
tudja mi jó s mi nem - tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen 518. aljadékok hitetlenek nincs is isten
hirdetik - csak a kéj s az élveteg lét minek hódol
mindenik 519. ők is isten teremtményi romlást végzők hadai - lényegi lényt gúzsba kötik nincs ki innen szabadìt 520. fogyhatatlan törekszenek mámorosan élni meg - gőgöt dühöt hiúságot állatias életet
521. örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók - élvetegek kéjre törők minden fölé azt rakók
522. minden vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg…” - mint ha csak korunk embere került
volna leìrásra.  B.T.538. „…három féle felsőbbség van miként hit és ember is - jó a jókat szeszély
szenvet nemjó gonoszt keresi…” - aki keres, az pedig talál. Ételekben; B.T.544. „…nemjó ami állott
túlfőtt tisztátalan vagy büdös - ìzetlen vagy mástól
hagyott tudatlannak ha üdvös…” Áldozásban; B.T.
547. „…nemjó áldozat mi fukar szabályokat kerülő
- senkinek sem ajánl ételt szent szavakat se zengő
…” Önfegyelmezésben; B.T.553. „…testét vagy mást
sanyargató s azt vezeklésnek hìvó - merő sötét és tudatlan ilyen személy bìz nemjó…” B.T.556. „…aki
pedig tiszteletlen rosszkor rossznak áldozik - nemjó ahogy alamizsnál sötétséget álmodik…” A B.T.
569. „…kötelesség elrendezett azt megszegni bìz
nemjó - ezért mindig tedd mi dolgod törekvőnek
az való…” Tudásban, az B.T.584. „…egy dologhoz
ragaszkodó értés nélkül bókoló - azt tekinti a világnak jellemzője a nemjó…” - mert hogy legyen valaki bármìly elkötelezett valamely irányba, nyitottságát és a gondolat szabadságát sosem adhatja fel !
B.T.587. „…visszhatásra nem tekintő önös ártó cselekvés - jellemzője bizony nemjó miből nincsen menekvés…” B.T.590. „…aki makacs rest és lomha sértő s rosszindulatú - csalfa hazug ingadozó nemjó ami rajta úr…” B.T.594. „…nemjó annak az értelme
ki nem látja a valót - illúzió vallászavar mi rajta uralkodó…” B.T.597. „…nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s félelmet - bú kereső és mogorva büszke
kétségbeesett…” Az örömben; B.T.601. „…nemjó
öröm mi csak látszat elejétől végéig - lustaságtól
gőgtől táplált sötétség az és tévhit…” - s ìm látható,
hogy ’nemjó’-tól sem mentesek mindennapjaink,
köznapi világi dolgaink. Figyelmesség mindig kell.
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mond Balarám mi lemondás és mond mi tartózkodás - mit kövessen lelki ember mikor úton tart Hozzád
Lemondást, vagy tartózkodást kövessen/gyakoroljon az ember mikor lelki útra lép és halad azon ? kérdi Jas, amire megelőlegezhető a válasz; mindkettőt ! A lelki élet egyik lényeges eleme, hogy mindazon körülményekről, amelyek akadályozzák a fejlődést s ìgy a tisztulást, anyagi beburkoltság alól, azokról ajánlott lemondani és minden hátráltató esetében üdvösebb a tartózkodás, mint sem a „bűnbe”-esés, vagy kártétel. A Bizalmas Tanìtás nem újkeletű ajánlás. Sokáig nem volt leìrva, de szellemisége apáról fiúra szállt generációkon keresztül. Lévén,
hogy sem szervezetszerűségre nem biztat, sem nem
térìtő tan, követőinek száma ismeretlen. A történetìrás sem örökìtette meg, csak látni eredményét azon
jász jegyek fennmaradása által, amelyekben azok
eltérnek más népekétől. De mit is lehetne tudni azokról a természeti népekről, akik érdemleges tárgyi örökséget hátra nem hagytak, tartósan le nem
telepedtek*, sìrhelyeket sem ápoltak. (pl. a kóborló
jász ősök, mikor valamely tagjuk elhagyta testét, elhamvasztották, a hamvakat vìzbe szórták, vagy
szélnek engedték. Sìrhelyeket nem hagytak, hisz
általában ugyanoda nagyon ritkán tértek vissza,
vagy ha mégis épp csak átutazóban. A derékhad
lovon járt, mìg az asszonyok, gyermekek, öregek
szekéren s mikor megálltak, egy helyben csak addig
maradtak, mìg nem kezdett sárgulni kocsik alatt a
fű. Kártétel nélkül továbbálltak.) Mára már érthetetlen ez az életvitel. Nemzetségek nemzetekké tömörültek, hont foglaltak, letelepedve államot alapìtottak. A szaporaság és a röghöz kötöttség megannyi
oktalan és/vagy kényszerű szokást alakìtott ki, amibe csak azok fértek bele -kiközösìtés nélkül- akik betartották, követték a regulát. Nem is lehetett
másként. A sokságot kordában kellett tartani. Hol
erővel, mikor meg vallással. Ha visszatekintünk a
Kárpát-medencei jász történetre, azt látjuk hogy
mire jász ősök ide értek, a medence könnyebben
lakható-, termékeny részei már benépesültek. Ebbe
a közegbe érkeztek előbb a kunok (1239-ben a Radnai-hágón keresztül úgy 40 ezren, köztük 10 ezernyi hadrafogható könnyűlovas) akik igencsak eltérő
életformát folytattak, mint az itt lakók. A Turán
alföldön- s útközben megszokottakat követve, szabadon kóboroltak, portyáztak, jószágokat „elrekviráltak” mint ha az mindenkié volna. Jogot formáltak mások javaira, nemegyszer leányaira. Megművelt területeken áthajtottak, terméseket megdézsmálták, birtokolt legelőket lelegeltettek azok gazdái
elől. Sok gond volt velük. Volt is jogos háborgás az
addigra állammá formált magyarság körében. Az
idő közben megkeresztelkedett Kötöny (Kuten) kun- vezér ugyan családostul Budára költözött, de
egyes hìrek szerint tatár kémeknek vélték (Kötönyt

és/vagy általában a kunokat) és a vezért meglincselte a budai néptömeg (köztük nem egy magyar főnemessel). Több se kellett a nomadizált kun seregletnek, galád dúlás közepette kiviharzottak Magyarországból, a Vajdaságba. Út köben (nem)mellesleg
levertek két magyar sereget, ìgy mire a tatár/mongol
csapatok megérkeztek se kunok, se teljes magyar
had. Biztosìtott volt a vereség. Eddigre értek a Délvidékre a jászok, a Román alföldön keresztül, a Duna mentén (úgy 30 ezren, nem az ÉK-ről korábban
behìvott kunokkal együtt !) Kunhoz hasonló népség, de mégis jámborabb. Nem ok nélkül. A Bizalmas Tanìtás sugallta erőszakmentesség szellemét
egyre csak hordozták. Sokmindenről lemondtak, amiről más nomád törzsek nem és sokmindentől
tartózkodtak, amit mások követtek. A Magyar uralkodót igen szorìtotta a mongol had és szükségét
látta részben erősségül, részben hadi rokonságban
állva a tatárokkal olyan erők behìvásának, mint a
kunok és a jászok, akik immár együtt érkeztek a
Duna-Tisza közére. E kis történelmi csemegézés ha
másra nem, arra alkalmas lehet, hogy rámutasson;
magyar - kun - jász három jelleg, három jellem. Hiába fújunk ma egy követ („jászok – kunok - avarok,
már mindannyian magyarok” - ahogy zeng Bánfi
Ferenc dalában) a gyökerek eltérőek s máig hatnak.
Ha csak ismét egy korábbi történést ide idézünk;
redempció (az 1745-ös jász-kun önmegváltás) melynek kieszelői szintén a más jellemű jászok voltak,
csatározások, tiltakozások, lázongás, ellenségeskedés helyett. Ugyan három generációig is kihatott a
redemptusok (jelentése: felszabadìtott, egyéb iránt
azok, akik az egykori -jellemzően hitelből /!/pénzbeli hozzájárulók voltak.) életére, akkor sem
lázadtak fel, amikor 122 év múlva (a Kiegyezéssel)
minden korábbi függetlenség és szabadságjog eltöröltetett. Tehát volt a jász történetben lemondás is,
viszálykodástól való tartózkodás is, melyek nem lelki célzatúak (voltak ugyan), viszont lelki nagyság
eredményei. Hisz amint elér valaki némi lelki emelkedettséget, megváltozik viszonya a világhoz és megváltozott magatartása/viselkedése lelki nemesedését szolgálja/eredményezi. Jas még kérdezett, korunk jásza nem kérdez, mert belül érzi/tudja „Nem
nőnek a fák az égig !” - „Semmi nem tart örökké !”
- nehézségek esetén; „Ez is elmúlik egyszer !” - és
ha kell, képes lemondani -különösen hiábavalóságokról- de tartózkodni is minden olyantól, ami hátráltat abban, hogy Isten felé haladjon. Sosem harcolt alávetettség miatt. Századokig viselte „kun”
név alá sorolását. Nyelvét is elhagyta, hogy kedvtelésének; a földnek és a munkának zavartalanul élhessen. Mert tudja a kötelességet. Szánt és vet, őrizve szìvében az ős-tudást, mit őse az Úrtól kapott.
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tudod Jas a vágykésztetést hárítani lemondás - eredményvágy elhagyása az pedig tartózkodás
A vágy -természetszerüleg- velünkjáró. B.T.118. „…
önös vágy az ami mozgat abból gerjed indulat mindezt szeszély mi sarkallja észnek ellen lábasa
…” - ha megfordìtjuk a sorrendet, első helyre kerül
az ész (értsd: bölcs, tudatos lét) ’szeszély’-nek való
kitétele. A szeszély fog győzni, mert az Istentől való, mìg a mi elszántságunk, akaratunk, gyengécske
tudatosságunk emberi. Leginkább indulatos, azaz
heves, nemegyszer meggondolatlan, mert „az embert vágyai vezérlik”. (Petőfi) B.T.119. „…miként
tüzet annak füstje anyaméh a magzatát - tükröt meg a
porlepel fed élőt akként burkol vágy 120. olyan ez a
vágy mint a tűz lobog hogyha táplálod - még a bölcsek elméjét is kéjkésztetés átláncol 121. lélt borìtó anyagtestben vágy mi mindent megcsaló - érzékeket
észt értelmet s tévutakra sarkaló 122. bölcs belátás fő
ellenét legyőzni csak úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod…” - lám van lehetőség ’jó’ uralásra ! B.T.124. „…ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag
s vágy nem kéjeleg…” - tehát az első lépések egyike,
a lényeg megértése, ami itt most a lél létét, annak
lényegalkotó kibenlétét jelenti. Amìg ez nincs meg,
addig inkább csak szellemi kalandozásokról beszélhetünk, a lényeg megragadása nélkül. B.T.136. „…
földi sikert isten kegyet az ér aki igyekszik - ki ezt teszi sosem tisztul vágya egyre növekszik…” - azaz földi sikerekben és amelyekhez az égiek segìtsége kell,
igyekezettel érhető el eredmény, ami nem egyező a
lelki törekvéssel ! Igen ám, csak eközben a vágy(ak)
nem hogy mérséklőd(né)ne(k), de egyre csak dagad(nak), hisz táplálva van(nak), miként a tűz. Úr
Balarám nem tanácsolhat mást, mint hogy B.T.417.
„…kóbor elméd szegezd Énrám értelmed Enyém
legyen - ha ezt teszed teljesen élsz tudatosan Énbennem…” - a lényeg megértésébe belefoglaltatik a
lényeg lényegének, mint forrásnak és forrásoknak a
belátása, Aki a Legfelsőbb. B.T.418. „… hogyha elméd fékezetlen s nem hagy Rajtam csüggeni - éljél
szabályozott létet csak jótól fogsz függeni…” - ha
nem megy az elme lecsillapìtása, akkor ott a lehetőség a szabályozó elvek követésére, melyek megsegìtenek. B.T.419. „…ha nem bìrod a fegyelmet ajánld minden tettedet - áldozd Nekem s Én segìtlek
hogy lehessél független…” - az Úr közvetlen segìtséget ajánl, „csak” Neki kell(ene) áldozni minden cselekedetünket. Így függetlenedni lehet(ne) a vágyak
kényszerétől. B.T.420. „…ha ez se megy akkor mondj
le tetteid jutalmáról - légy önzetlen nem számìtó engedj tested vágyából…” - az eredményvágyat kell
(ene) feladni. B.T.421. „…tudd hogy minden gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás - vagy törekvés vagy engedés békét hozó lemondás…” - lemondás úgy vágykésztette törekvésekről, miként az (el)engedésről.

Lelki fejlődésben kedvezőtlentől való tartózkodás
esetén, nincs mit elengedni. B.T.66. „…de tudd
marad abban is vágy aki önfegyelmezett - egész addig
mìg Legfelsőbb tisztult szìvét nem érte 67. még az oly
bölcs férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket megmozgató erőimnek rohamja 68. aki szìvét reám tárja külön lát ált és valót - sziklaszilárdságban marad érzékeit
uraló…” B.T.75. „…lásd be tehát Jas barátom csak az
egyensúlyozott - ki elméjét féken tartja érzékire nem
lobog…” - Azonban; B.T.106. „…tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt - bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar…” - s mindez lehet ’jó’ uralta világi szolgálat (is). B.T.146. „…bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem
hajt - bármit tesz is visszhatásuk ilyen embert bìz
elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz már
semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől sem szennyeződik
bűntelen de nem henyél…” - a MINDEN-tudat örökös aktivitásra sarkall; együtt az elme, a test és a
tettek aktivitására, de eredménytől független ! B.T.
200. „…tudd hogy csak az jó törekvő ki eredményvágytól ment - elhagyása minden vágynak csak az ami kimenthet…” - s közben elme művelése, test
foglalkoztatása, ’jó’ tettek megtalálása. B.T.171. „…
Jas barátom egyaránt jó tartózkodás éppen úgy mint önzetlen cselekedet mégis tett a jobbik út 172.
tudd hogy kötöttségtől ment lesz ki nem utál s nem
kìván - lemondóan tesz ő mindig eredményre már
nem vágy…” 179. „…aki vágy nélkül cselekszik s
lát mindent a MINDEN-ben - úgy nem tapad visszhatás rá mint vìz lótusz levélre…” - ami már nem
kis eredmény. Ilyes a „Vele, de nélküle” a „Benne,
de (töle) független(ül)” hozzáállás. B.T.265. „…kiket anyagi vágy hevìt kik imádnak félistent - természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek…” B.T.
323. „…akik Védák követői s bájitaltól révülnek - jutnak mennyi létezésbe felsőbb térben örülnek 324.
de hogy érdemik fölélték újra lentre zuhannak - hiába a tankövetés vágyra vágyók maradnak…” - sok
örömet szerezhet a mennyei születés, de annak lejártát követően, újra marad, az itteni vágy és annak
késztetése jóra-rosszra. B.T.469. „…jó az üdvös szabadìtó visszhatástól mentesìt - tőle érzet a tudásra s
boldogságra az hevìt 470. szeszély megköt élvre
hajszol testtudatot szilárdìt - kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányìt…” 479. „…jótól béke s harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak
balgaság jő önpusztìtó tunyaság…” - ám; B.T.573. „…
lemondani mindenekről testetöltött képtelen - ezért
hát az eredményvágy az amit elhagyni kell…” - majd;
B.T.611. „…érintetlenséget érve nem vágyva már semmire - ragaszkodás nélkül élve tökéletest elérhetsz…”
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van tanítás olyan is mi cselekvést eltanácsol - másik adást jóvátételt áldozást mind ajánló
A lelki út majdnem annyi, ahány ember. Ezt a tanìtások is értik, azért van oly sok út. Ami bizonyos,
senki nem képes átlépni önmagát ( -saját árnyékát;
ami lelki evolúciós fejlettsége fényének vetülete).
Mikor valaki előbbre szalad fejlettségénél, olyankor
jön az illúzió (tévképzet) a képmutatás (ha egyáltalán érti mi az) és a frusztráció (megfelelési kényszer
és önerőszak). Az un. védikus (tudás alapú) korban
jelentősen kisebb földi népesség volt. Bölcsebb vidékeken tudták; oka van annak, hogy valaki miért
oda születik ahova. Azt is tudták, hogy ott van dolga, legyen sorsa bármilyen is. Ha pedig oda „sodorta” a sors, hát ott kell fejlődnie, vagy -netán- felszabadulnia. Eltanácsolták a komoly helyváltoztatást.
Egyértelmű volt, hogy nem egyszer élünk ! Nem
egy életbe kell(ett) belepaszìrozni mindent és előbb-utóbb, mindenért meg kell fizetni, miként
minden pozitìv cselekedetnek is meglesz a ’jó’ hozománya. Ehhez nincs szükség konfrontálódásra.
Ha bele gondolunk abba; „ahány ház annyi szokás”
hogy ne volna ìgy, idegen földön. Márpedig, amikor
valaki más vidékre, -természeti környezetbe, netán
más kultúrába, civilizációba kerül, több energiát emészt fel az alkalmazkodás (asszimiláció) mint ami
az önfejlesztésben való előmenetelre jut. Okulva az
emberi történetből -amire még az ìrott történelem
figyelmes tanulmányozása is rámutat- a sokasodás
↔ letelepülés, az életterek elhatárolása, Földi berendezkedés és érdekvédelem, hamis ön(én)tudaton alapuló birtoktudat, ragaszkodások, kötődések
és kötöttségek, mind abba az irányba tereltek, hogy
megvilágosodás helyet az elsötétülés legyen a meghatározó. Az állandósultan egy helyre tömörült sokságot valahogy „rend”-ben kellett tartani. Lételem
volt a küzdelem (immár jó ötezer éve), de még az
ostobább vezetők is belátták, hogy hasznosabb a
béke, mint a háború (na nem lelki üdv javára !) A
zsákmányszerő hadakozásokat és a hódìtó törekvéseket inkább idegen vidékekre terelték, még
ha nem voltak ritkák a belső csaták sem. A hatalmi
harcok úgy nemzet-, de még kisközösségi szinten is
folyamatosan dúltak (akár napjainkig. Gondoljunk
csak a vallási torzsalkodásokra, vagy a párt-csatározásokra, a gazdasági érdekszférában dúló viszályokról nem is beszélve - amit választékosan versenynek hìvnak /?/) A világi életben a cselekvésre
buzdìtás az általános, mìg a lelki úton nem ritkák a
cselekvéstől eltanácsoló módok. Ám; B.T.143. „…
nagy bölcsek is megkérdezik mi a tett s mi tétlenség
- elmondom most neked jó Jas hogy teljesen megértsél 144. igen nehéz felfogni azt mi tett bűntett s
tétlenség* - addig kell ezt megtanulni mìg félre nem
ismernéd 145. nincs visszhatás azok tettén akik látják s megérték - cselekvésben tétlenséget tétlenség-

ben cselekvést…” - (* mi a tett? általában a helyes
cselekvés - mi a bűntett? a helytelen cselekvés - és
mi a tétlenség? elállás a cselekvéstől) Egyfajta azisnemis, de inkább ahhoz hasonló, mint mikor B.T.
76. „…tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát
- de az élők ébren léte hoz tudónak éjszakát**…” azaz döntő a szemléletmód. (** „tudatlanság éjjelében”: ahol a nemtudó sötétséget lát, -nem lát, ott a
tudó látja a fényt, mint aki éjjel-látón át szemlélődik. A bölcs azokat a hullámokat /is/ érzékeli, amit
az általános ember nem és ez nem vizuális szinten
értendő ! „élők ébrenléte”: /élők - értsd: az általános-, a tömegember/ amikre fogékonyak az „élők”
/a mai emberek 99,99…%-a/ az a bölcsnek sötétség…) Ugyanarra lehet ìgy is és úgy is tekinteni, attól függően, hogy a megfigyelő mely oldalon áll ? a
lél oldalán s ìgy Isten oldalán, vagy az anyag/test,
azaz az ember oldalán ? Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy belássuk; a tévtudatban lévő sokság ez utóbbit pártolja, legyenek akár a Föld legnagyobb tudományos tudósai is. B.T.77. „…élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - mìg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók
szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a
vìztömeg mint bölcseknek elméje…” - azonban a
sokság nem bölcs. Ezért hát az igazgató, vagy igazgatni szándékozó tanìtások (rendszerint összefogva mindig az aktuális hatalommal) az anyagi/testi
eredményorientált praktikum oldaláról közelìtik
meg az uralni szándékoltakat. Adakozást, vezeklést,
áldozatokat… tanácsolnak. Olyan vadhajtásokkal
is, mint pl. a búcsúcédulák. Mi is található erről az
elektronikus országúton? „…A búcsúcédula a középkori római keresztény egyházban pénzért árusìtott bűnbocsánati lehetőség volt. A katolikus egyház tanìtása szerint a búcsú a bocsánatos bűnökért
járó túlvilági büntetés részleges vagy teljes elengedése. A bűnök alóli feloldozást egyházi személy adhat, ha a hìvő teljesìtette az egyház által előìrt bűnbánati cselekedeteket (gyónás, megbánás, jóvátétel,
böjt, ima, vezeklés, adomány, zarándoklat). Ez
utóbbi lehetőségből alakult ki a búcsújárás gyakorlata és a templomokhoz vagy más kegyhelyekhez
kötődő búcsújáróhelyek …” - ehhez képest a MINDEN-tudat keretében Úr Balarám azt tanácsolja
B.T.627. „…értelmedet Reám szegezd légy a Hìvem szolgálóm - áldozz Nekem megigérem Hozzám jutsz el barátom 628. kerüld minden vallás
útját egyedül Enyém legyél - néped s téged mind
megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj 629. tartsd ezt
titkon azok előtt kik nem bìrják hallani - ha Rám
irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani…” - had
legyen meg mindenkinek a maga fejlettségi szintjének megfelelő folyamat. Lelke -fejlődése- rajta.
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halld Jas jászok öreg bölcse ami lemondásról szól - három féle miként minden jó szeszélyes és nemjó
A három kötőerő minden létezőre hatást gyakorol
és az erről való ismeret -bár nem elterjedt- nem újkeletű; B.T.51. „…réges régi jó tanácsok három jármot beszélnek - tiszta jóság bőszült szeszély s nemjó amit rejt e hely…” - mikor ez több mint ötezer
éve elhangzott, már akkor úgy szólt, hogy „réges
régi” értsd; már akkor sem volt újdonság. (Ma meg
a sokság körében ismeretlen /?/) Úr Balarám a forrásukat is megjelöli; B.T.257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő…” - és bármennyire is áthatják jelen teremtettséget, ìgy folytatja „…engem mégsem érint egy sem ìgy vagyok a
Legfelsőbb…” - Ha minden lél, Isten parányi szerves része (minőségileg Vele mindenben megegyező) akkor joggal tételezhetjük fel, hogy Rájuk sem
hatnak a köterők. A ’jó’ ’szeszély’ és ’nemjó’ működési területe, minden anyagi megnyilvánulás, melyek a végtelen sok lél parány burk(olat)aként működnek „regnálnak” itt. Tehát nem a lél-nek kell lemondást gyakorolni, hanem az anyagi létformáknak. Emberként kihangsúlyozottan a csapongó elmének. Az ösztönlények kényszerpályán mozogva,
bekorlátozott szabadságfokuk okán ki vannak téve
a kötőerőknek s azok vissz(a)hatásainak. A tudatos,
emberi-ember, különösen pedig az Isteni-ember (akiben szìv és ész, érzelem és értelem együtt áll) képes úgy együttélni a kötőerőkkel, hogy azok hatása
nem terem lelki emelkedésükben hátráltató körülményt. Ilyen az érintetlenség állapota, a „Vele, de
nélküle”-elv követése, valamint a kizárólag kötelességteljesìtésre összpontosìtott életvezetés. B.T.331.
„…nemkötődve semmihez sem mindent Nekem áldozván - elkerülnek földi bajok szeszély s nemjó
egyaránt…” - mert hogy a ’jó’-t nem kell kerülni !
Arról lemondani sem kell, legyen az lelki-, vagy
világi ember. B.T.258. „…ezen változó világban
három jelleg vezérlő - mégsem látják mögöttesét
érintetlen Legfelsőt 259. szinte legyőzhetetlenek jó
szeszély nemjó kötők - hű követők mégis tudják
káprázat kerülhető...” - márpedig, ha a Legfelsőbb
nyilatkozik ìgy, akkor nem lehetetlenség. B.T.473.
„…tudd e három kötőerő lél-el örök hadban áll mikor melyik kerül felül az gyakorol ráhatást 474.
mikor szorgos hű törekvő jót segìti felülre - lél felragyog az mi látszik harmónia egésznek 475. ha a
szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt - lángol a
vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő 476. nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat győz
és sötétség még a jónak is testén…” - a kötőerők,
az emberi osztálymeghatározottság szerint is elrendeltettek. B.T.138. „…gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó…” - ìgy mikor valakinek sikerül
behatárolni meghatározottságát, azt is megtudhatja

miről kell lemondania. Ami az egyik emberi osztálynak kerülendő, az -lehet- hogy a másiknak épp
követendő, vagy úgy követhető hogy nem szenved
sérelmet személyisége. Ezért a környezeti kapcsolódások szempontjából nem szabad általánosìtani. „Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek !”
- ahol Jupiter, a görög mitológiai főisten Zeusz, római megfelelője, azaz amit pl. Istennek szabad (legyen az most bármely rendű-, rangú-, szintű Isten)
az a sokságnak nem ajánlott. Ami nem gond-, mi
több természetes egy ’élvezkedő’-nek, attól ’nyerészkedő’ ’uralkodó’ ’gondolkodó’ tartózkodjon,
azaz mondjon le róla. Jó példa erre a sokat felhozott húsevés. Az a lelki úton próbálkozók számára
eltanácsolt, köztük kiemelten a ’gondolkodó’ meghatározottságú emberek számára. Hiába tudjuk
hogy biológiailag senkinek nincs rá szüksége, általánossá válása révén belátható, hogy a sokság ebbéli
lemondása elképzelhetetlen. Pszichés elvonási tüneteik volnának, amelyek átváltanak szervi bajokká,
hiánybetegségekké. A nyìlt gondolatú MINDENtudat semmit nem tilt, legfeljebb megmondja hogy
ha ezt, vagy azt teszed, (vagy ezt és ezt eszed !) az
ezzel, vagy azzal jár; B.T.625. „…tégy hát belátásod
szerint eredményét megláthasd…” - más kérdés, hogy
bizonyos szint alatt lévő(k) nem láthatnak bizonyos
szint fölé ! Értetlenül állnak az előtt, ami bizonyos
szint fölött evidencia. Ezért valójában nem is ajánlott számukra oda kukucskálni. (Ahogy a kisgyermeknek is eltanácsolt a szülői hálóba történő leskelődés). Mindennek eljön az ideje. Csakhogy ember esetében ez azért nehezen értelmezhető, mert
mindenki mindenre megérik - (majd) egyszer ! Ezt
a több élet lehetőségét kizárók sosem tudják felfogni, hisz számukra itt a kényszer, hogy csak egyszer
élünk és ha itt valamit elmulasztunk (hiába vagyunk
arra éretlenek) akkor az elviselhetetlen hiányérzetet
szül. (Így élvezkedő uralkodni igyekszik, nyerészkedő a gondolkodók útjával kacérkodik, de akár fordìtva is, amikor bizony gondolkodó nyerészkedővé
válik, uralkodó élvezkedővé…!) Ez a kényszer pedig
eleve tiltakozik bárminemű lemondással szemben
(legyen az ’jó ’nemjó’ vagy ’szeszély’ uralta - amit
egyébbiránt -ezirányú ismeretek hiányában- éppúgy
nem tudnak értelmezni.) Az ős jászok -sok más nomád néppel együtt- szép példáját mutatták be a megpróbáltatásokkal szembeni közömbösségnek. A legújabb világi tudományos kutatások kimutatták,
hogy az emberiség intelligenciáért felelős génállománya romlik. Igazolja a védikus bölcsek álláspontját, miszerint a jelen korban, a Kali jugában
nem csak erkölcsileg, de szellemileg is hanyatlik az
emberi faj. Hiába a magas technikai fejlettség,
eszközök nélkül az ember szinte halálra ìtélt.
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áldozást és adakozást vezeklést tartani kell - lelki törekvőnek erről lemondani nem lehet
A három kulcsszó: 1. áldozás, 2. adakozás, 3. vezeklés. Az áldozás gyöke; áld, áldott, avagy áldásos,
azaz olyan cselekedet, amin -már (ön)magán- áldás
van (~ Felsőbb Irányìtók kegye kiséri, vagy magának a Legfelsőbbnek gondviselése). Másrészt, áldozatvállalás, bizonyos lemondás és valóban akkor
nemes, ha mindez viszonzási-, ellenszolgáltatási igény nélküli, önzetlenség. Az adakozás; adás. A valódi ’szeretet’ második fordulata (első: az elvárásnélküliség, a harmadik pedig a részrehajlásnélküliség, a nem személyválogató tett). A vezeklés; egyfajta jóvátétel, legalább is törekvés a kiegyenlìtésre.
A korábbi vétek/mulasztás/helytelenkedés ellensúlyozása. Számìtó tìpusa, a hiba semlegesìtésén túli
előnyszerzés. Hogy közelìti meg, miként mutatja be
Avatár Balarám az áldozást: B.T.90. „…mikor a Teremtő embereket teremté - áldozást is küldött vélük
mit végezve vágyuk kész 91. adatott a lehetőség s kìvánságuk szerint lész - ha örökkön áldozának lélnek burka méltón él…” - tehát az áldozás (lehetősége) a teremtéssel együtt érkezett. Élhetünk is
vele, de mellőzhető is. Kinek-kinek lelke rajta, de a
„burok” (anyagi/testi valónk, beleértve az elmét is)
akkor méltó emberlétre, ha örökkön áldoz(atokat
válla, végez). Bárhogy csűrjük, csavarjuk, eredendő
élelmeink növényi alapuak. Akik állatokat (is) fogyasztanak, azoknak sem jutna étel, ha az állatok
számára nem volna növényi táplálék, melyek éltetője a vìz, az eső. B.T.95. „…áldozás termi az esőt
az áldásért tenni kell…” - már történt korábban utalás arra, hogy hiába vannak szélsőséges esőzések,
globális viszonylatban sivatagosodás figyelhető meg
egyre több, egyre kiterjedtebb helyeken. Háttérbe
szorult az áldozatos emberi élet. Pedig; B.T.96. „…
áldozásban tudjad jó Jas ott van Ő (mármint a Legfelsőbb)…” - B.T.146. „…bölcsnek mondják … kit eredményvágy nem hajt … 147. menedéket nem keres … elégedett mindennel … örökkön serénykedik … 148. … nem vágy semmire … birtoktudat
menten él … bűntelen … nem henyél 149. … nem
… irigy beéri azzal mi jő … kettősségtől mentes …
150. bármit tegyen áldozat az szìn önzetlen cselekvés - szerves rész ő a MINDEN-ben ez a tiszta
bölcsesség…” - aki ìgy él, nem csak hogy bölcs, de
beteljesìti Isteni küldetését e teremtettségben. Már
tudjuk, hogy Isten nemcselekvő (ahogy lél-sokaság
sem !) ám mégis folyton zajlanak események, történések, melyek megvalósìtói a lélparányok átmeneti anyagi burkát képező lények, létformák. Aki ebben a helyén van, végzi kötelességeit, betölti kötelezettségét, annak egész élete áldott. B.T.152. „…
van ki mutat áldozatot felsőbb irányìtóknak - más
pedig a MINDEN-hez szór tűzi áldozatokat 153.
van ki áldozati tűzben föláldozza hallását - más pe-

dig a némaságot fogadja mint ajánlás 154. van ki
összes érzékeit fegyelmezve áldozik - más pedig
léggyakorlattól szabadulást álmodik 155. van ki
vagyont más önszigort van ki testgyakorlatot - más
pedig a szentìrások szavain át áldozott 156. van ki
légzésén át ügyel életerő áramon … 158. mind ki
őszintén áldozik bizton tisztuláshoz jut - tudják ők
ki nem áldozik itt sem boldog nem hogy túl 159. a
védikus szentìrások dicsérik az áldozást - de azért
tudd Jas barátom cselekvés az mindahány 160.
minden tárgyi áldozatnál többet ér a bölcs tudás mert hogy az a kútforrása mindennek mi áldozás
…” - a bölcselet nem úri huncutság és nem is elefántcsont toronyba zárkózottak kiváltsága, vagy katedrai szólam. Bölcselet minden olyan tett, amit a
MINDEN-el való összekapcsolódás hat át. B.T.
198. „…értsd meg jó Jas hogy én vagyok áldozatok
gyűjtője - világ Ura s fő barátja ki érti ezt békét lel
…” - a békesség, a megbékélt állapot nagy áldás érintettje számára. Ám nem csak maga lesz békés, de
kisugárzása is az. Megnyugtató a társasága. Bármi
érheti, ő már egy. Egységben van a MINDEN-el.
Különváltan, de tudatosan Őbenne. Nem véletlenül mondja Úr Balarám; B.T.282. „…Reám gondolj kötelesség tevőként - bármit tegyél Nekem áldozd önzetlen légy örökké 283. csak ìgy lehetsz
sorskovácsod ha rendìthetetlen vagy - kitartóan
szabályozott életvitel felém hajt…” - 316. „…tudd
Jas hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem
317. életük már harmonikus folyton Rólam zengenek - kötelességteljesìtőn élnek önfegyelmesen 318.
mások tudással áldoznak azt művelik élethosszt tudják Ők hogy csak EGY vagyok mégis Enyém
minden poszt 319. áldozat és áldozás is ajándék mi
ősöké - vagyok…” - minden áldozat az Úr, Ő hatja
át, miként minden áldozást és az ősöknek bemutatott ajándékokat. Folytonos áldozás, adás és adás.
Ez mit lelki ember megtehet. B.T.330. „…ajánld
amit megcselekszel eszel s amit áldozol - add őszinte lemondásod Hozzám ér ajánlatod…” - minden
a MINDEN-ben, miként mindenben a MINDEN.
B.T.419. „…ajánld minden tettedet - áldozd Nekem
s Én segìtlek …” - a MINDEN Mindátható -személytelen- energiája minden elkötelezett lelki törekvő hajójának révkalauza. Már nem téved el. Olyan
öbölbe ért, ami viharmentes, ahol fel is töltődhet,
hogy a zúgó árba visszatérve, biztonságban haladhasson. B.T.541. „…háromféle adomány van háromféle étel is - éppen úgy az áldozatok mint ki szabályt követi…” - mert hogy a kötőerőktől senki és
semmi nem mentes. Ezért hát; B.T.627. „…értelmedet Reám szegezd légy a Hìvem szolgálóm - áldozz
Nekem megigérem Hozzám jutsz el barátom…”
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tudd hogy ezen jótanácsot nem csak hogy követni kell - de úgy üdvös ha lemondó kötelességszerűn tesz
Az előző szakasz hozzáfűzésében felvázolásra került a Bizalmas Tanìtás szerinti áldozás kérdésköre.
Most tekintsük át az adakozás és a vezeklés témát
ugyanitt. Az adakozás és az adomány gyöke: ad(ni).
Mikor a kereső ember; B.T.201. „…összekapcsolódást kezdő gyümölcsözőn cselekszik - ám ki
fejlett lelki útján az tenni sem igyekszik 202. aki útja
csúcsára ért az kìvánságnélküli - tesz de annak
eredménye nem vonzza s nem érdekli 203. tudás
révén elme segìt tudatlanság visszahúz … 204. ki
elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt
megengedi annak az ellensége 205. hogyha elmédet
uralod lényeg lényed megsegìt … 206. tudást bìró
sziklaszilárd érzékeit legyőző … 207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz … 208. önfeladó…” - azaz úgy ad, olyat adományoz/adakozik
ami minden lél legelső gátja a tisztulásban; a téves
ön(én)azonosságtudat. Ezt a tévképzetet feladva szélesre nyìlik az út és biztosan járható. B.T.265. „…
kiket anyagi vágy hevìt kik imádnak félistent - természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek 266.
mivel minden Bennem nyugszik sok félisten éppen
úgy - hódolójuk akként legyen hitében megszilárdult 267. megsegìtem törekvésük kìvánságuk teljesül
- de az ilyen adomány is Éntőlem jő egyedül…” - az
ÖnMagában teljes Legfelsőbb nem hogy semmiben
nem szenved hiányt, de minden Belőle származik.
B.T.268. „…félistenek imádói múló sikerhez jutnak
- mìg a Nekem hódolóknak hajlékom a jutalma 295.
tudd hogy van egy másik lét is ahol sosincs elmúlás
- az a világ akkor is van mikor itt kor éjre vált….” - teremtettségünk megnyilvánulása (hiába sok milliárd
éves is) átmeneti. Ám amiből származik, az -anyagi
értelemben- megnemnyilvánult lelki világ nem teremtett, időtlen s ìgy örök és végtelen, mint foglalata a MINDEN Maga. B.T.296. „…megnyilvánulatlan e tér öröklétű éppenúgy - aki oda eljut egyszer annak már nincs visszaút 297. bár MINDENként nem itt lakom mégis mindent áthatok - csak
szerető önfeladás minek dìja otthonom…” - s lám ismét az önfeladás az, ami vissza segìt Istenhez. Ez az
önfeladás, a tulajdonképpeni-, sokat emlegetett önátadás. Feladni téves test-tudatot és valódi kilétünket a Legfelsőbbnek adományozni. Isten nem telhetetlen ! B.T.329. „…legparányibb hódolatot szeretettel fogadok - levél virág gyümölcs vagy vìz tiszta szìvvel ha adod 330. ajánld amit megcselekszel eszel s amit áldozol - add őszinte lemondásod Hozzám ér ajánlatod 331. nemkötődve semmihez sem
mindent Nekem áldozván - elkerülnek földi bajok
szeszély s nemjó egyaránt 332. Számomra nincs kedves gyűlölt mindenkihez egy vagyok - mégis aki Nekem hódol miként jő úgy fogadom…” - itt is a viszsz(a)hatás törvény (a karma) jut érvényre; „Amilyen

az adjonisten, olyan lesz a fogadjisten” B.T.343. „…
forrása az adománynak … 344. Belőlem van…” - ismétli az Úr. (lásd még: B.T.267.) Felszabadulásban;
B.T.408. „…nem segìt a misztérium mágia sem megoldás - egyedül a kötelesség és a szìv odaadás 409.
csak az aki az Én hìvem s elvárásnélkül adó - csak
az látja formáimat ki szeretetben lakó…” - kötelességteljesìtés és a szìv; Istennek adományozása. B.T.
511. „…elsorolom halld barátom milyen Isten embere - félelem ment tiszta éltű bölcselet a kenyere
512. mindig adó áldozatos…” B.T.541. „…háromféle adomány van … 554. hely idő s körülmény szerint jókor s jónak adomány - tudd a jóság éltetője
szeretettelt ragyogás 555. de akinek adománya viszonosság alapú - vonakodó és számìtó szeszély tartja
azt rabul 556. aki pedig tiszteletlen rosszkor rossznak áldozik - nemjó ahogy alamizsnál sötétséget álmodik…” - és mikor „jókor s jónak” történik az
„adomány” B.T.558. „…lelki ember OM-al kezdi
áldozást és adományt… 559. TAT zeng egyre áldozáskor adás gyakorlás során… 561. áldozat és önfegyelem vagy az adás szintúgy SZAT…” - azaz
igaz ’jó’ mert, hogy B.T.557. „…OM TAT SZAT
szólt a Teremtő „igen ez jó” imìgy van…” - Mikor
bárki, bármivel elégedetlenkedik, elég volna erre
gondolni. Ha az Úrnak tetsző, nekünk mi bajunk
lehet(ne) vele ? Ha csak nem más elképzeléseink vannak, (miként csak azok vannak !) mint hogy valódi
lényünket, az igaz benső lél-t megtisztìtsuk. B.T.
565. „…van tanìtás olyan is mi … adást jóvátételt áldozást mind ajánló…” - mi több, alig van hiteles lelki folyamat, mely ne helyezne nagy hangsúlyt mindezekre. Az ön→feladást, oda→adásnak kell(ene) követni. A puszta feladás üres, de az oda→adás, a ’szeretet’ része. B.T.616. „…odaadó szeretettel elér Engem biztosan - nem bánkódik vágy se fűti minden
lénynek barátja 617. önfeladó odaadás csak az mi
Hozzám vezet - aki ìgy tesz az megérti s elérheti
fenségem 618. lelki ember eddig érve kötelesség
szerint tesz - folyton munkál de már nem vágy anyagi eredményre…” - biztosìt bennünket a Legfelsőbb. B.T.406. „…Jasra végre béke hullott mint
Balarám újra vált - visszatért kétkarú teste érthető
embert formál 407. kedves Jas én hű barátom amit
látsz azt más nem ér - nem hoz ide Véda útja áldozás sem vezeklés 408. nem segìt a misztérium mágia sem megoldás - egyedül a kötelesség és a szìv odaadás 409. csak az aki az Én hìvem s elvárásnélkül
adó - csak az látja formáimat ki szeretetben lakó …”
- ha már a kereső ember nem tud túllépni az ’élvezkedő’-i hit; a „Hiszem, ha látom !” szintjén. Vezeklésről csak annyit; B.T.553. „…testét vagy mást sanyargató s azt vezeklésnek hìvó - merő sötét és tudatlan ilyen személy bìz nemjó…” – Legyünk ’jó’-k.
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kötelesség elrendezett azt megszegni bíz nemjó - ezért mindig tedd mi dolgod törekvőnek az való
Tekintsük át ama sokat emlegetett kötelességet. Tekintve, hogy Földi világunkban (hozzá téve, hogy
eme teremtettségben, aminek része a Föld bolygó)
az emberi létforma az amelyből megtisztulva véglegesen ki lehet jutni az anyagi létből, ìgy természetszerüleg következik, hogy emberlét legfőbb kötelezettsége a (megvilágosodás - megtisztulás) felszabadulás. Mindez persze azokra érvényes (Abszolút értékén túlmenően) akik tudatosak valódi kilétünkről,
mindenek lényegalkotójáról, a lél-ről. Következő
„szint” az emberi osztálymeghatározottság szerinti
életvezetés. Ez már nem annyira egyértelmüsìthető,
hisz tudjuk, hogy senki nincs az emberek közt, aki
tiszta osztálymeghatározottságú volna. Nincs tökéletes(en) ’gondolkodó’ (mint a legmagasabb rendű
emberi lét) sem ’uralkodó’ vagy ’nyerészkedő’ és
megannyi (emberi/társadalmi) probléma forrása,
hogy a túlnyomórészt ’élvezkedő’ meghatározottságú emberekben is ott pislákolnak a magasabb rendek jegyei (még ha felfedezhetetlenül, meg nem
nyilvánuló nyomokban is, de zavart okozva) Ebből
ered, hogy az igazi „dolgozók” sem tudnak kialakulni, mert fel-fel üti a fejét mindenkiben egy kis
nyerészkedési vágy/késztetés, megannyi uralmi kìsértés, de esetenként még a tiszta gondolattal való
kacérkodás is előfordul(hat). Így nem képesek tökéletesen be(ki)tölteni egy életben ’élvezkedői’ feladataikat, aminek lényege a szolgálat. Korunk gondolkodói nemegyszer nyerészkedőkké válnak. Uralkodók úgyszintén, nem kevés élvezkedői törekvéssel. A nyerészkedők, pedig csalnak. Még leg tisztességesebbek (a szó Abszolút értelmében) az ’élvezkedők’ és mivel az ő tevékenységük a meghatározó,
látható is a Kali jugára rendelt szellemi- és erkölcsi
hanyatlás elmélyülése. Mondhatni harmadik „szint”
az életrendek diktálta kötelesség. A ’tanuló’ számára
a tanulás és nem csak a praktikus anyagi/testi tananyag elsajátìtása és a világi normák megismerése, de
bepillantás a magasabb szellemi körökbe is (persze
életkorának megfelelő mélységig !). A ’családos’ életszakasz (rendesen, úgy 25 év körül megkezdve)
amelyben a munka kötelező, miként a családalapìtás, két gyermek* (nem több !) vállalásával. E vállalás annyit is jelent, hogy amennyiben az elrendezések nem adják meg a lehetőséget saját gyermek nemzésére, kihordására, akkor örökbefogadás révén élni meg(át) a szülői kötelezettségeket (ez értendő a
homoszexuális párkapcsolatokra is, hisz nem a szex
az ember küldetése ! Még mindig jobb két árva/eldobott gyermeknek egy rendezett, harmonikus
azonos nemű nevelőszülői párkapcsolatban, mint a
nevelőotthonok személytelen lélektelenségében.)
Természetesen a családos kötelezettségek rendes
teljesìtésével ! (* Az egy családon belüli min/max. 2

gyermek, a szülők „reprodukciós” kötelezettsége,
amiben nem a személyes ragaszkodások továbbvitele a hangsúlyos, hanem az, hogy az emberi létformának /is/ rendelt szerepe/feladata a szaporodás**. Messze nem oly módon, ami a túlnépesedéshez vezet/ett/, de olyan formában sem, hogy
önző módon, családfenntartói kötelezettséget megkerülve csak egy gyermeket vállalnak, vagy egyet
sem. - ** születés - növekedés - szaporodás - öregedés - halál. ) Úgy az 50. év után kezdődik az „elengedés kora”. Elengedni a felnőtt két gyermeket.
Elengedni a „hivatás”-béli ragaszkodásokat. Elengedve férj-feleség addigi érzelmi/testi kapcsolódását. Megkezdeni a ’visszavonult’ életrendet. Fokozatos megszabadulás a korábbi anyagi/testi kötődésektől (közte; családiház, nagy lakás, szükségtelen
javak, rossz emberi kapcsolatok, rossz szokások,
betegìtő életvitel …), minden olyan hiábavalóságtól, ami a szellemi/lelki tisztulást hátráltatja. Legalább a családos életrendben „elsajátìtott” anyagi/
testi berögződések felülìrása, azok „jóvátétele”. Ha
100 évnek veszünk egy emberi életet, akkor kb. 25
tanulóév a sárbahengergőzéssel zajlik, majd 25 az
abban való dagonyázással, majd 25 tisztálkodás és
25 lemondott év eljuttathat egy magas lelki szintre.
Tekintve, hogy a várható élettartam messze elmarad a Föld minden részén a 100 évtől, be kell látni,
hogy magas szintre igen kevesen jut(hat)nak. Pláne
ha nincs visszavonulás, főleg pedig lemondás. Pedig mind a négy életrend(szakasz) az emberi lét kötelezettségi (Abszolút) része. Nem véletlen a sok téren megtapasztalható „négyes”*** hát ha jut rá idő
(meg nem halva 75 életév előtt !) emberlétünk utolsó szakasza a lemondásról kell(ene) szóljon. A ’lemondott’ életrend, a szellemi/lelki elmélyedésnek
az időszaka, miközben az ezirányú érdeklődés (keresés) sosem ártalmas ! (*** négy égtáj, -évszak, durva fizikai elem /föld, vìz, levegő, tűz/, -finom
fizikai /hamis én, értelem, érzet, tér/, -korszak
/Arany, Ezüst, Bronz, Vas/, -emberi osztály, -életrend, -családtag /Apa, Anya, Fiú, Lány/… - nem véletlenül volt az ős-jász számrendszer a 4.-es !) Napjainkra a két utolsó életrend már fogalmilag is „kihallt” nem hogy gyakorlatában. Ennél fogva felelősen kijelenthető, hogy ìgy senki nem képes teljesìteni az emberlét elemi kötelezettségeit maradéktalanul. (Nem véletlen a rohamos népességnövekedés, hisz sok-sok állati létforma tölti be rendes/rendelt állati kötelezettségeit és azt követi az emberlét,
de sajnos „tömeges” felszabadulás nélkül.) Tekintve, hogy a MINDEN-tudat egyik legfőbb sajátossága a realitás, belátóan viszonyul a Nagy Rend-hez,
az Abszolút Igazsághoz és szerény alázattal ugyan,
de megosztja ismereteit, az iránta érdeklődőkkel.
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aki véli fáradságnak kötelesség megtételt - félti testét lemondástól annak útja szeszélyes
Történt már utalás arra, hogy bár ’jó’ és ’nemjó’ a
két „szélső” kötőerő, ám -mégis- a teremtettség annak minden létformájával- leginkább a ’szeszély’
kötelékében mozog. Nincs nyugvópont. (A változás természetes !) A jó felől mindig visszaesés van,
mìg a nemjó/rossz csak emelkedést vonhat maga
után. Ez tapasztalható meg az emberi magatartásban is. Hiába a vágy a jóra (meg nem fogalmazva
annak mibenlétét !) csak pillanatokra merül fel. A
rossz egy kicsit „stabilabb” (nemhiába a „Kisebb ellenállás felé” törvény) de az sem tart (ki) örökké.
Az előző szakaszban körüljártuk az emberi kötelességet, annak kardinális területeit (1. vissza Istenhez
2. megfelelés az egyéni osztálymeghatározottságnak
3. teljesìtése az életrend szabta kötelezettségeknek)
A többi -alsóbbrendű- kötelesség inkább relatìv sìkon érdekes, hisz az örökös váltakozás közegében,
a hely-idő-körülmény szerint zajlanak. Természetszerüleg más a relatìv kötelezettsége a különböző
osztálymeghatározottságú embereknek (még azonos feladat, körülmény közepette is !) és ugyancsak
eltérőek a korosztályok/életrendek szerinti kötelező
teendők (akár egyazon helyzetben). Miként a ’tudás’
ismérveit bevezette Avatár Balarám (B.T.437. „…
elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség…) hasonló mondható el a kötelességgel kapcsolatban is.
Ami nem került felsorolásra a B.T.569. hozzáfűzéseinél, azok túlmutatnak lelki törekvő kötelezettségein. Megmaradnak a sokság szintjén. Abszolút értelemben nem követhető a lelki életben, hogy folyamatosan a világi körülményekhez és/vagy az anyag/test-tudatú elképzelésekhez igazìtjuk a tisztulás gyakorlatát. (Egyértelműen kizáró a fejlődésben
az a tudat /hiedelem/ hogy nincs is szükség tisztulásra, hisz minden természetes /?/) Persze ahol olyan elképzelések vannak, hogy semmin nem kell
változtatni, haladjunk csak nyugodtan a sokság hagyományosságában, és elég némi templomolás, némi ima, gyónás, vagy egy kis jóga, ezo-izé meditáció, ami mentesìtőleg hat a normális világ igénybevételeivel szemben, ott baj van. Ez ìgy nem működik ! Újra és újra megmártózva a posványban, sosem lehet tisztulni. Az általános ember nagyon meszsze van a lótuszlevél képességétől. B.T.179. „…aki
vágy nélkül cselekszik s lát mindent a MINDENben - úgy nem tapad visszhatás rá mint vìz lótusz
levélre 180. bölcs a teljes tisztulásért ragaszkodás
nélkül tesz - érzékekkel értelemmel elmével és
testével 181. belső béke megtalálja azt kit nem köt
semmi meg - ragaszkodót tette béklyóz nem szabadul sohasem…” (Megint csak ide hìvható az uborkásüvegbe szorult kezü hercegnő esete. Amìg
markolja az uborkát, addig ki nem szabadulhat az
üveg fogságából.) Vannak dolgok amikről le kell

mondani, amit úgy is meg lehet közelìteni: „- Nem
kell mindent megtenni, nem kell minden eshetőséggel, lehetőséggel élni !” - ami kezelhető azzal a
nagyvonalú eleganciával; „Köszönöm, nem.” (Lehet azt is követni, hogy amikor előáll egy kellemetlen közösségi/társasági „kihìvás” akkor azt úgy
hárìtja el gyakornok, hogy „-Lelki Tanìtó Mesterem
megkért, hogy ezt ne tegyem !” - ami még akkor
sem füllentés, ha ilyen direkt felkérés nem hangzott
el. Akik pedig ezt nem tartják tiszteletben, azoktól
jobb tovább állni.) A jelen szakasz két körülményt
vet fel; fáradságosnak vélt kötelességkövetést és a
test féltését a lemondástól. Az előbbi, tartózkodás
bizonyos -kényelmetlennek tűnő- dolgoktól, mìg a
második figyelemfelhìvás; a testi megszokásokhoz
való ragaszkodások elengedésének kellemetlenségét vélelmezi. Igen, a megszokás (is) nagy úr ! Már
nem szorul -külön- bizonyìtásra, hogy lelki törekvőnek a ’jó’ társulások ’jó’ kapcsolódások segìtenek.
Így nem csoda, ha a Legfelsőbb sem mondhat mást
mint, hogy B.T.572. „…jó kötésben él ki szorgos
kellemetlent is végez - kìvántért sem rajong ő már
tudja kötelességet…” - teljesül a kötelezettség + nem
tart a lemondástól + még a kellemetlent is -zokszó
nélkül, derűsen- végzi. Aki nem ìgy tesz, az a ’szeszély’ rabja. Márpedig a szenvedély rossz tanácsadó. Szenvedélyes vonzalom minden olyan iránt, ami elterel a kötelezettségektől nem csak a lelki fejlődésben hátráltat, de folyamatosan konfliktusokat
generál. Vagy nem jut idő a kötelességkövetésre és
örökös -behozhatatlan- lemaradásba kerülünk, vagy
eltereli a figyelmet és nem jó irányba. Ismételjünk
át pár Isteni intelmet a ’szeszély’-el kapcsolatban;
B.T.118. „..önös vágy az ami mozgat abból gerjed indulat - mindezt szeszély mi sarkallja észnek ellen lábasa…” 204. „…ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége
…” 470. „…szeszély megköt élvre hajszol testtudatot
szilárdìt - kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányìt
…” 472. „…jó a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz…” 475. „…ha a szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt - lángol a vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő …” 478. „… szeszély győzte újra itt
lesz vágytüzelő emberként …” 479. „…jótól béke s
harmónia szeszélytől tévelygő vágy…” 480. „…bölcsességet jó szüli meg szeszélytől nő kapzsiság…”
481. „…emelkednek kiket jó köt szeszélyesek maradnak…” 533. „…tökéletlen boldogtalan céltalanul
bolyong csak - aki szeszélyt jobbnak véli mint a
szentìrásokat…” 589. „…szeszélyes ki tisztátalan
jóra rosszra egyként tör - vágya hajtja s tett jutalma
irigy s mindig esendő…” 596. „…szeszély minden
eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség
gazdagságban szerelemre vágyásban…” – kerüljük.
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az ki eredményvágy nélkül végzi dolgát serényen - kötelességteljesítőn jó úton jár elérhet
Miként minden e teremtettségben lehet ’jó’ ’szeszély’ és ’nemjó’ által áthatott/meghatározott, úgy
az utak sem mentesek a kötőerőktől. A kereső ember, ha örök- és Abszolút iránt érdeklődik, akkor
nyilván a ’jó’ út a biztató számára, nem a másik kettő. Újra le kell szögezni, hogy úgy a Bizalmas Tanìtás, miként a MINDEN-tudat, a lelki előmenetelben
igyekszik segìteni, nem a szokásos emberi (anyagi/
testi) boldogulásban. Hozzá téve, hogy ha nyitott
szellemű ember tisztába kerül a valódi értékekkel,
megérti a „lényeget” (mindenek lényegét; Aki a lél !)
akkor anyagi testi vonatkozásai sem maradnak érintetlenül. Biztos szellemi alapokon minden másként
értékelhető, élet is másként élhető. Hiába az elektronikus országút (internet) globális hálója, az azon
elérhető sokmindennel (jó-szeszély-nemjó töltettel)
a nem harcoskodó szellemi iskolák tanìtásai nem
érnek el mindenkihez. Eljuthat(ná)nak, ám mégsem
érinti meg az arra nem érzékenyeket. A lelki értelemben nem kereső; B.T.49. „…szeme fényt nem
lát - lefoglalja minden percét jólét dicsfény léhaság
…” - mert, hogy - B.T.472. „…jó a jóhoz szeszély
vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs jót keres
azt követi ő a tisztulásban hisz…” - ám a bölcs ember igen ritka. Mindenek lényegalkotója, ìgy az emberi lél is „kisisten” (teljes tudású + örök + boldog)
csakhogy anyagtestet öltött magára, ami mindezt
oly erősen burkolja be, hogy szinte érzékelhetetlen.
Avatár Balarám ìgy folytatja Jas tanìtását; B.T.473.
„…tudd e három kötőerő lél-el örök hadban áll - mikor melyik kerül felül az gyakorol ráhatást…” - ’nemjó’ és ’szeszély’ teljesen elfedi, mìg a ’jó’ felszìnre
hìvja Isteni segìtőjét a lelki törekvőnek. Mivel; B.T.
469. „…jó az üdvös szabadìtó visszhatástól mentesìt
- tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevìt 470. szeszély megköt élvre hajszol testtudatot szilárdìt - kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányìt 471. nemjó
sötét tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bìrja
álomban él ő a lélhez mostoha…” - ìgy hát a sokságban szunnyadó lél csak várja a csodát, hogy talán egyszer majd, méltó burok fedi be. A lél felfoghatatlan erővel rendelkezik, de az Isteni elrendezések következtében, amikor testet ölt (magára) az
első „hozomány” a(z) (el)felejtése igaz kilétének. Azonosulás testi mivoltával, ami reá borult. B.T.474.
„…mikor szorgos hű törekvő jót segìti felülre - lél
felragyog az mi látszik harmónia egésznek…” - mikor azt látjuk egy lelki emberen, hogy irigylésre
méltó derűvel fogad mindent, mindennel elégedett
s közben még világi dolgai is rendben zajlanak, akkor a ’jó’ segìtette lél megnyilvánulását tapasztalhatjuk meg. B.T.475. „…ha a szeszély uralkodik
kapzsivá tesz törekvőt - lángol a vágy kéjre s másra
nyugtalanság serkentő…” - ahol ez a „törekvő” nem

a lelki előmenetelben igyekvőt jelenti ! Az „aki véli
fáradságnak kötelesség megtételt - félti testét lemondástól annak útja szeszélyes” (B.T.570.) ami a
sokság útja. Nyugtalanok, kapzsiak, (mindenféle)
vágy-tüzeltek. Feszültség, stressz, izgatott türelmetlenség mindenütt. Hiába az Isteni intelem: B.T.116.
„…önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb
az mint hogy másét akár végzed tökéletesen…” majd később megerősìtve; B.T.609. „…hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz - bűn nem éri
mintha másét végzi tökéletesen…” - mindenki más
felé- és máséra tekintget. Mindig az „ahhoz képest”
a mérce, mindig a másik/mások a hivatkozási alap,
a valódi ’jó’ helyett. Relatìv/viszonylagos értékrend
és -megìtélés kerül az Abszolút fölé. Szellem gyengül, erkölcs hanyatlik. Hát aki ebben „van otthon”
annak a kötelezettségek érthetetlen terhet jelentenek. Nem ok nélküli a sok frusztráltság. („A frusztráció Freud szerint a csalódás élménye; ezt akkor érezzük, amikor erőltetett módon mondunk le egy
ösztön-szükséglet kielégìtéséről. Általánosabban: az
az érzés, amelyet egy célirányos cselekedet meghiúsulásakor, ill. valamely várt jutalom elmaradásakor
érzünk. Az ember személyiségfejlődése és szocializációja során kisebb-nagyobb frusztrációk tapasztalatait megélve sajátìtja el a szublimáció* képességét.
A súlyosabb, ismétlődő frusztráció azonban depresszióhoz is vezethet…” - mára a depresszió -gyakorlatilag- népbetegség. - * átugrása -bizonyos- rendes változási folyamatoknak.) B.T.476. „…nemjó
mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat győz és
sötétség még a jónak is testén…” - „szeme fényt
nem lát” (B.T.49.) pedig olyan „jó ember” ! hangzik
nemegyszer (elhaltról különösen, hogy „pedig olyan
jó ember volt !”) nem tisztázva, mit is értsün jó(ság)
alatt ? „Nem ette meg a boxot ?” - az még elég kevés. Veri a családját ? - Szenvedélybeteg ? - „Amúgy
olyan jó ember !” - teljes fogalomzavar. Jelen szakasz első fordulatában az eredményvágy nélküliség
hangzik el, ami önmagában alig követhető az általános ember számára, hiszen az ő „tudatos” cselekvésének motiválója/motorja maga az eredmény**
kìvánsága, vágya beteljesülése. Csak úgy, minek is
tenne bármit ? (** ’élvezkedő ’-nek az élvezet - ’nyerészkedő’-nek a nyereség, anyagi gyarapodás - ’uralkodó’-nak a hatalom, hatalmi helyzet - ’gondolkodó’-nak a hìrnév és hiúsága sértetlensége.) Ehhez
képest a kötelesség, nem a „csak úgy” kategóriája
és különösen nem egyéni anyagi/testi ambìciók kiélése, megélése. Isteni kötelezettség, ami az elrendezések beteljesülése érdekében működik. Az ’azisnemis’-elv szellemében ma jó a ’nemjó’ és a ’szeszély’ hisz ezek által mélyülhet, szélesedhet a Kali juga sajátossága; nézetkülönbségek és a degradáció.
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jó kötésben él ki szorgos kellemetlent is végez - kívántért sem rajong ő már tudja kötelességet
Ugyan a B.T.569. hozzáfűzéseiben -a teljesség igénye nélkül- sorolásra kerültek „kötelesség” vonatkozású körülmények, de nem árt egy-egy kulcsszó
ide idézése. Ember(lét) legfőbb kötelezettsége a
(megvilágosodás - megtisztulás*) felszabadulás. Azért ez tehető az első helyre, mert más létformából
ennek lehetősége nem adott, még a Felsőbbségek
sem képesek felszabadulni, hisz az Általuk betöltött
pozìció (Fél/ig/Isten/kedés/) annyira „megfertőzi” Őket, hogy regnálásuk lejártát követően -ha
sorsuk úgy rendeli- emberként megszületve elérhetik a tökéletes megtisztulást (értsd: lényegalkotó léljük minden teremtettséghez való kötöttségtől mentesült). Felsőbbségként erre nincs lehetőség. (* A
megvilágosodás nem feltétele a felszabadulásnak,
mìg a megtisztult állapot igen ! A megvilágosodott
személy mindent ért, ám a felszabadulás lehetőségét is felfogva, minden elengedéséhez még tennie
kell. Lásd; Úr Buddha megvilágosodását követően
még hosszasan tanìtott -megtisztult- eltávozása előtt. Méltatlan bìrálat nélkül, annyi kijelenthető /hisz
tény/ hogy elhagyta feleségét és gyermekét, azaz el
egyik fontos /elméletileg megkerülhetetlen/ emberi
kötelezettségét. Így bemutatott egy olyan utat, hogy
„szegjük meg kötelességünket” és egyéni érdekérvényesìtési elképzeléstől tüzelten törekedjünk az
igazság felkutatására. Aszkézisbe fogott, de pár év
alatt annyira „csak megvilágosodott” hogy nem az
a helyes út ! Példája és tanìtása rámutat, hogy lelki
törekvőnek meg kell találni a világi- és lelki kötelezettségei között az egyensúlyt. Egyik sem hanyagolható. Hasonlatos ez az Isteni-ember „szint”-et elért
helyzetéhez, akinek fontos feladata, hogy a tisztátalan szìv által diktált -érzelmi- késztetések fölé helyezze az értelem-központuságot, ám mind eközben nem hanyagolhatja el szìve tisztogatását sem !
Így a tiszta szìv és a megvilágosodott értelem együtt
képes az anyag/test-embert is Isteni szintre emelni.) Második emberi kötelezettség; az osztály-meghatározottság szerinti életvezetés. Eszményekben,
gondolkodásban, viselkedésben… A BBB. „Jász
mindennapok” -esszé- táblázatba rendezett ismérveket sorol az egyes emberi osztályokhoz. (amit a
B.T.12. hozzáfűzése idéz) A különböző megnevezések közé bekerült az életkorcsoport is, aminek eredendően semmi köze az osztálymeghatározottsághoz, annak minőségéhez, meghatározó szerepéhez, ám ha meggondoljuk, hogy ’tanuló’ nem lehet
’lemondott’ (a szó klasszikus értelmében) vagy családos nem vonulhat vissza elmélkedni … Azaz; bizony elhanyagolhatatlan a „hely-idő-körülmény”
figyelembe vétele minden kereső-, majd lelki törekvő számára. Ide illik a harmadik kötelezettség, az életrendnek-, vagy életkor-csoportnak megfelelő hoz-

záállás mindenhez. Az életrend: a tanuló → családos → visszavonult → lemondott, mìg az életkorcsoportok: a 0 - ~25 év (max. 33) → 25 - ~50 év
(max. úgy 60) → 50 - ~75 év → 75 - ~100 év.
Mindezek között pedig szoros párhuzam van. (Kell
legyen !) Mindent a maga idejében ! Senki nem makulátlan, ìgy legtöbben kihagynak életrendeket (főleg a visszavonultat és a lemondottat) vagy összekevernek életkort életrenddel. (Fiatal ne vonuljon
vissza. Házas ne mondjon le családfenntartói kötelezettségéről. Idős ne fiatalkodjon. Visszavonult
korban ne alapìtsunk családot. Lemondott ne azonosuljon háztartói eszményekkel …) Ugyan senkinek sem ártalmas, lelki embernek mégis negyedik
kötelezettségnek tekinthető a ’jó’ kötőerejébe tartozók gyarapìtása életükben és a másik két kötelék
hanyagolása, kerülése. Többek között ’jó’ ki szorgos, ám nem mindegy hogy miben ! Aki ezt nem
tudja, az hiába szorgos – sőt ! – jobb volna, ha ’szeszély’ és ’nemjó’ dolgában „lusta” volna ! A kötelességteljesìtés gyakorta kellemetlen teendőkkel is
jár. Senki nem állìthatja, hogy az embert legszebb
éjszakai álmából felriasztó sìrás kellemes volna, mégis a gondos Anya (ìgy nagybetűvel !) bármi zokszó
nélkül-, sőt arcán őszinte mosollyal (bármìly’ kialvatlan is) szeretettel vìgasztalja, látja el kisdedét.
Nem véletlenül mondják az egyik legmagasztosabb
odaadó szeretet-megnyilvánulásnak az igaz anyai gondoskodó- szeretetet, ami gyermeke iránt megnyilvánul. Nem vár viszonzást (a valóban szerető
Anya !) csak ad és ad, még ha azzal a részrehajlással/személyválogatással is, ami saját gyermekéhez
fűzi, mégis egy igen magas szintnek tekinthető úgy
szeretet, mint kötelességteljesìtés terén. Ahol nincs
szeretet, ahol nincs adás, ott ’jó’ nem terem. Mostanra már tudjuk, hogy ember vágy nélkül -gyakorlatilag- elképzelhetetlen. A vágy kìvánságban/kìvánásban nyilvánul meg. Önmagában ez sem ördögtől való. Így természetes. Azonban a kìvánthoz való vonzalom/epekedés is lehet ’jó’ ’szeszély’-es de
akár ’nemjó’ is. Nézzük csak az „öröm” dolgát. B.T.
599. „…jó öröm mi keserűn jő s kitartástól édesül jó mert értelemtől ébred tudásban megtestesül 600.
szeszély amit érzék teremt édesből lesz keserű - érzék ölel érzéktárgyat s öröm lassan szenderül 601.
nemjó öröm mi csak látszat elejétől végéig - lustaságtól gőgtől táplált sötétség az és tévhit…” - lelki
törekvőnek nyilván a ’jó’ örömre kell törekednie,
még ha tudja is, hogy B.T.602. „…három jelleg kötésétől senki nem ment itt se fönt - megnyilvánulásnak része mìg csak fennáll örökkön…” - azaz érvényre kell hogy jusson a MINDEN-tudat azon realista szemléletmódja, miszerint ha egyén tisztába is
kerül önmagával, szemét/eszményeit ’jó’-ra szegezi.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
573
lemondani mindenekről testetöltött képtelen - ezért hát az eredményvágy az amit elhagyni kell
Mindig elgondolkodtató, mikor egy szabályozott
életvezetést gyakorló elmondja kérdezőjének, hogy
nem fogyaszt semmi féle húst (halat, sem - az is
húsból van  - ezért talán praktikusabb is volna
azt mondani, nem fogyasztok állatot ) nem iszik alkoholos italokat, sem teát, kávét, vagy serkentőket,
nem eszik hagymaféléket, gombát, tojást, kakaót,
csokoládét, nem dohányzik, nem él semminemű
kábìtó/bódìtó/ajzó szerrel, nem él házasságon kìvüli nemi életet, de házasságban is csak gyermeknemzés céljából, nem hódol semmilyen szerencsejátéknak, olyankor szinte autómatikus a kérdés: „Akkor minek élsz ?” - amire a válasz nem egyszerű,
hisz a kérdésben már benne van az az értetlenség,
hogy mindezek nélkül milyen is -volna- az élet. Azért praktikusan olyas válasz szokott elhangzani,
hogy „- Mindazokért, ami ezeken kìvül van.” - hisz
oly sok minden van még a felsoroltakon kìvül. Közel sem ezek a ’minden’ ! Test és lél egybentartásához anyagcserére szükség van, hisz az anyagi/testi
működések energiát igényelnek (a prána jógiság -a
Nap energiájának direkt hasznosìtása- sem nem elterjedt, sem nem ajánlott jelen korunkban !) ám a
szükséges és elégséges táplálkozási energia tökéletes tárháza a növényvilág, beleértve annak terméseit
is. A tejtermékek -szinte- már csak hab a tortán. Az
egészséges életvitel nem igényli a serkentőket (kávé,
tea, kakaó, csokoládé). A rendezett lelki állapothoz
nem szükséges tudatmódosìtó (alkohol, drogok). A
laktovegetáriánus (tejterméket is fogyasztó „növény-evők”) étrendjében minden olyan alkotóelem
megvan ami a testi-szellemi egészséghez elégséges.
Azt is mondhatnánk, hogy mindazok amelyek ezeken kìvül vannak a „túl” kategóriába sorohatók. Mostanra már tudjuk hogy a „túl” annyit tesz, hogy
több a kelleténél. (Természetesen a „túl” lehet „alulméretezett” is, azaz túl kevés, de ez a laktovegetáriánus étrendben évezredek óta igazolt, hogy nem
merül fel !) Azt majdnem mindenki belátja, hogy
nem azért élünk, hogy együnk, de azért eszünk,
hogy éljük - csak hogy nem mindegy mit és annak
milyen életminőség lesz a következménye. (Azért
jut nagyobb figyelem az étkezésre, mert az nélkülözhetetlen, mìg a többi eltanácsolt „szokás”-nak
semminemű -lelki fejlődés szempontjából- pozitìv
és/vagy életszükséglet indoka nincs.) Az előző B.T.
szakaszokban és azok hozzáfűzéseiben több irányból lett körüljárva az emberi kötelesség kérdésköre,
de azt hogy élvezeteket kéne keresni s gerjesztve követni, az nem merült fel. Mindennek van mellékhatása. Ez érthető, hisz tudjuk, hogy a természetet
átható három kötőerő mindenütt kevert. E kevertségben, majd’ mindenben előfordulnak olyan összetevők /is/, amelyek jobb volna ha nem volnának,

de hát a természet rendjét nem mi határozzuk meg.
Azt azonban szabadon eldönthetjük, hogy mely
kockázatot és mellékhatást választjuk/vállaljuk és
melyiket nem. A jelen szakasz első fordulata a realista, mìg a második fordulat útmutató. Hiába kezdődik a gondolat a lemondással, a ’lemondott’ életrend követője sem mond le mindenről (hisz, akkor
életellenes erőszakot követne el testi mivolta ellen !)
A testet úgy kell tisztelni, mint hìvőnek vallása templomát, de azok közül is a szükséges és elégséges szakralitást felmutatót, nem a „túl” ragozottat. (Abszolút értelemben -miként az ős jász gyakorlatbannincs szükség templomra /sem lakásra/ hisz minden a Legfelsőbb temploma s lakása. Nincs Rajta kìvül !) Itt a lél sem tud előbbre jutni test nélkül, hát
ügyelni kell rá, de sem kényeztetésre, sem „túl”-zásokra nem szorul rá ! Legtöbbször itt is a „kevesebb
a több” érvényesül. Nincs elterelő hatás, egyhegyüséget zavaró/gátló/kizáró körülmény. Az emberlét
természetesen nem puszta anyagcsere, különösen
nem vágyak hajszolása. Első helyen a tudatos lét emeli a többi létforma fölé, mely tudatosság -’jó’ esetben- Isten-tudatban is megnyilvánul, a tudatos életvezetésen felül. B.T.199. „…kötelességeit végző
eredményvágyelhagyó - ő az igaz hìvem Nekem nem
a tettről lemondó…” - tenni kell ! (Mikor - hol - kinek - mit - hogyan … csak tudatosan !) B.T.200. „…
tudd hogy csak az jó törekvő ki eredményvágytól
ment - elhagyása minden vágynak csak az ami kimenthet…” - mìg az ember nem ìgy tesz, addig
nincs menekvés az újabb és újabb születésektől. (Persze erre élvhajhász szkeptikus azt gondolja; „- Milyen jó is ez a több életes verzió. Újra és újra élvezhetek !” - csak hogy ez bizonytalan. Mivel nem anyagi/testi vágyak hajszolása-, élése- és kiélése az
emberlét feladata, értelme, célja, hát az újabb életben a korábbi habzsolásnak gátjai adódnak. A szerves folytatás az életről-életre gyarapodó lelki értékek halmozódása terén jut érvényre, nem az ez ellen ható káprázatokban. (Ahhoz, hogy valakinek
bármiből is „túl” sok legyen az a máshol gerjesztette
hiányok okán a „túl” kevés eredményre vezet. A most
sokban dúskálók, az új életben a kevésben szenvedők
„kasztjába” jut. Az „Egyszer fent, máskor lent!” nem csak egy életen belül igaz.) B.T.201. „…összekapcsolódást kezdő gyümölcsözőn cselekszik - ám
ki fejlett lelki útján az tenni sem igyekszik 202. aki
útja csúcsára ért az kìvánságnélküli - tesz de annak
eredménye nem vonzza s nem érdekli…” - tesz is
nem is, azisnemis. B.T.83. „…mondtam jó Jas kettős
út van tett vagy tudás művelés - gondolkodó tudás
útján más önzetlen jön felém…” B.T.85. „…földi
lény a tétlenségben pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat mint késztetés szeszélyben…”
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az aki vágyón cselekszik háromféle díjat lel - kedvezőt vagy kedvezőtlent netán pedig kevertet
Mivel vágy is háromféle (jó- szeszélyes- nemjó) hát
az eredmény sem lehet más meghatározottságu. Érdemes újra „szemezgetni” Bizalmas Tanìtás vágyvonatkozású intelmeiből. Jas bánkódott ős jász vitézek elvesztén. Ám az Úr felvilágosìtotta; B.T.37.
„..szent volt a harc Kuru mezőn isteni elrendezés*
- elkerülhetetlen végzet elhullt sok agg s hős legény…” - (* a kuruksetrai összecsapás nem puszta
emberi nézetkülönbség-rendezési próbálkozás volt.
A Legfelsőbb „szervezte” -rendelte- meg azt.) B.T.
38. „…nemes törzsfő ha bújt volna testét bizton
menti meg - de a törzsnek többé fője gyalázatban
nem lehet 39. tudták ők ezt hát megvìvták végső
csatájukat ott - ìgy az árvák szeme előtt minden jó
lél fenn lobog 40. ott lobog a dicső példa hiába az
árvaság - bármìly nehéz is a sorsuk előd példa fáklyaláng…” - Az önfeladó/önfeláldozó példamutatás, nem csak hadban erény, de bármi szolgálatban.
B.T.41. „…nekik akik csatát vìvtak mindent kellett
adni fel - egynek kellett lenni fényben testük vészben hagyva el…” - Győzelem lehetőségének dicsősége sem vakìtotta el a jász ősöket. Kötelességteljesìtőn élték meg sorsukat végezték dolgukat - barát
megsegìtése, nemzetség dicsőségének emelése. B.T.
42. „…önös vágyuk félre tették tűrték sorsuk folyását - aki ìgy él bűn nem éri túllépi a léthatárt 43.
ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől ìly lét bűntől mentesìt 44. ilyen
módon legcsekélyebb törekvés is megsegìt - bizonytalan tévelygésből szilárd úton elindìt 45. tudd hogy
aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz…” - a vágyón cselekvő, Kuru mezőn elesettek is háromféle
„dìjat lel”-tek; kedvezőt - amennyiben felszabadultak, kedvezőtlent - amennyiben elhagyták testüket
és olyan kevert eredményre jutottak, amit a hátramaradottak nehezen tudnak értelmezni. Mivel a
jász ősöket nem vágy tüzelte a harcra, hanem baráti
kötelezettség, ìgy Ők „csak” a felszabadulás dìját
érték el. Lelki törekvő nem kaphat más bìztatást,
mint; B.T.53. „…ne légy tétlen ne is higgyed eredményvágy megsegìt - ne káprázzon szemed fénye
tedd mit kell és bìzva bìz 54. tett gyümölcsét sose
vágyjad egyformán élj rosszat jót - ha ìgy teszel
nem ér hiba…” B.T.57. „…el nem múló örök helyre vezet útja azoknak - kiket kéjvágy vagyon hìrnév
hatalomvágy nem mozgat 58. nem zavar már meg
mit hallasz vagy az amit hallottál - hogyha ìgy állsz
mindenekhez mi körülvesz amit látsz 59. ha misztika ha bűvölet vágyaidtól távol áll - bennem nyugszik már tudásod sötétségből kitalálsz…” - majd
ìgy folytatja Avatár Balarám Jas tanìtását; B.T.61.
„…ki elhagyja Jas barátom földi vágyak garmadát s önmagában biztont talált veszti elme játékát…” -

66. „…de tudd marad abban is vágy aki önfegyelmezett - egész addig mìg Legfelsőbb tisztult szìvét
nem érte…” - lám nem csak az elme tisztogatása a
fontos, de szìvünket sem hagyhatjuk gondozás nélkül. Ha „lefordìtjuk” szìv és elme dolgát, nem
használható más kifejezés, mint érzelem és értelem.
Mikor tisztátalan szìv diktál, akkor még a józan elme is megtéved, hiszen; B.T.67. „…még az oly bölcs
férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket megmozgató erőimnek rohamja 68. aki szìvét reám tárja külön lát ált és valót - sziklaszilárdságban marad
érzékeit uraló…” - az érzékek adottak (mármint az
érzékelő képesség) ám érzékszervek minősége, értelem/intelligencia (ami az érzeteket „feldolgozza”)
művelhető. Műveletlenül ösztöntevékenységgé silányulnak -akár- emberi viszonylatok, reakciók, nem
beszélve a vágyakról ! Az érzéktárgyak világa -szinte- korlátlan, nem tudni kit mi érint/fog/ragad meg
? B.T.71. „…de a fegyelmezett elme vágykeltések
között is - mély békéjét mind megőrzi ha örökkön
bennem hisz 72. szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha
nem lesz esendő 73. szabályozatlan elmével kegyem
nélkül béke nincs - béke nélkül nincs boldogság elveszik a tiszta hit 74. hogyha érzékek közül csak
egy is lész zabolátlan - elsodródik az értelem mint a
szélfútta bárka…” - hiába szìvbéli vonzalom -akárjóra, a bölcs belátás nélkülözhetetlen. B.T.77. „…
élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - mìg a
bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78.
bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje…”
106. „…tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya
hajt - bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem
akar…” - ìgy még az is mindegy, hogy a dìj kedvező, kedvezőtlen, vagy netán pedig kevert. B.T.124.
„…ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem
kéjeleg…” - megszűnik a -végletes- „kettős-látás” kettős érzet. B.T.174. „…ki a tudás útját járja** ki cselekszik vágy nélkül - ki e kettőt egynek látja bölcs az
meg már nem szédül 175. önfegyelem hiányában
tisztulás nem kecsegtet...” (** lásd; B.T.437.-441.)
B.T.200. „…tudd hogy csak az jó törekvő ki eredményvágytól ment - elhagyása minden vágynak
csak az ami kimenthet 199. kötelességeit végző eredményvágyelhagyó - ő az igaz hìvem Nekem nem
a tettről lemondó…” 272. „…tudod Jas hogy lél testet ölt kettősséggel fedem be - irtózat és vágynak
harca örök lánc lesz elmére 273. de ki egységre jut
belül jámboran él rosszat jót - abban felsugárzik lényeg csak azt vágyja szolgáljon 274. azon alázatos ember aki öröklétre tör - teljes tudás birtokában önzetlenül Hozzám jön 275. ő az ki már tudja valóm…”
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öt oka van cselekvésnek ők az örök késztetők - kik a tudás elemzői egyre csak ezt hirdetők
B.T.103. „…nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs
mégis teszek - lásd be jó Jas ez a sorsunk tétlen senki
nem lehet 104. rest ha lennék elhiheted rosszpéldámat követnék…” - szólt az Úr, amivel egyben azt
is előre vetìti, hogy nem hogy nem szorul pihenésre
(mondjuk egy teremtést követően) de folyton aktìv.
Embernek is ez (volna) való, ha nem esne teljesìtési „túl”-zásokba. Mikor buddhista azt mondja, hogy
„Csak könnyedén” az annyit -is- tesz, hogy folyton
végezzük dolgunkat, ám olyan mérték-tartással, hogy
sose kelljen (fáradalmakat ki)pihenni. A könnyedén
való cselekvés természetes tevékenység, nem fárasztó teher. (Egyfajta hobby, miként jász számára
a munka.) A biológiailag elrendeztetetten szükséges pihenés nem a „túl”-hajszoltság kompenzálása,
hanem puszta regeneráció. (Ki gondolná, hogy testi
energiafelhasználásunk több mint 60%-át az anyagcserefolyamatok-, benne az emésztés teszik ki !) Tétlenséggel kapcsolatban vegyük a „legprimitìvebb”
létezési formákat, az atomi részecskéket. Kérdés;
„ők” mikor pihennek ? Csak, majd(an) a megnemnyilvánuláskor bekövetkező megsemmisülésüket követően. (Volna is nagy galiba, ha az atomok időnként nyugovóra térnének ! - Durva párhuzamként
fölvethető, hogy az élettelen létezési formák teremtődnek, fennállásukig végzik rendelt „szolgálatukat” majd adott időben megsemmisülnek. Ehhez
képest az élő létformák megszületnek, növekszenek
-közben betegeskednek- megöregszenek és meghalnak. Ebben a folyamatban az anyagcsere + védekezés + szaporodás + pihenés elrendezett körülmény.) Ha követnénk a Legfelsőbb -örökkön cselekvő- példáját, nem eshetnénk a restség vétkébe.
Mikor pihenés képpen emberek aktìv szabadidőeltöltéssel múlatják az időt, amitől elfáradnak, hol
van a pihenés ? A könnyedén végzett tisztes kötelességteljesìtés nem igényel kikapcsolódást, sőt pozitìv bekapcsolódást eredményez a Nagy Rend zavartalan működésébe. B.T.83. „… mondtam jó Jas
kettős út van tett vagy tudás művelés - gondolkodó
tudás útján* más önzetlen jön felém…” - (* Itt
vissza kell utalni életrendekre és emberi osztályokra.
A ’gondolkodó’ meghatározottság igen ritka, aktìv
gyakorlásának kellő ideje pedig a visszavonult életrend, úgy 75 év felett /!/ Tehát amikor Avatár
Balarám úgy nyilatkozik, hogy egyik út a tudás művelése, akkor az alapvetően a valódi ’tudás’ ismérveinek gyakorlása. Csak bevezető vázlatul; alázat +
nem ártás + hìján levő büszkeség + önfegyelem +
hű szolgálat + tisztaság + becsület + őszinteség +
egyszerűség + önzetlenség + türelem + változások
belátása + érintetlen derűs kedv + áléntudat elhagyása + nemkötődés semmihez … /lásd még B.T.
437.-441./ ) Megjegyezve, hogy pl. a „…házat asz-

szonyt fiat rokont társaságot kerülve…” a ’tanuló’
és a ’családos’ életrendben/életszakaszban nem követhető ( ! ) mìg a ’visszavonult’ (~ 50 év feletti) és
a ’lemondott’ (~ 75 év feletti) életrendben megvalósìtható. Mindebből kitűnik, hogy a tudás útja a
keveseké, a többség számára a tett van rendelve,
nem a tétlenség, -cselekvéstől elállás, mert hogy;
B.T.84. „…cselekvéstől tartózkodás visszhatástól
meg nem óv - nem tisztul meg lemondó sem önmagában az se jó 85. földi lény a tétlenségben pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat mint
késztetés szeszélyben 86. aki eláll cselekvéstől pedig
tüzeli vére - képmutató hisz elméje tenné mi kedvtelése 87. az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz
- s közben teszi ami dolga eredménytől független
…” - a következő B.T. szakasz konkretizálja az örök késztetőket, mint 1. sors + 2. helyzet + 3. hamis énkép + 4. érzék + 5. vágykésztette törekvések. Most meghagyva későbbre a kifejtő hozzáfűzéseket, ide kìvánkozik a ’szabad-idő’ mibenlétének
tanulmányozása. Komoly lelki törekvő -ha életét a
kötelességkövetés és a lelki gyakorlatok töltik ki(gyakorlatilag) nem rendelkezik szabad idővel. Minden pillanata (le)foglalt. Egyszerüsìtve a dolgot;
szabad időt úgy „nyer” az ember, ha azt „megveszi” pl. mások- és környezet (FöldAnya) kizsákmányolása/kihasználása révén szert téve olyan anyagi javakra (korunkban jellemzően pénzre), amely(ekk)el megváltani képes azt az időt, amikor ténylegesen- semmit-tesz, azaz olyasmit, ami sem
nem kötelező(ség) sem nem lelki emelkedést segìtő
tisztìtó tevékenység, egy szóval; hiábavalóságok.
Cselekszik, de kitéve a majd taglalandó késztetőknek, köztük első helyen hamis ön(én)azonosság-tudatának. Azonosulva az ember-tudattal, a valaki-ság
képzetével, hiúsággal, hatalmi-, uralmi-, vezetői
vággyal, javak terén követett telhetetlenséggel és
mindenfajta érzékkielégìtésre való törekvéssel. „Mert
megérdemlem !” - tévképzetben fetrengve. A jelen
szakasz második fordulatában emlìtett „tudás elemzői” azok a személyek, akik kötelezettségeiket végezve, vagy életrendjük szerint azt maradéktalanul
már elvégezve, gondolatban sosem hagyják el a
’tudás’ az ’igazság’ -benne Abszolút és relatìv- elemzését, sem pedig B.T.441. „…az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása…” - megközelìtést.
Mondhatják az ilyen személyeket filozófikusnak, de
ha már elvégezték rendelt dolgaikat, ugyan miért ne
emelkedhetnének fölé a sokság hétköznapi elfoglaltságainak, időmúlató hiábavalóságainak ? B.T.71.
„…de a fegyelmezett elme vágykeltések között is mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem
hisz…” - mely hit, gyakorlással tudatossá nemesül.
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helyzet és a hamis énkép érzék ami ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami elrendezés
Cselekvés/tett soha nincs ok nélkül. Bármìly’ tudat(ta)
lannak tűnik is -netán ösztönösnek- annak mindig oka
van. Minden cselekvés -történés- okozat, aminek oka
van. Az sem oktalan hogy adott felsorolás milyen (fontossági /?/) „sorrendiséget” gondol. Az előző szakasz
előrevetìtő hozzáfűzése a következő „sorrendet” állìtotta fel: 1. sors 2. helyzet 3. hamis énkép 4. érzék 5.
vágykésztette törekvések, miközben itt a „sorrend”
1. helyzet 2. hamis énkép 3. érzék 4. vágykésztette
törekvések 5. sors ami elrendezés. Ezt Avatár Balarám „sorolta” mìg az előbbit a hozzáfűző. A különbség oka abból ered(het) hogy mìg a Legfelsőbb
végére hagyta Önnön „közrehatását” addig a hozzáfűző azt vette előre. Ha alapul vesszük a hely-idő-körülmény szemléletet (ami mellőzhetetlen!) akkor is a ’hely(zet)’ kerül első helyre a cselekvésre késztetések közül. Már tudjuk, hogy máshol - máskor más körülmények között -akár- ~ugyanaz -mindigmás ! Egyik hely(zet)ben egyik késztető (hang)súlyosabb, mìg máshol-, máskor-, más körülmények
között a másik. A MINDEN-tudat -nyilván- azt a
körülményt tekinti (per)döntőnek, amiben az Úr
közvetlen hatása megnyilvánul, értsd: a sors* más
szóval, Isteni elrendezés(ek), mely(ek) a mindenek
(mindennek) együtthatásaként jut érvényre, rendszerint számunkra érthetetlenül, hisz minden körülményt -mi- nem ismer(het)ünk. (* egyéni-, vagy közösségi sors, ami lehet emberiség-, nép-, nemzetség-, vallási-, vagy más alapú /sors/közösség. Mindig vannak /eleve/elrendelt-, megváltoztathatatlan
körülmények -lásd; pl. Kali juga, vagy hozott- és
földrajzi/rasszbéli/kulturális adottság- és természetszerüleg megvan egyénnek és közösségnek fejlettségi szintje szerinti mozgástere, szabadságfoka, döntési lehetősége. ) A hely(zet) után következő hamis
ön(én)azonosság-tudat a legmarkánsabb késztető.
Ki kinek/minek gondolja/véli/tartja/hiszi/tudja magát, annak megfelelően viszonyul a körülményekhez, az fogja motiválni (meghatározni) hozzáállását
és tudatos-, vagy tudattalan cselekvésre irányuló
késztetését. Az egyéni meggyőződés fogja vezérelni
a viselkedést, netán a kezdeményező-, vagy elzárkózó-, befolyásoló-, vagy elszenvedő magatartást.
Adott hely(zet), bizonyos önmeghatározás/énkép
mellett az egyéni érzékelések szerint késztet cselekvésre. Az érzékelés milyenségét és minőségét nagyban befolyásolja az egyén érzékszerveinek kifinomultsága. Durva érzékszervek csak elnagyolt érzetet generálnak, mìg a finom-, kiművelt-, vagy egyéni
adottság(ok)nak köszönhetően érzékeny érzékszervek pontos(abb) üzeneteket továbbìtanak az értelemnek, azaz a működő -személyfüggő- intelligenciának. Az ìgy feldolgozott behatás(együttes) ösztökél a cselekvésre. Nem lehet azonban figyelmen kì-

vül hagyni a vágy „közreműködését” ! A vágy (mint
már tudjuk) -különböző féleségben/minőségben/
fegyelmezettségben-, vagy fegyelmezetlenségben …
- VAN ! Minél eltökéltebb a tudatosság, annál szabályozottabban jutnak érvényre az akár még gyarló
vágyak kikényszerìtette késztetések (is). Mind az öt
okozat-gerjesztő önmagában is nagy hatást vált ki,
azonban működésük együttesen jut érvényre. Nem
lehet egyik körülményt sem figyelmen kìvül hagyni.
Az örök váltakozás közepette nincs két azonos helyzet. Ugyan a hamis énkép általános, mégis egyénenként árnyalódik, hisz „Mindenki más !” Az intelligencia általánosságban is sokszìnű, hát még ha annak az érzetek feldolgozása terén gyakorolt hatását
kutatnánk. A négy „fő” vágy (hiúság, ami a hìrnév
iránti vágy megnyilvánulása és/vagy a hatalomvágy
és/vagy a javak iránti vágy és/vagy a sok árnyalatú
élvezetvágy) és az azok által generált késztetések az
előző három (érzék + hamis énkép + helyzet) ösztönző keretein belül „manifesztálódik” majd rendszerint „materializálódik”. Amìg „csak” gondolati
szinten jelenik meg, addig -nagyjából- láthatatlan,
de amint anyagi formát ölt, anyagi változásokat kiváltva jut érvényre, úgy a kezdeményezőre-, mint a
környezetre vissz(a)hatást eredményezően láthatóvá (is) válik, azaz mindjárt következményekkel jár.
A következmények pedig új helyzetet hoznak létre.
Jöhet az „Újratervez !” - parancs és soha nincs vége. Ez az okfejtés kerek(nek tűnik) figyelemmelkisérése azonban szinte mindig elmarad. Akik nem a
„tudás elemzői” azok nem is foglalkoznak efféle
„nem e-világi” megközelìtésekkel, különösen az „egyszerélünk” hìvei. Felgyorsìtott* világunk embere
nem szakìt időt elemzésre, dönt (?) „Ahogy lenni szokott !” - vagy „Ahogy szoktu(n)k !” (* mert hogy
nem csak úgy magától gyorsult fel a világ és nem az
Úr pörgeti ! A hamis önazonosság- és anyag/testtudat olyan viszonyokat hozott létre, amelyben Maya -Illúzió- Istennő káprázatai, teljesen elfedik az
emberlét igazi miértjeit !) A ’tudás’ kérdése, rendszerint megreked a tárgyi ismereteknél, vagy azoknál az információknál-, azokra való igénynél, ami
közvetlen hatással van a vágyott dolgok/körülmények alakulására. Praktikus és eredményorientált.
Az értelem és az érzelem „harca” úgy tűnik eldőlt,
az érzelem javára. Pillanatnyi szeszélyek, lobogóra
tüzelt vágyak kényszerìtő ereje nem ad teret a bölcs
gondolatnak. A jobb (agyi)félteke túlmozog az értelmi balhoz képest. (Aktuálpolitikai szintre terelve;
jelen korunkra az érzelem vezérelte jobb-oldal, fölébe kerekedett az értelmes bal-oldalnak. A közép
pedig örökké ingadozik, mint ’szeszély’ a ’jó’ és a
’nemjó’ között.) Lassúbb időkben arra is van (volt
és lehetne) lehetőség, hogy fékezzünk a pörgésen.
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helyeset vagy helytelent tesz ember oka mindnek ez - legyen az tett csak gondolat vagy akár a beszédje
Mindkét cselekvést ugyanazok a körülmények váltják ki, csak minden késztető erő ellentéte okán. Itt
egy harmadik „fontossági” sorrend kerül(het) elő.
Mìg a Legfelsőbb a helyzetet emlìtette előbb (B.T.
576.), hozzáfűző a sorsot (B.T.575.-nél), most nem
kerülhető meg az egyén önképe, kivel/mivel azonosul, kinek/minek gondolja/hiszi - tudja magát ?
Az emberi sokság meghatározó hányada testtudatban él. Úgy tudja, hogy ő = testi valója. Hiába van
lélek (amiről oly sokan beszélnek, sokféle értelmezésben !) hiába vannak lelki jelenségeket generáló
egyéni készségek (amit hitük/tudomásuk szerint az
anyagkombinációk fizikokémiai-biológiai együttese
hoz létre !) első az hogy „- Ember vagyok !” - ami
nem volna gond, ha ez a tudatosság a második helyre kerülne, a lényeg után. Nem lényegtelen az ember (ami itt most személyes testi valójának fontosságára kìván utalni !) de hogy változó anyagi/testi/
szellemi-, akár lelki mibenlétén túl, rendelkezik örök ’lényeggel’ (is) mely lényeg-, a lél → az ami igaz(i) valója. (Ember még meg sem fogan, nem
hogy megszületne, de épp ìgy mikor meghal, lényegalkotó lél-je mindegyik esetben VAN, hisz
örök ! mìg testi valósága hol terv, hol por és/vagy
hamu.) Tehát; aki Abszolút helyeset kìván tenni, annak azt lél alapú tudatszintről kell(ene) megtennie.
Relatìv helyeset test alapról is meg lehet tenni, amiből mindjárt kitűnik, hogy sem helyes-, sem pedig helytelen nem egysìkú. Relatìv helyes lehet Abszolút értelemben helytelen (mint ahogy rendszerint az is) és fordìtva. Az Abszolútra törők mindig
csodabogarak és ez még a legenyhébb „következménye” viselkedésüknek. Legáltalánosabb a kiközösìtés, végletes változat a bolondokháza, leszedált állapotban. Az előbbi jó lehetőség a valódi ’tudás’
gyakorlására; lásd B.T.440. „…társaságot kerülve
…” vagy B.T.287. „…elkülönülés az útja hátráltatást kerülvén…” - Mikor a helyzet a cselekvésre késztető, akkor fontos az érintett személy viszonya a
helyzethez. Mit akar abból kihozni ? Hogyan viszonyul az adottsághoz ? Maga gerjesztette, vagy adódott ? Nem mindegy. A MINDEN-tudat abból indul ki, hogy Istentől semmi nem független (miközben Ő valójában mindentől az ! értsd; semmi anyagi nem érinti meg !) ezért bármi alakul helyzetként,
az elfogadható. Ha kellemes, akkor gyanús (Maya
Dévi huncutkodik ?) ha kellemetlen, akkor nem értjük annak okát. Bárhogy is; éberség kell, tisztánlátásra törekedni kell, szìv bárhogy dobog, az értelem
nem aludhat, de mégis viselni kell jót-rosszat. B.T.
54. „…egyformán élj rosszat jót…” - ajánlja a Legfelsőbb. B.T.64. „…teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki
jó vagy rossz…” 149. „…jóban rosszban egyen-

súlyban kettősségtől mentes…” 189. „…jóban rosszban érintetlen derű bánat egyre megy - hiszen tudja
minden MINDEN nincs rajt kìvül semmi sem…”
273. „…de ki egységre jut belül jámboran él rosszat
jót - abban felsugárzik lényeg csak azt vágyja szolgáljon…” 343. „…egyenlőség jóban rosszban…”
427. „…dicséret vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása…” 588. „…jót
és rosszat egyként élő alázatos cselekvő - érintetlen
mindenektől jó az ilyen törekvő…” - nyilatkozza ki
maga a MINDEN. Tenni kell, a nemcselekvés nem
helyes, van hogy még a helytelen cselekvés is jobb a
tétlenségnél; B.T.116. „…önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint hogy másét akár
végzed tökéletesen…” - nem létezik hibátlanság (kérdés; mennyire terjesztjük ki a vizsgálódás körét ?) B.T.609. „…hogyha ember hibákkal is kötelesség
szerint tesz - bűn nem éri mintha másét végzi tökéletesen…” - Ám Avatár Balarám nem csak tettekről szól, ott vannak a gondolatok és a (nemegyszer)
üres beszéd is. Ezeknek is ugyanazok a kiváltó okai;
1. helyzet 2. hamis énkép 3. érzék 4. vágykésztette
törekvések 5. sors (ami elrendezés). Helyzete válogatja a -gerjedő- gondolatokat. Téves ön(én)azonosságtudat gombolyìtja gondolat fonalát, mìg elvonatkoztathatatlanná válik a téves alaptól. Megtévedt alapokról csak megtévedt gondolat ébredhet.
(Nem biztos hogy hamis, de nem tévedhetetlen.)
Az érzékek kifinomultságuk szerint keltenek ilyen-,
vagy olyan gondolatot, aminek minősége nem a kiváltón múlik, de az észlelőn, annak intelligenciáján.
A törekvés elvonhatatlan a gondolattól. Még ösztönös cselekvéseket is gyakorta tudatos gondolatok
hoznak mozgásba. A vágy ami fűt, ösztönt ösztökélve; „- Tedd meg !” - bìztat, nem számolva annak
következményeivel elkövetőre és elszenvedőkre sem.
A vágy számára (ami sosem személy !) mindegy, hogy
helyes-, vagy helytelen az amire készteti alanyát. A
sors pedig az Isteni elrendezettség komplexitásában
a cselekvő/gondolkodó/beszélő -személy- mindenségének összlet végkövetkezménye. Vannak a hozottak, épp ìgy a ma történései és azok a még meg
nem történtek -de befolyásoltak- amelyek felé
embert gondolatai sodorják (elkerülhetetlenül). „Hallgatni arany !” - szól a népi regula, miközben az
ìró- (talán nem véletlenül; -nő) nem mondhat mást,
mint; „Beszélni kell, mert a hallgatásnak egész fészekalja rút, fekete kisgyereke születik: a félreértés,
a sértődés, a megbántott önérzet, a kétely.” (Szabó
Magda) - amire a „Kisherceg” (férfi ìrója) „A beszéd csak félreértések forrása !” - a róka szájával.
Egyik sem mentes a B.T.576. „…helyzet és a hamis
énkép érzék ami ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami elrendezés…” - kényszerìtő erejétől.
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mit sem lát ki magát hiszi minden változás okán - éretlen ki így cselekszik nem látja mi valóság
„- Ki vagyok én ?” - marad el a kérdés örökkön önmagunkkal szemben, vagy ha mégis felmerül, jönnek a sztereotìpiák; név-, nemi- és/vagy globális
szintű hovatartozás-, rassz-, nép-, nemzetség-, testi
való-, státusz-, pozìció-, foglalkozás-, családi állapot- s megannyi olyan szempont szerint, ami folyton változhat s változik is leginkább. A legvégén
pedig minden megváltozik, amikor a nagy becsben
tartott test, a lél távoztát követően bomlásnak indul. Vége. Tényleg por és/vagy hamu lesz (temetkezési megoldás függvényében.) De ilyenre nem is
gondolunk, hisz az élet szép - talán néha, kinek-kinek, az is. Másnak meg sanyarú vergődés, kudarc,
panasz, elégedetlenség. Az az „öntudatos” személy,
aki mindenek okaként önmagát és személyes vágyait, törekvéseit, képességeit hiszi/gondolja, az mit
sem tud az igaz valóságról. Mert hogy nem körülöttünk-, egyének körött forog a világ ! és mégis,
hisz lényegi lényünk sorsa függ anyagi/testi valónk
mikéntjétől. Felszabadulhat-e, vagy marad a rabság?
Ha lassan szemlélődve, megállnánk egy-egy pillanatra (vagy tovább) és megpróbálnánk megfejteni a
történést, akkor végig kéne járni a cselekvést okozó
körülmények stációit. Első állomás a hely(zet) amibe keveredtünk, vagy amit kiharcoltunk vágyunk, akaratunk, törekvéseik nyomán. És adódik a kérdés:
Akartuk, vagy akarjuk azt ami van ? Tűrjük/viseljük, vagy küzdünk benne s ellene ? Csak meg értjük
egyszer (vagy majd belátjuk), hogy semmi nincs ok
nélkül, még akkor sem ha fogalmunk sincs az okról. Lehetünk hìvők, vagy hitetlenek, az események
nem állnak le/meg. Lehet menni vakon is, lehet látónn vagy azt remélőn, ám a változás(ok) oka nem
testi valónk. Meg egy kicsit az is -azisnemis- hisz az
elme is a test része, anyagból van, még ha gondolatai anyag-felettiek is. Anyagfeletti a gondolat és az
is, hogy magunkat kinek/minek gondoljuk. Ritkán
jön a megvilágosodás és sosem csak úgy magától.
Második állomás a hamis önazonosságtudat, ami
már hamissággal kezdődik, hogyan láthatná (át) az
igazat ? Ez a hamisság a cselekvő ? Leginkább ìgy
hisszük. Igen hisszük, mert tudatosak nem vagyunk
felőle, mármint a hamis kilétünk felől ! Meg úgy is
tudjuk, hogy „Mindenki a saját/maga sorsa kovácsa
!” - ami igaz is, meg nem is, de még nem járunk az
5. (vég)állomásnál, a sors-nál (ami elrendezés). Ifjú
ember bizton hiszi, hogy ő a cselekvő és bármit elérhet (erre még jól jövedelmező tréningek is vannak
- mármint a trénernek jól jövedelmező.) Tekintsünk
vissza egy pillanatra egy nagyság múltjába, Macedóniai Nagy Sándor végakaratába. Halálosbeteg ágyán három kìvánságot sorolt tábornokának: 1. Azt
akarom orvosaim vigyék a koporsómat 2. Azt akarom, amikor koporsóm leszáll a sìrba, a temetőbe

vezető út tele legyen szórva mindazzal a kinccsel, amit valaha megszereztem, szórjátok szét az aranyat,
az ezüstöt, a drágaköveket. Mindent, amit a kincstáram őriz. 3. Azt akarom, a kezeim lógjanak ki a koporsómból. - Tábornoka értetlenségére a következőkkel világìtotta meg végakaratát Alexandrosz:
Tudnia kell mindenkinek, a halál ellen még a legjobb orvosok is tehetetlenek. Tudnia kell mindenkinek, hogy a vagyon, a gazdagság a csillogó drágakövek csupán a földi lét gazdagsága, amely odaátra
nem vihető, ìgy igazából semmit nem ér. S a kezeimet lássák, hogy tudják, hogy üres kézzel jöttem e
világba s üres kézzel távozom innen. - 32 éves volt,
majd épp a krisztusi korban, de alkoholista, kicsapongó életvezetése nem engedte meg hogy más utat választhasson abbéli életében. A harmadik állomás az érzékek birodalma, melyek nem kevésbé hamisak mint az éntudat. (Itt most nem az érzéki élvezetekre kell gondolni, hanem az érzékelésre, amit
az érzékszervek által érzékelt érzetek vétele és feldolgozása jelent !) A sokságalkotó ’élvezkedők’ „Hiszem ha látom !” - hitvallása, nem csak a látásra vonatkozik, de mindenek megtapasztalására. Új és új
istenkìsértések. Sok vallási iskola is arra tanìt, hogy ~
„…ember, azért kaptad a Földet, hogy uralkodj…”
- hát hogy ne gondolná a sokság, hogy minden helyzeteknek is képes ura lenni ? Negyedik állomás a
vágykésztette törekvés. Alaphelyzet a vágy, ami amìg szabályozatlan, addig leginkább a ’szeszély’ kötelékében késztet, mindenféle ’nemjó’ törekvésre.
Az ötödik állomás pedig a sors. Hiába kovácsoljuk
-ìgy, vagy úgy- szorgosan, senki nem tudhatja, hogy
mit hozunk a sok-sok korábbi életből és mi az a kavalkád, aminek forgatagában a vissz(a)hatások (karmikus következmények) együtthatnak. Ehhez a legelszántabb akarás is kevés. Két lehetőség van lelki
ember előtt; az érintetlenség; a „Vele, de nélküle”
szellemében és az elrendezések elfogadása, hisz a
teljes 5. képlet ìgy hangzik „sor ami elrendezés”
(B.T.576.) Mi magunk is leginkább okozatok vagyunk, mint sem valódi okai változásgerjesztéseknek. Természetesen a szándék mindig ott matat. Akarni, hatni, megváltoztatni, uralni… majd haszonélvezője lenni a kìvánt eredménynek. A nemkìvánatosak persze a „gonosz” művei, meg más rosszakaróinké. Tudatlanul is tudja az emberi létforma,
hogy Isteni gyökerei vannak s mert ez a lél alakjában valóban ott lapìt, veszi a bátorságot teremtésre,
működtető fenntartásra és nemegyszer pusztìtásra
is. Sajátos módon, romboló tevékenysége célpontjai
leginkább mások „teremtettségei” és sajnos gyakorta önmaga, éretlen-, önpusztìtó életvitelével. Van
hát még bőven mit tanulni mindenkinek, ha meg
nem is váltódik, de legalább nem bután hal meg.
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hamis éntudattól mentes értelemtől vezérelt - harcosként akár ha öl is elrendezés szerint tesz
Bármi(lyen) élet kioltása ’nemjó’ - nem csak egyszerűen nem jó, de ember tisztulása, szellemi emelkedése, lelki fejlődése szempontjából ’nemjó’ kötőerővel terhelt. Márpedig lelki törekvőnek a ’nemjó’tól tartózkodnia kell(ene) ! Számtalanszor merül fel
a feltételes mód használata, ami nem azt jelenti,
hogy vagy úgy van(lesz), vagy nem, hanem a szabad
választás lehetőségét. A döntés előtt álló követheti
is az ajánlást és figyelmen kìvül is hagyhatja -hisz
szabad !- más kérdés, hogy egyik vagy másik (ellentétes) döntésnek megvan a maga vissz(a)hatása ami
’jó’ esetben ’jó’ , ’szeszély’-ben ’szeszély’-es, mìg
’nemjó’ döntés esetén ’nemjó’ irányba sodor, azaz
Istentől el felé. Nem Belőle ki, hisz nincs Rajta kìvül, de a Hozzá való vonzalomtól, -törekvéstől el.
Nem tilos Isten ellenébe tenni. Ezt csak demagóg
képmutatók állìtják, hisz ha ìgy volna, akkor nem
volna a Tőle kapott emberi szabad akarat. Amit a
Legfelsőbb pl. itt (jelen szakasz első fordulatában)
emlìt, az az olyan körülmény, amikor lelki törekvő már- mentes a hamis éntudattól -tehát tisztában
van valódi kilétével- és értelme ez által vezérelt. Ha
ìgy van, akkor aki/ami tesz -akár bűnöset- az a test
és az abba burkolt elme tévképzete nem pedig lényegalkotónk műve ! A Bizalmas Tanìtás a korszakváltó Kuru mezei csata után hangzott el. A mai ÉNY indiai területen bekövetkezett -minden részesének- sorsfordìtó ütközet lezárta a történeti (nem
történelmi !) bronz kort (a Dvápara jugát, a betegségek és szenvedések megjelenésének korát*).
Kezdetét jelentette a Kali juga eljöttének. (* Mìg az
aranykorban, az igazság korában, a Szatja jugában
az erkölcs 100 %-os, a Tréta jugában -ezüstkorban- 75 %-os, ebben a korszakban már 50-50 % az
erkölcs és a bűn aránya -világosan érvényesül a binaritás alapú kettős/ség/ világ kétpólususága; ’jó’ és
’nemjó’ közötti hullámzás, a ’szeszély’ kötelékébenA negyedik korszakban, a Kali jugában az erkölcs
már 25 %-ra csökken, majd fogy el teljesen az újabb
aranykor kezdetére, úgy 427 ezer év múlva.) Jelenleg a Kali-juga elején élünk. Teremtettségünkben
minden nagyon árnyalt. Hiába van nappal és éj,
mindig köztük van a pirkadat és az alkonyat. Hiába van nyár és tél, köztük a tavasz és az ősz. Fejlődés sem csapásszerű, mindig vannak finomabbdurvább átmenetek. Ember tisztulási folyamata is ilyen. Lehetnek megvilágosodás szerű pillanatok,
mégis annak megvalósìtása időbe telik. Megtudhatja
valaki, hogy ő valójában nem anyagi/testi valója,
hanem anyagon túli 100%-osan halhatatlan lelki
lény, ennek tudatosulása, különösen pedig megvalósìtottsága gyakorta nem megy végbe egy élet során. A sok-sok születés is azért van, mert mindig
vannak átmenetek. Hol itt, hol ott tisztul, nemese-

dik egy egyén s jut el ’gondolkodó’ tiszta ’jó’ szintjére. Még akkor sem biztos a felszabadulás, hisz a
szabad akarat folytán még az ilyen személy is dönthet úgy, hogy ő itt szolgálná a Legfelsőbbet -kisebb
nagyobb közösség, vagy az emberiség érdekébennem pedig Isten Bizalmas Benső Hajlékán. A ’gondolkodó’ létet megelőzi az ’uralkodó’ sors, amikor
az egyén ez által meghatározott, szanszkrìtul ksatrija.
Az uralkodó „kettős” jegy, vezető és/vagy harcos
egyben. Nagyjából; béke időben uralkodó/vezető,
háborúban harcos/katona. Nem szabad eltévedni !
Az „uralkodó” nem a megszokott legfőbb világi-,
netán vallási hatalomgyakorló ! A „vezető” nem a
hétköznapi értelemben vett vezető(beosztású) személy, legyen akár miniszter (aki valójában szolga, a
szó nemes értelmében ! A világi hatalom éppoly átmeneti, mint minden aminek kezdete van, hisz épp
úgy véget is ér, miközben az ’uralkodó’-i meghatározottság nem szűnik meg egy életen belül !) A „harcos” nem a világi harcias(kodó), hadakozásra vágyó
ember ! (Nem a sportoló, akit mások legyőzése tüzel, majd sütkérezés a -tiszavirág életű, hamis- dicsfényben.) Mìg a „katona” sem az, aki egyenruhát öltött, még csak nem is a hadsereg vezérkarának tagja
! A valódi ’uralkodó’ teljes szellemi nagyságában méltó úgy a vezetésre, mint csatában a harcra. Már tudjuk, hogy napjainkra semmi nem érvényesül tisztán !
Itt is -ezen vonatkozásban is- minden átmeneti és a
kisebb ellenállás szellemében az alacsonyabb fejlettségi szinthez közelebb áll. A ’gondolkodó’ meghatározottságú, mégis csak közelebb áll az ’uralkodó’-i
helyzethez (lásd; lelki-, szellemi vezetők, egyházfők,
stb.) Az ’uralkodó’ inkább a ’nyerészkedő’ megnyilvánuláshoz húz (lásd; hatalmon lévők harácsoló magatartása.) A ’nyerészkedő’ inkább ’élvezkedő’-ként
viselkedik, mint sem gondos gazdálkodóként (lásd;
javaik élvezeti célú használata.) Az ’élvezkedő’-nél
már nemigen van lejjebb, legfeljebb a kasztonkìvüli
(emberi osztályba nem sorolható) állati-ember lét,
ami igazából csak alakilag/biológiailag tekinthető embernek, de ’élvezkedő’-k erre tendálnak, nem feljebb. Lejjebb könnyebb. A süllyedés-, a hanyatlás
mindig egyszerűbb az emelkedésnél, bármi téren.
(Aki nem hiszi próbáljon ki egy lépcsőházat  ) A
B.T. elhangzása előtt, a Kuru mezei csata idején
még léteztek méltó harcosok, akik tudták hogy sorsuk az a nemes küzdelem, amit az Úr rendel. Nem
a mai értelemben vett általános küzdés -mindenekkel és mindenkivel- de az elvárásnélküli, kötelességteljesìtő harc. Ott az ölés szent küldetés volt (nem
úgy mint napjaink dzsihadistái esetében, akik félreértelmez/tet/ve Mohamed szavait, nem az ember
voltuk nemesìtése terén végzendő belső küzdelmet
követik, hanem kìvül hadakoznak, értelmetlenül !)

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
580
tudás ami tettre késztet tudó és tudni való - tevő tett és az eszköze e három mi mozgató
A szakasz két „hármasságot” közöl a cselekvéssel
kapcsolatban - egyfelől; 1. a tudás 2. a tudó 3. a
tudni való - másrészt; 1. a tevő 2. maga a tett 3. az
eszköz (ami közrejátszik/közrehat) Ezek az öt cselekvésre késztető felett* vannak. A ’tudás’ ami
szintén a ’tett’ vagy tenni akarás késztetője -itt (jelen szövegkörnyezetben) egyfajta- gondolati felkészülés -is- a tettre, valamint maga az aki a ’tudás’
birtokosa, aki tud. (* B.T.576. „…helyzet és a hamis énkép érzék ami ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami elrendezés…” - más szóval; 1. a
helyzet 2. a hamis énkép 3. az érzék 4. a vágykésztette törekvések 5. a sors, ami elrendezés.) A
’tudó’ a ’tevő’ egy személyben a cselekvő személyisége, egyénisége ≈ aki tesz. Tudása és tevékenysége
-különösen annak módja- egyénfüggő. Ahogy „Mindenki más” ugyanazt -akár ugyanakkor és ugyanottmás, másként teszi. (Még ha a teljesen beszabályozott összeszerelő szalag-, vagy „robot”munkát veszszük is alapúl, azt is -hiába külsőleg ugyanolyanegyénenként más és más belső folyamatokat tükröz s közben gerjeszt.) A ’tudni való’ az ’eszköz’ a
cselekvés tárgya, amire a tett irányul. Ezek az öt
okon túli további mozgatók. Ahhoz hogy valóban
tudatos cselekvések sorozata szegélyezze lelki törekvő életét, gyakorta kell(ene) időt szentelni efféle
elemzésekre. Nyilvánvaló, hogy az un. normális élet(vitel) ezt nem teszi lehetővé. Sokféle ok miatt
olyan reflex-szerű viselkedésünk, amiben legáltalánosabb az „Ahogy szoktuk !” - megoldás. Tekintve,
hogy az un. aktìv életszakaszban (’tanuló’- és ’családos’ életrend) meglehetősen túltengenek a külsőés az azokkal párhuzamos belső ingerek, szinte kivihetetlen időt szakìtani ama bizonyos elemző szemlélődésre. Egyfelől vannak a hagyományosságok („Ahogy szokás”) másrészt a fokozatosan beidegződő
reflexek. Mindkettőben nagy szerep jut a neveltetésnek, ami nem csak családi-, iskolai hatások viszszatükrözése, hanem valamennyi ingerre adott szubjektìv reakció. Semmiképpen nem szabad megfeledkezni a „vallási” környezetről, melybe az ateista,
materialista szemléletmód is beletartozik. Sőt, e
kettő majd’ mindig keveredik is. Megrögzött ateista
is nap, mint nap felsóhajt: „- Na hál’ Isten !” vagy
„- Hála Istennek !” - melyek hiába tűnnek üresnek,
a nagy elrendezésben „halló fülekre” találnak. Nincs
semmi következmény/vissz(a)hatás nélkül ! De ott
vannak a mélyen (?) vallásosak akik ugyancsak naponta szegik meg vallásuk szabályait (az azokon túli
Abszolút erkölcsi szabályokról nem is beszélve !) különös tekintettel azokra az esetekre, amikor hibás
egy tanìtás, vagy hibás a helyes tan értelmezése,
vagy helyes tan, helyes értelmezése hibásan kerül megvalósìtásra, átültetésre a hétköznapi életbe(n). A tu-

dás minősége perdöntő a tudó tettre késztetésében.
Az első fordulat a tudásról - a tudóról - és arról
szól, hogy mit is érdemes/kell(ene) tudni cselekvés
előtt, a második fordulat pedig -lényegileg- a ki mit - mivel; körülményre hìvja fel a figyelmet. Egy
bizonyos, már a kereső ember sem teheti meg, hogy
csak ösztönei-, szìvbéli szeszélyei szerint cselekedjen, hát még az a gyakornok, aki már belekezdett valamely -konkrét- lelki út követésébe. De épp ìgy az
a teljesen anyag/test-tudatú egyén sem, aki -bizonyoshagyomány (szándék/a/ szerinti) követője. Mindegyik esetben szükséges az a fajta tudatosság, hogy
megismerkedik az eszményìtett szellemiséggel, megpróbálja azt értelmezni és magáévá tenni, majd beépìteni viselkedésébe. Mivel napjainkra -már jó ideje- az érzelmi meghatározottság, az érzelmi töltet fölébe kerekedett az értelmi megközelìtéseknek, ìgy
nem lehet azon csodálkozni, hogy az elmélyülést a
pillanatnyi hevületek váltották fel, mindenekben a
szélsőségek az uralkodók. Nincs idő és igény sem
az elmélyedésre. Az alaposság lassú. A pörgő világ
embere egyre szűkebb információkra támaszkodik,
szinte csak jelszavakat skandálva, amelyek értelmezése ugyan csak kétes (értékű). Sokan elìtélik-, lekicsinylik a mantrázás erejét, pedig a sokat szajkózott
üres szavak is erőt képeznek. Bár pusztìtót, degradálót, de erőt s ezt azok is tudják akik alkalmazzák
különböző érdekeik élérése érdekében. Megtehetik,
hisz a sokság nem gondolja meg a helyzetet/hely
zetét, -igazi kiléte kiben/miben létét, -érzékei becsapottságát, -eltompìtottságát, -alantas vágyai feltüzeltségét, de nem fordìt figyelmet arra sem, hogy
mi- s milyen az a tudás**, ami -bármi- tettre készteti. (** a ’tudás’ itt is inkább a tárgyi tudást jelenti,
információk halmazát, leginkább rendezetlenül, nem
a valódit !) Van olyan -nem teljesen alaptalan- megközelìtés, ami az általános embert marionett bábuként kezeli. Vannak a mozgató szálak, amit valaki-,
vagy valami önkényesen rángat és a báb tehetetlen
a zsinórok kényszerével szemben. Ez igaz is, meg
nem is -azisnemis- hisz a kényszeres késztetések tudatlanságban elkerülhetetlenek, de nem vagyunk tudatlanságra rendelve ! Sőt; bennünk -mindenkibena teljes Isteni tudás, amit lényegi lényünk a lél hordoz, bár béklyóba kötve. Mint a kényelmetlen-,
szűk ruhát ha ember leveti, úgy lehet szabad(abb)
mozgást engedni a lél számára, ha nem a kényszerességek-, a(z) (el)rendelt cselekvésre-késztetések a
vezérlői tetteknek, cselekedeteknek, rossz szokásoknak, berögzött hamis hagyománykövetéseknek.
Ügyelni kell a „tevő”-re, formálni kell azt, ügyelni a
„tett”-re, ami lehet durva, de lehet választékosan kifinomult is és az „eszköz”-ök széles tárházából az értelem segìtségével választható az ami ’jó’ felé visz.
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miként minden háromféle jó nemjó és szeszélyes - így tudás is három féle mint tett s kinek tevése
A kötőerők „…A MINDEN erői mik mindent áthatva, minden égit és földit magához ragadva, hatnak,
hátráltatnak, megkötnek, lefognak, szabad szellemnek kiutat nem hagynak.” - szól BBB „MINDEN”
cìmű B.T. esszenciájának záró gondolata, mert
hogy a kötőerőktől teremtettségünkben semmi sem
mentes. Nem mentes jó - szeszély - nemjó alól sem
tett, sem annak (meg)tevője. Hiába gondolnánk,
hogy tőlünk függetlenül zajlanak a bennünket érintő folyamatok s hogy alig van (rá)hatásunk cselekedeteinkre, a kötőerő-béli meghatározottság nagyban befolyásolja az események megtörténtét, vagy
épp azok elmaradását. Mikor az un. -Isteni- elrendezésekről esik szó, az nem azt jelenti, hogy az Úr
folyton arra ügyel miként csetlünk botlunk, de mindenek komplexitása úgy hat s jut eredményre, ahogy azt az elrendezés lehetővé teszi. Már tudjuk,
hogy sem szerencse, sem pedig véletlen nem létezik. Akárhogy értelmezhetjük a történéseket, ha
világos volna az összjáték minden eleme, fel sem
merülne, hogy csak úgy történhet bármi is. Mindebből következik, hogy ha lelki fejlődésről beszélünk (mert hogy ezen oldalak nem az anyagi/testi
boldogulás megfejtését kutatják !!!) akkor más az
útja ’jó’ uraltnak, ’szeszély’ fűtötte embernek, vagy
’nemjó’ terheltjének. Ezért nem mindegy, hogy ki
mivel társul, mivel kerül kapcsolatba s azzal menynyire azonosul (legyen az eszme, tevékenység, személy/ek/, étel/ek/, ital/ok/ s megannyi kapcsolódás). Nem oktalan a népi regula; „Ki mivel … attól
…” - Első helyre természetesen a cselekvő személy(e) kerül és csak azt követik annak tettei. („Ne
azt nézd mit mond, hanem azt hogy ki mondja !”)
Isten személy*. Minden lél személy**. Minden
ember személy. Majd mindezen személyességeknek
vannak személytelen kisugárzásai, hatása. (* Hiába
van személytelen aspektusa is ! - ** Hiába lényegalkotója akár élőnek, akár élettelennek !) A tett -maga- személytelen, hiába követi el személy és személytelenségében is jó-szeszély-nemjó befolyása alatt áll; keverten, de mindig valamely kötőerő túlsúlyával. Ez jelenti a meghatározottságot. Megint
leragadva az étkezésnél, aki csak ’nemjó’ kötelékébe
tartozó*** élelemmel épìti anyagtestét, az azokból
eredő kötőerő nem múlik el hatástalanul. (***
’nemjó’ /tamasztikus - azaz a tudatlanság kötőerejébe tartozó-, az által meghatározott néhány étel:
borjú és marhahús, hal, gomba, hot dog, kolbászok,
felvágottak, szalonnák, szardìniák, olajban-zsìrban
sült ételek, valamint a sóban és ecetben tartósìtott
ételek. Mindenféle rövidital s egyéb aperitif, pálinka, bor, stb. - ha belegondolunk a magyar kulinaritás hungarikumjaiba, mind ide tartozik ! Mikor viszonylagosságban történik az értékelés /relatìv mér-

cével/ olyankor az egyszerű magyar csak annyit
mond: „- De hát máshol és mások is ezt /t/
eszik !” Mi a globális következmény ? A tudatlanság erősödése, hiába bármi tárgyi tudás, vallási elkötelezettség, vagy technikai vìvmány.)
Aki tudatlanságból épìtgeti testét és ezzel szellemét is, azt nem képes nemes tudás vezérelni cselekedeteiben sem. A tudatlan tettek ’nemjó’ eredményre vezetnek. Már kész is a képlet, csak
oktalan elmék meg ne tudják  Bár nincs semmi félnivaló, hisz hiába a ’jó’ szó ’nemjó’ vagy
akár ’szeszély’**** által meghatározottat meg nem
érinti. (Miként a funkcionális analfabéta, aki ismeri
a betűket, képes el is olvasni a szavakat, mondatokat, de értelmüket értelmezni-, felfogni képtelen. **** ’szeszély’ /radzsasztikus/ ételek: csirke, pulyka, bárány, sertés, tojás. Fűszerek közt pl. só, erős
paprika, fekete bors, vörös- és fokhagyma ... ìzesìtők, savanyú és keserű ìzű ételek. Élénkìtő szerek,
mint a kávé, tea, cukor, méz, cola, kakaó, csokoládé. Szeszély uralt pl. a sör is.) Hiába hangzott már el
e felsorolás -vázlat- a B.T. hozzáfűzéseiben, a tisztánlátás érdekében nem árt újra és újra megismételni. (ha lepereg, ha nem) Tett legyen bármìly’
személytelen, mégsem független (meg)tevőjétől. A
cselekvő pedig nem mentes mindannak hatásától,
amivel kapcsolatba kerül. Itt pedig már sokkal meszszebb mutató körülmények vannak, mint -az ugyan
egyáltalán nem lényegtelen- táplálkozás. Ott vannak
a különböző pótcselekvések; a dohányzás, a drogok, a szexuális aberrációk … de megkerülhetetlen
a szerencsejáték (minden ága-boga). Különös területe az emberi viselkedésnek a sok, un. szabadidős
tevékenység. Bár tudható, hogy túlnyomó többségük lelki értelemben puszta -hiábavaló- időmúlatás
inkább gerjesztik, mint sem mérsékelnék. A lelki
fejlődésben kimutatható kedvezőtlenségük vitathatatlan. Ugyan miképp legyen/lehetne jámbor és alázatos, akit a küzdés éltet. Sportban (akár szurkolóként), kultúrában (akár passzìv befogadó nézőként, hallgatóként), közösségi életben, politikában
… Természetes, hogy az ìgy „kenődő” ilyettén
torzul. A tűz nem képes kialudni, de még csak mérséklődni sem, ha folyamatosan táplálva van. Talányosnak vélik azt a gondolatot, hogy „A népszerű
olyan mint a nép olyszerű !” - pedig „Suba subával
…” „Zsák a foltját…” A hatás és a vissz(a)hatás
kölcsönös. Amilyen a fogadó közeg, olyan szólamok találnak halló fülekre. Aki eltalálja célközönsége meghatározottságát, annak biztos a siker függetlenül annak a valódi ’jó’-hoz való viszonyától. Ahol ’nemjó’ és ’szeszély’ meghatározta a tevő,
ahol ilyen a tett, ott ’jó’ számár nem marad hely.
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minden lényegét ki látja jó jelleghez tartozó - oszthatatlant megosztásban lélt ki Nekem hódoló
’Jó’ aki „látja”* mindenek lényegét, az Isteni lél-t, ami megfordìtva is igaz, miszerint; aki ’jó’ meghatározottságú, az valódi lényeglátó. ( ’jó’ aki látja és aki
’jó’ az látja - * ez a látás nem puszta vizualitás, de
értés alapú belátása az Abszolút Igazság ezen részletének is.) Akiken(ben) ’szeszély’ és ’nemjó’ uralta
tudatlanság a meghatározó, azok előtt a lényeg érthetetlen, ami szintúgy -értelmesen- megfordìtható,
miszerint; aki(k) értetlenül állnak a lényeg(alkotó) előtt, azok -bizony- tudatlanok. Így nem is érdemes
számukra tovább firtatni az olyas bölcseleti elemet,
mint pl. az „oszthatatlant megosztásban”. Mert
hogy teremtettségünk egy merő megosztottság, különösen -szinte- végtelen számú egész-rész elemei
folytán. Önmagában egész egy atom, miközben pl.
egy sejt része, ami maga is -részlegesen- önálló, miközben molekula részét alkotja, ami szerv része, ami szervezeté, ami már hol ami, hol pedig aki (tudatosultsági szintje függvényében) és hiába valami
az, vagy valaki szintúgy csak része nagyobb egységnek. Még önálló ember is mindig része egy meghatározottan sajátos emberi halmaznak, melynek öszszetartó ereje sokféle (nemi hovatartozás, rassz, nemzetségi meghatározottság …). De egész egy bolygó,
ami része egy naprendszernek, ami sajátos egész,
részeként egy galaxisnak, melyek az univerzum részei és az univerzumot is hiába gondolja a modern
’tudomány’ a mindenségnek, „csupán” a MINDEN
egy dimenziója a végtelen sok közül. Ami oszthatatlan -itt- az a lél. Lél aki mindig személy, hiába a
„legbutább” elemi részecske lényegalkotója. Darabolhatók szervek (akár még életképesen is maradva), -molekulák és -sejtek, még az atomok is hasìthatók (maghasadás) miközben mindnek oszthatatlan a lényegalkotója. B.T.28. „…lélt a kard nem
kaszabolja tűz nem hamvaszt vìz nem old - nem
szárìtja szélförgeteg marad bizton bármikor 29. lél
a szilárd mozdulatlan…” - amennyiben nem változó, hiába vándorol létformáról(ból) létformára(ba),
ami megkülönbözteti egymástól Őket, az befedettségük szintje és tisztultságuk foka, minősége. Legyen bárhogy is B.T.25. „…a lél az bìz el nem pusztìtható…” - mert, hogy; B.T.23. „…nincs a lélnek
születése halála sincs éppen úgy - ha már megvolt
nincsen vége számára nincs véges út 24. megölhetik
mozgó testét de ki mozgat sértve nincs - ősi az ő léte miként örök valósága is…” - a lél nem illúzió,
nem képzelet szülötte, de minde(n)nek lényegalkotója. Sosem testnek van lelke, hanem lél ölt magára
testet ! (amitől természetesen minden testnek lelke
van, legyen az bárki s bármi.) Nem létezik lényegnélküliség, miként senkit nem szállhat meg (szent)lélek, mikor már az rég megelőzte anyag/test létrejöttét. Még fogalmi elemek sem léteznek lényeg nél-

kül, ha ugyan személytelenek is, de minden személytelen energia forrása személy, Akinek akarata/
szándéka/tudása/hatása… érvényre jut -akár fogalmak szintjén. Mikor egy költő leìr egy fogalmat, mikor tudós hasonlóan tesz, mérnök megalkot materializálandó képzetet, azokban ott munkál megalkotójuk/kigondolójuk személyisége, lényegalkotójuk
állapota. Magasan fejlett „lelkek”** fennkölt dolgok
megalkotói, mìg tudatlanok-, erősen befedettek alantasoké. (** nem ok nélküli az ind; maha-atma mahatma- Nagy Lélek kifejezés) A Nagy Lelkek jellemzője a ’jó’ s mint ilyenek megosztot világban is
látják a lényeget. B.T.187. „…aki ìgy vált igaz bölcscsé*** különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt
pap kutya s ki azt eszi…” - ugyanis; *** B.T.183. „…
lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló nem lél az ki bìztat hanem nemtudás mi mozgató
184. bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb - testnek összes tévelygése bizton elkerüli
Őt 185. ám ha tudás felszìnre jut Napként ragyog
mindenre - eloszlanak tévképzetek test lényege feléled 186. mikor minden a MINDEN-ben elme hit
és értelem - szilárd örök menedéket lel az ember
Énbennem…” - mert már nem csak anyag/testi valójában létezik a ’jó’ ember a MINDEN-ben, hanem tudatilag is azonosul lényege Atyjával. Tudatos
elméje, hite, értelme. A MINDEN lelki világában
végtelen sok szféra van. Minden szférának megvannak a sajátságai, de mindben lél parányok nyüzsögnek. Mivel a lelki szférák finomabbak az anyagi megnyilvánulásnál, jobb „rálátás” esik a Legfelsőbb személyes Személyiségére, amit az anyagi kötelékek itt- eltakarnak. A lelki szférák lél-jei (be is) látják Isten uralmi helyzetét, ezért (hisz tudják, hogy az Ő
parányai, Vele minőségileg megegyzők, miközben
mennyiségileg összemérhetetlenek !) uralkodni szeretnének, szeretnének ’Isten’ lenni. Hogy uralkodási vágyukkal kapcsolatban gyakorlatot tehessenek de azt is megtapasztalhassák, hogy ennek milyen ára
van- hát időről időre, hol itt, hol ott (a lelki szférák
körében) a Legfelsőbb megnyilvánulásokat teremt,
ahova az oda zuhanó lél-ek magukra vonzva az annak a megnyilvánulásnak megfelelő sajátosságokat,
testet öltve megpróbálhatják magukat. Ezen uralmi/uralkodási vágy hìvja életre mindig a teremtettséget, mert az Úr kegyes és megadja a lehetőséget a
tanulásra minden lél számára. Nem várja el a hódolatot, de Aki meghódol, az megszabadul a megnyilvánult világból(tól) és az Isteni lél jó esetben a Legfelsőbb Benső Bizalmas Hajlékára jut, leginkább
pedig valamely lelki szférába (melyek részei a menynyek és a pokolbolygók is). Mert, hogy legyen a lél
bármilyen befedett állapotban is, eredeti (örök+boldog+teljestudású) valójában a MINDEN hódolója.
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aki külön külön lát itt mindent ami létezés - nem érti a MINDEN-séget köteléke szenvedély
A ’jó’ által meghatározott ember nagyon ritka. A
’nemjó’ kötelékében lévők sokasága egyre nő. Mind
eközben a legtöbb személy a ’szeszély’ hatása alatt
áll, ezen kötőerő által meghatározott. E két utóbbi
meghatározottságúakról szól-, velük foglalkozik a
világirodalom (szìnház, film, TV, zeneművek, képzőművészeti alakotások…) és nemegy vallási irat. A
’jó’ jellegű Nagy Lelkekről nemigazán esik szó, hisz
csak értetlenség venné körül létüket, működésüket.
Azt is ki lehet jelenteni, hogy a sokság számára érdektelenek. Életük annyira egyszerű, hogy nem kelti fel a sötétséghez és szenvedélyes küzdelmekhez
(intrikához, cselszövéshez, harchoz, viszályokhoz,
kegyetlenkedésekhez, hatalomratöréshez és annak
megtartásához, -kiterjesztéséhez, mindenféle csalásokhoz és mindenek féltéséhez…) szokott/szoktatott tömegek figyelmét. Érdemes visszatekinteni a
B.T.110. hozzáfűzéseinek kezdő gondolatához: „Van
néhány tudó ember, aki elérte azt a tisztaságot, mentességet az anyagi kötelékektől és kötöttségektől
minek következtében a teljes való ismerőjének tekinthető. Egyes nézetek szerint jelenleg hét ilyen
személy él a Földön, de hogy kik Ők azt nem tudhatjuk, hisz másik hét milliárd előtt nem tárják fel
kilétüket. Ismeretlen senkik. Számukra nincs szükség nyìlvános megjelenésre, sem média-, vagy bulvárszereplésre, nem prédikálnak, a hivatalosságok
meghatározói pedig létezésükről sem tudnak. Az Ő
létük elégséges ahhoz, hogy ellensúlyozza a visszahúzó, pokoli erőket s hogy a jelenlegi -még elfogadható- állapot az emberiség körében azok számára is
élhető legyen, akik nem vállalják fel a normalitást.
A mai normák Abszolút értelemben nem jók, de
még nagyon az elején tartunk a Kali jugának…” Világunk -látszólagos- megosztottsága világos azoknak, akik nem látják (át) a lényeget. Nem formálnak
még csak képzetet sem az EGY-ségről. Külön-külön látnak s -értékelnek/értelmeznek mindent. A
minden(sége)t Magába foglaló-, mindeneket átható
MINDEN számukra fantazmagória. Külön értékelnek, külön eszményìtenek s külön-külön isteneket
állìtanak (mármint a hìvők) maguk elé. A ’jó’ meghatározottságú személy, mikor látja az „oszthatatlant megosztásban” akkor a sok-ban az EGY-séges
lényeg(-ek)et tudja, aki(-k) végtelenül sok(-an vannak), mégis mind ugyanaz és mind más és más (azisnemis). A ’szeszély’ embere, mikor „külön külön
lát” nem látja az EGY-séget, ezért szétszort. Sokféle elmélettel kacérkodik. Hol kreálja-, hol követi
azokat -pillanatnyi- szeszélye szerint. Hol kiábrándul, hol megtér, hol elfogad, hol fellázad. Kicsit olyan mint az időjárás, amit ha felülről vizsgálunk,
megláthatjuk az áramlatok mozgását, benapozott és
árnyékos vidékek váltakozását, hideg-, mérsékelt-,

meleg- s forró öveket, vizeket, sivatagokat, erdőrengetegeket… amik együtt már jó alapot adnak ahhoz, hogy értőbben állhassunk változások előtt. A
változás „világ sora” - elkerülhetetlen. A ’szeszély’ a
szenvedély is ilyen. Csapong a két véglet (’jó’ és ’nemjó’) között, fellángol, majd alábbhagy. Gyakorta ugyanaz egyszer ilyen, máskor olyan (be)hatást gyakorol. Kettősség. B.T.272. „…tudod Jas hogy lél testet ölt kettősséggel fedem be - irtózat és vágynak harca örök lánc lesz elmére…” - oktatta Úr Balarám Jast
- 273. „…de ki egységre jut belül jámboran él rosszat
jót - abban felsugárzik lényeg csak azt vágyja szolgáljon…” - nem arra figyel, hogy miként zajlanak a változások, végzi -mindenkori- kötelességét. Ha saját
útját járja az ember, akkor még a kellemetlen változások is a javát szolgálják. B.T.191. „…mindig változó világban minden mindig változik - bölcset véges
élvezetek képzete sem mámorìt 192. igaz boldogságot
csak az érhet el e Földön itt - aki értelmével veszti
dühét és a vágyait 193. érintetlen belül boldog belül
tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül
ki a MINDEN-ből 194. eredeti otthonába bizton jut
el mondhatom - aki egy már mindenkivel s kettősséget felhagyott 195. nincs itt mit tanulni annak ki lényegről tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon és a
haragon…” 422. „…kedvelem azt ki nem gyűlöl aki
jámbor s önzetlen - megbocsátó barátságos részvétérző s kötetlen 423. egyenlő a kettősség közt derűs és
odaadó - Reám ügyel mindörökkön elégedett szolgálóm…” - azaz kötelességteljesìtő. Rendelt dolgát
végzi s nem mást. Hogy kinek mi rendelt ? Ennek
kiderìtésére gyakorta egy élet is kevés. Az biztos
hogy; B.T.472. „…jó a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs jót keres azt követi ő a
tisztulásban hisz…” - a kötőerőkről való tudomásszervés egy dolog, más hogy azt ki hogy értelmezi,
miként épìti be értékrendjébe és hogyan tudja összehangolni saját -föltárt- kötöttségét az eszményei
szerintivel ? B.T.473. „…tudd e három kötőerő lél-el
örök hadban áll - mikor melyik kerül felül az gyakorol
ráhatást 474. mikor szorgos hű törekvő jót segìti felülre - lél felragyog az mi látszik harmónia egésznek
475. ha a szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt lángol a vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő 476.
nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat
győz és sötétség még a jónak is testén…” - sötét-ben
rosszul látni, de leginkább sehogy. A ’szeszély’-ben
fény/árny és sötét örökkön váltakozik. Jelen szakasz két fordulata is „csereszabatos” „aki külön
külön lát itt mindent” -annak- „köteléke szenvedély”
miközben akin a ’szeszély’ uralkodik, az „külön külön lát itt mindent ami létezés” s közben „nem érti
a MINDEN-séget”. Mikor a kereső ember mindent
kutat, jó eséllyel egyszer a MINDEN-re is rátalálhat.
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egy dologhoz ragaszkodó értés nélkül bókoló - azt tekinti a világnak jellemzője a nemjó
Az egy dologhoz ragaszkodó ≈ aki test-tudatban
van és sem a MINDEN-ről, sem a lél-ről nincs ismerete. Testi valóját helyezi mindenek fölé; eszik,
alszik, nemi életet él, védekezik, mint minden állat.
A hagyományos megitélés mindehhez hozzáteszi;
„- De hát az emberiség mi mindent elért már és mi
mindent alkotott/teremtett az évezredek során !” amit ha tárgyilagosan vizsgálunk úgy igaz. Sokmindent megtett azért, hogy meglegyen a mindennapi
betevő falat. Majd tovább menve, hogy legyen biztos tartalék. (Teszi ezt minden hithű katolikus is, miközben számtalanszor elzengi a „Miatyánk” azon
szavait /is/ hogy „…Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk MA…” - ahol talán a leg hagsúlyosabb
„ma” nem úgy szól, hogy a következő termésig, tavaszik, vagy az őszi betakarìtásig, netán a következő havi fizetésig… Add meg ma ! - kéri s tömi a
hűtőt, fagyasztót, kamrát, pincét és ìgy továb. Ki érti ? Vagy az ima hamis, vagy a hìvek, bizalmatlanok.
Biztos, ami biztos. „Hátha megfeledkezik rólam az
Úr” - pedig a Máté 6:26 például ìgy idézi Jézus Mester a szavait: „Figyeljétek meg gondosan az ég madarait, mert nem vetnek, nem is aratnak, nem is
gyűjtenek tárházakba, égi Atyátok mégis táplálja őket. Hát nem értek ti többet náluk ?” - Ez a megható szemléltetés arról biztosìtja Jézus követőit, hogy
Isten értékesnek tartja őket és soha nem kell aggódniuk, hogy meglesz-e mindenük, amire szükségük van. De azért a „Miatyánk’ nem madarhat el  )
Legyen minél nagyobb választék, ìzlelés minél gazdagabb kielégìthetősége érdekében. Ami azért valjuk be, eredendően testi vonatkozás. Sokminden történt annak érdekében, hogy -aki megteheti- minél
több időt- s módot szentelhessen a pihenésnek (aminek egyik fontos eleme az alvás is). Eljutva odáig, hogy fontosabbá vált a pihenés, mint a -jó értelemben vett, munka- tevékenység. A nemi élet, a
nemi vágy ki(meg)élése, de ameddig az emberi történet visszalát, mint ha nagyobb hangsúlyt kapott
volna mindig, mint a szabályozott nemi élet (sokasodó aberrációkról nem is beszélve !). Igen, sokmindent megtett az emberiség annak érdekében (is)
hogy minél intenzìvebb nemi életet élhessen és még
sem lettünk elégedettebbek, boldogabbak, sőt óhatatlanul hozzájárultunk a túlnépesedéshez. (Ami természetesen nem a nemi vágy-késztetés következménye, de anélkül mégiscsak kivihetetlen.) Végezetül -de nem utolsó sorban- bizony sokat tett az emberiség közösségi szinten is és egyénileg is az (ön)
védelem-, védekezés céjából. Hogy megvédje, megóvja testi valóját. Sajátos módon téveszméktől, hamis tanìtásoktól sosem tartottak annyira, mint test
sértésétől, netán elpusztìtásától. Miközben a hamis
eszmék keresztülvivői embermilliókat öltek/ölettek

meg. Az „értés nélkül bókolók” pusztìtottak egykor
s pusztìtanak ma is, hol testileg, hol eszmék szintjén és hol szellemi sìkon. Ez ’nemjó’ ! A ’jó’ jó. A
’szeszély’-es csapong. Ám a ’nemjó’ megkérdőjelezi
emberlét méltóságát. Azt az univerzális szintű kivételezettséget, hogy az emberlét az egyetlen, amelyből az Isteni lél úgy léphet ki, hogy megtisztult, viszszajuthat Istenhez. A ’nemjó’ nem akar elmenni.
Legtöbbször azt sem tudja hova mehetne. Nem
tudja, hogy a ’jó’ tisztìt, a ’szeszély’ ide köt, nem
enged, a ’nemjó’ pedig még a reményt is megöli.
„Egy dologhoz ragaszkodó” - „Én ez a test vagyok !
Egyszer élek és ebben az életemben mindent el kell
érjek, meg kell valósìtsak, ki kell élvezzek mindent,
amit csak lehet ! Ha magam nem segìtek magamon,
senki nem fog ! Isten a gyengék metsvára ! Én erős
vagyok és mindenkit le fogok győzni ! - B.T.517.
„…démoni kit nemjó ural nem tudja mi jó s mi nem
- tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen 518. aljadékok hitetlenek nincs is isten hirdetik - csak a kéj s
az élveteg lét minek hódol mindenik 519. ők is isten teremtményi romlást végzők hadai* - lényegi
lényt gúzsba kötik nincs ki innen szabadìt…” (* a
pusztìtó egyének a megvalósìtói a Kali jugának, a
szellemi és erkölcsi romlásnak ! Hol nyilvánvaló módokon, hol elfedetten, kimódolt rejtettséggel.) 520.
„…fogyhatatlan törekszenek mámorosan élni meg
- gőgöt dühöt hiúságot állatias életet 521. örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók - élvetegek
kéjre törők minden fölé azt rakók 522. minden vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg…” (Abban a tudatban -pontosabban hiszemben- hogy azáltal bármit megszerezhetnek amire vágynak - majd
üres kézzek hagyják el testüket  ) 523. „…mindent
kapok mit akarok mondják s holnap is ìgy lesz mind az enyém sőt még több is nap mint nap csak
ezért tesz 524. egy ellenem lám legyőztem ìgy jár
majd a többi is - hatalmas és tökéletes szerencsés úr
ìgy hiszi 525. nemes ősök sarja vagyok hozzám
nincs ki fogható - majd áldozok ha kiéltem mind amire vágyódok…” - szólt az Úr a démoni emberről
(s mindez nem a hozzáfűző fantáziajátéka !) majd
ìgy vetìti előre a következményeket Isten; B.T.526.
„…megkülönböztetés nélkül káprázatba burkolva vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét pokolra 527.
kétes biztonságnak dölyfe áláldozat s hamisság - ez
mi útjuk sötétségük számukra vallásosság 528. szabályozott élet nekik lenézendő gyakorlat - csak hatalom birtok élv ár istent is megtagadva 529. mivel ilyen természetük új létük sem lehet más - démonikus anyaméhbe juttatom el mindahányt 530. születésről születésre tévelyegnek egyre ők - létről létre
egyre másra kezdhetik a legmélyről…” - mindegyre.
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kötelességét ki teszi vágyak nélkül kitartón - annak minden tette áldott köteléke tiszta jó
A B.T.581. szakasz ìgy kezdődik; „…minden háromféle jó nemjó és szeszélyes…” - amiből számunkra -itt, most- hangsúlyos (kelle/ene/ legyen)
hogy ’minden’ és nem csak a tudás, a tett és az akinek ama tett a tevése/tevőlegessége (ahogy az a
hivatkozott szakasz második fordulatában elhangzik), de minden (ìgy kisbetűsen, hisz nem a Legfelsőbbről-, Istenről van szó, Aki MINDEN !) És miért pont ’három’ (féle) ? Mert teremtettségünket a
kettősség jellemzi/uralja, azzal együtt pedig az örökös változás, ami a mindenkori két véglet közötti
váltakozás következtében leginkább a „szeszély’-nek
a megnyilvánulása. (Ahogy már Herakleitosz -kb.
Kr.e. 530 - kb. Kr.e. 470- kinyilvánìtotta; „Az egyetlen állandó a változás maga.”) Minden tettnek/cselekvésnek/cselekedetnek -függetlenül attól, hogy
objektìv okai is vannak; lásd: B.T.576. majd még a
B.T.580.- alanya az egyén, aki mindig ráhatással van
/lehet arra, hogy hely-idő-körülmény szerint, hol-mikor-milyen körülmények között miként fog cselekedni. Lehet ’jó’-l, lehet ’nemjó’-l és lehet szenvedélyesen cselekedni. Szebb időkben (értsd: arany-,
ezüst- és bronz korban) erkölcsösebb volt az ember(iség). Szerencsére ma sem mindenki teljesen
erkölcstelen, de biztos hogy inkább relatìv sìkon
történik a vizsgálódás és -értékelés, nem pedig az
Abszolút Igazság jegyében. Egyáltalán nem MINDEN központúan, de meglehetősen egyén- és/
vagy csoport vonatkozásban. (Egy kicsit -vagy talán
nem is kicsit- manapság úgy tekintünk sokmindenre, mint a Föld-központú szemlélet idején, tagadva,
vagy nem is tudva a Helio/Nap/-központuságról,
ami már tudjuk hogy jobb viszonylat, de messze
nem a MINDEN/Isten-központúság !) Nem tűnik
károsnak ide idézni pár megközelìtését az erkölcsnek, az elektronikus országútról (ami ha nem is Abszolúttal mér, de nagyjából követi a közfelfogást.)
„Az erkölcs fogalma alatt egy adott társadalom által
régebbi tapasztalatok alapján összegyűjtött és helyesnek ìtélt viselkedési szabályok összességét értjük. A jogon kìvül a legerősebb normafajta. Az erkölcs szabályai a társadalmi normák egyik tìpusát jelentik. Más megfogalmazás szerint az erkölcs azon
elvek összessége, amelyek a helyes és helytelen, a
társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segìtik a
cselekvés szintjén. Az erkölcs eredeti jelentése ennél tágabb körű volt: általában jelentette egy személy magatartásának módját, ezért jelentéstartalma
és szìnezete az előtte alkalmazott jelzőtől függött
(például „lovagi erkölcs”, „szerzetesi erkölcs”, „polgári erkölcs”, „paraszti erkölcs” * vagy összetett jelzőként „jó erkölcsű”, „feslett erkölcsű” stb.) Ez
utóbbi szóhasználat mai maradványa a jogban ismert "jó erkölcsbe ütköző" kifejezés. Az erkölccsel

kapcsolatos felfogások a történelem folyamán gyakran változtak és ma is különböző erkölcsi nézetek
élnek egy időben**. A közösségi szinten elfogadott
úgynevezett közerkölcs szabályai társadalmi csoportonként, kultúránként, országonként, régiónként
változnak….” (* ahol a „lovag” az ’uralkodó’ -ksatrija- a „szerzetes” a ’gondolkodó’ -bramana- a „polgár” a ’nyerészkedő’ -vaisa- a „paraszt” pedig az ’élvezkedő -sudra- nagyjáboli megfelelője ! - ** Az
egyidejű élése párhuzamos erkölcsi szabályoknak a
globális keveredettség következtében mindennapos
bajaink alapvető forrása !) A jelen szakasz ugyancsak
megfordìtható, azaz aki vágyak nélkül s kitartóan
végzi kötelességét (és lehetőleg csak azt !) annak nem
csak áldottak tettei, de köteléke is a ’jó’ ami „megfordìtva” annyit tesz, hogy akinek a tiszta ’jó’ a meghatározója, az már csak kötelezettségeit végzi. Nem
úgy cselekszik, mint a vers-béli főhős, hogy „úgy
teszek mintha barát volnék - úgy teszek mintha rokon volnék - úgy teszek mintha szülő volnék - úgy
teszek mintha gyermek volnék - úgy teszek mintha
házas volnék - úgy teszek mintha dolgozó volnék úgy teszek mintha szomszéd volnék - úgy teszek
mintha tanuló volnék - úgy teszek mintha tanár volnék - úgy teszek mintha ember volnék … tettetett
mosollyal járom utam egyre - hittel s hitetlenül meg
meg törve benne - égre tárt képzettel se földre se égre egyre körbe nézve - körbe tekintgetve - időt fecsérelve” (BBB. Úgy teszek) Nem találjuk -aktuáliskötelességünket. Nem tudunk róla, hogy a négy életkor-csoport konkrét, fontos és nem hagyható figyelmen kìvül. Mindent a maga idejében, de akkor
csak azt, gondosan és pontosan. Vágyak nélkül, kötelességteljesìtően. Ehhez társul az emberi osztálymeghatározottság szerinti tett. Bölcs tudja, hogy „Hamis
tollakkal csak ékeskedni lehet, repülni nem !” - pedig
hányan vergődnek idegen tollakkal, érdemtelen helyzetekben s közben nemegyszer -akár- jogszerűen,
mégis erkölcstelenül ! Ahol ez elkövethető, ott súlyos bajok vannak. Mikor a jog megengedőbb a ’jó’
erkölcsnél, akkor helyben vagyunk napjainkban s
már nem épp csak tegnap óta. Ha vitaalap a ’jó’
erkölcs, akkor nem csoda, hogy a ’szeszély’ tüzelte
érzelem a vezérlő, értelmet nélkülöző valódi tudás
nélküli ’nemjó’ közepette. BBB. „Vagyunk elébb” részlet. „…Nem lesz nyugság nem lesz béke, mìg el
nem hagy ember képet ! Járja-járja örök útját, nem
merìti tudás kútját. Ostobán él, nem lel tudást,
csetlik-botlik bután-sután. Meg-meg csalja minden
érzék, nem hagyja el ember lépték ! Ott keresi
gyökérzetit, ahol nem volt soha neki. Nemtudja,
hogy örök léte; nem emberi, Isten féle. Ilyen létnek
pedig sora, nem e földi, nem ostoba. Itt ha bölcs,
akkor csak tanul; remény szerint talán okul.” - talán.
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cselekvés mi vágy tüzelte erőlködő törekvés - megtévedett éntudatban az egy merő szenvedély
Ami „izzadságszagú” (értsd: ~ alap nélkül kierőszakolt) eleve gyanús. Legkevesebb; nem természetes.
Nem a maga rendelt útján elért, -kieszközölt bármi,
de az eredményben benne van a kierőszakoló -mindenáron ( ! )- akarata. Márpedig ha erős az akarat,
akkor -akár- magunknak is árthatunk, nem lesz aki
megakadályoz. Az Isteni szabad akarat végtelenül
toleráns. B.T.625. „…tégy…belátásod szerint eredményét megláthasd…” - bármi megtehető, ami a
Nagy Rend, az Isteni elrendezések (értsd; természeti törvények) át nem hághatóságát leszámìtva megtörténhet. Aki az örökké csapongó vágy-vezérelte
elme késztetései szerint tesz; hol ìgy, hol úgy, valós
megfontolások nélkül, az -legkevesebb- izgalmas következményekre számìthat. Bölcs lelki törekvő nem
kìváncsi meglepetésekre. Ha gondolkodása Istentudatos(tudatú) alapon áll, akkor tudja hogy a vissz(a)hatás (karma) törvény töretlenül működik. Nem
engedi következmény nélkül megtörténni a pillanatnyi szeszély folytán -könnyelműen- elkövetett
helytelenkedéseket. A „megtévedett éntudat” sincs
következmény(ek) nélkül. Szinte a teljes emberi történet (de különösen a történelem - amit mindig
részrehajlóan, vagy megrendelésre ìrnak !) megtéved(et)t öntudatban zajlott le s folyik napjainkban
is töretlen téveszmék közepette. Természetesen
minden korban voltak/vannak/lesznek lél-tudatú
lelki emberek, de akik a körülményeket (el)bonyolìtják, azok mind abból indulnak ki, hogy „Mi volna
jó az embernek, köztük nekem; az egyénnek !” márpedig ez egy olyan paródia, mint ha egy(etlen)
sejt határozná meg egy biológiai ember minden
működését, tevékenységét, gondolkodását. Nem
szorul bizonyìtásra, hogy ember magasabbrendű,
mint testi alkotóelemei. Fontosabb és rangosabb,
mint szervei, méginkább azok molekulái, vagy az
azokat alkotó sejtek. Az anyagi/testi magával elfoglalt ember, megerőszakolja a fölötte álló rendszereket, melyeknek ő egy parányi alkotóeleme és fölébe
helyezi önnön vágyainak kierőszakolását, a magasabb szempontoknak. Isten nem tagadja meg sem a
’szeszély’ sem pedig a ’nemjó’ köteléket (hisz Őtőle
származnak !) de jól körülìrja a Bizalmas Tanìtás
keretében, hogy a ’jó’-val együtt, mely kötelék túlsúlya milyen jellemzőket von(z) maga után s azok
mivel jár(nak). A B.T. nem áll meg egyénjavìtó körülmények megfogalmazásánál, vagy eltanácsoltak
közlésénél, de túllép egyéni sorsokon. B.T.106. „…
tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar
…” - azaz kiemeli, hogy a „nép* javára” való tett(ek)
értékesebbek, az egyéni emelkedésnél. (Amiben természetesen kölcsönhatás működik, amennyiben az
önzetlenül nép javára tevő ezáltal emelkedik s emel-

kedése természetes következményeként kìvánkozik ki, hogy ne sajátmagával-, különösen ne anyagi/testi helyzetével, állapotával foglalatoskodjon. A
MINDEN-tudat nem arról szól, hogy hosszú életűek, egészségesek és anyagi értelemben elégedettek legyünk e világban !!! - * az itt hivatkozott
„nép” nem BBB. „elmerengések” -versrészlet- leìrta „nép” ! miszerint „…a nép fal dúl rest és henyél
kapzsi és goromba szomorú beteg reménytelen - s
csak ostobán beszél beszél beszél…” - hanem az a
közösség, amely követi s teljesìti küldetését. Mert
hogy, miként minden népcsoportnak, nemzetnek
és nemzetségnek, minden egyénnek is megvan a
maga helye, szerepe a Nagy Rend-ben !) Avatár
Balarám ìgy folytatja a tanìtást; B.T. 621. „…
hogyha elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz néped bizony mind elveszik nyom se marad utánnok…” - mert hogy a nemtudás nem csak egyén-,
de nemzet-rontó ! (Itt nyugodtan visszatekinthetünk az ìrott emberi történelemre, ami hosszan
sorolhatja az eltűnt népeket, civilizációkat, kultúrákat, melyeknek ha volt is feladata/rendeltetése
virulásának helye-ideje-körülménye/i/ szerint, mind
-nyommal, nyom nélkül- feloldódtak, pedig ugyancsak volt vágytüzeltség tévképzeteik megvalósìtásában !) Ezért hát az ős jász Jas nem kaphatott más
intelmet, mint, hogy B.T.628. „…kerüld minden
vallás útját egyedül Enyém legyél - néped s téged
mind megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj…” - Legyünk félelemnélküliek, ám ami csak a tudás révén
érhető el. A valódi ’tudás’-ismérvek között nem szerepel vágy tüzelte cselekvés, sem erölködő törekvés. Hamis alapokra nem épìthető tartósan, szilárd
szellemi felépìtmény, sem egyéni-, sem nemzetségi
szinten. Nem véletlen a sok bizonytalan világnézet,
ami a sok Fél(ig)Istent-, a pénzt-, javakat-, a gazdasági eredményeket- és a tárgyi/technikai vìvmányokat állìtotta az ember(iség) elé. „Európa: világnézet
nélküli, csak periódikus vélemények vannak. Nyugat:
a „szent egoizmus” a világnézetet helyettesìti. …” mondta Baktay Ervin (1917-ben) és valóban, ezredévek óta nem látni önálló nép/nemzet/nemzetiségfüggő szellemi irányzatokat. Még a megveszekedett
antiszemiták is a héber bibliát (Ó-Testamentumot)
forgatják -elfeledett- sajátjuk helyett (?) Pedig ha
vannak önálló küldetésű embercsoportok, akkor azoknak hitrendszerük sem nyugodhat idegen alapokon. De a ’szeszély’ az emberi szenvedély, ami az
önös vágy gyúelegye, izzadságszagú, erölködő törekvésekre vezet egyre csak. A szenvedély embere
pedig mindig csak a ’szeszély’ meghatározta dolgok/körülmények közül válogat, ne hogy lobogó vágyai elcsitulhassanak. A vissz(a)hatás pedig végzi
dolgát pontosan, ahogy az, az Úrtól elrendeltetett.
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visszhatásra nem tekintő önös ártó cselekvés - jellemzője bizony nemjó miből nincsen menekvés
Az a cselekedet, ami nem tekint-, nincs figyelemmel a -várható- következmény(ek)re, az önös és ártó. Árt az egyénnek és árt a köznek, árt a világnak.
Volt szó a ’jó’ majd a ’szeszély’ meghatározta tettekről s ìgy értünk el a harmadik lehetséges változathoz, a ’nemjó’ jellemezte cselekedetekhez. Ha
visszatekintünk a két előző szakaszra, kizárásos alapon is megközelìthetjük azt, ami ’nemjó’ (hangsúlyozva, hogy a ’nemjó’ valódi jelentése annyi; mindaz, ami Istentől el-fele visz és nem általában valamely Fél(ig)Istentől -Akiket imád sok vallás- hanem
a Legfelsőbbtől, Aki a MINDEN !) A kötelezettségek figyelmen kìvül hagyása, a kötelességek elmulasztása ’nemjó’. A megtévedt éntudat -mely állapotban lévő ember maga-magát egyéletű, anyag/
testben határozza meg- ’nemjó’. Ha vágy tüzeli
cselekedetünket (hiúság és/vagy hatalom és/vagy
javak iránti és/vagy élvezet) akkor az ’nemjó’. Mindezeket ha folytatjuk az önös-, ártó-, következményekkel nem számoló tevékenységekkel, már körvonalazható, hogy mi az a mozgástér -tettek vonatkozásában- melyben az emberi-embernek ténykednie kell(ene). Mivel most a ’nemjó’ által meghatározott cselekedetek az aktuális téma, maradjunk meg
az vissz(a)hatást figyelmen kìvül hagyó-, az önös- és
az ártó emberi tetteknél. Itt sem hagyható figyelmen kìvül, hogy tudatlanság esetén nincs miről beszélni. Első teendő tehát a tudásszerzés, még ha csak
tárgy ismeretekről is beszélünk. Még akik vitatják-,
vagy tagadják is a négy emberi életszakasz létét s jelentőségét (tanuló - családos - visszavonult - lemondott) azok sem cáfolják, hogy tanulni kell. Az már
bonyolultabb kérdés, hogy hol-kitől-mit ? Követve
a Keleti hagyományt, amiben a háromszoros ismétlés a fokozott hangsúlyosság eszköze, a B.T. 384.
majd 441. szakaszainak hozzáfűzésében idézettek
újra aktuálisak annak szemléltetésére, hogy pl. az
egykori jász ősiségben milyen szellemi alapokról indulhattak a gyermekek felnőtt életüknek: BBB. „Oskola a puszta rétben” -részlet- „… - Tátos apó mond
el nékünk, milyen a mi istenségünk? Hogyan árt és
hogyan használ, miként teremt, miként munkál? Nemúgy héka, nekünk isten? Hogyan volna hisz ő
MINDEN. Nincsen külön fölvigyázónk, az van
csak mit Ő tanácsol. MINDEN minden. Le nem ìrjuk, semmi néven mi nem hìvjuk, le nem festjük,
nem faragjuk, körülnézünk s csak őt látjuk. Nézünk
körül kìvül belül, Ő ki mozgat, Ő ki derül. Tőle s
Benne van ami van, velünk Ő csak semmit akar. Hallgatózunk, hátha halljuk. Tapogatunk, tán megfogjuk. Nem érezzük az Ő szagát, hiszen Ő az egész világ. Ő a kellem, Ő a csúfság, keserédes is Ő úgyám!
Aki erős, aki lágyabb, Ő ki fi és Ő leánya. Hangját
csak csendben hallani. Kéz nem tudja tapintani. Ké-

pét szem észre nem veszi, orr szagát nem érezheti.
Íze nincs és van hisz MINDEN, leginkább üt tiszta
vìzre. Sorolva sincs vége hossza, végtelen ő bárhogy osszam. - Kérdéd hogyan árt vagy használ?
Csak azt adja kinek mint jár. Árt is nem is, jó is nem
is, áll is megy is, nincs és van is. Úgy cselekszik ahogy véled, tenmagad kell hogy azt érezd. Sorsod
felől Ő ártatlan, segìti csak a vágyakat. Tőle semmi
nem független, mégsem Ő ki munkál benned. Önnön vágyad ami mozgat, nincsen nyugta amìg itt
vagy. Majd ha egyszer tisztúlt léted, akkor mondja Itt a vége! - nem kell újra megszületned, árnyvilágban tekeregned. - Kérdted azt is hogy teremt Ő?
Nem nagy dolog, hisz Teremtő. Gondol egyet jókedviben, egykettőre itt van ìme! Nem bìbeli napok
hosszát, egyet sóhajt aztán ott áll. Kereng forog
anyavilág, egész addìg mìg nem megáll! Akkor áll
meg mikor gondol, s attól csak a nagy csönd honol.
Örök nyugság e világban, újabb tervig minden állhat. - Így lőn folyvást amint éri, kedvtelése elkìséri.
Meg nem fárad, sosem szusszan, csak cselekszik élet hosszan. De éltinek nincsen vége, elejében sincsen része. Mindörökkön volt és lesz is, mint a bennünk mozgó lél is! - Hogyan munkál? -azt is kérdted- elmondom hogy jól megértsed. Elébb egy volt
végtelenhosszt, lett a kettő teremtéskor. Egységben
volt túlnan minden, mi túl egység; kettős itten. Mi
az itten s mi a túlnan? Lél az örök, anyag múland!
E teremtett nagyvilágban, buta anyag az mit láthatsz. Értelmét sok lél mi adja, de e hely nem lél világa. Túlnanból lett ezen látszat, adta az Úr sok lél
vágyta. Urak akartak ők lenni, de hol van úr nincs mit
tenni! Ezért aztán elválasztá végtelenből e kis padkát, végeláthatatlan parányt, mit úgy hìvunk anyavilág. Adott hozzá három jármot, midőn serdìtett világon. Járja sok lél örök táncát, mìg nem veszti három jármát. E világban folyton folyvást; jó, szeszély
és nemjó mit látsz! Ez a három ami kereng, kìvül,
belül, testben, fejen. Kettősségtől van; rossz és jó,
éjjel, nappal, némaság s szó. Mert a kettő; van és nincsen, változást hoz és bilincset! Szabadság helyett
van rabság! Mi körül vesz; mind-mind fogság! Ekként munkál Urunk itten, tanuld meg hát; mi mint
lészen…” - s ha csak e néhány ó intelmet vesszük is
alapul, már közelebb kerülünk vissz(a)hatás és valódi
„én” dolgához. Az ártalmas pedig mindaz, ami az
Isteni elrendezések kerékkötője (tudva, hogy semmi nem történhet a Legfelsőbb tudta/jóváhagyása
nélkül !!!) de mivel a ’nemjó’ forrása is Isten, ìgy az
Általa; lél-nek és embernek biztosìtott szabad akarat
következtében azt is megteheti, bár saját kárára.
Lásd: az emberiség „fejlődése” következtében bekövetkezett külső-belső- és globális változásokat,
melyek nem FöldAnya javát-, de kárát szolgálják.
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jót és rosszat egyként élő alázatos cselekvő - érintetlen mindenektől jó az ilyen törekvő
Mìg eddig a cselekvésről esett szó (kötőerők vonatkozásában) itt most a cselekvő személy jellege kerül
körülìrásra. B.T.272. „…tudod Jas hogy lél testet ölt
kettősséggel fedem be - irtózat és vágynak harca örök
lánc lesz elmére 273. de ki egységre jut belül jámboran
él rosszat jót - abban felsugárzik lényeg* …” - szólt
Avatár Balarám, jelezve hogy hiába a kettősség; világban, egyénben, viszonylatokban, elkötelezett lelki
törekvő nem a test késztetései szerint él, hanem az
érintetlenség ’jó’ állapota felé igyekszik. Hogy ne
érintse semmi meg, amint az a jelen szakasz második fordulatában is elhangzik. (* ha lelki törekvő belül- egységre jut, akkor markánsabban jut érvényre -felszìnre- az Isteni lél teljes tudása, ami megsegìt.) Később ìgy beszél az Úr; B.T.341. „…Tőlem
jő a tiszta tudás… 342. éppen ìgy jő a nemártás önfegyelem… 343. …egyenlőség jóban rosszban…” - azaz, hiába a kettősség, hiába van jó és rossz, az abban való egyenlőség is Isteni lehetőség, ha gyakornok azt keresi. B.T.54. „…tett gyümölcsét sose vágyjad egyformán élj rosszat jót - ha ìgy teszel nem ér hiba…” - mìg ha eredményorientált a viselkedés, számtalan hiba részese lesz az, aki ìgy tesz. Büszke emberből hiányzik az alázat ! B.T.64. „…teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat
mindegy neki jó vagy rossz…” - hisz a valódi-, teljes
tudás gyakorlata alázattal kezdődik, erőszakmentességgel- és büszkeség mellőzésével folytatódik, majd
következik a B.T.438. „…önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség
türelem 439. változások belátása…” - megértve, hogy
változó (sajátosságú) világunkban mindig, minden
változik. Jó rosszra fordul(hat) miként a rossz is
vált(hat) jóra. Mindez lelki embert nem befolyásol(hat). B.T.146. „…bölcsnek mondják azt a tudók
kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk ilyen embert bìz elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik
mégsem tesz már semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől sem szenynyeződik bűntelen de nem henyél 149. ilyen személy
nem lesz irigy beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő…” - közelìt a ’jó’
meghatározottsághoz. B.T.188. „…kiegyensúlyozott
ember aki mindent egyben lát - önmagában teljes MINDEN örök szerves része már 189. jóban rosszban érintetlen derű bánat egyre megy - hiszen tudja minden
MINDEN nincs rajt kìvül semmi sem…” - mivel Istentől semmi nem független, nem szabad belefeledkezni pillanatnyi kellemetlenségekbe, miként gondtalanság felhőtlenségébe sem. A lelki törekvésben töretlennek kell lenni, hogy anyagi/testi hullámzások
ne tereljék el a figyelmet a lényegről. Bár a Legfelsőbb részrehajlás nélküli, mégsem hagyja figyelmen

kìvül a lelki erények gyarapìtását. Maga jelenti ki, hogy
az egyenlőségben is vannak kitüntetettek, akik kedves(ebb)ek Számára. (Mindez nem az emberi viselkedésben megfigyelhető; „egyenlőbb az egyenlőknél” magatartás !!! Lásd csak a további kiemeléseket
majd hasonlìtsuk azon tulajdonságokat, jellemvonásokat azokéhoz, akikről tudjuk hogy egyenlőbbek
az egyenlőknél  ) B.T.422. „…kedvelem azt ki nem
gyűlöl aki jámbor s önzetlen - megbocsátó barátságos
részvétérző s kötetlen 423. egyenlő a kettősség közt
derűs és odaadó - Reám ügyel mindörökkön elégedett
szolgálóm 424. még jobb aki nem aggódik ki nem
okoz problémát - öröm harag s félelem ment megőrzi
a nyugalmát 425. az is jó ki szenvtelen él tiszta gondos
vágytalan - lemond kezdeményezésről szeretően elfogad 426. ki nem örvend s nem bánkódik gyönyörben
érintetlen - nem csügg semmi eredményen bìz Én azt
is kedvelem 427. kinek egy az ellen s barát dicséret
vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt
ragaszkodása 428. hajlék nélkül rendületlen mindent
visel csendesen - magasztalják vagy ha szidják egy ő s
ezért szeretem 429. legkedvesebb mégis az ki Engem
tekint MINDEN-nek - bìrja Bizalmas Tanìtást rendületlen hisz Bennem…” - látható, hogy nem szűk azok
köre, akikkel kapcsolatban mégis megkülönböztetett érzéseket fejt/fejez ki az Úr (azisnemis, ami itt
≈ nem tesz különbséget és különbséget tesz !) Az
„érintetlen mindenektől” viszonylat, maga az érintetlenség, ami ≈ a MINDEN-tudat eszményi állapota. Amikor a lelki törekvő végzi kötelességeit,
ott-akkor-úgy, ahogy a hely-idő-körülmény megköveteli s lehetővé teszi, de semmi nem érinti meg
sem elméjét, sem lelki célját. Felülemelkedik a változásokon és már itt boldog ezen árnyékvilágban,
ami a lelki világ olyan vetülete, ami egyszerre menynyei és pokoli együtt. (mikor-kinek-hol-mi milyen ?)
Akiben nincs megkülönböztető képesség, azt démonikusnak nevezi Avatár Balarám. B.T.517. „…démoni kit nemjó ural nem tudja mi jó s mi nem…” - a
B.T.540. „…démonikus gonosz pára egyre gúzsba köti lélt - ám azon túl Engem is bánt mint ki áthatom a
lényt…” - mivel a MINDEN nem csak mindenek
foglalata, de mindent át is hat egyben, ìgy aki a lényegi lény ellensége, az Istent sem tiszteli. Volt itt
szó „jót és rosszat egyként élő”-ről, alázatosságról,
érintetlenségről, de nem hagyható ki a cselekvő cselekvése sem; B.T.53. „…ne légy tétlen…” 85. „…
földi lény a tétlenségben pillanatig sem élhet…” 89.
„…tétlenségben még tested sem tarthatod fönn…”
103. „…ez a sorsunk tétlen senki nem lehet…” - sorolja Avatár Balarám, majd -mintegy a tett esszenciájaként kinyilvánìtja, hogy 145. „…nincs visszhatás
azok tettén akik látják s megérték - cselekvésben
tétlenséget tétlenségben cselekvést…” – látni ’jó’-l.
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szeszélyes ki tisztátalan jóra rosszra egyként tör - vágya hajtja s tett jutalma irigy s mindig esendő
Hogy mi a tisztaság? Lelki vonatkozásban kb. a következők: Tiszta elme - Tiszta gondolatok - Tiszta
szándék - Tiszta vágyak - Tiszta étel - Tiszta test Tiszta környezet - Tiszta társaság … nagyjából a
gondolati-, testi-, magatartásbeli-, társulásbeli-, és a
beszéd tisztasága. Hogy melyik a hátráltatóbb a
lelki fejlődésben nehéz volna eldönteni, de már egyik válfaja hanyagolása is súlyos veszélyeket rejt
magában. (Be)látható, hogy nem fürdővìz-, vagy
szappan kérdése a tisztaság, miközben annak mellőzése is a ’szeszély’ kötőerejével terhelt, majd a testi tisztátalanság (igénytelenség) átlép egyéb területekkel szembeni elhanyagoltságra is, ami a ’nemjó’
egyik belépője. Mocskos száj, rossz társaság, környezetkárosìtás … Szellemi igénytelenség, válogatás
nélküli falánkság, alkoholizálás, dohányzás és ìgy
tovább. Mind jellemformáló. Gyenge jellem megengedi a ’szeszély’ s ’nemjó’ gyakorlását, követését,
ami azután olyan jellemtorzulást idéz elő ami már
alkalmatlanná tesz a ’jó’ irányultságra. Egyes vélemények szerint az un. higiénia nem lételeme az emberi lénynek (amit a történelem során számtalanszor és sok kultúkörben tapasztalni is lehet). A
MINDEN-tudat mégis azt vallja, hogy a fizikai
tisztaság is fontos eleme a lelki életnek. Van ahol a
napi háromszori tisztìtó fürdő kötelező (un. papi
körökben) mìg másutt olyan is előfordul, hogy nem
tulajdonìtanak jelentőséget a fizikai tisztátalanságnak -akár még -szerzetesi, papi körben sem. Úr
Balarám úgy nyilatkozik, hogy „szeszélyes ki tisztátalan” s mivel Ő hiteles forrás, elkötelezett gyakornoknak nem szorul bármi további fejtegetésre.
A ’jóra rosszra egyként tör”-ő talán már egyszerűbben belátható, hogy nem vezet ’jó’-ra, hisz aki ’jó’ra tör(ekszik) az ’jó’-ban fog részesülni, de ha ugyanaz a személy másszor meg rosszra tör(ekszik) csak
’nemjó’-ban lehet része. Amìg pedig ’jó’ s ’nemjó’
keveredik/viaskodik az egyénben, addig csakis a
csapongó szenvedély, a ’szeszély’ kötőereje az, ami
elhatalmasodik. Ha ugyanaz a buzgalom visz egyik
irányba, mint a másikba, akkor -legkevesebb- megosztottá válik a személyiség s a kisebb ellenállás törvény jegyében a hanyatlás felé fog húzni, tartani,
nem a lelki/szellemi/testi emelkedésre. (Lejtőn könynyebb lefele haladni, mint az annak forditottja emelkedőn föl.) Immár jól tudjuk, hogy a vágy olyan
mint a tűz (- minél jobban táplálják annál jobban ég
!) hát nagy figyelmet igényel, hogy ki-mikor-mely
vágy(a) késztetésének-, hajtóerőnek engedelmeskedik. Az élvezet-vágy a legáltalánosabb (alig akad tőle mentes ember !) már csak sokrétűsége okán is. Legerősebb -talán- a nemi vágy, még akkor is amikor
már impotens a férfi, vagy frigid egy nő, netán aszexuális az ember. Lehet bárminemű alkalmatlan-

ság, a késztetés elme sìkján mégis működhet. Jobb
példa erre azok esete, akik olyasmire vágynak, amire alkalmatlanok, mégis kiharcolják hogy tehessék.
Politikai- és/vagy gazdasági-, hivatali-, stb. vezetők.
Alkalmatlanok, de -elképzelt- vágyuk nem nyugszik. Hiányzik a belátás, miközben a hatalom-, a hìrnév iránti vágy, a hiúság működik. Maradva még az
élvezeteknél (miközben pl. a javak birtoklása, a hatalom édes ìze is -egyfajta- élvezeti forrás !) az érzékszerveken keresztül szerezhető érzetek kavalkádja
szinte végtelen, amiket azután egy ’szeszély’ uralta
érzet-kezelés (~ értelem, ~ intelligencia) újra és
újra követel. A látvány, az illat, az ìzek, de a hallás,
vagy tapintás érzetei is, mind fogva tartja a gyanútlan gyakornokot. B.T.65. „…ki érzékszervei ura lenyugtatja elméjét - miként teknős páncélzatban hiszi magát megvédvén 66. de tudd marad abban is
vágy aki önfegyelmezett…” - azaz a vágy nem múlik el önmegtartóztatás révén (Hangsúlyozandó, hogy
az annak kiélése révén való mentesülési elképzelés
sem megoldás!!!) Transzformálni kell. Alantas vágyról magasabb rendű-, lelkileg emelő vágy(akozás)
felé kell terelni, átalakìtani. Pl. tettek jutalmáról való
lemondás által. Tenni -ha nincs más lehetőség- de
annak gyümölcséről való lemondással. B.T.54. „…
tett gyümölcsét sose vágyjad … ha ìgy teszel nem ér
hiba …” - ajánlja Avatár Balarám, majd B.T.115. „…
aki tett gyümölcsét várja viszolyog vagy vágyódik ne engedj a késztetésnek…” - azaz se ne viszolyogjunk tett -várható- következményétől, se ne vágyódjunk, annak eredményére, jutalmára. Ha kötelességszerűen teszünk, annak érdem szerinti következménye lesz. Az eredmény nem jutalom, természetes következmény. Ha valamit természetszerűen, rendben
megteszünk és az rendelt soron (sors-szerűen) halad, akkor az eredmény nem marad(hat) el. Az Isteni elrendezések akkor is tökéletesen működnek,
ha és amikor nem értjük. Ama bizonyos „elszámolások” során nem tudhatjuk, hogy a jócselekedetek
következményéből mennyit emésztettek fel a korábbi tartozások. Mind e bizonytalanságokat tovább súlyosìtja ’szeszély’ embere esetében -természetszerű- irigység és esendőség (mely utóbbinak
részben folyamodványa az előbbi, mármint esendőségnek az irigység). A MINDEN, Avatár Balarámként közli, hogy B.T.138. „…gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó…” - amiből ha egyén
eredményesen (és reálisan) határolja be saját meghatározottságát, máris tisztába jön azzal, hogy milyen és mihez vonzódik természete szerint. Ám kérdés, hogy mi volna szerencsés lelki fejlődése szempontjából ? Sors ide, sors oda, a választás mindig
szabad s ha tudatos és ’jó’-ra vezető, menni fog az.
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aki makacs rest és lomha sértő s rosszindulatú - csalfa hazug ingadozó nemjó ami rajta úr
A felsorolt tulajdonságokat érdemes egyenként vizsgálni. Leginkább olyan szempontból, hogy az milyen hatással van lelki fejlődésre, hisz úgy a Bizalmas Tanìtás, mint az arra alapozott MINDEN-tudat elsődlegesen erre koncentrál. Érdemes a szinonìmákat is figyelembe venni. A makacs ≈ hajthatatlan, konok, megrögzött, megátalkodott, önfejű, fafejű, csökönyös, makrancos, akaratos, dacos, nyakas, problémás, kezelhetetlen, keményfejű, engedetlen, renitens, nehézfejű, kérlelhetetlen, rendìthetetlen, öntörvényű… mely tulajdonságok eredendően nem felelnek meg azon „törvénynek” hogy
„Ami nem hajlik, az törik !” - azaz, áldozatai nehezen fogadják el a hely-idő-körülményhez való alkalmazkodás kényszerét. Más a ragaszkodás és más a
makacsság. A ragaszkodás lehet akár ’jó’ vagy ’nemjó’-hoz való ragaszkodás, de a makacsság inkább
megfontolás nélküli. Öncélú. Újra ide idézhető a
Darwini megállapìtás, miszerint nem a leg-okosabb-,
még csak nem is a leg-erősebb-, de az marad fenn,
amelyik képes a változásra, alkalmazkodásra. Vannak Abszolút Igazságok melyekhez lehet ragaszkodni, de vannak olyan körülmények is, amikor a
ragaszkodás, inkább makacsság, értetlenség az idők
szavával szemben; ’nemjó’. Aki rest, az ≈ semmirekellő, munkakerülő, semmittevő, naplopó, tétlenkedő, renyhe, lustálkodó, lusta, haszontalan, tunya,
tétlen, dologkerülő, szájtáti, léhűtő, tohonya, ingyenélő, henye, hanyag, rendetlen, léha, trehány,
mihaszna, lomha, lógós, henyélő, ráérős… melyek
egyike sem esik egybe a B.T.-ben számtalanszor ajánlott folytonos, aktìv tevékenységgel, persze annak a lelki tisztulást, -emelkedést segìtő válfajaival.
A lomha ≈ ráérős, nehézkes, lassú, hosszadalmas,
komótos, piszmogó, vontatott, lajhár, csiga… ami
nem izgágaságra kìván bìztatni, de ha már értelmes
a kereső ember, belátta hogy tennie kell, akkor
annak is legyen meg a hely-idő-körülmény szerinti
ritmusa, lendülete. Minden egyes élet véges. „Amit
ma megtehetsz…” - nem légből kapott. Természetesen aminek nincs ott az ideje, nem teszik lehetővé a körülmények, annak kierőszakolása inkább a ’szeszély’-el jellemezhető. A sértő ≈ kihìvó, becsmérlő,
bántalmazó, ócsároló, szapuló, szidó, pocskondiázó, mocskoló, gyalázó, korholó, bántó, pejoratìv,
kritizáló, de ugyanakkor pikìrt, maró, csìpős, éles,
sőt; indiszkrét, tolakodó, tapintatlan, parlagias. Alázatos lelki törekvő kerüli. Aki rosszindulatú, az ≈
gonosz, rosszmájú, undok, utálatos, epés, alattomos, aljas, maliciózus, álnok, elvetemült, ármányos,
gúnyos, bántó, gáncsoskodó, sportszerűtlen, tisztességtelen, alantas, galád, rossz szándékú … a teljesség igénye nélkül. Érdemes -akár- mindegyik szinonìma kóstolgatása és hamar rá lehet eszmélni,

annak lelki fejlődésben való hátráltató hatására.
Csalfa ≈ csapodár, házasságtörő, könnyűvérű, hitszegő, hűtlen, csélcsap… melyek leginkább a házasság szentsége tárgykörében értékelhetőek. A hazug ≈ hazudozó, hazudós, csaló, félrevezető, eretnek, szélhámos, kókler, szemfényvesztő, becstelen,
hantás, átverő, megtévesztő, simlis, füllentő, széltoló, svindler, lódìtó, ámìtó… és megannyi más megfogalmazás sem volna oktalan, de már e pár jellemvonásból is kiderül, hogy a ’nemjó’ kötőerővel jellemezhető tulajdonságok a legelterjedtebbek. Mìg a
’jó’ jelleg, alig három (bár alapvető* !) tulajdonságot
emlìt (* 1. jót és rosszat egyként élő 2. alázatos 3.
érintetlen) a ’szeszély’ hatot (1. ki tisztátalan 2. jóra
rosszra egyként tör 3. vágya hajtja 4. tett jutalma 5.
irigy 6. mindig esendő) addig a „népszerű” ’nemjó’
-alapból- nyolcat (szinonìmáiban akár százat is). Az
ingadozó személy ≈ ingatag, labilis, billegő, bizonytalan, kiegyensúlyozatlan, változékony, kétes, kétséges, instabil, tétova, vitatott, egyensúlyát vesztett…
úgy önmagában/önmagával szemben, mint a vele
kapcsolatba kerülőkkel egyaránt. Ha tovább nézzük
a Bizalmas Tanìtás azon kinyilatkozásait, ahol a
’nemjó’ kötőerő szóba kerül, szintén látható hogy
ugyancsak elterjedt világunkban. B.T.138. „…élvezkedő mind nemjó…” 315. „…kikben nemjó a
vezérlő áltudást követnek ők - mozgatójuk eredményvágy létről létre veszendők…” 471. „…nemjó
sötét tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bìrja
álomban él ő a lélhez mostoha…” 472. „…nemjó
nemtudásba visz…” 476. „…nemjó mikor erőre kap
eluralja az elmét - káprázat győz és sötétség még a
jónak is testén…” 478. „…nemjó uralt ösztönlény
lesz…” 479. „…nemjótól csak balgaság jő önpusztìtó tunyaság…” 480. „…nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás…” 481. „…akik nemjó uraltjai
pokol mélyre zuhannak…” 517. „…démoni kit nemjó ural nem tudja mi jó s mi nem - tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen…” 538. „…nemjó gonoszt
keresi…” 562. „…itt és túlnan egyként ASZAT nemjó ìgy hát kerüljed…” 569. „…kötelesség elrendezett
azt megszegni bìz nemjó…” 594. „…nemjó annak
az értelme ki nem látja a valót - illúzió vallászavar
mi rajta uralkodó…” 597. „…nemjó azon eltökéltség
mi álmot hajt s félelmet - bú kereső és mogorva
büszke kétségbeesett…” 601. „…nemjó öröm mi
csak látszat elejétől végéig - lustaságtól gőgtől táplált sötétség az és tévhit…” - ösztönlény, önpusztìtó, démoni, vallászavar, tévhit, hogy csak párat emeljünk ki a -bizony- nem ritka-, sokságra jellemző
tulajdonságokból. Igaz kereső már akkor jó (’jó’) irányba tart, ha mindezeket kerüli. B.T.84. „…cselekvéstől tartózkodás visszhatástól meg nem óv - nem
tisztul meg lemondó sem önmagában az se jó…”
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figyelj Jas most elsorolom értelemnek hármasát - kötelékit kitartásnak hogy ebben is tisztán láss
Amikor az ős jász Jas tátos*, Balarámhoz fordult,
még nem tudta Annak valódi kilétét. Nemzetsége
megbìzására magyarázatot keresett -elveszett véreik távoztának okán- és a „- Hogyan tovább ?” - kérdés válaszát kutatva. (* a „tátos” a tudás embere.
Nem révülő táltos, sem nem magát transzba doboló sámán !) Már tudjuk, hogy véletlenek nincsenek ! Szerencse sincs, hogy valami csak úgy szerencsésen megtörténik ! Mindehhez kapcsolódik még,
hogy „Ha kész a Tanìtvány, megjelenik a Mester !”
Fontos -lehet- a Mester és a Tanìtvány esetében is a
nagy kezdőbetű, jelezve hogy nem általános kifejezésekről van szó. Nem valaminek a kimagasló tudója/gyakorlója csupán a Mester és nem egyszerű
kereső/tanuló a Tanìtvány. Minkét „pozìció” helyidő-körülmény szerint elrendezett. Nyilván, minden
tanulás kereséssel kezdődik. „Aki keres, talál !” - ami
megfordìtva is igaz, hogy aki nem keres az nem talál. Esetleg rábukkan valamire, vagy őrá valami, amivel kapcsolatban -általában- azt sem érti, hogy
mi dolga is van/volna azzal ? Jas esetében a keresés
magától értetődött. As** küldöttként, nemzetsége
tanácstalanságát volt hivatott eloszlatni. (** As; egy
városállam a történelmi Baktria területén, a mai ÉAfgán-Türkmén-Üzbég-Tadzsik peremvidéken 100200 km-nyi „felségterülettel” As, azaz /j/ász népességgel.) Fontos, hogy a Tanìtvány nem pusztán kiváncsi és legfőképp nem önös érdeklődésű ! Mindig -egyfajta- „küldött” aki a megszerzett tudásnak
nem csak birtokosa, de továbbadója is, potenciális
Mester. (Ami hagyományosan úgy működik, hogy
amìg a Mester él, addig minden Tanìtványa tanuló,
de nem Tanìtó ! -meg az ’azisnemis’ törvény szellemében az is, hisz puszta létével-, elköteleződésével
tanìt!- Viszont a Mester eltávozását követően, minden Tanìtvány Tanìtó, akadva közöttük -néha- Mester is.) A Tanìtvány kérdez, a Tanìtó/Mester felel.
Ha nincs kérdés, nincs mire válaszolni. Tekintsük
át Jas kérdéseit a Bizalmas Tanìtásból: (1. jászok
őse Jas ivadék Balarámot kérdezi) - mire kellett
Kuru mezőn rokonvért kiontani? (2. mióta a sok
családfő harci tűzön hamvadott - összevissza kódorog csak gyermek öreg asszonyok) (60. Jas kérdezi
Balarámot) miről ismerszik a bölcs - hogyan jár
kel miként nyugszik teljes tudást megértő? (81.
Balarám mond) mért kellett harc (érdeklődőn kérdi Jas) - mikor mondtad hogy értelem cselekvésnél többet ad? (82. mit elmondtál összezavart)
tenni kell vagy érteni (- világìtsd meg) miért kellett vitézinknek elesni? (117. Jas kérdezi Balarámot mond tanìtóm) mért van az - hogy ki jó is
egyre másra vétkezik bár nem akar? (128.) miként lehet (jó Balarám) hogy Napistent oktatád hisz Te csak később születtél mégis adtál tudo-

mányt? (170. jó Balarám) összezavarsz előbb mondád árt a tett - aztán oktatsz cselekvésre mond
az ember mit tegyen? (231. Legfelsőbb Úr hallgatlak én szól a jámbor rétlakó - mégis kétség gyötör
abban) biztos pont hogy fogható (232.) mert az
elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló -nyughatatlan dacos álnok mindig másra sarkaló?
(235. Jas kérdezi mondjad Uram) mit ér ki jó útra
lép - majd világi akarások mégis győznek elméjén (236.) sem a tudást nem követi sem nem
önzetlenen él - szertefoszlik semmivé lesz törekvése felhőként? (276. Balarám mond) mi a MINDEN mi a tett s mi a lényeg - mi e mindenség
(mond kérlek) s kik a félig Istenek? (277.) mi a
testi áldozat (mond) s ki az ki az élvező - s hogyan láthat végső percben aki önfegyelmező?
(354. mond Balarám) hű törekvő miként forduljon Feléd - milyen létre létformára emelje tekintetét (355.) kérlek avass bizalmadba segítsél megértenem - mindenhatóságod ugyan hol és miként lelhetem? (382. ha úgy látod Kedves Uram
képességgel elbìrom) - tedd meg azt hogy megmutatod legfelsőbbik alakod? (395. Jasnak minden tagja reszket zavart hangon kérdezi) - mért nem
hódol ím előtted mind aki csak vétkezik (398.)
kérlek ím most szánj meg engem hogyha nemtiszteltelek - fel nem fogtam MINDEN-séged kevés volt az ismeret (399. most már) tudom Nálad
nagyobb senki nincs ki vezérlő - vagy a Mester
Legfőbb Atya s minden mi követendő (400.) szinte elviselhetetlen mit Magadról mutattál - kérlek ezért vedd fel inkább négykarú emberformád? (410. mond Balarám) ki kedvesebb lakod ki éri előbb - személytelen fényre vágyó
vagy személyest kereső? (484. mond Balarám)
hogy ismerszik ki kötésen felüljut - hogyan él ő
mint cselekszik s mitől van hogy mindent tud?
(535. mond Balarám) mi van azzal ki ugyan hisz
mégsem lát - szabályozást elkerüli jón szeszélyen nemjón áll? (563. mond Balarám) mi lemondás és mond mi tartózkodás - mit kövessen lelki ember mikor úton tart Hozzád? (635.) megértettem amit mondtál lelkem nyugta eljövend
- tovább viszem Szent Tanítást bízva nézünk
jövőnkbe…” - mármint a Kuru mezei csata után árván maradt As nemzetség. Jas gondolkodását nem
ismerhetjük, de kérdéseiből, az arra kapott válaszokból, valamint abból amit Úr Balarám közölni szükségesnek tartott, következtethetünk arra, hogy mi
volt Isten- és mi Jas szándéka jász ősök vonatkozásában. Bár azt el senki nem titkolta, de csak értő fülek számára volt mindig hallható. Annyi bizonyos,
hogy úgy az Úr, mint Jas az emberi értelemre apellál. Az érzelmi megközelìtések másokra marad(tak).
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értelemből az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót - megkülönböztető képes tudja mi kár s mi a jó
Komoly szellemi ember sokra értékeli az értelmet,
de tudni(a) kell hogy annak is három „válfaja” van;
a ’jó’ a ’nemjó’ vagy a „szeszély’ által meghatározott
(miközben mindhárom átszövi, különböző arányban, ami folyamatosan változhat, miként változik is !).
Az értelem alapjai veleszületettek, ahogy az emberi
osztály-meghatározottság* is. Amìg azonban az utóbbi -ha árnyalódik is- nem változik egy életen
belül (ki milyen jellemű/jellegű, az nyomja rá bélyegét életére, döntéseire ! Hozott dologként kell rájuk
tekinteni !) eközben az értelem jól formálható (természetesen „csak” egyéni kereteken belül ! Tanulható/tanìtható !) Bár mindig minden változik, a jellem -nagyjából- állandó. (* gondolkodó - uralkodó
- nyerészkedő - élvezkedő emberi osztályok között
még akkor sincs egy életen belüli átjárás, ha azt sokan erőltetik. Úgy tesznek, mint ha a bemutatott
emberi osztályba tartoznának, figyelmes szem számára mégis mindig kiütközik a diszharmónia. Pl.
egy nyerészkedő/élvezkedő hiába kerül uralmi pozìcióba, nem tud szabadulni elrendezett /meg/kötöttségeitől. Nem képes a valódi ’uralkodó’ elegáns
nagyvonaluságára, mindig is eredményorientált marad, javak rabjaként és élvezetét leli szeszélyeiben.
Hiába töltenek be nyerészkedő egyének gondolkodói pozìciót, megnyilvánulásuk igazi képmutatás.
Mindezek -bár hibák- embertől elválaszthatatlanok.
Ahhoz, hogy ne essünk „osztály-tévesztésbe” először is meg kell ismerni annak létezését s mibenlétét. Alapos önvizsgálatot követően -elég- jól
behatárolható, ki meddig nyújtózkodhat szerepjátékaiban, hogy hitelességét megőrizhesse.) A ’jó’ értelem tisztánlátó, megkülönböztető képessége kiváló.
Jól látja, hogy mi az üdvös (úgy a körülmények-,
mint önmaga vonatkozásában) és hogy mi árt. Hiába veszti el az ember a fejét, az az egy, ami ennek
ellenére vele marad  azaz a ’jó’ értelem mindig
megsegìt „kár s … jó” szétválasztásában. Fontos
azonban ismét leszögezni, vannak Abszolút és relatìv viszony(lat)ok. Az általános ember, köztük a
sokság mindig viszonylagosan vizsgálódik, úgy értékel, úgy mérlegel; „- Mihez képest ?!” - „- Ahhoz
(valamihez) képest, nem is olyan rossz !” (sőt lehetne rosszabb is) - gondolja s mindig azzal áltatja magát és környezetét, hogy jó az úgy. (Még ha véletlenül érzi is belül, hogy nem ìgy van. A biztonság
kedvéért, azért nem vallja meg !) Tehát elkerülhetetlen szellemi/lelki és anyagi/testi különválasztása.
Ami anyagi/testi szempontból -mint ha- üdvös volna, az szellemi/lelki értelemben -inkább- ártó. Eközben, ami szellemi/lelki vonatkozásban üdvös,
az látszólag anyagi/testi téren -mint ha- ártana. Pedig akiben a ’jó’ uralta szellemi/lelki jelleg van túlsúlyban, annak anyagi/testi dolgai sem fognak ér-

demi csorbát szenvedni. Nem ìgy van ez forditva,
hisz akin az anyagi/testi meghatározottság uralkodik, az ugyancsak negatìvan hat szellemi/lelki minőségére. (Talán nem hiábavaló leszögezni, hogy
minden lél-nek -köznyelvileg léleknek- van szelleme, szellemisége, de maga a szellem -mint az elmeműködés egyfajta terméke- lélek nélküli, mondhatni
személytelen. A köznapi „szellemiség” talán leginkább gondolatiság, ami megnyilvánul a szellemiséget sugárzó személyben/személyen és/vagy viszonyokban.) A jelen szakasz sem vetìthető anyagi/testi sìkra. Nem az anyagilag üdvösről-, vagy testileg
ártóról-, ahogy nem anyagi kárról-, vagy testi jóról
van itt szó ! Az az értelem a ’jó’ amely B.T.179. „…
lát mindent a MINDEN-ben…” - aminek az egyik
következménye, hogy „…nem tapad visszhatás rá
mint vìz lótusz levélre…” - azaz ott van az ártó s
kárt jelentő viszonyok között, de mivel mindent a
MINDEN-ben lát s egyben mindenben látja a MINDEN-t, ìgy a relatìv kedvezőtlenségek elkerülik. Magasabb helyen van „biztosìtva”! B.T.457. „…aki
mindenben Engem lát Mindátható Legfelsőt - nem
a múló anyagra néz az a lényeglátó bölcs…” - mert
már tudja, hogy B.T.505. „…minden szìvben benne vagyok…” - amit később megerősìt az Úr, hogy
B.T.623. „…ott vagyok Mindáthatóként minden szìvben tudhatod…” - a ’jó’ értelem B.T.189. „…tudja
minden MINDEN…” - ám az ilyen lelki törekvő
B.T.193. „…belül tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből…” - és B.T.
223. „…MINDEN-tudat megsegìti léte bárhogy
hányja is…” - mert Ő ama „biztosìtás” magasabb
„helye”. A ’jó’ értelem birtokosa B.T.227. „…mindenben látja a MINDEN-t s tudja mind a MINDEN-ben…” - Avatár Balarám pedig eképp szemlélteti világunkat - B.T.252. „…minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon…” - amit később
ìgy folytat; B.T.297. „…bár MINDEN-ként nem itt
lakom mégis mindent áthatok…” - majd - B.T.307.
„…mint a MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig mindent - át de nem Én vagyok bennük minden nyugszik Énbennem…” 411. „…az ki személyemnek hódol Reám gondol örökkön - szeretettel
él MINDEN-ben az a legjobb törekvő…” - mely
’szeretet’ az elvárásnélküli, folyton adó (szolgáló)
részrehajlásnélküli, aki mentes a személy/egyén-válogatástól. B.T.509. „…aki belátja a MINDEN-t Engem Aki Legfelsőbb - örök boldog telt tudásunn az
már nem lesz esendő…” - s bár e Földön mindenki
esendő, mégis a B.T.619. „…MINDEN-tudat általvezet útba került göröngyön…” - hisz gyakorlása és
a szabályozó elvek követése során a megkülönböztető képesség fokról-fokra javul s finomodik, megvilágìtva mi ami árt, mi kár, mi üdvös és mi ami jó.
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szeszélyes értelmű az ki nem látja mi rossz mi jó - kötelességet sem érti s hogy mi követni való
Ez a szakasz jól érzékelteti az általános ember tulajdonságait: 1. nem látja (be) mi a rossz és mi a jó
(megkülönböztető-képesség hiánya) 2. nem érti a
kötelességet, azon belül, hogy mi az ő kötelessége
3. nem tudja mi (vagy ki) érdemes a követésre.
Minden emberben ott a ’jó’ (ha parányiban is) ott a
’nemjó’ (ha némiképp többségében is) de ami leginkább jellemző, az a ’szeszély’ azaz örökös csapongás a végletek között -jobbára- úgy hogy a „szélsőértékeket” ugyan el nem éri, de hullámzik minden megnyilvánulás. A sokak által ókorinak tartott
(értsd: régi/es/, régimódi, amúgy idejétmúlt ?) Bizalmas Tanìtás örök aktualitása tagadhatatlan, amennyiben az ember(iség) -mint létforma- semmit
nem változott ötezer (mi több tìzezer) év alatt. Így
ami elhangzott anno; Balarám és Jas között, annak
túlnyomó többsége mindig-, ìgy napjainkban is aktuális. A sokszor fölemlegetett kötőerők tényszerüségek. Sok területen nehéz -ma- behatárolni mibenlétét, mikénti megnyilvánulását, de itt is érvényes a
megfordìthatóság elve, miszerint ami megfordìtva
is ugyanúgy értelmes, mi több megerősìti az eredeti
„sorrendiséget” az figyelemre méltó. A ’szeszély’ uralta-, más szóval szenvedélyes ember -általában- nem
látja, mi jó s mi nem. Ebben azonban fontos elem
az értékrend (amelyben az illető vizsgál/ódik/)
nevesen, az egyén által elfogadott- és követett etika.
Vajon etikus ami történik és/vagy annak a szemlélőnek a hozzáállása, aki szemlél ? Nem oktalan
idézni az elektronikus országútról: „Az etika (másként erkölcsfilozófia, morálfilozófia) a gyakorlati filozófiának az az ága, amely az erkölcsi parancsok érvényességének filozófiai megalapozásával foglalkozik. Az etika általános jelentése: észszerű, a józan
ész alapján meghozott optimális (Az adott lehetőségek közül a legjobbnak ìtélt megoldás) és helyes
döntés. Az etika tehát nem szabályokat ad mint az
erkölcs, hanem morális (társadalmi értékeket, pl. etikát, erkölcsöt előtérbe helyező szemlélet, viselkedés) érték meghatározóként használható. A filozófiai etika nem ad konkrét szabályokat a társadalmi
életre, nem bizonyos helyzetekre ad tanìtást, hanem
általánosságban fogalmazza meg az élet szabályait,
amelyek belsőleg is kötelezik az embert. Nem a szokásaink és a hagyományokhoz való alkalmazkodás
lesz a helyes cselekvés elve, hanem az a cél, amelyben megtalálni véljük az emberi létezés értelmét.
Amìg a jogtudomány az emberi cselekedetek külső,
addig a filozófiai etika a cselekedetek belső elveit
vizsgálja.” - mindezek szellemében; - Ki milyen értelmét véli az emberi létezésnek, aszerint fog értékelni, az fogja meghatározni értékrendjét, hogy mi
jó és mi rossz ? - hát ez meglehetősen képlékeny és
láthatóan nem is működik konfliktusmentesen, a-

mint eltérő érték(rend)ek találkoznak. Márpedig a
túlnépesedés-, a helyváltoztatások- és a keveredéseknek következtében nem csak az egyéni értékrendek, de a közösségiek is nagyban különböznek egymástól. Lehetnek (miként vannak is) egyezményes
értékrendek, azonban azok inkább a konfliktusok elkerülését-, kezelését szolgálják, mint sem az igazságkeresést. A szeszélyes értelmű emberek pedig vérmérsékletüknek -szenvedélyességüknek- megfelelően tanujelét adják annak, hogy miként értékelnek,
miként vélnek megoldani felmerülő kérdéseket, kihìvásokat, konfliktusokat. A ’jó’ ember békés, a
’nemjó’ rombol, mìg a ’szeszély’ fűtötte egyre csak
küzd, kìvül-belül egyaránt. Békétlen. Elrettentésül
had kerüljön ide egy (szerzője s annak mondandója
hitványságára való tekintettel megnevezés nélkül,
de mint nem ritka) idézet: „…Az igazság hatalom nélkül* olyan, mint a sivatagban szétszórt mag, abból
nem lesz hajtás és nem lesz termés. Az igazság önmagában nem, csak viszonyrendszerben és struktúrában létezik**. Aki önmagában lévő abszolút igazságról beszél, az mindig szét akarja verni a hatalmi
struktúrát, az pont hogy anarchiát és káoszt akar, le
akarja a kultúrát a végletekig bontani…” (* mint ha
az igazság hatalmi kérdés volna !!! az ilyen, az a hatalom igazsága, ami általában köszönő viszonyban
nincs Abszolút Igazsággal ! ** ez, az ama bizonyos
relatìv igazság, ami hely-idő-körülmény szerint képlékenyen változik, mìg a valódi igazság/ok/ függetlenek mindenektől, vagy igaz/ság/ vagy hazug
/ság/ a többi csak emberi spekuláció és manipuláció !) - majd ìgy folytatja a „népszerű” *** szerző „…azt állìtom, hogy az igazság hatalom nélkül nem
létezik. De a hatalom sem létezik csak önmagában,
nem tud lebegni a semmi közepén, mert akkor éppen azzá válik; semmivé. Struktúrában létezik, hálózatban, interszubjektivitásban, minél több embert
köt össze, annál nagyobb az ereje és annál nagyobb
az igazságtartalma, hiszen éppen azzal győz az igaza
a többi igazsággal szemben, hogy többen fogadják
el igaznak és többen fogadják el valóságként…” - miközben BBB: „Attól hogy valamit sokan állìtanak,
annak igazságtartalma nem nő!” (*** a „népszerű”
-egyfajta- megfogalmazását lásd a B.T.55. és 121.
hozzáfűzéseiben.) Be kell látni, hogy ahol -miként
itt- „Mindenki más !” és dúl a ’szeszély’ ott elkerülhetetlen tiszta alapok rögzìtése és azok megismerése/megértése/követése, hogy ha a viszonylagosat
is, de lehessen szilárd alapokhoz mérni, leginkább
pedig az Abszolúthoz. Hiába lesz sánta a hasonlat,
gondolkodó ember számára mégsem ártalmas. Habár relatìvban él, Abszolútban gondolkodhasson.
Ilyenek -többek között- a kötelezettségek dolgai,
jó-rossz és a követni valók, valamint a kerülendők.
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nemjó annak az értelme ki nem látja a valót - illúzió vallászavar mi rajta uralkodó
Istent, Aki a Legfelsőbb, Maga a MINDEN, azért
nem látjuk, mert végtelenül nagy, meghaladja felfogó képességünket. Világunk lényeg-alkotóit, a -szinte- végtelenül sok lél-t azért nem látjuk, mert végtelenül parányiak, nem érik el érzékelő képességünket. Így hát marad számunkra a látható/érzékelhető
közeg, ami a MINDEN-ben nyugszik és lél parányok köré „épülnek” hol elemi, hol univerzális mértékben/léptékben. Bár a MINDEN-t „…Le nem ìrjuk, semmi néven mi nem hìvjuk, le nem festjük,
nem faragjuk, körülnézünk s csak őt látjuk. Nézünk
körül kìvül belül, Ő ki mozgat, Ő ki derül. Tőle s
Benne van ami van, velünk Ő csak semmit akar.
Hallgatózunk, hátha halljuk. Tapogatunk, tán megfogjuk. Nem érezzük az Ő szagát, hiszen Ő az egész világ. Ő a kellem, Ő a csúfság, keserédes is Ő
úgyám ! Aki erős, aki lágyabb, Ő ki fi és Ő leánya.
Hangját csak csendben hallani. Kéz nem tudja tapintani. Képét szem észre nem veszi, orr szagát
nem érezheti. Íze nincs és van hisz MINDEN, leginkább üt tiszta vìzre. Sorolva sincs vége hossza,
végtelen ő bárhogy osszam…” - meséli az öreg Tátos tanìtó, az egykori turáni ős jász gyermekeknek a
BBB. „Oskola a puszta rétben” - ìrásban. Érzékszerveink nem adnak -közvetlen- információt sem
a Legfelsőbbről, sem a lél-ről. Tapasztalataink „Mindkettőjük” vonatkozásában -bizonyos fokig- áttételesek. Nincs akkora teleszkóp és nincs olyan felbontóképességű mikroszkóp, melyek lehetővé tennék, hogy a „Hiszem ha látom !” - alapú ’élvezkedő’
sokság azt mondhassa; „- Igen láttam egy lél-t.” vagy „- Láttam Istent !” - bár ez utóbbit sokan vélték s vélik nemegyszer. Illúzió. Istent hinni lehet,
vagy a MINDEN-t tudni lehet. Nem tudom bemutatni, nem tudom teljességében leìrni, mégis tudom, hogy Ő van. Anyag/test lény addig terjeszkedhet „tudományában” amìg korlátai azt megengedik. Azt pedig tud(hat)juk, hogy korlátolt korláttalant felfogni képtelen. BBB. „MINDEN” -részlet„Hetedik tudnivaló: Gondolat, elmélet, megannyi
képzelet, mit ember embertől elvonni képtelen.
Szárnyaló szellem is határon csak meg áll, korlátolt
önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, önmaga képzete, lelki mivoltát csak ésszel ha éri fel.
Megtenni önmaga; mit kéne képtelen, s mi segìtség
bentről jön elfojtja szüntelen…” - a lél teljes tudásának elfojtása a ’szeszély’ és a ’nemjó’ megvalósìtottságának következménye. Mikor az ember ’jó’
által uralt, akkor a lényegalkotója megsegìti -akár- a
felfoghatatlan felfogásában is, ami nem biztos értés,
de belátása a való(ságos)nak. Mert, hogy az igaz való túlmutat mindazokon, amit érzékszerveink érzékelnek, érzetünk képes feldolgozni és intelligenciánk értelmezni tud. Marad az illúzió és a vallászavar.

Nem csupán egy-egy valláson belül figyelhető meg
zavar (még ha azt hìveik nem is látják !) de a szellemi „mindenevők” a tiszta és zavart szellemiség
vegyitése által még azt is félre értik/értelmezik, ami
külön-külön akár egyértelmű is lehetne. Nem szorul bizonyìtásra, hogy az egyes emberek más és más
(értelmi, érzelmi …) „szinten” vannak más benső
osztály-meghatározottságuk s azok aránya, egy életen belüli adott életrendjük (életkorcsoportjuk), kötőerő-béli meghatározottságuk és/vagy azok kevertségének aránya, nemi-, rassz-béli-, nemzetségi hovatartozásuk, nem beszélve lelki evolúciós fejlettségi
szintjükről*. Így természetes, hogy nem lehet(séges)
mindenkihez egy módon, egyként szólni, még ugyanabban a témába sem ! hiában vannak évezredes törekvések erre, különösen egy-egy adott kultúrkörön belül, vagy államhatalom alatt. (* a lelki
evolúciós fejlettségi szint ≈ egyén lényegalkotó léljének az anyagi/testi/szellemi befedettségének mértéke, minősége) Nem véletlen hát a sok szellemi-,
vallási iskola, tan és elmélet. A ’gondolkodó’-k, az
’uralkodó’-k, a ’nyerészkedő’-k és az ’élvezkedő’-k
más értékrendet eszményìtenek. Más inspirálja a ’jó’
a ’szeszély’ és/vagy a ’nemjó’ kötelékében lévő -akár- lelki törekvőt (is). (Lásd: keresztény-, vagy hindu körben a többszáz irányzatot, felekezetet… melyek még ha egy tőről fakadnak is, nem átallanak akár véres harcokat vìvni „hit-béli unokatestvérükkel” vagy az ábrahámita vallások évszázados viszálykodásait.) Mikor belegondolunk emberi kötelezettségekbe, akkor nem látjuk értelmes helyét annak,
hogy valaki bejárja a világot, megkostolva „mindent”
anyagban-, szellemben egyaránt. Egy élet teljes leélése (leélhetősége) során nincs szükség rendelt élettéren** túli helyváltoztatásra. (** a rendelt élettér ≈
ki hova születik. Ami azzal bonyolódik, hogy nehéz
eldönteni, hogy ha pl. egy buddhista ázsiai apa, muzulmán európai anya gyermeke amerikában születik
-mert, hogy a szülők életvitelszerűen ott élnek- s tanult egy keresztény isolában, majd ateistaként éli
életét, ugyan melyik a gyermek számára rendelt hely
? Ez már sajnos a mértéktelen túlnépesedés, a keveredés és helyváltoztatási kényszer lél fejlődése
szempontjából kedvezőtlen következménye. Szerencsére tudjuk, hogy a lél sem nem férfi, sem nem
nő. Nem keresztény, nem hindu, sem muzulmán,
vagy buddhista, stb. még csak nem is ember. Azonban tisztulási lehetősége, lelki vonatkozású emelkedése csak emberlétben lehetséges. Hát ott kell
ezt megpróbálja, ahova születik. Az ottani „porból
vétetett” még ha a fogantatás nem is ott esett meg.)
Mindezek alapján nem lehet csodálkozni, hogy a
’nemjó’ értelem meglehetősen zavarodott helyzetben van. Nem találja a lél-je számára helyes utat.
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jó az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz - egyhegyűen elmét fékez ural minden érzéket
A ’jó’ kötelékébe tartozó; 1. aki lényeglátó 2. aki teljesìti kötelességeit 3. aki érintetlen 4. aki megkülönböztetésnélküli. Az ilyen ember szépen halad a tisztulás útján. A ’szeszély’ kötelékébe tartozó az; 1. aki
különbséget tevőn, nem látja az EGY-séget 2. akit
vágyai tüzelnek 3. aki esendő 4. aki nem tudja mi a
követendő (a lelki fejlődés érdekében). Az ilyen ember tétova, határozatlan, ezért még sok születés vár
rá, hogy a ’jó’ irányba fordulhasson, hisz mire feleszmél(ne) vége egy életnek. A ’nemjó’ kötelékébe
tartozó az; 1. aki nem törekszik dolgok megértésére
(ösztönszerűen él) 2. aki nincs tekintettel a (lelki fejlődésben kedvezőtlen) vissz(a)hatásokra 3. „aki makacs, rest és lomha, sértő s rosszindulatú, csalfa, hazug, ingadozó” (B.T.590.) 4. aki illúzióban él. Az
ilyen embertől még a ’jó’ felfogása is távol áll. Tökéletes test-tudatban, anyagi/testi jókra tör, nem látva-, nem értve a lényeget. Ezen előzményekből belátható, hogy a ’jó’-ra kihegyezett-, lecsillapìtott elme által uralt érzékek segìtenek a szabályozó elvek
követésében, amit ha eltökélten gyakorol a lelki törekvő, akkor megszabadul(hat) a csapongó ’szeszély’ és
a visszahúzó ’nemjó’ hatásaitól. A Bizalmas Tanìtás
szellemiségéről -nyilvánvalóan- csak olyan kereső(k)nek érdemes szót ejteni, aki(k) tanácstalan(ok) a
bőséges kìnálatban, de B.T.629. „…tartsd ezt titkon
azok előtt kik nem bìrják hallani - (s) ha … nem fegyelmes…” - azaz, lelki törekvő számára elemi magatartásforma a fegyelmezettség. Nem csapong (ezer fele) és igyekszik betartani az ajánlott szabályozó elveket (lásd több helyen a B.T. hozzáfűzéseiben, mint 15. 56. 77. 95. 101. 110. 165. 216. 329.
340. 573.) melyek mindegyikének jobbìtó hatása,
hosszas kifejtéssel és alátámasztással (vagy egyszerű
józan ésszel) megvilágìtható. (Körültekintő globalista környezetvédők és klìmakutatók a húsevéstől
való eltanácsolást nem elsődlegesen egészségügyi
megfontolásból hirdetik* -lelki előmenetelre gyakorolt kedvezőségét is hanyagolva /!/- még csak nem
is erkölcsi megfontolásból, hanem a Földi környezet -ember számára is- élhetően tartásának alapfeltételeként ! * Az érvelésük egyik területe, hogy a
húsfogyasztás számtalan „nép”betegség forrása és
hatalmas anyagi terhet ró az egészségügyre ! ) Föl
sem mérhető, hogy az eltanácsolt rossz szokásokkal
való felhagyás, milyen hatalmas járulékos előnyökkel járna az egyén és az emberiség számára. Már
tudjuk, hogy a leöléseredetű halálfélelmet hordozó
hús fogyasztója „félelmet eszik” ami egyben folyamatos stressznövelő hatással is jár. Szükségtelen feszültség, állandósult szorongás, fokozódó pszichés
teher… de az eltanácsoltak idézik elő a bűnözés nagyrészét, mint a kábìtószer-, vagy a szerencsejáték üzletág, a prostitúció és az azzal összefüggő erőszak…

A szabályozó elvek számtalan kedvező hatásuk mellett, fontos szerepet játszanak a csapongó elme fékezésében. A serkentők, az izgatók, a feszültség- és
/vagy félelemgerjesztők elhagyása csendesìti az elmét. Az érzékek uralása, pedig jótékonyan szabályozza a négy alapvető emberi vágy (élvezetek - javak - hatalom - hìrnév) gerjedését. B.T.61. „…ki elhagyja Jas barátom földi vágyak garmadát - s önmagában biztont talált veszti elme játékát…” 66. „…
de tudd marad abban is vágy aki önfegyelmezett egész addig mìg Legfelsőbb tisztult szìvét nem érte
67. még az oly bölcs férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket megmozgató erőimnek rohamja** 68.
aki szìvét reám tárja külön lát ált és valót - sziklaszilárdságban marad érzékeit uraló…” - de; B.T.69.
„…ha az ember érzékeit szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét átöleli 70. ragaszkodás
vággyá duzzad vágyból nő ki indulat - indulatból
elmezavar tiszta látás elmarad…” - a tiszta látás elmaradása pedig egyenlő a ’szeszély’ és a ’nemjó’ uralomra jutásával. Egyik sem engedi a felszabadulást. (** nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a
’nemjó’ és a ’szeszély’ kötőerejébe tartozó dolgok
sem függetlenek Istentől, sőt Tőle vannak ! Nincs
külön gonosz, a Legfelsőbb ellenében, hanem Ő
úgy álmodta meg a teremtettséget, hogy abban majd’
mindennek van helye. /Nyilván nem olyan gazdag,
mint a lelki világ, de ember számára bőségesen-,
ember alatti létformáknak meg tökéletesen elégséges ami itt található./ Az ösztönlények ösztöneik szerint csipegetnek, hol ebből, hol abból, mìg a tudatos lelki törekvő tudva/látva mindenek lényegét, értve a vissz/a/hatásokat, mindig /csak/ abból választ
ami ’jó’ felé viszi. Nem tilos az ártók közül sem választani, csak viselni kell azok kedvezőtlen következményeit.) Gyakornok, amint sikeresen fékezi elméjét, uralja érzékeit, egyre kevesebb negatìv erő
gyakorol rá hatást. Ahogy mérséklődnek az anyagi
/testi kapcsolódások és -hatások, úgy vékonyodik a
lél-t beborìtó burok makacs vastagsága. A burok vékonyodása pedig lehetőséget biztosìt a lényegi lény
számára abban, hogy -bármilyen pislákolóan is, defelszìnre juthasson. Már tudjuk, hogy minden lél örök + boldog + teljes tudású. Tehát ha engedjük
munkálni, akkor erősödik a tudás. Azzal együtt tisztul a megértése annak, hogy „Nem egyszer élünk !”
lél nem marad le semmiről ! Lehet, hogy mindig marad elégedetlenség, kielégìtetlen kiváncsiság, netán
anyagi/testi vágy, de megszűnik annak kényszere,
hogy csak és itt és most ! Aki/ami örök, annak nem
kell rettegnie a test halálától. Még a sok elmebeli spekulációt sem kell félteni, hisz halálunkkal -szintenyomtalanul, tűnik el mind. Kezdhető egy teljesebb, boldogabb, új élet, megvilágosodottabban.
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szeszély minden eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség gazdagságban szerelemre vágyásban
Aki azért hisz, hogy ne legyen egyedül-, vagy azért
tesz, hogy minden kìvánsága megvalósuljon- és
azért vallásos, mert bizalmas hite mit sem ér, ha
meg nem vallhatja (valaki/k/nek) az bizony a ’szeszély’ rabja. A hit személyes ügy, hìvő és (a neki
megfelelő) Istene között. Személyes, ugyanakkor általában- egyoldalú. A hìvő megfogalmazza vágyait/félelmeit s Istenének az a „dolga” hogy azokat
teljesìtse, megoldja. „Add meg nekünk ezt…, azt
…, bocsásd meg ezt…, vagy azt…” (Ja és hogy „ne
vìgy’ a kisértésbe” - mert, hogy nem mi vagyunk a
ludasok, hanem Isten huncutkodik velünk   ) ahelyett, hogy beérné azzal, ami adatik. (hisz a JóIsten sosem hagyja hìvét nélkülözésben, vagy védelem nélkül - amit persze szeszélyes hìvő kétkedve
fogad; „Biztos, ami biztos, megoldom - hátha nem
figyel rám az Úr”) Bolondság. Aki azért hisz, azért
tesz, azért követ vallási gyakorlatot, hogy kìvánt vágya eredményét elérje, az nem rossz (értsd; ’nemjó’)
de bizony nem is ’jó’. (B.T.54. „…tett gyümölcsét sose vágyjad…”) Azonban; B.T.53. „…ne légy tétlen
ne is higgyed eredményvágy megsegìt…” - hisz;
B.T.85. „…földi lény a tétlenségben pillanatig sem
élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat mint késztetés
szeszélyben…” - mert, hogy van elrendelt (’jó’) ösztönös (’szeszély’-es) és önös (’nemjó’) cselekedet,
tevékenység. Mindezek közepette; B.T.87. „…az méltó a tiszteletre ki … teszi ami dolga eredménytől független…” - amit nem lehet másként megfogalmazni, mint hogy kötelességszerűen. Biológiai működések között is van; akaratlagos (szándékolt), akaratlan (~ autonóm-, vegetatìv-) és ösztönös, ami
szintúgy akaratlan, de nem -feltétlenül- létfontosságú. Nélkülük is rendben folyik élő élete. Állatok
esetében nincs különösebb jelentősége a szétválasztásoknak (mindaddìg mìg az nem emberellenes)
viszont ember esetében egyáltalán nem mindegy,
hogy mi vezérel; ösztön, vagy tudat(osság) ! (A vegetatìv rész lelki szempontból itt, most mellőzhető)
B.T.106. „…tudás nélkül cselekvőket eredmények
vágya hajt…” - mégsem szabad elìtélni őket tudatlanságuk miatt. Segìtségre szorulnak. Ellemben; B.T.
146. „…bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt…” 200. „…tudd hogy csak az jó törekvő ki eredményvágytól ment…” 199. „…kötelességeit végző eredményvágyelhagyó - ő az igaz hìvem Nekem…” - nem a ’szeszély’ foglya. B.T.171.
„…Jas barátom egyaránt jó tartózkodás éppen úgy
- mint önzetlen cselekedet mégis tett a jobbik út
172. tudd hogy kötöttségtől ment lesz ki nem utál s
nem kìván - lemondóan tesz ő mindig eredményre
már nem vágy…” 202. „…aki (lelki) útja csúcsára
ért az kìvánságnélküli - tesz de annak eredménye
nem vonzza s nem érdekli…” - hisz B.T.278. „…a

tett … eredményvágy…” - önmagában. Bármit is teszünk, arra valami késztet és a késztetés eredményének elérése érdekében tesszük azt. B.T.573. „…
lemondani mindenekről testetöltött képtelen - ezért
hát az eredményvágy az amit elhagyni kell…” 571. „…
az ki eredményvágy nélkül végzi dolgát serényen - kötelességteljesìtőn jó úton jár…” B.T.618. „…lelki ember … kötelesség szerint tesz - folyton munkál de már
nem vágy anyagi eredményre…” - hisz törekvései lelkiek felé sodorják, miközben tudja, hogy B.T.426.
„…ki … nem csügg semmi eredményen bìz Én azt is
kedvelem…” - szólt az Úr. Vannak teljesen normálisnak tekintett (általánosan elfogadott és/vagy eszményìtett) emberi eltökéltségek, amiket még erényként is kezel a sokság. Az anyagi gazdagság -bármennyire elìtélt sokak által- inkább vágyot, mint
sem elutasìtott. (Hiába szól a mondás: „A van mindig több gonddal/bajjal jár, mint a nincs.”) A „széplelkűek” persze „csak” azért vágyják a gazdagságot,
hogy egyházuknak, a rászorulóknak, különböző művészeti- és/vagy szellemi műhelyeknek, egyesületeknek, alapìtványoknak adakozni tudjanak. A valóság pedig az, hogy gazdagok részéről elmarad az ilyen adakozás, mìg az erre vágyókat kerüli a szerencse és sosem lesznek gazdagok. Mivel a ’szeszély’ ami uralja őket, ìgy életüket is szeszélyességek szegélyezik. Mindig ott lebeg a lehetőség reménye előttük, majd újra és újra a csalódások jönnek. A vissz(a)hatás (karma) törvény nem csak úgy működik,
hogy jóért jó, rosszért rossz jár, de úgy is, hogy ami
nem szolgálja az egyén (nem is tudott !) érdekét, az
nem következik be, mìg az érdemtelen „eredmény”
(pl. gazdagság) több bajt hoz, mint vágyott felhőtlenséget. Nem kisebb kockázat (ha nem nagyobb különösen lelki ember számára !) a szerelem. Általában a boldogsággal társìtott „fogalom” a szerelem
(ami sosem tévesztendő össze sem a köznapian értelmezett-, különösen pedig nem a valódi ’szeretet’el !!!) de hogy meglehetősen szeszélyes azt nem kell
bizonyìtani. Különösen veszélyes a bármi áron való
kierőszakolási kìsérlet ! Miként nehéz „belekeveredni”* tán’ még nehezebb kikeveredni abból a súlyos lelki állapotból, amit évezredek óta a művészetek összes ága magasztal. (* belekeveredés alatt
itt, most a viszonzott szerelem értendő. A magányos-, plátói nem nagy kockázat, de érdemes viszonzást nyerni, már sokkal bonyolultabb.) Igaz
szerelemben egy csalhatatlan „partner” van (férfi és
nő számára egyaránt !) Isten. Ő hiába megalkotója
jó-szeszély-nemjó köteléknek (ami szerelemben is munkál !) Őt mégsem érintik meg. Maradva némiképp a
tettnél (amitől a szerelem gyakorlása sem mentes)
B.T.140. „…tett az engem nem érint meg nincsen
vágyam énnekem - ki ìgy ismer nem téved meg…”
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nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s félelmet - bú kereső és mogorva büszke s kétségbeesett
Hiába sokféle (amúgy Önmagába teljes) a Legfelsőbb, egy bizonyos; mindig derűs. Ha csak az általunk ismert teremtettségre tekintünk is, másként
nem lehetne elviselni azt a sok oktalanság*ot, amit
az emberiség elkövet. Az ember alatti létformákkal
semmi gond, hisz teszik mit tenniük kell, szabadságfokuk rendkìvül bekorlátozott. Ezzel szemben
az ember -teljes- szabadságot kapott a szabad akarat formájában. Mindig dönthet-, választhat érettsége szerint. Persze a ’jó’ uralt -általában- jól dönt,
a ’szeszély’ által meghatározott csapongva, hol jól,
hol rosszul, mìg a ’nemjó’ behatás alatti ember rend-szerint- rosszul választ. (* hiába merül fel az
„oktalan” kifejezés kapcsán, egyfajta -szellemi/elmebeli- korlátoltság, ha a szó gyökét vizsgáljuk /ami az ’ok’/ már tudjuk, hogy nincs ok-nélküliség.
Mindennek -sőt mindenkinek- oka van, ami még
meg is előzi azokat. Minden- és mindenki okozat.)
B.T.72. „…szilárd elme derűt áraszt…” - hisz - „Legfelsőbben nyugszik ő …” - ezért hát - „megtalálja egyensúlyát…” - márpedig az egyensúly olyan kiegyensúlyozottság, mely állapotban pl. egy fejlett
lelki törekvő, nem fél, nem hajt-, nem kerget álmokat, nem keresi a bút, sosem mogorva sem nem
kétségbeesett és nem büszke. (B.T.437. „…elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség … hìján
levő büszkeség…”) - egyfajta békétlenség, ám
B.T.181. „…belső béke megtalálja azt kit nem köt
semmi meg - ragaszkodót tette béklyóz nem szabadul sohasem 182. meg nem kötött derűsen él…” aki a lelki fejlődésben kedvezőtlen kötőerők rabja
(’szeszély’ és ’nemjó’) az mindig gondterhelt. B.T.
230. „…kedves Jas én jó barátom tökéletes az lehet
- aki látja a lényeget búsderűsen egyre megy…” mert hogy a „búsderűs”-ség egyfajta azisnemis állapot, amikor valaki szomorú is az emberi tudatlanság miatt, de derűs is, mert tudja; semmi nem tart
örökké. Nem az emberi tudatlanság fog elmúlni, hanem az ember, mint létforma és ezen csak derülni
lehet, hogy a „teremtés koronája” (beleértve a női
nemet is !) mìly ostoba, mikor akár boldog is lehetne. Az Úr is azt nyilatkozta ki, hogy B.T.422. „…
kedvelem azt ki … 423. egyenlő a kettősség közt derűs…” - márpedig mi többre vágyhatna ember, mint
hogy Isten kedveltje legyen. Esetleg tudásra, bár
annak is egyik alapfeltétele a derű. B.T.437. „…elsorolom mi a tudás (s mit elhagyok sötétség -) …
439. változások belátása érintetlen derűs kedv…” hiszen tudható, hogy egy változás-alapú-, kettősség
uralta világban (jó-rossz, fény-sötét, derű-ború…)
mindig minden változik, amit ha nem látunk be,
akkor sincs másként. B.T.485. „…tudod Jas ki megszabadult minden ragaszkodástól - jó szeszély s nemjó is mindegy ha van ha nincs az is jó 486. érintet-

lenséget ki ér tudja hogy mi mitől van - derűsen él
kötések közt tudja mindez anyag csak…” - azonban aki az anyagot (azon belül testi mivoltát) helyezi mindenek fölé (még a lelket is -ha egyáltalán
elfogadja annak létét- az anyag termékének véli helytelenül !) azt a ’nemjó’ ejtette rabul. Ilyen állapotban megalapozatlan vágyak (álmok) lesznek az
ösztönzők és a félelem nem csak azért állandósul mert
pl. húsevő azt eszi, egyébb iránt pedig mindig tart a
beteljesületlenségtől. Félti ragaszkodásait, különösen hiúsága sérthetetlenségét, képzelt hatalmát, anyagi javait, élvezeti forrásait. (Mert, hogy ezek az
alapvető emberi vágykésztetési motiválók: hìrnév értsd; hiúság-, hatalom, javak, élvezetek.) Nagyjából
mindazt félti, amiről azt gondolja, hogy saját érdem
alapú. Dédelgeti a bánatot, volt kudarcosságok emlékeit. Részben ettől-, másrészt mert hogy borúlátó
(hisz ahhoz vonzódik !) mogorva. (Úgy tartják, hogy
„A pesszimista embernek midig igaza van ! csakhogy nincs benne semmi öröme !” - hol marad hát
az elhagyhatatlan derű ?) A büszkeséggel kapcsolatban -áttételesen- már utalás történt arra, hogy a (szellemi) sötétséghez tartozik. (A Legfelsőbb, nem hogy
nem emlìti a büszkeséget bárminemű nemes erényként és nem hogy nem; a valódi ’tudás’ részeként, de
mint abból kihagyottat, a sötétség kategóriájába sorolja.) Idézet a B.T.56. hozzáfűzéséből: „…Igaz vallásosságról csak ott beszélhetünk ahol egyidejüleg jelen van: igazmondás, tisztaság, nem tűrése boldogtalanságnak, erő a harag és düh ellen, elégedettség,
őszinteség, szilárd elme, érzékek szabályozottsága,
felelősségérzet, kiegyensúlyozottság, türelem, nyugalom, hűség, tudás, lemondás az érzéki élvezetekről, példa-(irány)mutatás, lovagiasság, befolyásoló(ható)-képesség, erő, megfelelő kötelesség végzése,
függetlenség, ügyesség, harmónia, derű, jószìvűség,
tökéletesség, helyes tettek, vidámság, rendìthetetlenség, kitartás, Isten-imádat, mentesség a büszkeségtől. Minden vallási közösség teljes- és alázatos
(meg)követésre érdemes, ahol az előbbiek teljesülnek. Ahol nem, ott még sokat kell tenni.” - mikor teljesülnek az idézett felsorolás elemei -netán hiánytalanul- ott semmi ok kétségbeesésre. Ahol hiányok
állnak fenn, ott sincs ok keserüségre, hisz ha nem
az volna az Úr által megengedett (még ha nem is
támogatott !) nem fordulhatna elő. A Bizalmas Tanìtás 640 szakaszban foglalja össze a MINDEN/
Isten/Aki a Legfelsőbb és a jász ősbölcs párbeszédét. Jas aggodalma szertefoszlik és hiába az elkerülhetetlen változás, a tudással a derűt is őrizni kell.
B.T.636. „…ìgy ért véget a párbeszéd Balarám és Jas
között - öreg jász meg elindulva kétséget hagy hát mögött 637. viszi kitartón a titkát derűs arccal egyre megy
- népe hitét vissza adva ős jász tudást ültet el…”
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halld most Jas milyen az öröm jó nemjó és szeszélyes - amiben ha kitartó vagy vége minden veszélynek
A kötőerők léte tény(szerű) mégsem foglalkozik velük az általánosság. Istentől jönnek a teremtés óta.
Erről eképp nyilatkozik Avatár Balarám (Aki Isten,
a MINDEN, a Legfelsőbb) B.T.257. „…tőlem van
jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő (engem
mégsem érint egy sem ìgy vagyok a Legfelsőbb)…”
- ahol a szakasz második fordulata arra mutat rá,
hogy -részben- azért is a Legfelsőbb Avatár Balarám, mert a mindent átható/átszövő kötőerők, hiába származnak Tőle/Belőle, Reá nincsenek hatással. Egyfajta olyan azisnemis, amikor a kötőerők
mindenre hatnak, kivéve (a) MINDEN-re. B.T.258.
„…ezen változó világban három jelleg vezérlő…” -a
tömegek- „…mégsem látják mögöttesét érintetlen
Legfelsőt…” - még ha elő is fordul „kétvégletes”
szemléletmód s közte az ingadozás, a mögöttes erő
/személy (mármint Isten) nem látható. A „kétvégletes” pl. a menny s pokol „effektus” is -közte a
Földi lét- de ami teljeskörűen kétpólusú szemléletmód, az a zoroasztrianizmus, vagy mazdaizmus, az
emberi kultúra egyik legősibb vallása. E tanìtás fő
elve; az idő, amennyiben az örök változás az idő
tengelyén zajlik. (B.T.251. „…tudd hogy minden
Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak
hidd 252. minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon…” - nyilatkozta ki Isten a Bizalmas Tanìtásban) Minden változásnak van kezdete - folyamata - vége, de mivel az idő halad, újabb kezdetek folyamatok - befejezések követik egymást. (Ahogy
Avatár Balarám mondja; B.T.370. „…örök Idő is
Én vagyok …”) A zoroasztrizmus legfőbb tétele: „Isten a legbölcsebb út, Ő minden jóságos teremtője”.
Fényhitű tanìtása szerint, a világ rendszerében a jó
és a rossz harcából adódó kettősség érvényesül.
Minden létezőnek két oldala van: egy lelki, vagy mentális, és egy fizikai vagy anyagi. Azonban nem csak
megszemélyesìtette a természeti tüneményeket, hanem erkölcsi tartalommal is ellátta. A Napisten Mitra; a tisztaság, a fény a jóság az igazság képviselője, aki a hazugság és gonoszság, a sötétség ellenfele. A csillagok; a jó gondolatok, a Hold; a jó szavak, a Nap; a jó tettek megfelelője. A csillagok -mint
távoli napok- teremtő kisugárzásukkal a jó gondolatok sokasága. A Hold -a teremtő sugarakat, hullámokat visszatükröző- a jó szavak, jó vibrációk forrása. A Nap, az eredet, a teremtés, a teremtő jó cselekedetek, jó tettek jelképe. "Életem legmélységesebb titka, óh én Istenem, hogy minden létezőnek benső értelme Te
vagy, hogy kezdet és végezet, e világ létele és benső valója
mind Te belőled való! Hogy e világ értelmének leggyönyörűbb
gondolata Te vagy, legjobb érzetünknek a legbensőbb magja,
és örök forrása a hullámzó élet végtelen árjának." - zengi a
Zaratusztra-hit szent könyve, a Zend-Aveszta, (a-

veszta = Tudás könyve). Zaratusztra, vagy Zoroaszter az összes régi jó iráni isten fölé helyezte Ahuramazdá-t, a Bölcs Urat és kiemelte az ember
szabad akaratának fontosságát, mely alapján mindenki megválaszthatta, miszerint a jót vagy a roszszat szeretné követni. Zoroaszter, az ókori Baktriában született, a mai É-Afganisztán területén kb.
1.500 évvel Krisztus előtt. Papnak tanult. Harminc
éves lehetett, amikor látomása támadt. Találkozott
egy sugárzó alakkal, aki Vohu Manah-nak, azaz Jó
Célnak nevezte magát. Ez az angyal vezette el őt Ahuramazdá-hoz. Zoroaszter kérdéseket tett fel, amire Ahuramazda megadta a válaszokat, ezek a válaszok képezik a vallás alapjait. (Lásd a párhuzamot
Zaratusztra és Jas között, amennyiben mindkettő
Isten/é/t kereste fel kérdéseivel). Zaratusztra elutasìtotta a különböző istenek tiszteletét, kivéve egyetlen istent, a Bölcs Urat, Ahuramazdát, aki a
Legfőbb Jó, a Bölcs, a Minden-tudó. Reformációja
ugyanakkor megőrizte az isteni panteon többi istenét is, akik közül a jókat Ahuramazda kìsérőinek tette meg, vagy akik éppen Ahriman uralma alatt álló
sötét és ártó istenekké váltak a gonosz oldalán. Az
ősi Ahuramazda, aki az Asa*, vagyis a kozmikus
rend és az igazság őrzője volt, aki nemteremtett istenné emelkedett és megteremtett mindent, ami világos, ragyogó, tiszta, értelmes és az anyagi világot.
(* Ind nyelvterületeken -általában- a szóvégi ’a’
hangtalan /lásd: Ráma = Rám, Ardzsuna = Ardzsun
…/ ìgy Asa = As, az ősi jász elődök neve melynek
jelentése: EGY). Zoroaszter élesen elkülönìtette a
bölcsesség, az igazság és a jóság természetét a gonoszság és kegyetlenség természetétől. Ezek a tanìtások akkoriban teljesen újszerűek voltak, szabad
akarattal ruházta fel az embert a jó és gonosz közti
választásra. A zoroasztriánus vallás a legkorábbi monoteisztikus vallásnak tekinthető, hiszen az egyetlen
teremtő Istennek Ahuramazdát tartja, Aki nem teremtette a „rosszat”, ám szabad választási lehetőséget adott. Azért nevezik a zoroasztriánus vallást dualisztikusnak, mivel ettől fogva a jó és a rossz harcban áll egymással, nem feledve, hogy köztük a folyamatos változás hullámzik. B.T.259. „…szinte legyőzhetetlenek jó szeszély nemjó kötők - hű követők mégis tudják káprázat kerülhető…” - azaz, hiába kettősség (jó-rossz), hiába a három -Isteni- kötőerővel való áthatottság, van arra mód hogy e megosztottságtól, elkötelezett lelki törekvő mentesülhessen. Ennek legfőbb eszköze az érintetlenség, a „Vele, de
nélküle !”-elv gyakorlása. B.T.16. „…kit nem zavar
boldogság sem kinek bú is egyre megy - megérett
egy jobb világra nem kell újra kezdje el 17. az ilyen
lét egyensúlyát szilárdságban éli meg - nem gyötri a
fájdalom már örömben sem édeleg…” – egy(ség).
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jó öröm mi keserűn jő s kitartástól édesül - jó mert értelemtől ébred tudásban megtestesül
A derű nem keverendő az örömmel. Mìg a derű -jó
esetben- egy -szinte- állandósult kedélyállapot, addig az öröm inkább „pillanatnyi” (hosszabb, rövidebb ideig munkáló) érzet, mint ha úgy-, mint ha az
volna. Jól érzékeltetik az öröm érzetet a mániás depressziósok (bipoláris zavar), akik egyik pillanatban
érzelmileg fent, majd -szinte átmenet nélkül- lent
vannak. Ezt azonban nem szabad összetéveszteni a
jelen szakasz azon kijelentésével, hogy a valódi (értékes) öröm keserűen jön, majd annak derűs viselését követően édesedik örömmé. Mint ha ismét igazolást nyerne, hogy ami könnyen jön, könnyen
megy. Úgy látszik semmit nem lehet munka nélkül
megszerezni, kiérdemelni, még az örömöt/örömet
sem. A „sültgalamb” effektus ismét elmarad. Megkisérelhetünk párhuzamot húzni öröm és boldogság között, de mìg az előbbi adott eseményhez/történéshez kapcsolódó (rövidebb) érzet, addig a boldogság érzete valamifajta (hosszabb) folyamat eredménye. Minden esetre hasonló körben kerülnek értékelésre s ha ìgy van, akkor nem szabad megfeledkezni azon ó-bölcseletről, mely úgy fogalmaz, hogy
„A Földi boldogság csupán a szenvedés hiánya !” Miért „küzdött” a szenvedés ellen Buddha ? Mert
azt tartotta az ember(iség) olyan keserű tapasztalatának, ami meggátolja a megvilágosodásban. Legfőbb tanìtásait a „négy nemes igazság” foglalja öszsze: 1. az emberi élet lényegében szenvedéssel teli,
2. e szenvedés oka az emberi önzés és vágyakozás, 3.
van egy út, amellyel megszabadulhatunk az önzéstől és vágyakozástól, 4. a megszabaduláshoz az ún.
„nemes nyolcrétű ösvény” vezet: a helyes szemlélet, a helyes gondolkodás, a helyes beszéd, a helyes
cselekvés, a helyes élet, a helyes törekvés, a helyes
vizsgálódás, a helyes elmélyedés. Az valószinüsìthető, hogy amikor nincs szenvedés, olyankor esélyes(ebb) az öröm-, netán -egyfajta- boldogság érzet, de ahhoz hogy a szenvedésnek vége legyen; egyrészt tenni kell, másrészt türelmet kell gyakorolni,
tudva: „Semmi nem tart örökké !” -más szóval- „Ez
is elmúlik egyszere !” - Sokan mondják hogy bölcs
eleink tele voltak mindenféle „nagy mondásokkal”
„nagy gondolatokkal” de ez nem mesebeszéd. Különösen a ’gondolkodó’ meghatározottságuak, tisztában voltak azzal, hogy ha nem feledkezünk bele a
hétköznapi nyüzsgésbe, akkor van remény valódi
tudásra. Tudás birtokában az értelem (intelligencia)
segìt az érzetek helyes értelmezésében. Az érzékszervek és az elme folyamatosan kapcsolatban áll a
külvilággal. Lát, hall, szagol, ìzlel, tapint miközben a
nyughatatlan elme képzeteket fabrikál és ha mindezek akár reálisak is, az érzet és az értelem minősége folytán különböző módon értelmez. Lehetnek
örömteliek, de lehetnek bánatot, szomorúságot e-

redményezők is, nemegyszer ugyanaz, hol ìgy, hol
úgy „sül el”. Vegyük csak egy gyógyìtó hatású anyag-, vagy beavatkozás keserüségét, majd mikor
türelmes kitartással a „beteg” azt alkalmazza, elérheti a szenvedéshiányos állapot -pillanatnyi- örömét. Pillanatnyit, mert ha tovább szemlélődik a páciens, kiderül hogy addigi baja elterelte a figyelmét
egy másikról, ami addig is ott volt, csak a nagyobb
elfedte a kisebbet. Azután a nagyobb elmúltát követően a kisebb kezd el növekedni, szomorúságot,
fájdalmat, szenvedést okozva, ellebbentve az örömet.
Az öröm ’jó’-sága értelemtől ébred. A gyakornok
tudása által képessé válik különbségtételre a jó és a
rossz, az ártó és a segìtő, stb. között. Tudás hiányában, félretett értelem mellett az ember olyasmikben
is örömét leli, ami neki-, másoknak és/vagy környezetének árt (vegyük csak a káros/kóros szenvedélyeket). Az én-központú (megtévedt önazonosságtudatú - anyag/test-tudatú) állapot bizony elhalmoz olyan örömökkel, amelyek inkább aggodalomra adnának okot, mint sem elégedettségre (különösen ha azok a ’túl’ kategóriájába jutnak). E területen példák végtelenjét lehetne sorolni, ami néha meg is történik akár a lélektan, a szociológia, a
környezetvédelem, vagy más olyan szempontok alapján, melyek igyekszenek túllépni az egyénen és
közösségi-, mi több globális szintre emelik a vizsgálódásokat. Pl. kövér embernek nem öröm a fogyókúra. Ha azonban kitartó, mérséklődő túlsúlya
olyan -valós- érzetekkel látja el, amitől már nem csak
esztétikai élményt szerez (alakváltozása okán) de a
lemondás keserüsége után közérzetjavulást, mindezek együttese következtében pedig kedélyállapotjavulást, könnyedség kerül elő. Egyfajta jó öröm,
még ha nem is a lelki értelemben vett ’jó’. Aki azonban átlátja ’jó’ és jó (Abszolút és relatìv) között
a különbséget, eldönti hogy melyiket tekinti magasabb rendünek, az értelme által közelebb kerül a reális- valósághoz. Nem ringatja magát a kor-szellem gerjesztette illúziókba. Nem csalja meg érzékszerveit (serkentők, tudatmódosìtók, ajzó- és csillapìtó szerek …). Nem tompìtja el az érzeteket (téveszmék, tévtanok és tévképzetek) amiben a lomha
intelligencia nem képes helyesen értelmezni. Sekélyes az az öröm, ami ilyen körülmények között gerjed. Minden magasabb fejlettség (bármiben) előzményekre épül, amit belátva, kitartóan kell igyekezni a tiszta látás-, valós érzet- és fejlett értelem megszerzésére/használatára/alkalmazására. Így -ha lassan is, de- olyan öröm jöhet, ami nem illuzórikus.
Nem csal meg, nem lopja az időt hiábavalóságokkal. Az öröm jó, de abban is van ’jó’ ’szeszély’-es de
’nemjó’ is. A szélhámosok és gonoszok öröme nem
okoz elégedettséget a lelki úton haladók számára.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
600
szeszély amit érzék teremt édesből lesz keserű - érzék ölel érzéktárgyat s öröm lassan szenderül
Mikor „érzék ölel érzéktárgyat” olyankor működik
a szervezet. Hang, kép, szag, ìz, tapintás, vagy -szinte- az egész testfelületen érzékelt inger érzetként kerül felfogásra. Az érzék bár „univerzális” (mármint
~ sokoldalú) mégis külön kezeli a fül, a szem, az orr,
a nyelv, vagy az újjak és a bőrfelület „adásait”. Kinek milyen kifinomult az érzékszerve, majd az ìgy
szerzett érzetek felfogó képessége, olyan alapanyagból képes dolgozni intelligenciája, értelmező képessége. Mindezek még „puszta” ingerek, melyek ingerületet gerjesztenek az idegsejteken, de annak
függvényében, hogy azok miként működnek együtt,
az alapozza meg a következtetéseket*. Jó - rossz,
kedves - utált, vonzó - taszìtó … és/vagy a sok „kettősség” vegyülete (vegyes érzések). Kevéssé ismert,
hogy az idegsejtek-, vagy neuronok végződései (dendritek) nem kapcsolódnak egymáshoz mechanikusan/”szervesen” hanem a köztük elhelyezkedő folyadék/vegyület „vezeti” a (bioelektromos) információkat. Ennek a közegnek a minősége nagyban
befolyásolja, hogy mely érzet/inger milyen minőségben adódik át, amiket azután az egyéni intelligencia (fejlettsége/kifinomultsága - kiterjesztve;
érdeklődési köre szerint) kezel. Akit ami nem érdekel, szinte észre sem veszi, miközben akinek valamilyen kiélezett érdeklődése van valamire, valami
iránt, néha még a nem konkrétan arra utaló ingerekre is úgy reagál, mint ha az hiteles volna. (Mindenről ugyanaz jut eszébe. Másként asszociál a más
beállìtottságuaknál. Amit az egyik ember érdektelen
„fapofával” fogad, a másik attól a hasát fogja a nevetéstől…) A fenti * következtetések egyénfüggők.
Ugyanarra a változásra más és más, másként reagál.
Nem ritka, hogy ugyanaz, az egyik embert vonzza, a
másikat taszìtja. Egyiknek örömet okoz, a másik szomorkodik miatta, holott ugyanaz az információforrás. Kinek ìzlik, kinek nem, ki szereti, ki nem…
Az érzék teremtette képzetek (mert, hogy nem tudjuk annak valóságmértékét) a szeszély által uraltak.
Egy kicsit, ’jó’ is meg ’nemjó’ is, de igazából egyik
sem. Van is, nincs is, nem is van és nem is nincs. (Ahogy azt pl. gondolkodó buddhista szemlélné hozzátéve, hogy a MINDEN-tudat sem nem buddhista, sem nem zoroasztrián /ami kissé bővebben
került ide idézésre a B.T.598. szakaszánál/ A MINDEN-tudatnak megvan a maga szellemi útja, nem
csak e kettőtől, de akár a másik két/három nagy
vallástól, az iszlámtól, a kereszténységtől vagy a judaizmustól is. Hogy mi „nagy” vagy mi nem, az
megközelìtés kérdése. Az általánosság rendszerint
számszerüséggel hozza összefüggésbe. Mondjuk,
hogy egy vallásnak hány követője van. A MINDEN-tudat a „nagyság”-ot leginkább aszerint értékeli, hogy adott szellemi út mennyire van közel az

Abszolút Igazsághoz - értsd: a MINDEN-hez, Aki
Isten, a Legfelsőbb. Ezzel kapcsolatban egyfajta
támpont található a B.T. 100, 127, leginkább a 413.
szakasz hozzáfűzésében.) Avatár Balarám kinyilatkozása szerint ’szeszély’-es az olyan öröm, amit az
„érzék teremt” - azaz, ami érzeteinktől függ (relatìv/viszonylagos). A ’jó’ örömöt az értelem ébreszti
és a valódi tudás (B.T.437.-441.) által testesül meg.
Érzékelhető a különbség; értelem és érzelem alapú, érzék forrású következmény között. Nem ugyanaz-, nem ugyanolyan amit értve tudunk és az, amit
érzünk. (Feloldhatatlan vita forrása értelem és érzelem -ész és szìv- központúak között annak eldöntése, hogy melyik a magasabb rendű, melyik áll
közelett Abszolút Igazsághoz. A MINDEN-tudat nyilván- értelem-párti, mìg a szìv-pártiak hiába tudják, hogy az érzelmek ugyancsak hullámzók, mégis
vallják, hogy a szìv az, ami a döntő. Netán értékelhető volna, ha ezt arra vezetnék vissza, hogy a biológiai szìv, a lény lényeg-alkotójának, a lél-nek az átmeneti- tartózkodási helye, de mert részben azt mármint a lelket- a szìv „teremtményeként” kezelik, másrészt, mert a lél-t, mint valódi kilétünket
nem fogadják el, ìgy hát tegye mindkét „párt” amit
-józan- belátása diktál.) Bár a tudás is rendkìvül viszonylagos (ki hol tart ! - lényegi lénye mennyire tisztult !!!) mégis belátható, hogy amit tudva tudunk, az
közelebb áll(hat) a valósághoz, mint amit hiszünk
(Vagy úgy van, vagy nem !) vagy amit érzünk. A
’nemjó’ is tud örömet okozni (annak, aki ott tart) és
a ’jó’ sem idéz elő mindenkiben örömteli érzést. A
’szeszély’ által meghatározható öröm -miként jelen
szakasz második fordulata végződik- „lassan szenderül” - ahogy fogy/csökken/mérséklődik az érzet
és inkább rossz érzésbe fordul, sem mint jóba. Jó
példák erre -mondjuk- a túl-evés, vagy a túl-ivás
(nem beszélve drog túladagolásról !) amikor is az
örömérzet egy darabig gerjed → van → fokozódik,
majd kezd átbillenni (émelygés/gyomorrontás, hányinger, másnaposság - drogtúladagolástól halál !) Az
Úr, úgy biztatta Tanìtványát (Rajta keresztül minden
elkötelezett lelki törekvőt) hogy ha kitartó a ’jó’ örömben (hisz nyilván nem a Földhöz-ragadt ’szeszély’ vagy az Isten ellenes ’nemjó’ örömöt kell keresni, ápolni !) akkor „vége minden veszélynek”. (B.T.
598.) Talán nem tanulság nélküli a B.T.173. hozzáfűzéséből a következő” „…Ha értelem-központú gyakornokok nem csak felmondják a leckét, de mindennapjaikban azt meg is valósìtják, akkor érzelmeik is nemesednek, nem rekednek elefántcsonttoronyban, nem távolodnak el az egyszerű emberektől, legyenek azok vallásosak, vagy ateisták…” viszonyuk pedig legyen derűs, kitartóan örömteli és
nem mulandó ’szeszély’ szerinti fel-fel lángolás.
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nemjó öröm mi csak látszat elejétől végéig - lustaságtól gőgtől táplált sötétség az és tévhit
A ’nemjó’ öröm legékesebb példája a káröröm. Kárnak örülni -legyen az más kára, vagy saját kár- legkevesebb visszahúzó (erő). Ez (is) rendszerint lustaságból (körülmények megismerésének elmulasztásából - szellemi restségből) és gőgből (a másik lekicsinyléséből, lenézéséből, magunk felmagasztalásából) táplálkozik, ami csak a (szellemi) sötétséggel jellemezhető. Nem mellesleg tévhiten is alapszik, amennyiben a kárörvendő azt képzeli, hogy bárkinek
is (lelki) előnye származik az ilyen viselkedésből.
Nem véletlen a „tréfás” rigmus: „Legszebb öröm a
káröröm !” - ami jól mutatja (ha viccességbe burkoltan is) a kor értékrendjét, erkölcsi minőségét. További ezirányú fejtegetés helyett kijelenthető, hogy
az ilyen öröm (mármint a káröröm) elejétől a végéig az örömnek csupán látszata. A B.T.599. „…jó öröm … jó mert értelemtől ébred tudásban...” - testesül meg. A ’szeszély’ fűtötte/jellemezte öröm B.T.
600. „…amit érzék teremt … s … lassan szenderül
…” - midőn érzék öleli az érzéktárgyat (ragaszkodás manifesztációját, annak anyagi-, vagy fogalmi
megnyilvánulását). Elemi ’nemjó’ az olyan öröm, ami anyagi/testi vágyak kiteljesedésének következménye. 1. Mikor emberi hiúság legyezésre kerül. 2.
Mikor megalapozatlan hatalmi pozìcióba kerül arra
méltatlan (aki nem ’uralkodó’ meghatározottságú ! amivel kapcsolatban már tudjuk, hogy ilyen méltó
ember egymillióból -jó- ha ~ 9 előfordul !!! a többi
mesterkélten páváskodó, idegen tollakkal.) 3. Mikor
anyagi javak felhalmozójává válik ’élvezkedő’ ’uralkodó’ vagy ’gondolkodó’. (’élvezkedő’ nem tud mit
kezdeni vele, ’uralkodó’ szükségtelenül birtokolja,
’gondolkodó’-t mikor anyagi javak örömre serkentenek; elveszett !) 4. Mikor örömmel töltenek el anyagi/testi élvezetek ’gondolkodó’ ’uralkodó’ vagy
’nyerészkedő’ embert. Egy közösség akkor van egyensúlyi állapotban, amikor egymillió személyenként legalább 1 -valódi- ’gondolkodó’ tagja van,
legalább 9 -valódi- ’uralkodó’-, legalább 90 igaz
’nyerészkedő’ alkotja és a fennmaradók tisztességgel élik ’élvezkedő’ mivoltukat, ami nem azt jelenti,
hogy csupán az anyagi/testi élvezeteknek élnek, de
teljesìtik ezen osztály-béli kötelezettségeiken belül
az érettségüknek megfelelő életrendi kötelességeiket. (Mivel a több élet léte nem általános információ, különösen pedig nem elfogadott tény, ìgy
mindenki egy életébe kìvánja beleerőszakolni minden vágyát, annak teljesülését, különös tekintettel
azokra, amelyekre eleve nem hivatott. Mint jelen korunkban: a ’gondolkodó’-k nyerészkednek, az ’uralkodó’-k élvezkednek és javakat halmoznak fel, ’nyerészkedő’-k hatalmi pozìcióra törnek, ’élvezkedő’-k
pedig javakat is, hatalmat is szeretnének, hiúságuk bármìly alaptalan is- erőszakra serkenti őket.) Ami-

kor egy közösség ugyan nem éri el az egymillió főt,
mégis bìr/rendelkezik az előbbi emberi osztálymeghatározottságú egyének számával, akkor az ilyen közösségnek -most- itt van az Arany-kor. Az
Arany-korban 100%-os a ’jó’ erkölcs, viszonylag
könnyű a felszabadulás. A vallásos elvek teljes mértékben érvényesülnek. Természetes a tisztánlátás,
szìv és ész szinte egy. Békesség uralkodik. Az igazság kora. (Baktay Ervin féle MAHÁBHÁRATA
nyomán „A Mahábhárata világképe” bevezetőjéből:
„…aranykor: amelyben az igazság ismerete töretlenül él az emberekben, tudják az élet eredetét és felépìtését, nem vesztették még el a kapcsolatot a magasabb világokkal s ezért a földi élet szép, nemes és
magasrendű, az isteni törvényeknek megfelelő élet
pedig alig ismer szenvedést…”) Nem kell tartani
bármi idealisztikus képzelgéstől, ilyen közösség korunkban (több mint ötezer éve a Kali jugában) nem
létezik (sajnos nem is fog !) Mindez azonban nem
arra kell hogy késztessen -igaz- lelki törekvőket,
hogy belefeledkezzenek az általános normák követésébe és az ostoba eszmények galád erkölcsi rendjébe.
Minden egyén előtt szabad az út a tisztulásra (ha
meg nem is sikerül tisztulni teljesen, de a következő
életre már kevesebb teherrel mehet aki azt szeretné). Ha szemezgetünk korunk „öröm”-eiből, azt láthatjuk, hogy egyszerű (de komplexitásra törekvő)
vizsgálódás után is megállapìtható; azok látszatok
elejétől végéig. Mikor emberi tevékenységben érvényre jut (márpedig, szinte mindig érvényre jut) a
„kisebb ellenállás felé” törvény követése, akkor az
figyelhető meg, alig akad olyan tisztesség, hogy az
egyéni-, vagy csoport-érdek felül ne ìrná FöldAnya
érdekét. Úgy viselkedünk, mint ha minden a miénks értünk volna. Nem csak létünk Méhét, de élőlényés ember-társainkat igyekszünk kizsákmányolni. Leginkább lustaságból, vagy gőgből. Abban a tévhitben
van a sokság -fajsúlyosan köztük a vezetők (akiket
azután tömegek követnek)- hogy minden és mindenki értünk (mármint az azt indokolatlanul igénylők érdekében) van. Olyan vallási és ideológiai elvek (készültek) maradtak fenn és uralkodnak, melyek azt hirdetik, hogy minden azért van, hogy azon
az ember uralkodjon. Amikor pedig ezt sikeresnek
véli, akkor nem csak örömet fog elérni, de még a
boldogságot is (szolidaritás mellőzésével - „Amit
nem látunk-, amiről nem tudunk-, amiről nem beszélünk az nincs !”). Fel sem merül az az egyensúlyi
alaptétel, hogy ha valahol valamiből több van (a kelleténél) az csak úgy alakulhat ki, hogy másutt valamiből (a kelleténél) kevesebb van. Mindenki arra
tör, hogy a több-höz jusson s ha sikerül, örömét leli
abban. Ez -szerencsés esetben a nem végzetes- ’szeszély’-es öröm, de semmiképp nem a ’jó’ öröm.
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három jelleg kötésétől senki nem ment itt se fönt - megnyilvánulásnak része míg csak fennáll örökkön
Avatár Balarám -Aki a MINDEN, Isten, a Legfelsőbb Maga- ebbéli kinyilatkozása önmagáért beszél,
de tekintsük át a B.T. szakaszaiban ennek kiterjesztését és némi megvilágìtását. B.T.257. „…tőlem van
jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő…” - azaz a kötőerők forrása, Maga Isten, ám; „engem mégsem érint egy sem ìgy vagyok a Legfelsőbb…” - tehát miközben a három kötelék mindent áthat e teremtettségben -beleértve mindennemű Felsőbbségeket is !!!- Magát Istent nem érinti meg, egyedül Ő
független a kötésektől. Az itt „működő”/ható Felsőbb Irányìtók, ezen teremtettség „része(se)i” ìgy ezen megnyilvánuláshoz kapcsolódik létük s kötöttségük. Mivel Isten EGY, mìg a Felsőbbségek (Fél
/ig/Istenek) számosak, a sok Felsőbb Irányìtó között bizony van Aki ’jó’ más ’szeszély’ megint más
’nemjó’ által meghatározott. Közöttük bőséggel vannak jók is, szeszélyesek is és gonoszok is ! Nem véletlen hát a sokféle Isten(kép). B.T.50. „…kedves Jas
én jó barátom figyelmed csak rám szegezd … 51. réges régi jó tanácsok három jármot beszélnek - tiszta
jóság bőszült szeszély s nemjó amit rejt e hely…” azaz, e „három-kötőerős” világról, már jóval Jas tanìtása előtt ismeretekkel rendelkeztek a bölcsek.
B.T.434. „…a védikus szentìrások mindezt sokszor
leìrják - föld vìz lég hő tér ész értés és a hamis éntudás…” - melyek az anyagi megnyilvánulás burkolói a lél(ek) felett. Az első 5 a durva- (mondhatni: anyagi), mìg a 3 utóbbi a finom fizikai (mondhatni:
szellemi) megnyilvánulás. Mind kötőerőktől befolyásolt ! B.T.435. „…érzékszervből öt fogadó öt cselekvő és az agy - összest együtt megtréfálja jó szeszély
és nemjó had …” - mely megállapìtás tovább erősìti azt az (alap)információt, hogy a kötőerők mindenütt munkálnak. Hogy miből táplálkoznak ? Mindig
abból-, vagy olyanból, (azokból, olyanokból) ami maga egy adott -meghatározottságú- kötőerő rabja/áldozata. Gyakorlatilag nincs semmi tiszta kötésben,
mindenben és mindenkiben ott a jó-szeszély-nemjó
kevertsége, -ami folyamatosan- idomulhat/alakulhat is (és az örökös változás szellemében idomul/
alakul is), majd úgy fejti ki hatását, amilyen meghatározott jellege. B.T.449. „…tudd hogy ami mindent áthat lél aki nemszületett - jó szeszély nemjó s
változás anyagban a hevület…” - a lél a lényegalkotó, Aki egy egész-rész központja és Aki uralja a rész
alkotóelemeinek lényegalkotóit. (’egész’ pl. egy lény,
egy létforma, annak egy lél a lényegalkotója. A lény
elemekből -szervekből, azok molekulákból, amik sejtekből- áll. Minden alkotóelem lényegalkotója, a legnagyobbtól, a legparányibbig mind-mind egy-egy lél,
amelyek ugyan részei az ’egész’-nek, alárendeltjei a
lény lényegalkotó lél-jének, mégis rendelkeznek bizonyos szabadsággal, lásd működési rendellenessé-

gek, betegségek… tehát az ’egész’ hiába egy lél öszszegzett burka, nem mentes az alkotóelemek minőségétől, köztük azok kötőerőinek arányaitól.) B.T.
467. „…személytelen energiám ezen világnak Anyja
- tőle a test lél meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja
468. jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait
- testi burok ìgy képezi lélnek földi láncait 469. jó
az üdvös szabadìtó visszhatástól mentesìt - tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevìt 470. szeszély
megköt élvre hajszol testtudatot szilárdìt - kapzsivá
tesz elvakulttá vágyak felé irányìt 471. nemjó sötét
tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bìrja álomban él ő a lélhez mostoha 472. jó a jóhoz szeszély
vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs jót keres
azt követi ő a tisztulásban hisz 473. tudd e három
kötőerő lél-el örök hadban áll - mikor melyik kerül
felül az gyakorol ráhatást 474. mikor szorgos hű törekvő jót segìti felülre - lél felragyog az mi látszik harmónia egésznek 475. ha a szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt - lángol a vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő 476. nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat győz és sötétség még a jónak
is testén 477. testelhagyás pillanatán mikor jó uralkodik - akkor a lél tiszta bölcsek bolygójára érkezik
478. szeszély győzte újra itt lesz vágytüzelő emberként - nemjó uralt ösztönlény lesz kezdheti a legmélyén 479. jótól béke s harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak balgaság jő önpusztìtó
tunyaság 480. bölcsességet jó szüli meg szeszélytől
nő kapzsiság - nemjóval ki barátkozik annak sorsa
nemtudás 481. emelkednek kiket jó köt szeszélyesek maradnak - akik nemjó uraltjai pokol mélyre zuhannak 482. ki kötések fölé kerül látja mind csak
késztető - megérti már a lényeget alázatos hìvem ő
483. érintetlen szintre jutva törekvő megszabadul földi kìntól késztetéstől igaz boldogságra jut…” ám - B.T.500. „…tudatlan lényeget nem lát nem érti természetét - jó szeszély és nemjó fedi mìg tudó
érti a lélt 501. tudást bìró látást szerez olyt hogy meglássa a lélt - tudatlanok bármit tesznek sorsuk csak
oktalan lét…” - de e „hármasság” végigvonul mindenen, ìgy B.T.536. „…tudd Jas hit is háromféle…
538. három féle felsőbbség van miként hit és ember is… 541. háromféle adomány van háromféle étel is - éppen úgy az áldozatok mint ki szabályt
követi… 566. halld Jas jászok öreg bölcse ami lemondásról szól - három féle miként minden jó szeszélyes és nemjó… 581. miként minden háromféle
jó nemjó és szeszélyes - ìgy tudás is három féle mint
tett s kinek tevése… 598. halld most Jas milyen az
öröm jó nemjó és szeszélyes…” - és még sorolható
és/vagy részletezhető volna, de a lelki élet nem arról szól, hogy mindenek után kutakodjunk. Élni
kell azt egyhegyűen, elkötelezett kötelességkövetőn.
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gondolkodót uralkodót nyerészkedőt tudjad Jas - akár csak az élvezkedőt három kötés kénye hajt
Az emberi osztálymeghatározottság veleszületett,
egy életen belül nem lehet rajta változtatni ! Köznyelvileg talán a jellemmel lehet(ne) érzékeltetni,
(bár nem azonosak !) inkább viszony milyensége/
minősége. Egyén viszonya önmagához, viszony környezetéhez, abban elsősorban ember- és más élőlénytársaihoz. A körülmények változnak/változhatnak, de az ember viszonyulása kapcsolódásokhoz
nem. Nem csak azért tesz-, vagy nem tesz valamit
mert normák-, erkölcsi szabályok azt szabályozzák,
hanem azért igen, vagy nem mert egyéni tartása azt
diktálja. Körülmények hatására hiába cselekszik jelleme ellen(ére) nem érzi magát jól abban, ami/amilyen nem „ő”. Bele lehet bújni idegen gúnyába
(nem tilos) de egyfelől nem áll jól, másrészt a bohóc nem érzi jól magát. A ’gondolkodó’ („G”) -legyen bármilyen hiú, mégis- a szellemi viszonylatokat keresi, ápolja. Az ’uralkodó’ („U”) hatni akar.
A ’nyerészkedő’* („NY”) folyton szervezkedik, hol
csak elmében, de leginkább gyakorlati megnyilvánulásokban (~ spekulál/spekuláns → haszonleső).
Az ’élvezkedő’ („É”) anyagi/testi/elmebeli élvezeteket keres mindenben. Tevékenységük szerint a „G”
~ elmélkedik, az „U” ~ tervez, a „NY” ~ működtet, mìg az „É” ~ rombol, többet vesz el, mint amit
„hozzá” tesz -egyfajta- élősködő. (* a ’nyerészkedő” pejoratìvnak tűnő és részben az is, meg nem is
az. Lekicsinylő, amennyiben kihasználó jellegű, másból/másokból hasznot/előnyt szerző. Ugyanakkor
a ’nyerészkedő’ osztály jellemzően a gazdálkodók
köre, akik hol anyagi javakkal-, természeti erőforrásokkal-, hol pénzügyi eszközökkel végeznek műveleteket. A pénzember, a pénzt műveli, a kereskedő
az árukat, a gazdálkodó a földet és/vagy a jószágokat.) Eszménye szerint a „G” eszménye ~ a tudás,
az „U”-é ~ hatalom, a „NY”-é ~ a birtoklás, az
„É”-é ~ az élvezet. Szellemi jellemzőik: „G” ~ Éntudat, „U” ~ rendszerezés, „NY” ~ értékelés, „É”
~ érzékelés. Érdeklődésük: „G” ~ Ki vagyok én ?
„U” ~ Mi az érdekem ? „NY” ~ Mivel jár amit teszek ? „É” ~ Mi történik ? Gondolkodás szerint:
„G” ~ átfogó „U” ~ elrendező „NY” ~ felfogó
„É” ~ tapasztaló. Hit szerint: „G” ~ Isten minden!
„U” ~ Tisztelem a hagyományt ! „NY” ~ Én vagyok az irányìtó ! „É” ~ Hiszem ha látom ! (Bővebb kifejtéseket lásd: BBB. a „Jász mindennapok”
- cìmű eszmefuttatásban) Kötőerők megnyilvánulása/keveredése szerint: B.T.138. „…gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó…” - amit pedig Úr Balarám nyilatkozott ki ! Mindezekből világosan kitűnik, hogy a három kötőerőtől még az osztálymeghatározottság sem független. Tekintve azonban,
hogy tiszta osztálybasorolható ember nem létezik,

(világunkban minden kevert !) ìgy az egyénre jellemző meghatározottság szerint arányosul a kötőerő
hatása is a személyiségre/jellemre. Mahatma Gandi is utalt egy helyen a jellem fontosságára (mégpedig az erőszak vonatkozásában, a tudás összefüggésében) „Az erőszak gyökerei: Jólét, munka nélkül,
Öröm, lelkiismeret nélkül, Tudás, jellem nélkül, Kereskedelem, erkölcs nélkül, Tudomány, emberség
nélkül, Imádat, áldozat nélkül, Politika, elvek nélkül.” - nem tanulság nélküliek meglátásai. Maradva
a ’jellem’-nél, bizony lehet egy tudás sokféle, de ha
annak művelője, hìrdetője, követője gyenge jellemmel bìr, a leghitelesebb tudás is semmivé lesz. (Megjegyzendő, hogy a hitelesség egyik mércéje, a „hirdető/bemutató” hitelessége. Kb. „Ahogy él úgy beszél !” vagy „Ahogy beszél aszerint él !” vagy „Ahogy él úgy ìtél !” - melyek a hitelesìtő képességükön felül kölcsönhatnak, egyik hatással van a másikra. Hitvány élet, hitvány gondolatokra/szavakra
sarkal. Nemes gondolat, vagy beszéd megkìvánjaés alázatos „beszélőtől” el is várja a méltó viselkedést, példamutató magatartást. A „Ki mint él úgy
ìtél !” - működik, különösen gondolkodás mellőzése esetén.) Nem beszélve arról, amikor egy hamis
/ál tudáshoz kapcsolódik sok jellemtelen ember s
ettől felmagasztalódik a hamisság, mint ha hiteles
volna. A négy emberi osztály között -a fentiek szellemében- nincs átjárás. Ez egy valóságos -szigorúkasztrendszer ! Az hogy vannak „áttetszések” (olyan
mint ha az volna !) az részben a keveredettségnek a
következménye, ugyanakkor a kötőerők változásának játéka, nem beszélve a megkülönböztető-képesség hiányáról és a tudatlanság elharapózásáról. Ahogy kötött az emberi osztály-meghatározottság, olyannyira képlékeny a kötőerők hatása ! „Ki mivel, attól … !” Az osztálymeghatározottságot nem az egyénen/egyénben túlsúlyba került kötőerő fogja eldönteni, de az ember megnyilvánulásában- és megnyilatkozásaiban igenis fontos szerepet játszik a jószeszély-nemjó aránya. Ha egy -veleszületetten- ’gondolkodó’ meghatározottságú személy pl. csupa ’nemjó’ és ’szeszély’ uralta dologgal foglalkozik, olyannal
veszi magát körül, testét olyanokkal tarja fenn, akkor a ’gondolkodó’-i jellem/jelleg/mivolta halványan fog csak derengeni, érvényre jutni. Vannak azonban belső „letiltók” („Na ezt azért már nem !”)
de bizony senki nem makulátlan ! B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van
mind esendő csalhatatlan le nem jő…” - a csalhatatlanság nem evilági  Figyelmes és alázatos lelki
törekvő -függetlenül emberi osztálymeghatározottságától (!)- azonban tanul, gondolkodik, fegyelmet
gyakorol és igyekszik mindazon tulajdonságokban
előbbre lépni, melyek megsegìtik a tisztulásban.
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gondolkodó nyugodt békés szabályozott életű - tudó becsületes tiszta belátó valós hitű
Már az ős jász Jasnak fejtörést okozott, hogy „- Miről ismerszik a bölcs ?” (B.T.60.) hát nem csoda, ha
korunkban (ami már ugyancsak mélyebb szellemi
sötétségbe burkolózott, mint az ötezer évvel ezelőtti
Kelet !) feltesszük a kérdést: „- Ki tekinthető valódi
’gondolkodó’-nak ?” - a válasz pedig nem nehéz,
Avatár Balarám jól körülìrta, csak vegyük sorra figyelmesen. A valódi ’gondolkodó’ nyugodt és nem
csak probléma és/vagy konfliktusmentes helyen, időben és körülmények között. Mindig. B.T.71. „…
a fegyelmezett elme vágykeltések között is - mély békéjét mind megőrzi…” - ami már át is vezet a békesség mezejére, mert hogy lelki előmenetel vonatkozásában a békés és nyugodt egy tőről fakad. Nem
háborog, nem méltatlankodik, nem indulatoskodik,
nem küzd, nem harcol ! Viaskodjanak a nyughatatlanok. (annó: Krisna csatába ment, mìg Balarám elkerülte azt. Úr Balarám megtehette azt, hisz Ő -isMaga a Legfelsőbb, mìg pl. jász ősök hadrafogható
férfiúinak baráti kötelezettsége volt bekapcsolódni
a harcba - vesztükre, ugyanakkor javukra -azisnemishisz akik azon Kuru mezei szent összecsapásban Isten Személyes jelenlétében- hagyták el testüket,
mind felszabadultak.) Az igaz ’gondolkodó’ -gyakorlatilag- vágytalan. Miközben; B.T.77. „…élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - mìg a bölcs csak
szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje 79. békét
talál az a férfi aki hamis éntől ment - elhagy vágyat
mindenektől…” - a körülmények olyanok, mint a
„vágyzuhatag” mindig késztetnek valamire, ezért a
szabályozottság elengedhetetlen a lelki életben. B.T.
124. „…ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem
kéjeleg…” - ahhoz, hogy a lényeget megérthessük,
elkerülhetetlen a gondolkodás, ami a ’gondolkodó’
ember lételeme (bár nem úgy bármiről !) Egyik ilyen
lényeges elem; B.T.139. „…teremtek mint nemcselekvő magamból mi végtelen …” -mondja az Úr,
mégis- 140. „...tett az engem nem érint meg nincsen vágyam énnekem - ki ìgy ismer nem téved meg
látja teljes lényegem…” - mert hogy a lényegnek is
több szintje van; legmagasabb szint Isten Maga, Aki mindenek lényege. Bár hiába hat Ő át Mindáthatóként mindent -teremtettségében és azon túl is (
! )- valódi lényeg(alkotói) a végtelen sok Isteni szerves lét(ezés), a lél-ek. A ’gondolkodó’ nem csak hiszi, nem csak látja, de tudja s éli az EGY-séget. B.T.
146. „…bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt 147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől sem

szennyeződik bűntelen de nem henyél…” - a ’gondolkodó’ hiába a szellem embere, mégsem henyél !
A szabályozott élet -egyfajta- önfegyelem. B.T.175.
„…önfegyelem hiányában tisztulás nem kecsegtet
…” -ám, a- „…vágy nélküli hű követő Legfelsőbbhöz ér bìz el 176. önfegyelem érzéken győz érzék
ura lemondott…” - mely „lemondott”-ság nem azonos a ’lemondott’ életrenddel, lelki törekvő negyedik életciklusával, úgy 75 év fölött, haláláig. B.T.
195. „…nincs itt mit tanulni annak ki lényegről tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon és a haragon
…” - A ’gondolkodó’ nem fél, semmire nem vágyik
és mint megbékélt ember, túl van minden haragon.
Még a legvisszásabb körülmények közepette sem fortyan föl ! Már tudjuk, hogy a ’gondolkodó’ -Istentől eredeztetetten- tiszta ’jó’ ! (B.T.138. 585.) B.T.
425. „…jó ki szenvtelen él tiszta gondos vágytalan
…” - Mikor arról esik szó, hogy a ’gondolkodó’
„tudó” akkor nem tárgyi tudásra kell gondolni, de a
valódi ’tudás’ megvalósìtottságára ! (lásd: B.T.437.441.) Az igaz ’gondolkodó’-ban felszìnre jut Isteni
lényege -többek között- a lél teljes tudása, ám B.T.
613. „…isteni lél abban ébred aki értelemmel él - szilárd elmét megtisztìtva úr már minden érzékén 614.
elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban* szenvtelenül csak Rám gondol elégedett magában
615. mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül
- lemond kéjről hiúságról hatalomról s egyszerű 616.
odaadó szeretettel elér Engem biztosan - nem bánkódik vágy se fűti minden lénynek barátja…” - mindezeket ha sorra vesszük, ugyancsak nem egyszerű a
’gondolkodó’-i sors és azt is hangsúlyozni kell, hogy
’gondolkodó’ személy eme megnyilvánulásai nem
automatizmusok ! Tenni kell. Pl. B.T. 618. „…lelki
ember … kötelesség szerint tesz - folyton munkál de
már nem vágy anyagi eredményre …” - (* a magányos csendes élet 75 év felett szinte természetszerüen
adódhat lelkiekben törekvő férfiak számára. Nem ok
nélküli az életrendek sora, hisz korábban kell- és bőven van is alkalom társulásra ’tanuló’- majd ’családos’ként.) Tévedés ne essék, nem minden lelki ember
’gondolkodó’ ! sőt még az sem ritka, hogy ’gondolkodó’ meghatározottságú ember elfecsérel egy (vagy
több) életet hiábavalóságokkal, nem élve a nagy lehetőséggel, hogy a lelki evolúciós fejlődésében a
sok-sok ’élvezkedő’-i, a nem kevés ’nyerészkedő’-i,
majd ’néhány ’uralkodói’ dominanciájú emberélet után nagy megtisztulási esélyhez ért el. De a ’gondolkodó’ becsületes, nem él vissza a lehetőséggel,
miközben reálisan belátó is egyben és ott-akkorúgy viselkedik/cselekszik, ahogy és amit hely-időkörülmény lehetővé tesz - hisz ő nem harcos ! Tudása valós hiten alapszik, nem szentimentális és illuzórikus, intézményesült (tév)tanokon, -eszméken.
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uralkodó hadban vitéz ő az igaz vezető - szilárd ügyes becsre vágyó népét híven őriző
Az ’uralkodó’ a méltó, ideális vezető. Az ismert történelemben nem tudunk olyan fáraóról, kánról, császárról, vagy királyról, de egyházi, politikai, gazdasági vezetőről sem, aki ’uralkodó’ meghatározottságú lett volna (a negatìv ellenpéldákat inkább ne is
soroljuk). Ez nem jelenti azt, hogy ne létezhettek
volna, csak vagy elfeledte őket a történelem, mert
szembe mentek a (erkölcsi vissza)fejlődéssel, vagy
mert nemes meghatározottságuk ellenére nem vállaltak vezetői pozìciót. A gyakorlatban itt is a
Murphy-i „rend” működik; „Minden ember addig
törekszik, mìg el nem éri azt a beosztást, amire tökéletesen alkalmatlan !” Igaz ’gondolkodó’ és/vagy
méltó ’uralkodó’ sosem tör pozìcióra. Ha a körülmények úgy hozzák megfelel a kihìvásnak, de mivel motiválója mindkét meghatározottságnak a ’jó’
egy ’szeszély’ fűtötte világban, nincs igény a ’jó’-ra.
Inkább a ’nemjó’-ra, annak épìtőiből pedig mindig
akadtak- s akadnak mai is vállalkozók. (Vegyünk
egy mai példát a gazdasági szférából. Mikor vezető
beosztásba kerül egy személy egy olyan tevékenységű területen, ami inkább ember- és környezet-ellenes, akkor nem azt a vállalkozást kéne jól menedzselnie, hanem be kéne zárni. Csakhogy akkor ő is
pozìció nélük marad. Oda lenne a dicsőség, na meg
a pozìcióval járó anyagi előnyök.) Bármìly sajnálatos, de ez tény. Ez a Kali juga sajátossága, hisz miként lehetne másként előbbre vinni a szellemi és erkölcsi hanyatlást. Magában a jelenségben nem Isteni elrendezést kell keresni (az a globális fővonal)
hanem a gyarló és esendő embert. Az ’uralkodó’ első jellemzőjeként a „hadban vitéz” kifejezés szerepelt, amiből következne, hogy tevőlegesen vesz
részt ütközetekben. Ez természetesen egykor előelő fordult, de gyakoribb volt a távolból történő hadtestmozgatás és/vagy egyéb manipulálás. Valljuk be,
ehhez nincs szükség vitézségre. Mint ahogy abban
sem, amikor vezető beosztású egyének fondorlatokat, trükköket kieszelve vezetnek csoportokat, közösségeket az orruknál fogva (leginkább a szakadékba). Ma is élő -bár ritkán alkalmazott- kooperációs elv, hogy a vezető segìtőként hìv/fogad maga
mellé valódi ’gondolkodó’(ka)-t. Nem azért mert
magának kevés az esze, de egyfelől a több szem,
másfelől a más nézőpont és a kìvülálló bölcsessége.
Komplexebb lehet(ne) a döntés. Tudott, hogy (egyes helyeken) léteznek különböző tanácsadói testületek, de azok összetétele nem mutat méltó ’gondolkodó’-i szemléletet, inkább praktikumok kieszelői, ami által a vezető képessé válik tervei kivitelezésére. Eme tanácsadók lehetnek akadémiai székfoglalók, vagy egyetemi katedrák birtoklói, pislákoló
’gondolkodó’-i erősségükből inkább a hiúság és a
hìrnév iránti vágy dominál. Igaz ’gondolkodó’-kat

nem látunk a közéletben. Idézet a B.T.110. hozzáfűzéséből: „Van néhány tudó ember, aki elérte azt a
tisztaságot, mentességet az anyagi kötelékektől és kötöttségektől minek következtében a teljes való ismerőjének tekinthető. Egyes nézetek szerint jelenleg hét
ilyen személy él a Földön, de hogy kik Ők azt nem
tudhatjuk, hisz másik hét milliárd előtt nem tárják fel
kilétüket. Ismeretlen senkik. Számukra nincs szükség
nyìlvános megjelenésre, sem média-, vagy bulvárszereplésre, nem prédikálnak, a hivatalosságok meghatározói pedig létezésükről sem tudnak. Az Ő létük elégséges ahhoz, hogy ellensúlyozza a visszahúzó, pokoli erőket s hogy a jelenlegi -még elfogadható- állapot az emberiség körében azok számára is élhető legyen, akik nem vállalják fel a normalitást. A mai normák Abszolút értelemben nem jók, de még nagyon az
elején tartunk a Kali jugának…” - némiképp hasonlatos a helyzet az igaz ’gondolkodó’-k és a méltó ’uralkodó’-kkal is. Bármilyen vitézek ez utóbbiak,
bármìly szilárdak és ügyesek, ’jó’-erkölcsük távoltartja őket a degradáció épìtésétől. Amint hiú a ’gondolkodó’ (hisz ő sem makulátlan !) úgy becsre-, megbecsülésre-, elismerésre-, követésre vágyó az ’uralkodó’. Még a méltó ’uralkodó’ meghatározottságú
ember is esendő. (lásd: B.T.506.) Sem a Bizalmas
Tanìtás, sem a MINDEN-tudat nem társadalmak
szabályozására-, még csak együttélési módozatok
felmutatására sem-, és állam(ok) irányìtására sem
törekszik. Sajnos az ismert vallások, vallási mozgalmak többsége ebben munkálkodik, ebben él, nem
Isten szolgálatában. Nem elégszik meg tanìtással, erkölcsi példamutatással, anyagi/tárgyi léte fenntartásához összeölelkezik a működési területén uralkodó vezetéssel. Majd’ mind államvallás szeretne lenni (hogy tanai mögé tudhassa a hatalom erejét).
Pedig népeknek sosem lesz -kollektìv- mennybemenetel ! (Még a „kiválasztottaknak” sem !) Akik képesek megtisztulni (sok életen át, sok lemondással
és odaadással) azok az elkötelezett Isten-tudatúak.
Talán nem szorul bizonyìtásra, hogy ha különböző
embercsoportok között megkülönböztetéseket teszünk, vagy vélünk különbséget fennállni, akkor létezik az a bizonyos „lényeg”-iség, amitől egyik eltér
a másiktól. Márpedig ha van eltérés, akkor -miként
mindenki más- embercsoportok is mások. Az igaz
’gondolkodó’ dolga felkutatni s felmutatni népe
„lényegét” -ami csak annak sajátja*- a méltó ’uralkodó’-nak pedig az abban való segìtségnyújtás, hogy
népe megőrizve legyen. Együttes munkájuk (’gondolkodó’-k + ’uralkodó’-k) őrizője a népnek. (*
Ahogy egy létformának sem belső szervei-, sem azok sejtjei nem csereszabatosak, mindegyiknek a
maga helyén kell a maga dolgát jól végezni ahhoz,
hogy a nagy lét-egész egész-séges maradhasson.)
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nyerészkedő földet művel kereskedő nyájőrző - élvezkedő jó ha szolgál kötelességét tevőn
A ’nyerészkedő’ „tele szeszély” (B.T.138.) azaz szellemi-, fizikai- és erkölcsi hullámzás a jellemzője. Attól hogy valaki örökkön anyagi javak megszerzésére
tör, attól még lehet akár -lecsúszott- ’gondolkodó’
(lásd: vallási vezetők) -méltatlan- ’uralkodó’ (lásd: a
pénzvilág nagyjait) vagy -feltörekvő- ’élvezkedő’ is
(lásd: első helyen a politikusokat), de az biztos,
hogy ’nyerészkedő meghatározottságú ember, mindig anyagi javak megszerzésén/felhalmozásán igyekszik. Teszi mindezt leginkább abból a meggyőződésből, hogy anyagi javak birtoklása által-, annak
révén mindenféle előnyökre/befolyásra tesz/tehet
szert és látható, hogy nem is nagyon téved. Mióta a
pénz lett az isten, azóta leginkább azok kerülnek
döntési és befolyásoló helyzetbe, akik a javak nagyobb hányadát birtokolják, majd annak felhasználása révén képesek manipulálni a sokságot, amitől
azután még több lesz az általuk birtokolt „érték”mérő. Már tudjuk, hogy a ’nyerészkedő’ folyton szervezkedik (hisz rendeltetése; mások mozgatása, személyes haszon megszerzése érdekében azok tevékenységének megszervezése), eszménye a birtoklás.
A ’nyerészkedő’ tehát működtet, miközben kihasználó, másból/másokból hasznot/előnyt szerző. Érdeklődésük: a „- Mivel jár amit teszek ?” - leginkább
anyagi vonatkozásban, de az által az hogy mit képes(ek) elérni. Ennek érdekében a ’nyerészkedő’-k
azok, akik leginkább hajlandóak egységes fellépésre,
ellentétben a másik három emberi osztállyal. (A
’gondolkodó’ fújja a magáét. Az ’uralkodó’ egyedül
igyekszik hatalmát gyakorolni. Az ’élvezkedő’ saját
élvezeti lehetőségét keresi, nem másokét.) Hitük
vezérelve: ~ „Én vagyok az irányìtó !” A ’nyerészkedő’ „földet művel” gazdálkodik a természeti erőforrásokkal (föld, jószág - „nyájőrző”), vagy pénzeszközökkel végez nyereségalapú műveleteket, vagy
áruk cseréjét vezényli, mint „kereskedő” természetesen nem önzetlenül. A három kötőerő a ’nyerészkedő’-ben is munkál, de leginkább a ’szeszély’ a
meghatározója, nem kevés jól megfontolt -látszólagos- rapszódikussággal (ne hogy kiismerjék). Céljai(k) elérése érdekében rendkìvül hajlamos(ak) az
opportunizmusra is, mely az a tudatos politika, ami
megragadni igyekszik minden kìnálkozó lehetőséget
az előnyszerzésre, gyakran akár az erkölcsi elvek
vagy a másoknak okozott esetleges kár figyelmen
kìvül hagyása árán is. Még sajátjai közül sem átallja
a „- Vesszen a férgesse !” - hitvallást gyakorolni. Két
népesség körében vannak túlsúlyban a ’nyerészkedő’ meghatározottságuak, az ’arm’ (örmény) és a
héber (zsidó). Mindkettő életében a kereskedelem
(beleértve a pénz-”kereskedelmet” is !) játszotta- s
játsza a fő szerepet. Az emberi civilizáció Keleti bölcsőjében (Kìnától a Földközi- tengerig) az áruk moz-

gásában ez a két népcsoport játszotta a fő szerepet.
A két letelepült nép közelsége miatt az örmények
(korábbi „székhelyükről” NY-Anatóliából) Keletebbre húzódva gyakoroltak nagy befolyást a Selyem-út árú- és nem mellesleg eszme-forgalmára. (A
héber-biblián -értsd: Ó-Szövetségen- alapuló kereszténység elterjesztésében ez a két nép volt az úttörő.
Örményországban lett először államvallássá a kereszténység. Abban azonban mégis a zsidók lettek az eredményesebbek, hogy jobban szövik át a világot, beleértve annak nem csak vallási életét, de gazdaságát is.)
Azonban hogy ne igyekezzünk „befeketìteni” a két
’nyerészkedő’ meghatározottságú ’szeszély’-es népcsoportot, vegyük csak figyelembe a jelen szakasz első fordulatának kereskedelmen túli másik két markáns megjelölését is; a föld művelését és a nyáj őrzését. Az nem vitatható, hogy mindkettő gazdálkodó tevékenység. Egyik a földművelés, másik az
állattartás. Adódik a kérdés: - Miből nyer terményt/
termést a földművelő ? - tény, hogy munkája/munkálkodása („homloka verejtéke”) révén (is), de nem
maga-magától ! Föld-ből (FöldAnyából), vìz-ből,
Nap(sugár)ból és magból. Ugyan melyik az emberé ?
Melyiket teremtette-, vagy teremti az ember ? Egyiket sem ! Hogy kerül az ember asztalára hús, bőr,
szőr(me), gyapjú és sok más állati eredetű, a dolgai
közé ? Nem maga-magától ! Élőlénytársak vadászata/halászata, megzabolázása (háziasìtása - nyereségorientált tenyésztése) által. Nem mondható, hogy
vadász-, halász-, földműves- vagy pásztor ne volna
-nagyon is ( ! )- ’nyerészkedő’ ( ? )! Tudatosan vesz
el, tesz magáévá-, vagy áruvá olyan dolgokat, amit
más(ok)tól kap. Teszi pedig mindezt hála-, vagy ellenszolgáltatás nélkül ! miközben tudjuk, hogy; B.T.
95. „…élelemből élőlények esőből az élelem - áldozás
termi az esőt az áldásért tenni kell(ene)…” - s az áldozás rendre elmarad. Nem véletlen időjárás szélsőséges rapszódikussága, elsivatagosodás terjedése
(lásd pl. a nagyhìrű Egyiptom területének 96-97%-a
terméketlen sivatag ! de az egykor bőtermő Turán
Alföld sem különb.) Mielőtt megìtélnénk a „kereskedőt” lássuk be, ugyancsak hálátlan, parazita életvitelünket ezredévek óta. Az ’élvezkedő’ meghatározottságuaknak (a népesség ~ 99,9999…%-a) „maradt” mindaz a sok felsorolatlan, ami ’gondolkodó’
’uralkodó’ ’nyerészkedő’ felvázolásánál nem került
elő mégis, Avatár Balarám úgy nyilatkozik, hogy
„élvezkedő jó ha szolgál kötelességét tevőn” (mely
„jó” nem keverendő az Istenhez vivő ’jó’-val !!!) fogalmazzunk úgy; az egyén szempontjából kedvező
a lelki evolúciós fejlődésben. Bár összességében
(B.T.138.) „élvezkedő mind nemjó” (értsd: teljesen)
B.T.335. „…Nálam oltalmat kereső legyen bár nyerészkedő - jó úton jár mindamennyi élvezkedő…”
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az éli tökéllyel éltét ki kötelességgel tesz - elmondom most Jas barátom imígy élni hogy lehet
A kötelességre történő felhìvás/bìztatás/intés folyton visszatér a Bizalmas Tanìtásban. Ennek összesìthető lényege, hogy mindenkinek megvan a helye,
szerepe a Nagy Elrendezésben (miként egy atom,
annak rendszerében, vagy egy sejt az ő helyén, szerv
a létforma létfenntartásában… aki/ami elkalandozik, az felborìtja a rendet ! jönnek a rendellenességek, betegségek…) és ha aszerint él, akkor nem csak
hogy harmóniában van a világgal, de segìti a Rendet. Sajnos jelen korunk -már jó ideje és még századokig- a szellemi- és erkölcsi hanyatlás kora. Ez a
Legfelsőbb elrendezése. Nem kell tőle depresszióba esni, hisz ez a világi ember(iség) sora. Az igaz vallásosság úgy segìt át minden zavaron, ahogy az érintetlenség működik; „Vele, de nélküle !” - IgazHitű elvégzi mi dolga -nem többet, nem mást !- a
többi nem rajta áll. B.T.43. „…ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől
ìly lét bűntől mentesìt 44. ilyen módon legcsekélyebb
törekvés is megsegìt - bizonytalan tévelygésből szilárd úton elindìt 45. tudd hogy aki Legfelsőbbel
összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz…” - „nem tekint” mégsem
figyelmetlen (azisnemis). B.T.87. „…az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független 88. ezért kellett véreidnek
küzdelemben veszni el - mert megtették amit kellett
kötelességszerűen 89. megtették hisz mind jól tudta
küldetés nekik a harc - tétlenségben még tested sem
tarthatod fönn kedves Jas…” (Így estek el a jász ős
családfők és a hadrafogható ifjak) B.T.101. „…kötelességét tegye meg mindenki ha jót akar…” - nem
kell többet, nem kell mást. B.T.103. „…nekem mint
a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek - lásd be
jó Jas ez a sorsunk* tétlen senki nem lehet 104. rest
ha lennék elhiheted rosszpéldámat követnék - ezért
kellett véridnek is kötelességük tegyék 105. hogyha
én nem cselekednék omlanának világok…” (* bizony sorsközösségben vagyunk Istennel !) B.T.116.
„…önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen
…” - Isten nem csak hogy lendületbe hozta- s tartja
a teremtettséget, de előfordul hogy személyesen is
megmutatja Magát. (Ilyenkor nem csak kiválasztottjának jelenik meg, de „életvitelszerűen” él köztünk.
Lásd: Krisna, Balarám, vagy Buddha esetét, hogy
csak a három legutóbbi avatárja -személyes alászállása- kerüljön emlìtésre.) B.T.130. „…bár én örök s
születetlen vagyok mégis megteszem - jelenek ez
álvilágban kápráztató testbe meg 131. ember testben megjelenek mikor elvész igazság - kötelesség
hol hanyatlik adom ember támaszát 132. nemeseknek oltalmára galádoknak vesztire - igazságként alászállok lásd időnként testileg…” - mostanság nincs

szükség a MINDEN alászállására, hisz a degradáció szépen folyik. Nemesek nincsenek, a galádok pedig -sorsuk szerint, a vissz(a)hatások rendjében- megkapják „jutalmukat”. B.T.198. „…értsd meg jó Jas
hogy én vagyok áldozatok gyűjtője - világ Ura s fő
barátja ki érti ezt békét lel 199. kötelességeit végző
eredményvágyelhagyó - ő az igaz hìvem Nekem nem
a tettről lemondó…” B.T.281. „…testelhagyás pillanatán kinek ki jár eszében - Őhozzá jut abban újul az vezérlő eszménye 282. ezért mondom Reám
gondolj kötelesség tevőként - bármit tegyél Nekem
áldozd önzetlen légy örökké 283. csak ìgy lehetsz
sorskovácsod ha rendìthetetlen vagy - kitartóan szabályozott életvitel felém hajt…” - hisz igaz hìvő
nem ösztönlény ! B.T.316. „…tudd Jas hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem - örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem 317. életük
már harmonikus folyton Rólam zengenek - kötelességteljesìtőn élnek önfegyelmesen…” B.T.408. „…
nem segìt a misztérium mágia sem megoldás - egyedül a kötelesség és a szìv odaadás 409. csak az aki
az Én hìvem s elvárásnélkül adó…” B.T.485. „…
tudod Jas ki megszabadult minden ragaszkodástól
… 489. ilyen hìvem nem követ mást csak mi kötelessége…” B.T.534. „…vedd e Bizalmas Tanìtást s
kövesd kötelességed - tedd ezt s meglásd Jas barátom segìtenek intelmek…” B.T.561. „…áldozat és
önfegyelem vagy az adás szintúgy SZAT - jó az hisz
szent kötelesség törekvő mást nem akar…” B.T.
568. „…tudd hogy ezen jótanácsot nem csak hogy
követni kell - de úgy üdvös ha lemondó kötelességszerűn tesz 569. kötelesség elrendezett azt megszegni bìz nemjó - ezért mindig tedd mi dolgod törekvőnek az való 570. aki véli fáradságnak kötelesség
megtételt - félti testét lemondástól annak útja szeszélyes 571. az ki eredményvágy nélkül végzi dolgát
serényen - kötelességteljesìtőn jó úton jár elérhet
572. jó kötésben él ki szorgos kellemetlent is végez
- kìvántért sem rajong ő már tudja kötelességet…”
B.T.585. „…kötelességét ki teszi vágyak nélkül kitartón - annak minden tette áldott köteléke tiszta jó
…” B.T.608. „…kötelesség tétel közben aki csak
Engem imád - Mindáthatót okok okát tökéletes
nem hibáz 609. hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha másét végzi
tökéletesen 610. ahogy tüzet füst vesz körül minden hibákkal terhelt - tökéletes cselekvés nincs tedd
a kötelességed…” - „tökéletes cselekvés nincs !!! –
nyilatkozta ki a Legfelsőbb ! B.T.617. „…önfeladó
odaadás csak az mi Hozzám vezet - aki ìgy tesz az
megérti s elérheti fenségem 618. lelki ember eddig
érve kötelesség szerint tesz - folyton munkál de már
nem vágy anyagi eredményre…” - ezek voltak az Úr
kötelességteljesìtésre felhìvó közlései a B.T.-ben.
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kötelesség tétel közben aki csak Engem imád - Mindáthatót okok okát tökéletes nem hibáz
Ha megnézünk pár szinonìmát az „imádat”-ra -talán- közelebb kerülhetünk hìvő, Istenhez való -ajánlott- viszonyához. Az imádat egyfajta vonzódás/
vonzalom, -érzelmi- kötelék*, ragaszkodás, szeretet, mi több; szerelem. (* érzelmi kötelék kerül emlìtésre, de nem mellőzhető az értelmi kötelék sem, ami kb. tudatosság; úgy Istenről, mint a Hozzá való
viszonyról !) A jelen szakaszban Avatár Balarám már
abból indul ki, hogy hìve kötelességteljesìtőn él. Emberi osztálymeghatározottsága szerint (gondolkodó
- uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő „minőségben”) életkorcsoportjának megfelelően. A négy életrend közül -talán- az első-, a ’tanuló’ a legnehezebb.
Gyermek megszületik sok-sok ártatlansággal, természetes kiváncsisággal, mindenekre való rácsodálkozással és környezete születése pillanatától megkezdi „beszoktatását/idomìtását” a normalitásba,
hol gyengédebben, hol keményebben. A kisded
még látja az „angyalokat” és tanácstalan helyzetében „tépelődik” hogy melyek az Isteniek, a -csak
számára látható- „szellem”-lények, vagy az őt csucsujgató emberek ? Hova húzzon a szìve? Lelki lénye(ge) a lél, próbál „orientálni” de mivel Ő „nemcselekvő”** csak sugallni tud, aminél -általában- erősebbek az anyagi erők. (** B.T.177. „…lél az soha
nem cselekszik test hogyha lát vagy ha hall 178. hiába az érintés is szag ìz látvány egyre megy - alvás
mozgás légzés beszéd test csak az mi megtéved…”)
Ott van elsőnek az Isten-adta feledés, amikor is a kisember- gyermek már nem tudja hogy Ki valódi
Énje. Már az anyaméhben azonosult testi mivoltával, amit azután a születés kìnja tovább erősìt (egész testében fáj - félreértés ne essék, a sokat emlegetett szülési fájdalmak az újszülött számára ezerszeresebb kìnok !) Mikor azután világra jön, megkezdődik a fentebb már jelzett „emberré-formálás”.
Külsejében ember(ke) de megnyilvánulásai még nagyon hasonlìtanak a korábbi -állati- életeiből maradtakra. (Hiába volt közben számtalan emberi lét
!) Tanulnia kell. Kapcsolódásokat, érdekérvényesìtést, miközben a természetes késztetések működnek: anyagcsere + pihenés + védekezés, ha a fajfenntartási ösztön még nyugszik is, hisz ugyancsak
elfoglalt a midennapi lét(fenntartás) megélésével.
(A nemi hormonok még nyugton hagyják.) Annál
több a külső inger. Hall, lát, ìzlel és ìgy tovább és
minden új. (Nemegyszer „gondolja” hogy „- Anya
hasában jobb volt !”) Életünk összes ismeretének
túlnyomó többségét csecsemő/kisgyermek korban
szerezzük meg. Nem csoda, hisz anyagi szempontból -szinte- nulláról indulunk. De mi van lelki „ismereteinkkel” ? (Nem a lelkiismerettel, hanem az
olyan ismeretekkel amelyek anyag-felettiek/anyagon-túliak, nem anyagi-ak !) A test-tudat az hamar

előáll, de a lényeghez-, közte az Istenhez való viszony, csak lassan alakul (ki). Egy bizonyos, nem
„keresztség” dolga ! A vallási tradicióba szoktatott
gyermekek/ifjak esetében, inkább beszélhetünk olyan tanult (nem hozott) szemléletmódról, amihez
igazi-, benső személyiségének alig van köze. A jólnevelt gyermek/ifjú elfogadja azt, amit kap környezetétől. Ha belefeledkezik az anyag/test-tudatba,
akkor -általában- le is éli az életét abban, hisz (a környezeti elvárások okán) nem a lelkiekkel kell foglalkozzon, hanem anyagi/testi dolgaival, melyek meg
képesek kitölteni egész idejét, érdeklődési körét,
még templombajárás mellett is. Ember-milliárdok
élték- s élik életüket a MINDEN- és az Ő Mindáthatósága tudata nélkül. (Tévedés ne essék a Mindenható, nem egyenlő a Mindáthatóval ! A „Mindenható” Isten -Aki /jellemzően/ nem a Legfelsőbb,
hanem valamely Fél/ig/Isten- pl. valamely vallás-,
vagy népcsoport istenének egyik megnevezése, mìg
a „Mindátható” a Legfelsőbb személytelen energiája, ami mindent áthat, mindenütt és mindenben/
mindenkiben örökkén jelen van ! B.T.442. „…de
halld most azt mi az mit érts mi az mit kutatnod
kell - születetlen Mindáthatót MINDEN-t mint a
lényeget 443. Benne mind mi által ható ok s okozat
nélküli - ezer kar láb fej és szem száj összes hangot
füleli 444. minden érzék lényege Ő mégis érzék
nélküli - fenntartó ám kìvül álló Őt semmi nem érinti 445. távoli és mégis benn van legyen az mozgó
álló - tárgyi tudás föl nem éri MINDEN-tudat mi
látó 446. mind e hatás szórtnak tűnik mégis egy Ő
mint MINDEN - teremt fenntart pusztìt egyben bár
Ő teljes elhiggyed 447. önfényű Ő sötétségment
megnemnyilvánult erő - tudás maga s mit kell tudni
minden szìvben meglevő…”) Ám minden ember életében van a három „válaszút” (a három kardinális
„életesemény” 1. 12-14 év körül a serdülő kor, 2.
33 körül a krisztusi kor, 3. 50-55 körül az a változó
kor, amikor még mindig nem késő helyesen dönteni !) Így hát; B.T.225. „…aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel - bűntelen lesz s érintetlen nem
téveszti semmi meg 226. ilyen hìvem már itt boldog
tudja MINDEN legfőbb cél - hiba nélkül örök
rendben éli jámbor életét 227. mindenben látja a
MINDEN-t s tudja mind a MINDEN-ben - mozgó az vagy mozdulatlan Tőle lobog mind egyre 228.
aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - azt Én soha el nem hagyom s ő sem hagy
már el Engem 229. tudja az ki úgy lát Engem lény
lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN
hisz MINDEN csak Egy vagyon…” - Isten -hiába
osztjuk végtelen felé (hitek, nézetek, vélemények szerint)- mégis örökkön csak EGY, Akihez érdemes
vonzódni, ragaszkodni s érdemes mindig imádni.
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hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha másét végzi tökéletesen
A B.T.116. szakasz már felhìvta a figyelmünket arra, hogy „…önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen…” - de mostanra ugyanakkor árnyalódik is a
kérdés. Mìg a 116. konkrétan a ’kötelesség’ megtételéről beszél (abban elkövetett hibákról), addig a
jelen szakasz a ’kötelesség’-szerű magatartást emeli
ki (bár ugyancsak hibákkal). Az előbbi intés úgy
foglal állást, hogy a hibákkal végzett saját kötelesség
még a hibák ellenére is jobb (mint az „idegen” feladatok végzése tökéletesen) itt most -továbblépve- a
kedvezőtlen vissz(a)hatás elkerülhetősége merül fel
(„bűn nem éri”). Tudjuk, hogy nincs hatás (tett, cselekvés, gondolat…) következmény nélkül, tehát
nem elégedhetünk meg azzal, hogy jobb az egyik
mód, mint a másik, hanem célozzuk meg a „bűntelen”-séget (ha már egyszer lényegi lényünk bűnbe
esett azáltal, hogy a lelki világból ezen anyagi megnyilvánulásba -vágyva- zuhant !) Idézzünk ide korábbról pár gondolatot a „bűn” kapcsán. „…Legfőbb „bűnös” a hamis önazonosságtudat, cinkosa a
megtévesztett értelem és ezek ketten a tisztátalan
érzékek révén manipulálják a durva testet. Az érzékek világában, az érzelmi ködfelhőburokban gubbasztó lél csak értetlenül nézi, hogy a test közvetlen-, vagy közvetett érzései és megérzései miként
csalják újabb és újabb kelepcékbe…” (B.T.21.-hez)
- ahol érintőlegesen a „kötelesség” is szóba kerül:
„…- Mi a kötelesség? - a válasz első fordulata egyszerű; - Kinek, mi! - A kötelesség egyénenként-, korcsoportonként-, nemenként-, életrendenként-, emberi osztályonként is változik. Tovább bővìtve a kérdést -de maradva az emberi létnél-, egy-egy nemzet
tagjaként is újabb kötelezettség hárul az egyénre…”
- továbblépve: „…A „bűn” kifejezés hasonló sorsra
jutott, mint sok más fontos alapkérdés, vagy alapvető szó (Isten, lélek, szeretet, szerelem, jó, vallás,
stb.). Részben kiüresìtette őket az eltelt ötezer év
szellemi és erkölcsi hanyatlása, de nemritkán akár
ellentétjébe is fordult mindennapi értelmezésük. Egy
bizonyos hogy külön kell választani lelki és anyagi
megìtéléseket. Alapos vizsgálódást követően belátható, hogy legtöbbször egyik a másik ellentettje, ami előnyös egyik megfontolásból, pontosan hátrányos a másikból. A lelki fejlődés általában rontja az
anyagi viszonyokat, mìg az anyagi előbbre jutás csökkenti a lelki szintet. (B.T.42.-höz) „…A „bűn” kérdése is egyszerű, hisz abszolút értelemben egyetlen
bűn van amit lél elkövet(het)ett, az hogy elhagyta
lelki otthonát. Alázuhant az anyagi megnyilvánulásba, mert ő is uralkodni szeretett volna mint Isten.
Minden további „bűn” jelző/fogalom ennek folyamodványa, akár kifejezésbeli kistestvére. Mikor egy
lél lelki otthonában nem akarja elfogadni az Isten

szolgája helyzetet, akkor aképp gondolja az Úr; -Legyen vágyad szerint. Menj abba a szférába ahol megkìsérelheted az uralkodást. - És olyan megnyilvánulásba kerül a lél, ott és olyan anyagi létformát kap amivel ezt a vágyát megpróbálhatja ki/megélni. Az
ilyen helyzet nem Isten csapása, vagy valamifajta
büntetés, „kiűzetés a paradicsomból” csupán a
minden vágyat teljesìtő Isteni akarat érvényesülése
a lél személyes vágya szerint…” (még mindig a B.T.
42. hozzáfűzéséből ami ìgy végződik) „…Tehát legfőbb feladata minden embernek, hogy a legfőbb(eredendő) bűntől megszabaduljon, azaz a megtisztulás által lényegi lénye, a lél felszabaduljon ! Ennek
egyik fontos eleme a kötelességteljesìtés, „…aki ìgy
él bűn nem éri…” felszabadulhat…” B.T.56. hozzáfűzéséből, ahol a húsevéshez kerül a „bűnös” jelző: „…A jelen kor négy legelterjedtebb rombolója;
1. a tiltott/tisztességtelen kapcsolatok nőkkel 2. a
húsevés 3. az önmérgezés 4. a szerencsejáték. Alig
ha akad ember ki mindtől mentes. 1.-hez: a testi kapcsolat lelki törekvő számára a házasságon belüli két
utód nemzésén nem terjed túl. 2.-höz: lelki törekvő
teljes egészségben képes élni vegetáriánus módon,
számára szükségtelen a bűnös húsevés. 3.-hoz: aki a
lelki törekvés útjára lép, az elhagy minden „mérget”
mint; kábìtószer és más tudatmódosìtók, alkohol,
koffein vagy más serkentők, ipari „élelmi”- és
„gyógy”-szerek. 4.-hez: minden nyereség alapú cselekvés, vagy szándék hátráltat a lelki fejlődésben,
mint haszonelvűség, mindenféle nyereményjáték,
tőzsde, befektetések, vagy akár a különböző biztosìtások (élet-, beteg-, nyugdìj-, vagyon-, stb. biztosìtás)…” A B.T.144. hozzáfűzéséből: „…Tett kétféle van; helyes és helytelen - ami gyakorta bűnös
tett (bár a ’bűn’ a ’bűnös’ kifejezést nem szìvesen
használja a MINDEN-tudat, mert a félelem alapú
doktrìnák, szabály(zó) rendszerek „kedvelt” bűntudatot, félelmet keltő eszköze…” - majd később:
„…Aki tétlenül elkerüli a kötelességteljesìtést, majdnem olyan mulasztást követ el, mint aki teszi, de
„bűnösen” önzően, zsarnoki módon, szándékos hibákkal. A tett szükségszerű, a tétlenség vétek. De
tettben a helyes tett a helyes, a helytelen az helytelen. Aki tétlen, elvéti a lehetőséget a jobbra, a másra. De nem szabad bármit, bárkinek, bárhol, bármikor és nem bárhogy cselekedni. Meg kell(ene) tanulni, hogy a nagy „minden ember egyenlő” álca
mögött vannak meghatározottságukban ’gondolkodók’, ’uralkodók’, ’nyerészkedők’, ’élvezkedők’, ’tanulók’, ’családosok’, ’visszavonultak’, ’lemondottak’, ’jó’, ’szeszély’ s ’nemjó’ igában lévők. „Amit
szabad Jupiternek…” ? Igen, ami egyik ember számára üdvös, az a másiknak bűnös…” - is lehet akár. A lél(ek) bűne csupán annyi, hogy itt van(nak) !
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ahogy tüzet füst vesz körül minden hibákkal terhelt - tökéletes cselekvés nincs tedd a kötelességed
Úgy tartják -elméletileg- létezik tökéletes égés, de a
valóság az hogy némi füst (mellékes égés/gáz/termék) csak keletkezik mindig. Így van ez tetteinkkel
is. Hiába a jószándék, még az alapos tudás és a kárt
kerülni szándékozó igyekezet is, valami „mellékes”
mégis kiséri a cselekedeteket. A probléma forrása
világunk kettősségének-, kettős természetének azon
sajátossága, hogy emberként (is) lelki lények is vagyunk és anyagi/testiek is. Lényegalkotónk, a lél
100 %-ban lelki, mìg az anyag/test -szinte- teljesen
anyagi. (Hozzátéve, hogy minden önálló alkotóelemének lényegalkotója egy-egy lél, Akik szintúgy
100 %-ban lelkiek. Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy az öt durva fizikai elem -értsd: az anyagi
megnyilvánulás kimutatható részei- /szilárd föld folyékony víz - légnemű levegő - hullámjelenség tűz tér „éter”/ közül a tér valójában a lelki szféra „nyulványa” azaz részben anyagi is, de leginkább lelki
/egyfajta olyan föveny, ami se nem part, se nem
vìz/ hiszen a MINDEN végtelen lelki terében teremtődnek az átmeneti /akár évmilliárd évig is
fennálló majd megsemmisülő/ anyagi megnyilvánulások.) A ’lelki’ lelki értelemben tökéletes, mìg az
’anyagi’ anyagi értelemben. Itt azonban e kettő átszövi egymást és attól függően, hogy milyen szempontból vizsgálóduk (lelki, vagy anyagi) annak megfelelően az egyik szemléletmód vonatkozásában a
másik, attól eltérő érték(rend)et mutat. További lényeges különbség, hogy a lelki értékek örök értékek, mìg az anyagi/testi értékek olyanok mint közegük (az anyagi lét/ezés/) melynek kezdete, fennállása, fejlődése, leépülése, megszűnése van, értsd:
mulandó. Mulandó a test, annak szépsége, ereje,
képességei, tudása, miközben a lelki értékek sosem
vesznek el. Igaz lelki ember azért is fordìt nagyobb
figyelmet lelki vonatkozásokra, mint sem anyagi/
testiekre, mert a lelki megmarad, sőt életről életre
összeadódik, miközben az anyagi/testi kopik, fárad,
betegeskedik, majd meghalva elmúlik. Mindezek
szellemében, az anyagi/testi cselekvések sosem mentesek bizonyos hibáktól. Ha többtől nem, hát attól
hogy mìg elkövetőjének ha javára válik is, környezete bizonyosan elszenved valami kárt. (Banális
példa: ahhoz hogy éljünk lélegezni kell. Szervezetünk hasznosìtja a levegő oxigénjét és a „belső
égések” következtében széndioxidot lélegzünk ki,
ami töményen, számunkra mérgező. De hogy ne legyen ebből végzetes baj, az Isteni elrendezések megalkották a növényvilágot is, melyek épp forditva működnek, széndioxidot vesznek fel és oxigént lélegeznek ki. Ami egyfelöl hiba, az a másiknak létkérdés.) Itt B.T.118. „…önös vágy az ami mozgat…”
lél vágya az uralkodás -istenkedés- lehetőségére, az
emberben pedig hìrnévre-hatalomra-javakra-élve-

zetekre. Mondhatni egész létünk -önös- vágyvezérelte. Isten-tudatban azonban létezik; egyfelől vágytalanság, belátva hogy úgy a lelki világban, mint itt
legfőbb teendőnk betölteni szolgálói szerepkörünket a MINDEN-ben, másrészt -öncélú- vágy nélkül
is lehet -leginkább lelki- törekvés. Ilyenek; a kötelesség (teljesìtés) és a valódi ’szeretet’. Mikor nincs
elvárás és csak adás van, mindez pedig részrehajlás
/személyválogatás nélkül (mint a Legfelsőbb), akkor Isteni a magatartás, ami minél Istenibb, annál
makulátlanabb. Tudva, hogy B.T.506. „…aki itt van
mind esendő…” - makulátlanságra való törekvésnél
jobb a kötelesség megkeresése és annak maradéktalan teljesìtése, kötelezettségnek való megfelelés. Ha
visszagondolunk jelen hozzáfűzések első felére, be
kell látni, hogy az ìgy végzett tevékenységek is sérthetnek másokat, érdekeket, de B.T.609. „…hogyha
ember hibákkal is kötelesség szerint tesz - bűn nem
éri…” - azaz a hiba hiba marad, de világunk tökéletlensége okán elkerülhetetlen. Voltak, vannak és
lesznek próbálkozások tökéletes emberi cselekvésekre (ha máshogy nem ideológia-, vallási-, szellemi
sìkon) de realista -miként a MINDEN-tudatúak- tudják, hogy minden „tüzet füst vesz körül”. A kötelességteljesìtés hasonlatos a parancsra történő tettekhez, amikor is az elkövetőt -részben- mentesìti
felelőssége alól a parancs, ill. a felelősségvállaló a
parancs kiadója (lesz). Gyakorlatban ilyesmi általában a fegyveres erőknél, -szervezeteknél és -testületeknél merül fel, de vallási intézmények sem mentesek hasonló gyakorlatoktól. Túllépve azonban földhözragadt világi dolgainkon, hìvő ember számára még tudatosság nélkül is ( ! )- az Isteni „parancs”
szent, követése-, végrehajtása felment (?) annak
káros -mellék- hatásai alól. (A „parancs” azért kényszerült idézőjelek közé, mert vallása válogatja, hogy
az ő istenük parancsolt-e egyáltalán és hogy mit,
nem beszélve arról, hogy azt hogyan kell érteni/értelmezni és végrehajtani ? Sok esetben azonban még
az Isteni parancs/olat/ok is relativizálódnak. Lásd
pl. a „keresztény” „sokasodjatok és szaporodjatok”
parancsolatot, amit a teremtett egy férfi és egy nő
esetében nem lehet másként sem mondani, sem értelmezni, vagy követni, de amikor az emberiség már
sokmilliárdos számossággal rabolja ki-, pusztìtja FöldAnyát s önmagát is, akkor már a sokasodás háttérbe kényszerülne a fajfenntartó szaporodás Isteni parancsával szemben. A fajfenntartás elrendezett kötelezettségünk, mìg az esztelen túlnépesedés emberi
gyarlóság, vallási köntösbe öltöztetve !!! Természetesen olyan vallási kör/nyezet/ben, ahol a túlnépesedés erény, ott mit sem érnek az észérvek. Ott nem
látják /be/ hogy a valódi ’szeretet’ nem egymás-, élőlénytársak- és természet kizsákmányolásáról szól!)
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érintetlenséget érve nem vágyva már semmire - ragaszkodás nélkül élve tökéletest elérhetsz
Ha elfogadjuk, hogy igaz(i) valónk -a lél- teljesen
lelki, azaz nem anyag/test és annak elmebeli működése, akkor megérthető, hogy Neki nem ez az otthona, Ő nem ez a test. Itt Ő -kényszerű, átmeneti„vendégségben” van. (Aki mindezt nem fogadja el,
annak nincs dolga sem a Bizalmas Tanìtással, sem
az azon alapuló MINDEN-tudattal.) Következő lépés, hogy ha rangsort kell(ene) felállìtani ’lelki’ és
’anyagi’ között, akkor melyik a magasabbrendű, tovább lépve; melyik van meg-, melyik létezhet a másik nélkül ? Leszögezve azt, hogy a ’lelki’ nem az
’anyagi’ terméke, melynek szellemében kijelenthető,
hogy a ’lelki’ tökéletesen megvan ’anyag(i)’ nélkül,
mìg forditva kizárható. Semmi nem létezhet lényeg
nélkül, értsd: ’lelki’ -lél- nélkül. Ha a ’lelki’ önfényű
(miként az !), az ’anyagi’ pedig önfény nélküli (miként az !), akkor az ’anyagi’-ban csak akkor lehet világosság, ha a ’lelki’ -valami módon- bevilágìtja azt.
A világosság-nélküliség nem csak sötét(ség), de hiány(állapot) is, a fény s ez által -bizonyos- tudás-,
információ hiánya ~ -egyfajta- tudatlanság. A ’tér’
döntően ’lelki’ de mivel minden létező ’anyagi’ a
MINDEN-en belül, csak az Ő végtelen terében képes megnyilvánulni (megnyilvánulása idejéig) ezért
a ’tér’ anyagi is, amennyiben nem csak teret ad a teremtett megnyilvánulásnak, de annak anyaga alkotóelemei közti -belsőleg végtelen- tereket is kitölti/
alkotja. (Értsd: pl. az atomon belül az atommag és
az elektronok közötti tér, ami arányaiban / ! / nagyobb, mint naprendszerünkben a Nap és bolygói
közötti tér !) A ’tér’ a teremtettség olyan/azon eleme, ami csak önmagával jellemezhető. Belépve azonban a ’tér’ ’anyagi’ megnyilvánulásába, az un.
durva fizikai összetevők közül első (a ’tér’ után a
második !) a „tűz” ami hullám tulajdonságú (tartománya szerint sok-sok elektromágneses válfajával;
fény-hő-hang…) Az ilyen „tűz” -értsd: hullám- képes információkat (meg sokminden mást is) továbbìtani. Képes úgy átsuhanni a sötét téren hogy
semmi nem érinti meg, egészen addig amìg „árnyékvető-felületbe” nem ütközik (kellően sűrű közegbe), -szinte- nyomtalanul libben keresztül. Ezen
oldalakon -talán- nem szorul bizonyìtásra, hogy a
fény több mint a sötét és a tudás magasabbrendű
mint a nemtudás, a tudatlanság. Mikor elhangzik a
Hermész Triszmegisztoszi: „Amint fent úgy lent” bölcsessége, akkor az nem azt jelenti hogy a ’fent’
és a ’lent’ egyenlő, hanem azt hogy „olyan” de semmi képpen nem az(onos) ! Olyan, mint a fény és az
árnyék viszonya. A fény jól megvan önmagában (forrás/ok/ával) de árnyék nincs fény nélkül. Nem csak
hogy nincs árnyék fény nélkül, de vetìtőfelületre is
szükség van, hisz a térben a fény csak sugárzik/robog, mìg valamin(él) meg nem torpan, addig látha-

tatlan. Mikor beletekintünk az űrbe, egy merő sötétséget látni. Hiába csillagNapok milliárdja, a lefényképezett űr fotópapìrja koromfekete. Ahol a
’lelki’ a magasabbrendű, ott természetes, hogy annak (mármint a ’lelki’-nek) az ’anyag’-világban nincs
lehetősége kiteljesedésre, hisz a ’lelki’ világos, mìg
az ’anyag(i)’ sötét és ha meg is bújhatnak fényparányok a sötétben, az elfedi azokat. Mint vákumban a
parányok cikázása, vagy mint egyfajta feket lyuk, ami nem enged ki semmit abból amit magába vonz.
A lél hogy ide kerül, hiába teljesen ’lelki’ hiába önfényű, a tudatlanság sötétjébe keveredik, ami elfedi,
beburkolja örök+teljestudású+boldog Isteniségét.
E burok is az öt durva fizikai elemből áll (föld+vìz
+levegő+tűz+éter, azaz szilárd+légnemű+folyékony+rezgés+tér) de még azok felett a három finom fizikai elemből, a hamis én(ön)azonosság-tudatból, az értelemből és az érzékből. A finomak által
áll kapcsolatban a durvákkal. Mindezek nem „bekebelezik” a lél-t, hanem a lél vonzza magára azokat
annak érdekében, hogy ’anyag’-testben képes legyen bekapcsolódni az ’anyag’-világba. A fénynek el
kell halványulni/sötétedni, hogy a sötét része lehessen. Miután a „bekapcsolódás” megtörténik, az
anyag/test úgy viselkedik, ahogy azt az Isteni elrendezések, értsd: természeti törvények lehetővé teszik. Ám nem csak az anyag működik, de itt vannak
a megkerülhetetlen kötőerők (jó-szeszély-nemjó) és
a figyelmen kìvül nem hagyható vissz(a)hatás -karma- törvény is. A különböző létformák szabadságfokuk (mozgásterük, döntési lehetőségük) szerint nem
csupán léteznek, de működnek is és leginkább énközpontúan. Lévén az ’anyag’-világban, a vágyak, az
elképzelések, a kapcsolódások tárgyiasulnak. Embernek a B.T.69. „…tárgyiasult ragaszkodás elméjét
átöleli 70. ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki
indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad
…” - nem elég, hogy emberünk már elfeledve ’lelki’
kivoltát test-tudatú, de még tiszta látás(módj)át is elveszìti. Nem látja mi árt s mi nem. Mindez pedig
nem csak anyagi/testi vonatkozásban érvényesül, de
még nyomatékosabban szellemi sìkon, amikor lelki
értékek felől kéne kutakodni, majd azokat megismerve értékelni és olyan irányba fordulni ami kiment ebből a fogságból s nem egyre jobban a posványba húz. Tagadhatatlan, hogy úgy testileg, mint
környezetileg érintettek vagyunk, mely érintettség
önmagától nem hogy mérséklődik, de mint önmagát gerjesztő folyamat csak fokozódik. (Fogyasztás,
fogyasztás… !) Vágy vágyat követ s az ember egyre
hajszolja azokat, majd ragaszkodik mindenhez ami
„vonzáskörébe” került (a kósza elme kényszere pedig sosem pihen !) Lelki embernek nincs más esélye,
mint a vágy- és ragaszkodás nélküli érintetlenség.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
612
elmondom most röviden Jas hová jut érintetlen - tökéletes élő lényben lényeg kerül felszínre
Az érintelenség (röviden) ~ a MINDEN-tudat eszményi állapota - a MINDEN-tudat által eszményìtett állapot. Amikor a lelki törekvő végzi kötelességeit, ott-akkor-úgy, ahogy a hely-idő-körülmény lehetővé teszi, de semmi nem érinti meg sem elméjét,
sem lelki célját. Felülemelkedik a változásokon és
már itt boldog ezen árnyékvilágban. Gyakorlatban a
„Vele, de nélküle !” - elv követése. Ez is az ’azisnemis’ törvény megnyilvánìtása/megnyilvánulása.
Megtanulni a REND-et, a nagy Rendet, aminek alapja az Abszolút Igazság. Az érintetlenség egy
folyamatosan tudatos állapot. Tudatosság a MINDEN-ről, a lél-ről, az elrendezésekről, a kötelességről, a kötőerőkről (jó - szeszély - nemjó), azok hordozóiról és hatásairól, a visszhatás létéről és működéséről. Tudatosság arról, hogy minden változás,
vagy változtatás következménnyel jár (jó jóval,
nemjó nemjóval, szeszélyes kétségbeesett tanácstalansággal). Tudatosság e teremtett átmenetiségben
az örök változásról, hogy semmi nem tart örökké minden elmúlik egyszer. A B.T.426. gyönyörben
való érintetlenséget is emlìt, ami ~ adatik az isteni/természeti elrendezések folytán, de igaz lelki
törekvő úgy viszonyul hozzá, hogy az adomány amivel élni jó, de vissza semmiképpen ! Nem érinti
meg, nem ragaszkodik hozzá. A gyönyörből szerzett energia transzformálását több iskola hirdeti, de
ha az alázat és szolgálat nélküli, öncélú, vagy eredmény-vágyó, akkor inkább ’nemjó’ talán ha ’szeszély-(es)’ de nem segìt a tisztulásban, felszabadulásban. Fokozza a lél burkának milljomrétüségét, sem
mint hogy mérsékelné azt. A Legfelsőbb a B.T.
444.-ben úgy -is- jellemzi Magát, hogy „…minden
érzék lényege Ő (mármint a MINDEN) mégis érzék
nélküli - fenntartó ám kìvül álló Őt semmi nem érinti…” - Ő az Abszolút Érintetlen. Avatárként ugyan alá-alá száll, de a létezéstől függetlenül. Személytelen energiája folytán mégis mindent áthat.
Cselekszik, ám B.T.140. „…tett az engem nem érint meg…” -mi több- B.T.257. „…tőlem van jó
szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - engem
mégsem érint egy sem…” - de hogy mégse legyen
annyira talányos ember érintetlen kötelességteljesìtő
életvezetése, vázoljuk fel mint is tehet egy igaz lelki
törekvő világi életében. Ember (ha) megszületik fiú
gyermekként, kezdetben tanul, jelleme szerint, (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó v. gondolkodó) keresve fegyelmezésre jót, kerülve nemjót, szeszélyt mérsékelve - felnőve családot alapìt két gyermekkel s dolgozik jelleme/érdeklődése/alkalmassága szerint (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó
v. gondolkodó) végezve jót, kerülve nemjót, szeszélyt féken tartva - felnőtt gyermekeket útjukra engedve, semmihez már nem kötődve jelleme szerinti

(élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó v. gondolkodó) aktìv lelki gyakorlatot kezd - öregségre érintetlen mindentől s mindenkitől, figyelmét csak jelleme
szerinti (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó v.
gondolkodó) vallásos imádatra fordìtja. Ragaszkodás nélkül hagyja el testét. VAGY; Ember (ha) megszületik leány gyermekként, kezdetben tanul, jelleme szerint, (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó
v. gondolkodó) keresve fegyelmezésre jót, kerülve
nemjót, szeszélyt mérsékelve - felnőve családot alapìt két gyermekkel s dolgozik jelleme/érdeklődése/alkalmassága szerint (élvezkedő v. nyerészkedő
v. uralkodó v. gondolkodó) végezve jót, kerülve
nemjót, szeszélyt féken tartva - felnőtt gyermekeket
útjukra engedve, semmihez már nem kötődve jelleme szerinti (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó
v. gondolkodó) aktìv lelki gyakorlatot kezd miközben segìti gyermekeit s unokáit - öregségre érintetlen mindentől s mindenkitől, figyelmét csak jelleme
szerinti (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó v.
gondolkodó) vallásos imádatra fordìtja. Végül ragaszkodás nélkül hagyja el testét. Hogy hol a különbség férfi s női lelki gyakornok ideális életvezetése között ? Mivel ember nehezen érheti el az Isteni-ember (lelki fejlettségi) szintet (mikor is; a szìv
és az ész, értelem és az érzelem együttáll !) ìgy mint
értelemvezérelte, ész-ember férfi és, mint érzelemvezérelte szìv-ember nő, életük második szakaszában-, a (rendelt !) családos életrendben egyesìtik „erőiket” hogy közösen juthassanak (lelki) tisztulásra
kecsegtetőbb helyzetbe. Azonban a visszavonult életrendben (úgy 50 év fölött) mìg a férfi többet hódol a lelki tanulmányoknak, gyakorlatoknak, netán
tanìtásnak, addig a nő (szintén úgy 50 év fölött) anyai küldetését unokáival s gyermekei segìtésével éli
meg. Hiába mindenek lényegalkotója egy-egy lél (elemi részecskéktől a Felsőbb Iránytókig) Azok minden létforma egészének lényegalkotójaként képesek
eljutni a tökéletes megtisztuláshoz és nem rész-egész lényegeként. Mivel a lél felszabadulásának/felszabadìtásának -ezen teremtettségben ( ! )- egyedüli lehetősége a férfi emberi lét, ìgy a nő számára a
legmagasabb lelki fejlődés lehetséges jutalma a férfikénti újraszületés és ha abban is megéli a fenti
érintetlen életet, lényegalkotója-, valódi kiléte előtt
szabad az út, vissza Istenhez. Az érintetlenség állapotában nem csak hogy az anyagi/testi hátráltatók
nem gátolnak, de a vékonyodó burkon keresztül a
lél egyre erőteljesebben képes felragyogni, értsd:
hozzásegìteni a nemesedéshez, a lelki fejlődéshez, a
tisztuláshoz, a megvilágosodáshoz és az azt követő
felszabaduláshoz. Már nem az anyag lesz felül, nem
az lesz a meghatározó az egyén számára, hanem az
Isteni lél. Lemondottság előtt még sok a tennivaló.
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isteni lél abban ébred aki értelemmel él - szilárd elmét megtisztítva úr már minden érzékén
Az érzék, az érzékszervek által észlelt információkat kezeli. A finom fizikai összetevők első lépcsője
(követi az értelem és a hamis éntudat). Az érzékszervek állapota szerint és az érzék minősége alapján állìtják azokat az „ìtélőszék” a döntéshozó intelligencia elé. Megjegyzendő, hogy az intelligencia,
azaz az értelem, vagy értelmező képesség sem objektìv, miként az érzékszervek, vagy az érzék. Ahogy
mindenki más, mindenkinek más és más érzékszerveinek finomsága, kifinomultsága, „műveltsége”.
Amit az egyik érez, azt a másik vagy csak gyengén,
vagy egyáltalán nem. Nem egyformán látunk, nem
egyformán hallunk és ìgy tovább, azután ha -akár
korlátozottan is, de- látunk, hallunk és ìgy tovább,
nem ugyanúgy érzékeljük-, majd legkevésbé egyformán értékeljük, értelmezzük a hatásokat, információkat. Ugyanazt látjuk, halljuk, ìzleljük és ìgy tovább és mást látunk, mást hallunk, másként ìzlelünk, de még inkább másként viszonyulunk hozzájuk. Tetszik-nemteszik, kedvelem-elutasìtom, szimpatikus-unszimpatikus… Mindezekben legnagyobb
mester, az érzelem, az érzelmi megközelìtés. Ártót
is lehet szeretni, jót is el lehet utasìtani… és mindezt teszi is az ember úgy egyénileg, mint csoportszinten. Hiába reménykedik a lél, hogy „gazdája
megvilágosodik”* az bizony maga-magától nem fog.
(* testi- és elmebeli azonosulása az egyénnek.) Sőt,
a „kisebb ellenállás felé”-törvény alapján mindig az
lesz a válasz a kihìvásokra, amit a pillanatnyi szeszély diktál, amit az egyén -megtévedt- önmaga szempontjából kedvezőbbnek képzel. Képzeli, mert a
„gondolja” már feltételezne bizonyos fokú értelmi
hozzáállást is. B.T.497. „…e világban lél parányom
anyagot ölt magára - öt érzékkel s tévképzettel kerül örök csatába…” 121. „…lélt borìtó anyagtestben
vágy mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet
s tévutakra sarkaló…” 177. „…érzékek mik mozgatnak - lél az soha nem cselekszik test hogyha lát
vagy ha hall 178. hiába az érintés is szag ìz látvány
egyre megy - alvás mozgás légzés beszéd test csak
az mi megtéved…” 435. „…érzékszervből öt fogadó öt cselekvő és az agy - összest együtt megtréfálja
jó szeszély és nemjó had 436. van még érzékszervek tárgya s mindez együtt kölcsönhat - vágy düh
öröm bú mi gerjed s hatás ami együtt van…” - sorolja az Úr érzékszervek és érzék vázlatát, nem hagyva
ki a mindeneket befolyásoló kötőerőket. Ugyanaz
más kötőerőbefolyás mellett más(ként fog hatást
gyakorolni) ! Ám B.T.65. „…ki érzékszervei ura lenyugtatja elméjét…” -sőt- B.T.68. „…aki … külön
lát ált és valót - sziklaszilárdságban marad érzékeit
uraló…” -mert- B.T.69. „…ha az ember érzékeit szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét
átöleli 70. ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki

indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad
…” - alszik ilyenkor az elme. Azután B.T.74. „…
hogyha érzékek közül csak egy is lész zabolátlan elsodródik az értelem mint a szélfútta bárka 75. …
csak az egyensúlyozott - ki elméjét féken tartja érzékire nem lobog…” - a lél nem képes „ébredni” amìg a testi burok minden erővel korlátozza azt. Pedig B.T.87. „…az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független…” - nem azon kell örökkön „rugózni” hogy
„- Mi lesz a hasznom ?” - ezt a haszonelvüséget valódi hìvő elutasìtja. B.T.122. „…bölcs belátás fő ellenét legyőzni csak úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod 123. csapongó érzékek felett
ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél
mi mozgat életet…” - mert ha megengedjük az Isteni -teljestudásu- lél felszìnre jutását az értelem is
méltó segìtőre lel. Ezért B.T.124. „…ha megérted mi
a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg…” - megszűnik
a kettős-”látás”. „Aki értelemmel él, szilárd elmét
megtisztìtva” abban B.T.176. „…önfegyelem érzéken győz érzék ura lemondott…” - hiába életkora
és életrend szerinti -végzendő- kötelezettségei, már
a lemondott életrendet is előrevetìti eszményeiben.
Minden élethelyzetben az Occom borotvája-elv szerinti: „Mindig az egyszerűbbet” választja. Nem a könynyebbet, nem a kényelmesebbet, vagy megkìmélőt,
hanem mindenben a lehető legegyszerűbbet; lakásban, életvitelben, technikai függőségekben, időtöltésben és ìgy tovább. Mert már B.T.197. „…uralója
érzékeknek értelemnek elmének - vágy s félelmet
félretevő…” - valódi ’tudás’ gyakorlója, -követője,
mert érti; B.T.206. „…tudást bìró sziklaszilárd érzékeit legyőző…” - Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy B.T.358. „…Én vagyok a Legfelső… 359.
…érzékek között az elme s érzés mindenben mi él
…” - azaz, a MINDEN Mindátható szerepe érzék s
érzés létében is jelen van ! Nem véletlen a szìv és az
ész együttállás az Isteni-emberben. B.T.444. „…minden érzék lényege Ő (mármint a MINDEN) mégis
érzék nélküli…” - érintetlen ↔ azisnemis. A lél B.T.
498. „…testelhagyást követően mind felvesz új alakot - visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot
499. új test hall s lát ìzlel szagol tapint és gondolkodik - megtévedten érzéktárgyak béklyójába sodródik 500. tudatlan lényeget nem lát nem érti természetét - jó szeszély és nemjó fedi mìg tudó érti a lélt
…” - érti, hogy B.T.575. „…öt oka van cselekvésnek ők az örök késztetők… 576. helyzet és a hamis
énkép érzék ami ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami elrendezés…” - ezért B.T.595. „…jó
az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz egyhegyűen elmét fékez ural minden érzéket…”
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elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban - szenvtelenül csak Rám gondol elégedett magában
Aki egyhegyű (csapongás nélküli) elméjét sikeresen
megszilárdìtotta, visszahúzóktól- és idekötőktől megtisztìtotta, uralva minden érzékét, az „elhagy dühöt
indulatot”. Ezek elhagyása nem akarat kérdése !
Úgy az indulat, mint annak felfokozott formája a
düh, alapvetően vérmérsékleten múlik. Elsődleges
szìtója a ’szeszély’ ~ szenvedélyesség túlsúlya, megerősìtve nagy adag ’nemjó’ és tudatlan behatással.
Mindegyik kialakulásának -mármint dühnek és indulatnak- forrása a ragaszkodás. Vélt-, vagy valós igény-, kìvánság-, vágy veszélyeztetve való látása/érzése. B.T.70. „…ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki indulat…” - Ezekhez társul a hiúság azon
megnyilvánulása, amikor a szeszélyes ember önmagáról alkotott képe kerül (meg)sértésre. Hiúság,
hatalomvágy (igyekezet dolgok és helyzetek uralására) ragaszkodás, mind a lelki előmenetel gátlója (kizárója !) Az emlìtett „egyhegyűség” nem csak lelki
erényekre terjed(het) ki, lehet az -szinte- bármi, amire egyén komolyan koncentrál. Lehet ez ’gondolkodó’ alkotási/hatási vágya, ismertségretörése, lehet ’uralkodó’ vezető pozìció iránti elköteleződése,
lehet ’nyerészkedő’ javainak gyarapìtásában, halmozásában való motiváltsága, de ’élvezkedő’ preferenciája szerinti élvezeti mód iránti megszállottsága.
Ha az elme „egyhegyű” akkor minden azirányba hat,
vágy, érdeklődés, gondolkodásmód, igyekezet, áldozatvállalás… Lévén, hogy jelen sorok a lelki előmenetelt eszményìtik, ìgy (szerencsére) nem kell kalandozni a világiasságok végtelenjében. Had maradjon az arra hangoltaknak. („Aki nem tud arabusul,
ne beszéljen arabusul !” - anyag/test-tudatú ember
ne kacérkodjon komoly lelki dolgokkal, mìg elkötelezett lelki ember nem keveredjen anyagi/testi kérdéskörökbe !) Lelki törekvő ahogy halad a lelki tudományokban, gyakorolja azok megvalósìtását, követi a szabályozó elveket -benne kiemelten a ’jó’
keresése, ’szeszély’ s ’nemjó’ kerülése- úgy csökken
indulatnak még csak hajlama is. Ha nincs mit félteni, nincs miért aggódni, mikor mérséklődnek ragaszkodások, ugyan miért lenne indulatos gyakornok mikor azok „veszélybe” kerülnek ? Mikor veszélybe kerülnek, az mind lecke, amiből tanulni
kell, nem pedig indulatoskodni. „A harag, rossz
tanácsadó !” Semmi nincs ok nélkül ! Maya dévi/Illúzió Istennő folyamatosan figyel s incselkedik. Amikor valaki próbál az Ő hatókörén kìvül kerülni
(ami lehetetlen !) akkor még rá is erősìt, újabb és
újabb kihìvásokkal, kisértésekkel, bosszantásokkal.
Ám a magában elégedett, szenvtelen lelki törekvővel ugyan mire menne ? Kezdetben sokra, de minden lecke/feladat helyes megoldását követően a tanuló újabb vértekre tesz szert a kihìvásokkal szemben. Mivel a problémák belülről jönnek, hát „gyó-

gyìtásukat” is úgy kell kezdeni hogy azok belül hassanak, ne kìvül, ne külsőségekben. Amint gyógyul a
„beteg” más lesz kisugárzása, más lesz külső hatásokat visszatükröző képessége, megváltoznak a viszonyok. Béketűrőbbé válik, aki nem csak a békességet képes jól tűrni, de a zavarodottságot is indulatmentesen. Szabályozottságok közül -itt- első helyre került a csendesség. Ez nem a némaságot jelenti
(meg persze egy kicsit azt is !) hanem minél zajmentesebb közeget. Nincs szükség háttér TV-re,
vagy rádióra, zenekellékekre. Még autóban sem szükséges a folyamatos akusztikus „szórakoztatás” elég
a motorzaj (ha már ki nem küszöbölhető) ami felülìrható hangos mantrázással: Hari Rám Hari Rám
Rám Rám Hari Hari. A magányban való élet rendes
ideje természetesen nem az első két életszakasz, viharokkal teli időszaka. Óvodában, iskolákban, munkábajáráskor és munkahelyeken, de családban is a
magány elérhetetlen. Visszavonulni, elvonulni kötelezettségektől vétek. Kötelesség elmulasztása ártó.
B.T.101. „…kötelességét tegye meg mindenki ha jót
akar…” - Tanulás elmulasztása tudatlansághoz vezet, családi életrend elkerülése hiányt eredményez.
(amit következő életben pótolni kell !!!) A magány
egyik „eszköze” az érintetlenség és nem csak a két
első életszakaszban, de még a visszavonulás korában is. Mikor lelki törekvő eljut arra a szintre, hogy
„Vele, de nélküle” - s amìg a sors úgy hozza viseli a
megpróbáltatásokat, de szenvtelenül. B.T.425. „…jó
ki szenvtelen él…” - hangzott -többek között- a Legfelsőbb válasza Jas azon kérdésére, hogy ki kedvesebb számára ? B.T.77. „…a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a vìztömeg mint bölcseknek elméje 79. békét talál … aki
… elhagy vágyat mindenektől nincsen benne ellenszenv…” - Tudni kell, hogy a „szenv” nem csak
ellen-, de épp annyira rokon-szenv is lehet. A
szenvtelenség pedig nem tesz megkülönböztetést,
mint ahogy a valódi ’szeretet’ 3. fordulata sem. Hisz
aki részrehajlásnélküli, nem egyéválogató, az mindenkihez Egy ! Ehhez persze csak az jut(hat) el, aki
MINDEN-ről, lél-ről, mindenek lényegéről -valóban- tudatos ! Nem csak hallott-, olvasott- és tud
róla, de megvalósìtottan gyakorolja is azt - derűvel !
Ahogy a düh-nélküliséget és az indulat-mentességet, úgy az örökös Istenre gondolást is lehet folyton gyakorolni. Nincs olyan hely/helyzet/körülmény hogy Ő figyelmen kìvül volna hagyható.
Tudjuk-nemtudjuk, hisszük-nemhisszük, figyelembe vesszük vagy sem, Mindáthatóként mindenütt s
mindenben örökkön jelen van ! A lényegalkotó lél
megfigyelő-, néma társa. Hát legyen lelki ember
nyugodtan elégedett magában, soha nincs egyedül.
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mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül - lemond kéjről hiúságról hatalomról s egyszerű
Akiben „megébredt” a lél, igaz lénye lényegalkotója
(értsd: az anyagi/testi burok szorìtásából felszabadulásban reménykedő valódi Ki-léte !) az mérséklettel viszonyul a -természetes- anyagcseréhez. Tudja, hogy lél és test egybe(n)tartásához igazán kevés
táplálék elégséges. Ami ezen felüli, az mind puszta
testi- és elmebeli (vágyott, bár szükségtelen !) élvezet ételben, italban. Ami teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy nem szükséges az ember számára az
a szinte örökösen-, nap-nap után fogyasztott sokminden. A mérséklés-, vagy mértékletessség lehet
választék-beli szűkìtése a lehetséges táplálékforrásoknak és azon belül a javallottak mennyiségi csökkentése is. Már az egy jelentős előrelépés lehetne,
ha az ember ahol született (kisebb-nagyobb, de észszerű körzet - mondjuk adott földrajzi tájegység,
nem ameddig a technikai civilizáció az eljutást és/
vagy az export/importot lehetővé teszi !) az ott
termő-, létrejövő alapanyagokból fedezné táplálékszükségletét. Mindezeknek -jótékony lelki hatásain
túl- két fontos következménye volna/lehetne*; 1.
egészségesebb test 2. környezetkìmélés ! (* a feltételes módot azért szükséges megjegyezni, mert bár
üdvös volna mindenki számára, realista ember tudja, hogy a sokság szintjén kivihetetlen -sok egyéb
ok miatt- de az egyén előtt nincs semmi akadálya !
ha előbb nem, amikor mindezt már belátta, pl. a
visszavonuló-, nyugdìjas életszakaszban.) Hogy konkrétumok is fölemlìtésre kerüljenek, vegyünk pár mindennapos étkezési szokást, ami biztos hogy ember
számára egyáltalán nem szükséges (persze a teljesség igénye nélkül !) Reggeli (meg egész napi-, beleértve a neves napokat is !) kávé, kakaó, alkoholos
italok, az un. fekete-, vagy zöld tea, felvágottak és
más füstölt-, vagy töltelékáruk, tojás. Nap közben a
további kávék-, teák, csokoládé, alkoholos- és/vagy
palackozott üdìtő- és energia-italok, palackozott vizek. (kút-, forrás- és/vagy csapvìz -általában- mindenhol rendelkezésre áll.) Szükségtelenek bárminemű hús- és húsos ételek, ide értve a halat is, állati
zsìr, leszámìtva a -szokásos- fejős állatok teje és annak zsìrtartalma mindenféle tejtermékekben. Így a
létfontosságunak vélt (amúgy nem bizonyìtott !!!)
állati eredetű zsiradékokhoz hozzá lehet jutni. Úgy
17-18 óra után, a tiszta vizet leszámìtva, már mindennemű táplálékbevitel szükségtelen. Természetszerüleg nem esett szó dohányzás- és drogok kerüléséről, melyek egyéb iránt sem táplálékok ! Hogy
akkor mit fogyasszon az ember ? Mindazt, ami nem
került felsorolásra (persze lelki törekvőknek akadnak még mérlegelendők, leginkább a fűszerek-, fűszernövények világában.) Mi a baj az eltanácsolt
táplálékforrásokkal ? Csupán annyi, hogy nem hogy
nem segìtenek a lelki előmenetelben, de egyenesen

gátolják a lél mentesülési lehetőségét, az anyag/
test-tudattól. Még akkor is ha azok ugyan „felajánlott” ételek. Mindezeken túlmenően az eltanácsoltan
szükségtelennek értékeltek termesztése, tenyésztése,
előállìtása -különös tekintettel a túlnépesedett emberi populációra- pusztìtja FöldAnyát, indokolatlanul. Pontosabban indok az van: az anyag/test-tudaton alapuló élvezetvágy, az érzékkielégìtési törekvések és a folyamatosan -minden csatornán- gerjesztett-, tévképzetes-, kényszeres uralkodási vágy. Mindebből szinte logikusan következik, hogy ha egy gyakornok szerény, már óriási lépést tett mindenek tehermentesìtésében. A szerénység csúcspontja, a
„Nem ez a test az énem !” - Abszolút Igazság belátása és megvalósìtása. Ahogy nincs hatás ellenhatás (következmény) nélkül, úgy a lelki fejlődésben kedvezőtlen-, visszahúzó társaság, -társulás természetes, hogy- kedvezőtlenül-, hátráltatóan-,
leginkább gátlóan hat. Azért - B.T.238. „…ne csüggedj … kinek hite sziklakő - hogyha vét is törekvése
soha nem lesz veszendő 239. ki már egyszer jó úton
járt de eltévedt csüggeteg…” - ha belátja ( ! ) - „…
nemesb létbe kezd…” - ha - 241. „…tudásra ébred
- s megint próbál megtisztulni lelki erény nem vész
el 242. ellenállhatatlan halad nem függ ő már semmitől - hiszen amit egykor megélt az az újabb segìtő 243. ìly törekvő … szorgos fegyelmezett és hìvem - érintetlen éli éltét…” - a Legfelsőbb sem tanácsolhat mást a világi zűrzavarban tévelygő-, kereső ember számára, mint az érintetlenséget ! B.T.
244. „…a törekvők legdicsőbbje aszkétán is túltesz
ő - több mint tudók legtudóbbja s eredményért esendők…” - Az ilyen embert a kéj- és hatalomvágy
valamint a hiúság is elkerüli (már). Be kell látni B.T.393. „… világ sora hanyatlása szólt MINDEN
mint Legfelsőbb - érintetlenség óvhat…” - az az ami kimentheti az elkötelezett lelki embert. B.T.483.
„…érintetlen szintre jutva törekvő megszabadul földi kìntól késztetéstől igaz boldogságra jut…”
486. „…érintetlenséget ki ér tudja hogy mi mitől
van - derűsen él kötések közt tudja mindez anyag
csak…” 588. „…jót és rosszat egyként élő alázatos
cselekvő - érintetlen mindenektől jó az ilyen törekvő…” 426. „…ki … gyönyörben (is) érintetlen
- nem csügg semmi eredményen bìz Én azt is kedvelem…” - mi kell több lelki ember számára, mint
hogy a Legfelsőbb kedveltjének lenni ! Mire- ( ? )
B.T.612. „…hová jut érintetlen ( ? ) - tökéletes élőlényben lényeg kerül felszìnre…” - már pedig ha az
Isteni-, teljes tudású-, örök- és boldog lél kerül
egyénben felszìnre, akkor nem tud mást tenni mint
hogy ragyog, értsd: olyan pozitìv kisugárzást nyer,
hogy nem csak bajok kerülik, de körülötte is mindenki derűsebben szemléli -bármely- anyagvilágot.
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odaadó szeretettel elér Engem biztosan - nem bánkódik vágy se fűti minden lénynek barátja
A ’szeretet’ valódi „változatáról” már sokszor esett
szó, de nem árt újra ismételni: elvárásnélküliség +
adás + megkülönböztetés-, részrehajlás-nélküliség,
azaz kb. nem egyénválogató. Ahol- és amikor e három együttesen nem valósul meg, ott/akkor valami másféle -rendszerint émelygően szentimentálisszeretetről eshet csak szó, hiába rebeg arról bármilyen „magasszintű” vallás, vagy művészet. Az elvárásnélküliség nem csak azt jelenti, hogy legyen
minden cselekedet önzetlen, de azt is, hogy sem
embertársainktól, sem Felsőbbségektől, de még
Magától Istentől sem várunk el semmit ! Embertársainkat úgy fogadjuk el, mint lél-társak, hisz mindenkiben ugyanolyan lél alkotja a lényeget. Mindegyik örök + teljes tudású + boldog, függetlenül
testi burka nemétől, -rasszától, de még -vallásától-,
netán -vallástalanságától is. Aki kételkedik eme elvárásnélküliség Isteniségében, az tekintsen arra a
Napra, Aki/ami (megìtélés kérdése !) a MINDEN
ezen teremtettségében uralkodó legnagyobb hatású
megnyilvánulása. (BBB. „MINDEN” -részlet- „…
Ezen rész-egészben* Földünk életterén, Nap-nál
Istenibbet lény hiába remél…” - * A Föld egész, de
a Nap-rendszer része, a Naprendszerünk önmagában egész, de egész-ségében is része egy galaxisnak
és ìgy tovább.) A Nap annak ellenére hogy örökkön
sugárzik, azaz ad (éltetőt és pusztìtót egyaránt !!!
azisnemis.) nem vár el semmit és mindenkire egyformán süt. Az elvárásnélküliség épp ìgy Istennel kapcsolatban is fennáll, abban a kapcsolatban, ami valódi ’szeretet’ alapú ! Az a viszony Istenhez, amely
kér, vagy elvár csupán mostoha kistestvére az igaz
’szeretet’-nek. Hasonló, csak nem egy „családból”
származik/ered. Az örökös adás -mint feltétel- nem
szorul magyarázatra, hozzátéve hogy az első fordulat szellemében -azaz elvárás nélkül- viszonzást
nem várva. Ennek legékesebb -gyakorlati- példája
az igaz Anyai szeretet, amikor az Édesanya csak ad
és ad gyermekének, bárminemű viszonzás várása
nélkül. Nem azért ad, mert kapni fog valamit, hanem azért, mert szeret. Így tesz FöldAnya is minden teremtménnyel, mindnek ad és nem vár el semmit. (A szerelem sosem tud ilyen tiszta lenni. Hiába
a legelkötelezettebb szerelem, a viszonzás várása,
reménye csak ott matat mindig.) De forditsunk egy
kis figyelmet az „odaadás’”-ra. Itt is a szinonìmákat
hìvhatjuk segitségül. Az odaadás ≈ hűség, ragaszkodás, bizalom, kitartás, elkötelezettség, de lojalitás
is (azaz méltányosság, igazságosság, becsületesség,
egyenesség) Az odaadás ugyanakkor buzgóság, buzgalom is, igyekezet, lelkesség, lelkesedés, szorgalom, hév, elán, ambìció, törekvés, önfeláldozás, önzetlenség, alázatosság. Fennköltebben: ájtatosság, áhitatosság, rajongás, imádat, istenìtés… Azaz az oda-

adás sokféle minőségben jelenhet meg, lelki vonatkozásban mégis a fontos, hogy alanya/akire irányul;
Isten/a Legfelsőbb/a MINDEN legyen. Aki értelemmel él s elméjét megtisztìtva megengedi, hogy a
bensőjében szunnyadó Isteni lél felébredjen -értsd;
felszìnre jutva hasson- az már nem csak úr minden
érzékén, de elhagy dühöt indulatot, csendesen él
magányban, szenvtelenül csak a MINDEN-re gondol és elégedett magában. Az ilyen személy mérséklettel eszik, szerény, rossztársulást elkerül, lemond kéjről, hiúságról, hatalomról s egyszerű. (B.T.
613.-615.) Semmin nem bánkódik, hisz belátja, hogy
az odaadó Isten-tudatos személy zokszó nélkül viseli azokat az elrendezéseket is, melyeket -még- nem
lát át, nem ért. Nem fűti hiúság, -hirnév iránti vágy.
Nem kìván hatalmat, uralmi pozìciót. Megelégszik
azzal ami(je) van s mi adatik. Lemond az érzéki élvezetekről, ami nem áll meg a testiségnél, de minden olyan kapcsolódásról, amit érzékkielégìtés motivál. Ahogy az érzéki élvezetek túlmutatnak a szexualitáson, a „minden lénnyel való baráti viszony” is
kiterjesztettebb fogalomkör. Még a „Szeresd felebarátodat !” - intelem katolikus értelmezése is embertársként, minden ember-ként értelmezi a „felebarát”-ságot. E szeretetre bìztatás nem korlátozódik rokonra, hit- és/vagy párt-társra, nem honfitársra, vagy nemzet-testvérre… de minden emberre
értendő ! Mikor ama felebarátot úgy üdvös szeretni,
mint (ten)magadat, már torzul is az óhaj, hisz megtévedt önmagunk (aki nem tudatos valódi kilétéről,
a lél-ről !) önmagával szemben, ugyancsak elfogult,
téves központuság lesz a vezérlő. Márpedig az elvárásnélküli részrehajlás-nélküliség nemteljesülése csak- relatìv szeretetet eredményezhet, nem Abszolútot. Amikor a bekorlátozott ìtélőképességet tekintjük alapnak, akkor elvonatkoztatunk az igazságtól. Ha keresztény úgy gondolja, hogy a „felebarát”
= minden ember, akkor az jó, de jelzi (a magyar
szókapcsolat) hogy az a „barát”-ság, ami (igazából)
úgy fogad el ahogy vagy, az csak „fele”-részben teljesül. Jelen szakasz záró gondolata azonban nem
„felebarát” kifejezést használ, hanem „minden lénynek barátja” - ami megint csak tágabb kör, értsd;
minden teremtett lény, azaz minden létforma. B.T.
186. „…mikor minden a MINDEN-ben elme hit
és értelem - szilárd örök menedéket lel az ember
Énbennem 187. aki ìgy vált igaz bölccsé különlátás
nélküli - egy neki tehén elefánt pap kutya s ki azt
eszi 188. kiegyensúlyozott ember aki mindent egyben lát - önmagában teljes MINDEN örök szerves
része már…” - nem csak mindent egy-ben lát, de
mindenben és mindenkiben látja az egy-et. Az ugyanolyan-, Isteni lél-t. Lény-társait pedig úgy fogadja el,
mint barát a barátot, nem kìvánja megváltoztatni.
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önfeladó odaadás csak az mi Hozzám vezet - aki így tesz az megérti s elérheti fenségem
Az „odaadást” * kissé körüljártuk az előző szakasz
hozzáfűzéseinél, de ahhoz -az Istenes lelki útoncsatlakozni kéne az önfeladásnak is. (*odaadás ≈ hűség, ragaszkodás, bizalom, kitartás, elkötelezettség,
lojalitás. Az odaadás ugyanakkor buzgóság, buzgalom, igyekezet, lelkesség, lelkesedés, szorgalom,
hév, elán, ambìció, törekvés, önfeláldozás, önzetlenség, alázatosság. Fennköltebben: ájtatosság, áhitatosság, rajongás, imádat, istenìtés…) De ugyan ki
/mi is az az „ön” akit/amit fel kéne adni ? Köznyelvileg -talán- egyfajta személyes ragaszkodások
elengedése lehetne, de már tudjuk hogy ember(iség)
súlyos -szellemi- hiányossága (többek között az Abszolút Igazság terén is) a megtévedt én(ön)tudat. Akit egyáltalán foglalkoztat a „- Ki vagyok én ?” - gondolat(a), abban a körben keres, ami kultúrkörében
elterjedt, elfogadott, általános, egyfajta normalitás.
(Lehet az teljes valótlanság is, ha közmegegyezéssel-, vagy hatalmi manipulációk által általánosan elfogadott, akkor az „normális” - és minden annak ellent mondó nemnormális. A „nemnormális” pedig
nem puszta szitokszó, vagy egyszerű leminősìtés,
de egyúttal félelemkeltő is, hisz aki ilyen az ’más’ a
’más’ pedig idegen, az idegen meg veszélyes ! - tartja a közfelfogás és használja ezt a metódust a mindenkori hatalom. Rendszerint nem fogalmazódik
meg, hogy mit is kellene félteni, a félelem önmagában is működik - hiába bìztat több tan, hogy „- Ne
félj !” Pl.: B.T.628. „…bìzzál Bennem csak ne félj”)
Nem elég alázatos- és őszinte igyekezet, nem a szabályozottság, még a lemondások és az odaadó egyhegyűség sem, ha nincs önfeladás. Amìg ember anyagi/testi valójával-, vagy annak termékeivel-, hamis
gondolatok folyamodványaival azonosìtja (ön)magát, addig tévedésben van, téves alapról pedig nem
remélhető vonzalom az Abszolút Igaz(ság) iránt.
Megelégszünk az örökös viszonylagossággal, pillanatnyi azonosulásokkal (rasszal, nemzetséggel, nemi-, faji-, vallási hovasorolódással, státusszal és ìgy
tovább.) Változó világunkban, mikor mindig minden változik (ami nem pejoratìv/szkeptikus/deprimált megközelìtés hanem) teremtettségünk természete. Természetes, hogy amìg egyén anyagi/testi
valójával azonosul, addig azt félti, ápolja, kényezteti, törekszik annak vágyai kielégìtésére. Amint valami(fajta) kielégülést érez (hìrnévben, hatalomban,
javakban, élvezetekben) elégedettséget vél(elmez) az egészen addig tart, mìg el nem múlik, vagy megszokottsága folytán természetessé és/vagy unalmassá nem válik, mikor már nem kielégìtő. Az ilyen
út ’emberhez’ ember-tudathoz vezet, nem Istenhez.
A lelki törekvőnek nem kell megtagadnia-, elvetnie
testi valóját, hisz legyen az bármennyire is átmeneti
(kinek-kinek a maga élettartamáig) az sem illúzió,

de nem az az igazi ÉN-je ! Miközben embermivoltunk az egyetlen lehetőség kiszabadìtani lényegalkotónkat -az Isteni lél-t- az anyagi újjászületések spiráljából. (Fontos ! Nem a „spirál-füzet” ’spirálja’ az
igazi spirál /az valójában egyfajta csavar-rugó/ hanem a csigaház mintázata, ami nem párhuzamos emelkedések vagy sűllyedések sorozata, hanem emelkedés- vagy sűllyedés közben kifele, vagy befele is
halad. Tehát életről életre nem csak egy tengely mentén van a haladás, hanem kifele az anyag/test-tudatból, vagy az abba való egyre súlyosodó belekeveredés !) Csak az önfeladó odaadás az ami a MINDEN-hez vezet s „aki ìgy tesz az (nem csak) megérti
(de) el (is) érheti” a Legfelsőbb fenségét. B.T.353.
(Isten hat fensége) „…mi világot hatja át - erő szépség
tudás hìrnév lemondás és gazdagság…” - és melyeknek egyidejü kizárólagos birtoklója Isten, Aki
ìgy folytatja: B.T.377. „…fenségemnek nincs határa
önmagában végtelen - ezért párat felsoroltam hogy
segìtsem értened (B.T.357.-376.) 378. bármit látsz is
csekély fénye mindannak mi Én vagyok - szépség jóság erő dicsfény tudás netán hatalom…” - Az önfeladás fejlesztésében segìt annak megértése/belátása, hogy a „hat fenség” bármelyikében fejlődhetünk ugyan -ha akarunk- de egyidejüséget sosem
képes senki elérni a Legfelsőbbön kìvül (Még a Felsőbb Irányìtó Fél/ig/Istenek sem !) Az „erő, szépség, tudás, hìrnév, gazdagság” -bizonyos- korlátolt
mértékben még ha el is érhető ember számára, mindezekkel, vagy akár csak egyikükkel párhuzamosan
megvalósìtott lemondás is, már meghaladja ember
képességeit**. Hozzá téve, hogy szándék sem merül fel, hisz ha a vágyott bármelyik fenségben előmenetel adódik az egyénnek, arról bizony nem szeretne lemondani, hisz azért küzdött ! (** az emlìtett
lemondás nem azt a lemondást jelenti, amit -mint
egy áldozatvállalásként- más- vagy magasabb cél érdekében a küzdő ember /fel/vállal, hanem törekvés és lemondás egyidejű követése/gyakorlása.) Az
Isteni egyidejű azonosság és különbözőség -azisnemis- azonban a MINDEN esetében megvalósul.
(BBB „MINDEN” -részlet- „…Negyedik tudnivaló:
A MINDEN korláttalan, semmiben felül nem múlható, mi őt meghaladná, magát a MINDEN-t zárná
ki, mint valót…” - ezt (is) meg kell érteni.) Az önfeladó lelki törekvő -belátva lényegalkotó lél-je kényszerpályáját (a testi burkot)- megérti, hogy ami bajai
vannak a világban/világgal, azok anyagi/testi bajok
(beleértve elmebeli képzeteket is !), a lél érintetlen. B.T.
14. „…ez csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata
beföd tiszta láthatást 15. testet öltött lélt is éri csak
hogy ő nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind
az összes testi kìn…” -ezért- B.T.34. „…ne szánd
ne bánd szenvedésit test jut csak a vesztibe …”
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lelki ember eddig érve kötelesség szerint tesz - folyton munkál de már nem vágy anyagi eredményre
A szakasz önmagáért beszél és ha végigkövetjük a
B.T.613.-617. szakaszait már természetszerű, hogy
az eddig ért lelki ember (aki már több, mint puszta
kereső, netán lelki törekvő !) automatikusan csak kötelességszerüen tesz; hisz „értelemmel él” elméjét
megtisztìtotta „úr már minden érzékén” „elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban” „szenvtelenül csak” Istenre „gondol” és „elégedett magában”.
Ő már „mérséklettel eszik” és „szerény” „rossztársulást elkerül” „lemond kéjről hiúságról hatalomról
s egyszerű”. „Nem bánkódik vágy se fűti minden
lénynek barátja”. Önfeladóan adja fel téves ön(én)azonosságtudatát (hisz értelemmel él !) A Legfelsőbb odaadó szolgálója s már megérti a MINDEN
fenségét. B.T.141. „…egyedül csak én birtokom …
erő hìrnév szépség tudás lemondás és gazdagság
…” - ahogy szól a Legfelsőbb, majd később ìgy folytatja; B.T.378. „…bármit látsz is csekély fénye
mindannak mi Én vagyok - szépség jóság erő dicsfény tudás netán hatalom…” - Személyes szempontból -talán- legfontosabb az önfeladás, amikor a lelki
ember elhagyja hiúságát, nem törekszik hìrnévre,
(köz)ismertségre ami a nagyratörő vágyaktól, egészen a legegyszerübb rátartiságig-, (hamis) büszkeségig tart(hat). Be kell látni, hogy mindennapjainkban teljesen „normális” emberek vagyunk. Szìvesen fejezzük ki élvezeteink érzetét, javaink sokasságát és/vagy gyarapodását, hatalmunkat mások-, helyzetek- és körülmények felett és nem utolsó sorban ki-ki páváskodik abban, amit testi valójával kapcsolatban mutogathatónak gondol. Szellemi ember tudását, hatalmon lévő erejét, javak birtoklója vagyonát, mìg az ’élvezkedő’ testi „szépségét” és élvezetekben való részesülését. Mindezek a
normalitás részei, melyeket nem csak elfogad, nem
csak eszményìt a kor, de a sokság felé minden érdekérvényesìtési-, haszonelvű- és eredményorientált törekvés egyre csak erősìt. Az emberi gyarlóság
meglovaglói nem csak önmaguk lelik örömüket mindezekben, de azon fáradoznak, hogy a tömegeket is
ebbe az irányba tereljék. Még csak gondolni se gondoljanak-, nem hogy eszményìtsenek; lemondást,
önmérsékletet, szerénységet, egyszerüséget és ìgy
tovább. Fogyasztani, fogyasztani, fogyasztani … !
Meg nem fogalmazott képzeteik szerint FöldAnya
kifogyhatatlan (még ha tudják is hogy nem ìgy van)
következmények nélkül fosztogatható s teszik
mindazt, ami a kizsákmányolás része; környezeten,
erőforrásokon, élőlény- és ember-társakon. Ez az élősködő „tempó” több vallásban, „tudományos”
körben evidencia, hisz Istenük azért teremtette az
embert, hogy uralja a világot és a természet-tudományosság is egyre azt keresi, hol eshet le még egy kis
potya ! A „kisebb ellenállás felé”-szellemében, a

„kis befektetés, nagy haszon” elv működik, sőt eszményìtett. Ostobának kikiáltott, aki fáradságosan próbálja anyagi/testi létét fenntartani. Élhetetlen, lúzer
! - amit nem csak gondolnak, de ki is mondanak. A
lelki ember mindezektől függetlenül, az általános
vélekedéseken derűlve, mindennemű anyagi eredményre való vágy- s törekvés nélkül végzi azt, ami
dolga, küldetése. Ez a „küldetés” pedig nem „nagy
szó” hanem arra való figyelemfelhìvás, hogy senki
nem ok nélkül született, nem ok nélkül abba a testbe és helyzetbe, amiben van. Igen ! „testbe” ! és
nem „testben” - mert hogy lél nem testben „ébred”
hanem test „nő rá” a lél-re !!! Jön a hìmivarsejtben,
majd eredményes megtermékenyìtést követően az
Anya-test „épìt” rá testet, a petesejtből kindulva. A
fáradhatatlanul ömlő lél milliárdok lényegalkotói
lesznek minden egyes sejtosztódás révén születő
újabb és újabb sejtnek. Ahova nem érkezik lél, ott
sem anyag, sem élő alkotóelem nem nyilvánul meg.
Ez a természet rendje, amit a MINDEN álmodott,
rendelt el a teremtéssel, Teremtő aspektusa révén.
B.T.90. „…tudod mikor a Teremtő embereket teremté - áldozást is küldött vélük mit végezve vágyuk kész 91. adatott a lehetőség s kìvánságuk szerint lész - ha örökkön áldozának lélnek burka méltón él 92. midőn felsőbb irányìtók kegyeit elnyerének - elégedettség lesz úrrá földön és az egekben
93. elégedett felsőbbségek mindent mi kell megadnak - de ki hála nélkül éli szemérmetlen tolvaj csak
94. áldozatok maradékát akik eszik jók azok - kiknek élvezet csak étkük nem emberek állatok 95. élelemből élőlények esőből az élelem - áldozás termi
az esőt az áldásért tenni kell 96. Teremtő a tettek
oka Legfelsőbb OM mitől jő - ezért minden áldozásban tudjad jó Jas ott van Ő 97. hiába annak
az élte ki csak élvezetnek él - látni kell ez örök forgást s ember névre méltó lész 98. aki látja igaz létét
önmagában boldog ő - nincsen annak már mit tenni bizonyosan hozzám jő 99. történés hogy legyen
vagy se bármi lesz is egyre megy - teljes éltet ìgy tud
élni szándékai nincsenek 100. véglegesen tisztul az
meg kit ragaszkodás nem ér - Legfelsőbbhöz jut az
ìly lél ez utolsó lét mit él 101. kötelességét tegye
meg mindenki ha jót akar - szentéletű királyok is
ìgy végezték dolgukat 102. közemberek önkárukra
akármit megtehetnek - de a kiválóak tette örök példa nemzetnek 103. nekem mint a Legfelsőbbnek
célom sincs mégis teszek - lásd be jó Jas ez a sorsunk tétlen senki nem lehet…” - nem csak hogy
tétlenek nem lehetünk, de amit teszük, az sem lehet
akármi. Hiába a szabadság is, hiába az Isten-adta
szabad akarat, hiába az ember a „teremtés koronája” bármit ha meg is tehet(ne) nem kell mindent
megtennie ! De ez az értelem által kezelhető csak.
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Nekem ajánld minden tetted légy hű Hozzám örökkön - MINDEN-tudat általvezet útba került göröngyön
Mindegyik vallás „istene” ezt ajánlja/kéri/parancsolja (nem lényegtelen a megközelìtés !) annyi azonban -talán- leszögezhető, hogy az olyan Isten
amely/aki csak egy csoport/nép istene, az bizonyára nem lehet az a Legfelsőbb, Akitől senki és semmi nem független. Ebből az a következtetés is levonható, hogy egy ilyen isten „csak” részlegesnek
tekinthető. (A különböző „ìrásmódok” annyit akarnak érzékeltetni, hogy nem a MINDEN = Isten =
Legfelsőbb Akiről szó esik, hanem bizonyos Fél/ig-meddig/Istenről.) B.T.265. „…kik imádnak félistent - természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek…” - ami egy nagyon tanulságos megközelìtés, hisz utal arra, hogy az emberek -természetüknél
fogva- nem egyformák. Azt tudjuk hogy sok(féle)
isten- és isten-imádat létezik (s létezett az emberi
történetben, melyek nagyobb részben feledésbe
merültek !) és bármennyi hasonlóságot is találunk
isten-képek és isteni-üzenetek között, azért van
több (féle) mert sokfélék vagyunk. Ama bizonyos
„Minden ember egyenlő” - kifejezés ugyancsak hamis(kás) mikor mindenki más „összetételü” ami
nem biológiai értelemben értendő ! Elsősorban azt
kell szem előtt tartani, hogy a sok-sok lél ugyanolyan, de nem egyforma !!! Mint lél egyformák,
mint szuverén egyéniségek sokfélék. Azt pedig
hogy kinek hányadik ember-élete zajlik és hogy korábbi-, meg jelen ember-életében mit tanult (értsd:
mint felejtett -engedett- el emberi-, anyagi/testi ragaszkodásaiból !) az lelki evolúciós fejlettségi szintjén múlik. Lehetnek ma többen egy állásponton,
egy vallási úton, azonos felekezetben, netán hitköz(ös)ségben, nem csak hogy másként tekintenek
istenükre, de más és más hitükben való megszilárdultságuk, lelki kivoltuknak megvalósìtottsága. B.T.
„…266. mivel minden Bennem nyugszik sok fél-isten éppen úgy - hódolójuk akként legyen hitében
megszilárdult…” - mondja Úr Balarám, mert Ő valóban részrehajlás-nélküli (valódi ’szeretet’ 3. fordulata !) B.T.267. „…megsegìtem törekvésük kìvánságuk teljesül - de az ilyen adomány is Éntőlem jő
egyedül…” -ám- B.T.268. „…félistenek imádói múló sikerhez jutnak - mìg a Nekem hódolóknak hajlékom* a jutalma…” - természetesen ehhez megfelelő világkép szükséges. A különböző vallási/szellemi világképek nem egyformák, ìgy nem csoda hogy
egyik hìve/követője nem tud mit kezdeni a másikéval. (* Isten MINDEN, ìgy mindenhol jelen van
és minden Őbenne van. Mégis e végtelen Legfelsőbben vannak úgymond- külső(bb)- és belső(bb)sőt Benső szférák/közegek ahol lél-ek végtelenjei
kavarognak s ahova testet öltött lél-ek is eljuthatnak, mikor elhagy(hat)ják adott létformájukat. Ezek
legkitüntetettebbje a Személy Bizalmas Benső hajlék.

B.T.269. „…csekély értelemmel bìrók nem ismerik
kilétem - nem tudják hogy vagyok MINDEN Földön és az egekben…” - márpedig - „…mi őt meghaladná, magát a MINDEN-t zárná ki, mint valót
…” ! (BBB: „MINDEN” -részlet-) B.T.270. „…ostobák még azt sem tudják megszületetlen** vagyok
- örök létű sosem múló Tőlem függ az alakom”- amivel kapcsolatban nyugodtan kijelenthető, hogy az
olyan isten-kép(zet)ek, melyek bizonyos személyeket Isten-nel azonosìtanak tévesek, hisz minden
ilyen személy megszületett, majd meghalt. (** az
olyan létezés Aki/ami megszületetlen, az örök, kezdet nélküli, ìgy vége -halála- sincs !!!) Hogy viszonyul ehhez az „avatár”-ság ? Balarám, Krisna és
Buddha, az ismert Avatárok (Nincs több !!! - Isten
tényleges Személyes Alászállásai) miközben embertestben jelen voltak, MINDEN-ségük változatlan
volt. Mikor Úr Balarám úgy nyilatkozik, hogy „Tőlem függ az alakom” akkor nem csak személyes megnyilvánulásaira kell gondolni, de mivel MINDEN
minden, bárminemű teremtettség -összes „alkatrészével”- Isten bizonyos alakja. Személye a foglalat
(amiben a létezés megnyilvánulhat) és Mindátható
személytelen energiája a lényegisége, lél parányai
társaságában. B.T.271. „…múltnak mának és jövőnek csak Én vagyok tudója - jól ismerek Én mindenkit mégsem látják valómat…” - mindenki szemlélet/látás-módja csak addig terjed(het)/tart(hat) amìg értelmező képessége. BBB: „MINDEN” -részlet- „Hetedik tudnivaló: Gondolat, elmélet, meganynyi képzelet, mit ember embertől elvonni képtelen.
Szárnyaló szellem is határon csak meg áll, korlátolt
önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, önmaga képzete, lelki mivoltát csak ésszel ha éri fel.
Megtenni önmaga; mit kéne képtelen, s mi segìtség
bentről jön elfojtja szüntelen. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a MINDEN erői hálózzák testileg. A MINDEN erői mik mindent áthatva, minden égit és földit magához ragadva, hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak, szabad szellemnek kiutat nem hagynak.” - mégis a „MINDEN-tudat általvezet útba került göröngyön” - hisz ember az életében folyton „göröngyök”***-ön bukdácsol, megmeg botlik, ám a MINDEN-tudat mint egy borona, (elegyengeti) elsimìtja a nehézségeket. (*** szó
szerint: „megkeményedett föld” ~ egyfajta földhözragadt-, megkövesedett megszokások, melyek
eltérìtenek, gátolnak, akadályoznak az egyéni személyes fejlődésben - különösen a lelki úton ! de a
tisztánlátás hiányában, még az anyagi/testi boldogulásban is.) A MINDEN-tudat sem nem gyógymód, sem nem gyógyszer. Az Abszolút Igazság Bizalmas Tanìtáson nyugvó vázlata, mely bárkit segìt
az eligazodásban, egy régi-új alapú szemléletmóddal.
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túljutsz minden akadályon hogyha folyvást Velem vagy - de elvesztél mikor büszkén tévtudatnak utat hagysz
Mivel a megszokottakon változtatni akaró mindig a
megszokottakba ütközik, ezért örökkön akadályok
kerülnek elé. Bármi eltérő az általánosan elfogadott
-helyi*- normalitástól, feszültségeket gerjeszt egyénben és környezetben egyaránt. (* a normalitás kultúrkörönként-, de még helyenként is változó. „Ahány ház, annyi szokás !”) Azonban nem szabad
megfeledkezni arról, hogy B.T.188. „…kiegyensúlyozott ember aki mindent egyben lát … 189. jóban
rosszban érintetlen derű bánat egyre megy … 205.
… hideg meleg bánat derű gyalázat dics nem hevìt
206. … neki egy hogy sár vagy arany mindegy annak akár kő 207. részrehajlásnélküliként mindenkire
egyként néz - ellen s barát rokon s gyűlölt szent
vagy bűnös egyet ér…” - mert már látja minden- és
mindenki lényegi lényét, Aki az Isteni -makulátlan
2*- lél. Nincs tév(es)tudatban. (2* A 100%-ban lelki
lél-nek egyetlen bűne -makulája/szeplője/hibájahogy anyagba burkolózott ! bár ez nem kevés !)
B.T.230. „…kedves Jas én jó barátom tökéletes az
lehet - aki látja a lényeget búsderűsen3* egyre megy
…” - mert a hangsúly mindig a lényegen kell legyen. Az összes többi -igazából- lényegtelen, hiábavalóság. (3* bánatban – örömben) Nem véletlenül
mondja a Legfelsőbb; B.T.426. „…ki nem örvend s
nem bánkódik gyönyörben érintetlen - nem csügg
semmi eredményen bìz Én azt is kedvelem 427.
kinek egy az ellen s barát dicséret vagy gyalázat - jót
s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása 428.
hajlék nélkül rendületlen mindent visel csendesen magasztalják vagy ha szidják egy ő s ezért szeretem
…” - lehet, hogy a normalitással4* szembehelyezkedő nem (lesz) népszerű5*, folyton akadályokba ütközik, de egyhegyüségében, elkötelezett Isten-tudatában érintetlenül viseli sorsát. (4* a normalitásnak
semmi köze nincs az Abszolút Igazsághoz, hisz
mìg ez utóbbi örök, a ’norma’ örökkön változik. 5*
Azt is tudjuk hogy a ’népszerű’ „olyan mint a nép
olyszerű” a nép pedig mindig „vegyesfelvágott” !)
B.T.129. „…végtelen sok születésem volt úgy nekem mint neked - én az összesre emlékszem mìg te
jó Jas egyre sem….” - szólt Úr Balarám, tehát sosem tudhatjuk, hogy amit ma élünk az minek a
jutalma, vagy minek a jóvátételi lehetősége ? Akinek minden pillanata a MINDEN-el zajlik (mindenben tudja -még ha nem is mindig látja !- az Isteni elrendezéseket) az túljut a hátráltató körülményeken. Különben is, már; B.T.79. „…elhagy vágyat
mindenektől…” -mert- 98. „…aki látja igaz létét önmagában boldog ő - nincsen annak már mit tenni
… 99. történés hogy legyen vagy se bármi lesz is
egyre megy - teljes éltet ìgy tud élni szándékai nincsenek…” - Még akár; B.T.24. „…megölhetik mozgó testét de ki mozgat sértve nincs - ősi az ő léte mi-

ként örök valósága is…” B.T.47. „…nem szédìti mézes szóval misztikus édelgetés - nem gondolja semmiképp sem hogy más nincs csak szép remény…” hiába tudjuk, hogy a remény hal meg utoljára. B.T.
72. „…szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő 73. szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke
nincs - béke nélkül nincs boldogság elveszik a tiszta
hit 74. hogyha érzékek közül csak egy is lész zabolátlan - elsodródik az értelem mint a szélfútta bárka
…” - példát vehetünk az Úrról, Aki ìgy folytatja a
tanìtást; B.T.140. „…tett az engem nem érint meg
nincsen vágyam énnekem - ki ìgy ismer nem téved
meg látja teljes lényegem…” - hisz lehet úgy tenni,
hogy az ne érintsen meg, ez az érintetlenség megvalósìtott szintje. B.T.145. „…nincs visszhatás azok tettén akik látják s megérték - cselekvésben tétlenséget
tétlenségben cselekvést…” - „de elvesztél mikor
büszkén tévtudatnak utat hagysz” - mely tévtudat, a
megtévedt ön(én)azonosság-tudat. Amìg nem hagyunk el ember-képet -legalább értelmi szinten, még
ha szìvünk nem is enged !- addig hiába vágyunk az
Istenire. B.T.165. „…nincs tisztìtóbb erő annál mint
a teljes igazság - aki önzetlen kutatja önmagában rátalál…” - azaz, még csak elzarándokolni sem kell
sehova, könyvtárakon sem kell átrágni magunkat,
vagy szent helyeken meditálni, templomokban imádkozni, hisz a teljes igazság tudása minden lél Istenadta, természetes velejárója ! Senkinek nem kiváltsága, de mindenki részese (sajnos, nagyon-nagyon
elburkolva). Őt kell mentesìteni tévtudatunk okozta
anyag/test-központuságunktól. B.T.195. „…nincs
itt mit tanulni annak ki lényegről tudatos - aki nem
fél aki túl van vágyon és a haragon…” B.T.214. „…
se koplalás vagy virrasztás kevés se sok semmiből túl sok evés túl sok alvás éppúgy elvon mindentől
215. aki ismer középutat nem fárad meg sohasem eszik alszik munkál pihen megtartja a mértéket 216.
szabályozott életvitel szabályozza elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri 217.
mint a széltől védett lángnak ìly elmének nyugta
van - ha törekvő rendületlen semmi nincs mi útban
van 218. mikor elme lecsillapul felszìnre tör tiszta
lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él 219. ìzt kap ekkor hidd el jó Jas túlnan boldogságból itt - átöleli teljes tudás s sziklaszilárd lesz
a hit 220. rendìthetetlen hìvemnek nincs már semmi akadály - jöhet bármi sorscsapás is nem feledi önmagát 221. akár testi kìnok sújtják akár bármi érheti
- elméjében megtisztulva semmi el nem térìti 222.
ezért mondom jó barátom törekvőnek erő kell - őrizze meg elszántságát hogy végcélját elérje 223. MINDEN-tudat megsegìti léte bárhogy hányja is - Rám
gondolva megnyugodva hagyja önös vágyait…”
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hogyha elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz - néped bizony mind elveszik nyom se marad utánnok
Kali juga van. A szellemi és erkölcsi hanyatlás kora.
Ez -a soron lévő- Isteni elrendezés ! A -messzelátóbölcsek által már több mint ötezer éve körvonalazva lettek a Kali juga jellemzői: (a sorrendiség,
szinte mindegy is, együttesét láthatjuk mai korunkban) 1. Általános a vallástalanság, -a viszály és -az
erkölcsi, morális állapotok romlása. 2. A védikus áldozatokra vonatkozó ajánlásokat -ha időnként be
is, de- inkább rendszertelenül tartják be. („védikus”t értsd: tudás alapu, valódi ’tudás’ alapu → lásd:
B.T.437.-441.) 3. A társadalom légköre romlott, működése önző számìtásokon és üzleti érdekeken alapul. 4. A kötelezettségek követelményeit semmibe
veszik. 5. Félelem, nyugtalanság jellemzi az emberek csoportjait. 6. Éhség, türelmetlenség, düh és
bánat uralkodik. 7. Az emberiség morális állapota
megromlott, barbárság uralkodik a világon. 8. Az
emberek állatokat ölnek, hogy élelmiszerhez jussanak. 9. Semmibe veszik a szexuális korlátokat. 10.
Családok szakadnak szét, nők és gyermekek elhagyatva és bántalmazva áldozatokká válnak. 11. Egyre degradáltabb generációk fogannak a véletlen vágyak következtében és nőnek fel vadon. 12. A politikai vezetés elvtelen gazemberek, bűnözők és terroristák kezébe kerül, akik kihasználják a társadalmak gyengeségeit. 13. Népeket tesznek rabszolgává, vagy pusztìtanak el. 14. A világ megtelik fanatikusokkal, szélsőségesekkel és spirituális csalókkal,
akik hatalmat nyernek a hedonizmus, valamint a
kulturális és erkölcsi relativizmus rabjai körében.
15. A társadalom egész körében napról-napra csökken a vallás(osság), az igazmondás, a tisztaság, a
tolerancia, a kegyelem erénye, a fizikai erő és az
emlékezet. 16. Az emberek kapzsik, rosszak és könyörtelenek, csupán a birtoklás határozza meg az
egyén társadalmi státuszát. 17. A házasság mint
„szent unió” megszűnik létezni, a férfiak és nők
egyszerűen együtt élnek testi vonzalom és szóbeli
megállapodás alapján, csak a javak és a szexuális öröm tarja össze őket. 18. Az emberek nem törődnek a szüleikkel és nem biztosìtják gyermekeik jövőjét. 19. A teheneket leölik, ha már nem adnak
elég tejet. 20. Az istentelenség, az ateizmus virágzik. 21. A vallási szertartásokat kizárólag hìrnevük
megőrzése miatt végzik. 22. Az alacsonyrendű emberi ösztönök által vezérelt uralkodók és állami
vezetők irányìtják a népet, hamis eszméket hirdetnek és a bölcseket üldözik. 23. Súlyos aszályok és
járványok dúlnak. 24. Betegség, éhség, félelem terjed a világban. 25. A nemzetek folyamatosan háborúban állnak egymással. 26. A hősöket meggyilkolják, a dolgozó osztályok fejedelmi hatalomra törnek, csak azért, hogy élvezhessék a királyi vagyonokat. 27. A királyok tolvajokká válnak. 28. Új veze-

tők jelennek meg a munkás kasztokból és üldözni
kezdik a vallásos embereket, szenteket, tanìtókat,
értelmiségieket, filozófusokat. 29. A civilizációból
kiveszik minden isteni útmutatás. 30. A szent könyveket már nem tisztelik. 31. Hamis tanokat hirdetnek és félrevezető vallásoknak hódolnak szerte a világon. 32. A fiatal nők szabadon rendelkeznek szüzességükkel. 33. Nők, gyerekek és a tehenek -akik
mindig védettek egy felvilágosult társadalombanelesettek és magukra hagyatottak. 34. Sok a koldus
és széles körben elterjedt a munkanélküliség. 35. A
kereskedők korrupt üzleteket kötnek. 36. A vìz hiányzik, a gyümölcsök ritkák. 37. Mindenki vulgáris
beszédet használ. 38. Az emberek öröm és élvezet
nélkül élnek. 39. Sokan az öngyilkosságba menekülnek. 40. Az emberek kis intelligenciáját ateista tanok befolyásolják. 41. Értelmetlenné válik a család,
klán és kaszt. 42. A férfiaknál már nem erény a tisztesség. 43. A tisztaság, a könyörület és a vezeklés
már nem tartozik az erények közé, egyedül az igazságosság* maradt meg. 44. Az eszmények a korszak
általános hanyatlásával együtt silányulnak. A Kalijuga első időszakában még néhány embert érdekel,
hogy mi az Isten, de ahogy az idő halad, nem lesz
már értelme, hogy megértsük Istent. (* „igazságosság” alatt értsd, hogy a vissz/a/hatás-, a karma
törvénye, maradéktalanul érvényesül ! Valóban mindenki -nem csak egyéni-, de nép-, nemzeti szinten
is- azt kapja, amit megérdemel, csak leginkább az érintettek nem tudják, hogy mi minek a „jutalma” !)
Ezen Isteni elrendezés ellen -amit az emberiség épìt/ett/ ki** ! nemtudással lehetetlen viaskodni. (**
a hìrnév-, a hatalom-, a javak- és az élvezetek iránti
fékezetlen vágyaival !) Az elöljáróban pontokba szedett galádságok nem ma született „kor(kór)-képek”
részletesen foglalkoznak velük az ó-Ind bölcselet
gyöngyszemei, a Bágavata Purána, vagy Srìmad Bagavatam***, a Linga-, valamint a Visnu Purána.
(*** 12 könyv, 332 fejezet, maga a mű egyike az ősi
időkre visszavezetett 18 fő Puránának. „Purána” =
szent iratok, szmritik.) Ismét emlékeztetni kell,
hogy a Bizalmas Tanìtás Avatár Balarám (Aki a MINDEN = Isten = a Legfelsőbb Személy) és az ősjász Jas között zajlott le. Tehát amikor a jelen szakasz második fordulata szerinti intelem hangzik el;
„néped bizony mind elveszik nyom se marad utánnok” - arra az esetre vonatkozik, ha jász nemtudástól terhelten viaskodik a mindenkori visszásságokkal szemben. Hogy mi történt az elmúlt több,
mint ötezer évben azt nem tudhatjuk, de hogy jász
ma is él s szìvében őrzi az ős bölcseletet és a valódi
’tudás’-t az azt példázza, hogy nem hagyta el az Isteni utat, még az Isten által rendelt sanyarú Kali
jugában -a nemegyszer embertelen- korban sem.
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jó Jas te mint gondolkodó ne aggódj mi hogyan lesz - nemzetséged minden tagja természete szerint tesz
A „gondolkodó minősìtés” a ’gondolkodó’-i meghatározottságára is utal Jasnak, meg arra is, hogy életvezetése során is a tudatosság volt mindig sajátja.
Persze tudatos több alapról (kiindulva is) lehet az
ember, de a valódi ’tudás’ követője aggodalom nélkül halad s fogadja (el) az elrendezéseket. Talán
nem oktalan áttekinteni a ’tudás’ „kritériumainak”
(B.T.437.-441.) ellentettjeit. Alázat hiánya. Erőszakosság. Hiúság. Fegyelmezetlenség. Szolgálattal
szembeni elutasìtó magatartás. Tisztátalanság (elmében, gondolatokban, szándékban, vágyakban,
testben, étkezésben, környezetben, társaságban)
Becstelenség, tisztesség hiánya. Hazug megnyilvánulások, hazug beszéd, -viselkedés. Képmutatás.
Egyszerűség elvetése. Önzés. Türelmetlenség. Értetlenség a természetszerű változások előtt, mint
öregség, betegség, halál. Befolyásoltság, kötődések,
megkötöttségek. Derű hiánya. Ál-, hamis ön(én)azonosságtudat. Szétszórt ragaszkodások. Az Abszolút Igazság létének tagadása. Nem látása-, nem
értése a Legfelsőbbnek. Akire jellemzőek a felsoroltak, az még nagyon messze van az igaz lelki úttól. Ha fel nem eszmél, bizony sok születés vár rá,
azok összes megpróbáltatásával. Most nézzük meg
azt, hogy igaz jász miként védekezik a Kali jugai támadásoktól. (Az „Ad.” hivatkozások, a B.T. 621.
szakaszához fűzöttekben soroltakra való épìtő
reakciók.) Ad.1. Jász vallásos. A lelki előmenetel
szempontjából még az is mindegy, hogy mely vallás
útját járja, fontos a vallásosság megnyilvánulása életében. Nincs olyan vallás, melyben ne lennének igaz tantételek (is) bárhol is áll az a hitrendszerek hierarchiájában. Igaz jász erkölcsös. Szilárd morális alapokon áll. Az erkölcstelenek csak szìnleg jászok !
Ad.2. A klasszikus védai gyakorlatok felett eljárt az
idő, de a valódi ’tudás’ örök s mìg jász azt követi,
csak nemesedésére válik, tisztulására szolgál az. Ad.
3. Lehet bármilyen romlott a társadalom légköre
(gondoljunk csak vissza az ismert magyar történelem elmúlt századaitól napjainkig) jász mindig képes volt megőrizni tisztességét. A tisztességtelenek
csak szìnleg jászok ! Igaz jász önzetlen, nem számìtó, nem érdek alapú. Ad.4. Jász számára első a kötelesség ! Hétköznapi megnyilvánulásában, a munka. Ad.5. Jász nyugodt, mert félelemnélküli. Nem
fél semmi kihìvástól s még abban is megőrzi nyugalmát. Ad.6. Jász mindig megtalálta környezetében
a megélhetés lehetőségét. Türelmes. Ha néha fel is
fortyan, nem dühös, nem bánatos. Ad.7. Jász szilárd morális alapokon él s munkál. A világon sosem
uralkodni akar(t) de beleférni abba. Ad.8. Húsevő
ragaszkodását pusztai nomád életéből hozta, amikor az örökös vándorlásban jószága volt biztos táplálékforrása. Majd leveti, ha belátja. Ad.9. Jász szá-

mára bármìly erős is a nemi kihìvás, nem él vissza
azzal. A paráznák csak szìnleg jászok ! Ad.10. Jász
számára első a család, annak szilárdsága, gyermekek, nők oltalmazása. Ad.11. Jász sosem volt és sosem lesz „belterjes”. Ha oldódik is, szìvében jász
marad. Ad.12. A politikával szemben ugyancsak hideghónaljú*, gyanakvó. (* Hideghónaljú ≈ higgadt,
nyugodt, önfegyelmezett, nemigen jön izgalomba,
gyanakvó, meggondolt, zárkózott, figyelembe vesz
mindent és mindenkit akit-, illetve amit figyelembe
kell venni -meghallgat minden véleményt- de nemigen lelkesedik semmin, nem elhamarkodott…)
Ad.13. Jász sosem volt hódìtó, népìrtó, rabot-, rabszolgát sosem tartott. Ad.14. Jász nem ül fel hamisságoknak, szélsőségeknek. Ad.15. Őrzi vallásosságát, egyenességét, fizikai erejét és hagyományait.
Ad.16. Könyörtelenség, kapzsiság elkerüli. Ad.17.
Igaz jász házasságában is hűséges. Ad.18. Tiszteli s
gondját viseli szülőknek, nagyszülőknek, gyermekeknek. Ad.19. A ló mellett a tehénnek is becsülője.
Ad.20. Jász Istenes, legkivált Isten-tudatú. Ad.21.
Vallási szertartásokból a kötelezettségszerűeket követi, nem a magamutogatót. Ad.22. Tiszteli a hatalmat, de távolságtartón. Ad.23. Jász vándorlásai során mindig az éltető vìz felé fordult. Ad.24. Nélkülözést, betegséget félelem nélkül viselt mindig.
Ad.25. Jász nemzetség nem nemzetalkotó. (nemzetség ≈ vérségi összetartozás, nemzet ≈ nemzetségek keveredése.) Ad.26. Jász inkább maga hős,
mint sem hősök gyilkolója. Királykodást nem szìvleli. Egyszerű. Ad.27. Jász sosem volt „király-adó”.
Ad.28. Jász a „munkáshatalom” idején is megtartotta jász-ságát. Mindig tisztelte a tanìtókat, az alkotó embereket. Ad.29. Szìvében örzött Isten-tudatával megtartja az isteni útmutatásokat. Ad.30. Jász
még formális vallásosságában is tiszteli a szent könyveket. Ad.31. Az ábrahámita vallásokat megelőző
ős jász hit nem csorbul hamis tanoktól. Ad.32.-33.
A család mindig oltalmaz nőt, gyermeket, jószágot.
Ad.34. Munkamániás jász nem ismeri a munkanélküliséget. Ad.35. Jász sosem volt kereskedő. Ad.36.
Vìzhez ragaszkodása s bőtermő vidéke ellátja. Ad.
37. Bármìly szabadszájú, méltósággal tud viselkedni. Ad.38. Tevékenységében leli meg örömforrását.
Ad.39. Igaz jász nem ismer öngyilkosságot, megfutamodást az élet kihìvásai elöl ! Ad.40. Még csekély
intelligencia mellett sem lesz ateista. Ad.41. Család,
nemzetség szent ! Ad.42. A jász férfi tisztessége erény. A tisztességtelenek csak szìnleg jászok ! Ad.
43. Érti az elrendezéseket. Ad.44. A jász-ság eszménye sosem silányul, hiába degradálódó a világ s
megannyi az istentelen becstelenség. Istenes jász
nem az értelmét keresi Isten megértésének, hanem
természete szerint végzi kötelességét töretlenül.
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ott vagyok Mindáthatóként minden szívben tudhatod - kápráztató energiám élőt bábként mozgató
A predesztináció, mint eleve elrendeltetés, vagy
eleve meghatározottság sok vita forrása. A latin eredeti ìrásmód szerinti praedestinare igéből az első
tag -prae- annyit tesz, mint „előre”, „előzőleg”, a
második jelentése pedig „elrendelni”, „elhatározni”,
„célul kitűzni”, „valamire szánni”. Így már -talánegyszerüsödik a helyzet, de biztosan csak akkor haladhatunk az okfejtésben ha nem hagyjuk figyelmen
kìvül az ’azisnemis’ törvényt - nevezetesen; ugyanakkor valami az is/úgy is van, meg nem is az/nem
is úgy van. Van is elrendeltetés és nincs is ! Ember
számára van egy keret amin belül „mozoghat/működhet” miközben az Isten adta szabad akaratánál
(szabad döntési lehetőségénél) fogva pedig, mint ha
nem volna határ. Isten Maga jelenti itt ki, hogy Ő
Mindáthatóként (személytelen energiája folytán)
minden szìvben jelen van. A „szìv” -vélhetően- azért került megjelölésre, mert ember esetében, az egyén lényegalkotó lél-je -Akinek örök társa a Mindátható !!!- ott foglal helyet. Mivel pedig hiába számtalan alkotóelem- s annak minden önálló (egészrész) egysége teszi ki az embert, mindben egy-egy
további lél -annak lényegalkotójaként- perdöntő az
egyén lényegisége, Aki az adott ember esetében a
meghatározó, Ő az igazi ÉN-je (a többi, annak alávetettje, mint Felsőbb Irányìtók Istennek, létformák a Felsőbb Irányìtóknak és ìgy tovább). Hogy
miért beszél az Úr a jelen szakasz második fordulatában „élők”- ről ? Bizonyára azért, mert különbséget kell tenni élő és élettelen létezések (létformák)
között, amennyiben az élettelen létezéseknek igen
bekorlátozott a szabadságfoka (tevékenységi-, működési- stb. hatóköre) mìg az élőknek -fejlettségi
szintjük szerint- egyre nagyobb. Egy atom -látszólag- hiába bìr nagyobb (belső) energiával, mint pl.
egy ember (értsd: fúzió-, vagy hasadás következtében gigantikus energiák képesek felszabadulni) „mozgástere” mégis elenyésző az emberéhez képest. Mìg
világ a világ (értsd; a teremtett megnyilvánulás
megnemnyilvánulttá válásáig) egy atom (az Isten
elrendezte) kémia törvényeinek keretén belül tud
csak „működni”. (Kb. elektron vesztés-, vagy nyerés révén változhat lényegalkotója anyagi burka, de
amìg a mag -értsd: atom „szìve”- változatlan, addig
velejében ugyanarról beszélhetünk. Az elektronfelhő változása következtében azonban megnyilvánulása, anyagi fizikai/kémiai viselkedése más lesz.)
Számunkra azonban mégiscsak az emberi létforma
az izgató, hisz emberi mivoltunkat, kilétünket szeretnénk megérteni, nem anyagi/testi alkotóelemeinket. A MINDEN által emlìtett „kápráztató energia” mint ha valótlanságot jelképezne, ami az is,
meg nem is az. Káprázat, amennyiben változó/változékony, de ugyanakkor valóság is, hisz szellemi és

testi valónk nem illuzórikus. Visszakanyarodva a latin „szófejtéshez” ott olyan kifejezések is felmerültek, hogy „előre” „elrendelni” „elhatározni” „célul kitűzni” „valamire szánni”. Emeljük ki ezek közül talán a célul való kitűzést. A Legfelsőbb egy helyen ìgy nyilatkozott; B.T.103. „…nekem mint a
Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek…” - azaz
Istennek velünk s világunkkal kapcsolatban -különösebb- célja nincs ! Mért is volna, ha Ő Önmagában teljes (? !) B.T.188. „…önmagában teljes MINDEN…” - Igen Ő Önmagában teljes, Akinek semmire nincs szüksége, de végtelen sok lél paránya
hiába Isteni (örök+boldog+teljes tudású) egyik sem
teljes, azaz a lél-ek számára igény merül fel „valamire” ! Amìg tökéletesen meg nem hódolnak a MINDEN előtt s nem válnak az Ő örök szolgálóivá, addig „szabadon” csaponganak. Szabadságuk azonban behatárolt. Attól függően, hogy mely szféra, milyen elrendezett Isteni törvényei között mozoghatnak, addig terjed-, addig terjedhet csak szabadságuk. Meghatározottan/behatároltan szabadok. Tulajdonképpeni olyan bábok, akik addig nyújtózkodhatnak, amìg a lehetőségek azt megengedik. Szìvükben a „mozgató energia”* mégis keretek közé vannak kényszerülve. (* még a B.T. szerint is talányos ez
a bizonyos „mozgató”-ság, nem véletlen, hogy a
MINDEN-tudat az értelmet helyezi első helyre az
érzelemvezérelte szìvbéliséggel szemben. Hogy mi
a mozgató? B.T.9. „…végtelen mi mozgató…” 10. ami mozgat az a szent lél gyermekben és aggban is - ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait…” 19. „…
ami mozgat elpusztìthatatlan lél…” 67. „…még az oly
bölcs férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket megmozgató erőimnek rohamja…” 85. „…jó és nemjó
éppúgy mozgat mint késztetés szeszélyben …” 108.
„…megtévedett éntudatban cselekszenek nemtudók természeti erők azok mik lényeket sarkalók 109. jót
szeszélyt és nemjót tudó érti ők a mozgatók - tudja
hogy nem lény cselekszik természet mi lázìtó…” 118.
„…önös vágy az ami mozgat …” 123. „…értelemnél
magasztosabb lél mi mozgat életet…” 177. „…érzékek mik mozgatnak…” 183. „…lél az bizony nem
cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bìztat
hanem nemtudás mi mozgató…” 255. „…vagyok
/mármint Isten/ létnek ősi magja létezőket mozgató…”
315. „…kikben nemjó a vezérlő áltudást követnek ők mozgatójuk eredményvágy…” 394. „…vagyok /mármint Isten/ a végtelen idő mozgató és pusztìtó…” 450.
„…lélvágy ok a kéjre kìnra de nem lél a cselekvő - anyagtermészet mi késztet mozgat s hatást szenvedő
…” 490. „…Tőlem jő mi mindent mozgat köteléket
és létet - Bennem mindnek foglalatja szeretet és örök
rend…” 580. „…tevő tett és az eszköze e három mi
mozgató…”) - gondolkodni pedig elkerülhetetlen.
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hódolj meg a MINDEN előtt Nála keress oltalmat - ha így teszel békére lelsz elérsz legfőbb hajlékra
Ahhoz hogy ember megbékélhessen, tisztán kéne
látnia valódi KI-létét (még ha nem is érti teljesen,
megvalósìtottsága pedig pláne nincs róla !) -helyzetét a világban, -a világ mibenlétét és nem utolsó
sorban a világ viszonyát a MINDEN-hez, ill. a MINDEN viszonyát a világhoz. A jelen szakasz első fordulatában Úr Balarám egyes szám harmadik személyben beszél Önmagáról, Aki Isten Maga. Ez a
beszédmodor nem ritkaság (bár kihaló félben van).
A B.T.278. hozzáfűzésében már volt erre való utalás, lássuk újra: „…Úr Balarám itt azt a „technikát”
alkalmazza, mint amikor az ember egyes szám harmadik személyben(ként) beszél magáról. Több archaikus nyelvben megtalálható ez a modor, ami nem
puszta extravagancia, de mély mögöttes tartalommal, -értelemmel bìró forma. Néha a még jobbára
érintetlen gyermekeknél napjainkban is tapasztalható, hogy mikor megkérdezik tőle „- Hogy vagy ?”
„- Éhes vagy ?” - ő nevével válaszol, hogy ’az’ jól
van, vagy ’az’ éhes. E kép szerűen beszéltek pl. az
ős jászok is. (részlet BBB. „Jásztörténet” cìmű ìrásából) „...Ha egymás felöl érdeklődtek? - As vitéz,
hogy van? - ìgy a kérdés. - As vitéz jól van - hangzott As válasza…” - ìgy hát senkit ne zavarjon meg
az, hogy Avatár Balarám nem egyszer harmadik személyként fogalmaz. Ezzel egyúttal példát mutat arra is, hogy amikor magunkról szólunk, akkor -islegyünk tisztában azzal, hogy valódi ÉN-ünk nem
anyagi/testi azonosságunk (tévtudata) hanem egy szinte- általános meglátásainktól/vélekedésünktől független Isteni lél. Itt azonban tisztázni kéne, Ki is tulajdonképpen ez a lél ? A Bizalmas Tanìtáson alapuló MINDEN-tudat úgy tartja, hogy egy 100%ban lelki Valaki, Akiben semmi anyagi nincs. Ám
világunk ’anyagi’ (hisz ìgy nyilvánul meg) akkor ebben mi a helyzete egy nem-anyaginak ? Hogy közelìthessünk túl kell(ene) lépni az anyagi/testi emberen, túl az anyagi megnyilvánuláson és fel kell(ene)
vázolni egy anyagon túli „valamit”. Ha van anyag és
van nemanyag, akkor kell legyen nem-anyagi világ
is, ami 0 %-ban anyag(i). Újra előjön az „örök” kérdés: anyagnak van lelkisége, mármint hogy lelki az
anyag terméke, vagy lelki (értsd: a lél) materializálódik ? Ami biztos; Aminek kezdete van, annak vége
is van ! - amihez -talán- még filozófikus hajlam sem
kell, hogy belássuk. Anyag nincs öröktől fogva.
Materialisták Nagy Bumm-ról beszélnek, hìvők;
teremtésről, azaz mindkét tábor* szerint volt idő,
amikor nem volt (mármint anyag). (* valójában ember esetében harmadik táborról nem beszélhetünk,
mert ember vagy hisz anyagfelettiben, vagy nem és
megmarad/megragad anyag-elvüség/é/nél és abból
igyekszik mindent levezetni, még olyant is ami nem
anyagi és anyag létrehozni sem képes azt !) Tehát

-akár ha csak munkahipotézisként is, de- feltesszük
hogy van anyagon túli világ is, abban anyagon túli
létezéseknek -is- kell lenni(e). Mikor elfogadjuk
hogy van anyagon túli (nem anyagi) létezés is, akkor adódik a kérdés annak forrására, idekerülésének
(anyagvilágba jutásának) miértjére s mikéntjére, itteni sorsára, majd a hova továbbra ? Erre számtalan
válasz (kìsérlet) adódott s adódik ma is, de az hogy
ki melyiket fogadja el, melyikkel tud/képes azonosulni s melyiket épìti be életébe, az rendkìvül egyénfüggő. Szólhat valami az Abszolút Igazságról, az arra nem érzékenyek, nem fogékonyak tagadják, rálegyintenek, megmosolyogják és figyelmen kìvül hagyják. Ember szereti azt amit ember (kitalál) teremt.
Szereti, de mégsem ad mindig biztonságot. Különösen nem, ha hiányos a kép(let) nem ad magyarázatot, nem nyugtat meg. Így hát a keresés nem hiábavaló. Lelki (törekvésű) embernek ebbe az irányba
kéne kacsintgatni, még akkor is ha -körülötte- minden(e) -mint ha- anyagi volna. Testi valója, gondolatai motiválója, tettei céljai, azok eredményei, stb.
Az általános ember ìgy él. Azonosìtja magát test(iség)ével, gondolatait anyagi agya termékének tekintve. (Lám be kell hogy engedjen némi megfoghatatlant, hisz anyagi szempontból pl. egy gondolat nem
materiális ! Ahhoz, hogy megnyilvánuljon, teremtő
akaratra, teremtő erőre, anyagra, tervre és tettre van
szükség.) Mind eközben pedig emberünk kapcsolatokat teremt, kapcsolódik, viszonyt alakìt ki anyagi/testi valójával és környezetével. Mivel hatások
nincsenek (nem létezhetnek) ellen-, vissz(a)hatás nélkül, minden „provokáció” nem csak akaratlagos eredményre vezet, de járulékos „melléktermékei” is
vannak. Megteremtődik a szándékolt valami és „teremtője” viszonyt alakìt ki a „mű”-vel. Tetszik-nemtetszik, akarom-nemakarom, jó-rosssz és ìgy tovább, aminek -leginkább a nem értett járulékos részei- bizonyos békétlenséget, feszültséget, mi több
félelmet is terem. Ilyenkor szükséglet mutatkozik valami biztonságot adó dologra. Ez vérmérséklet szerinti is lehet, szìvbéli is, de értelmi is. Amit a MINDEN-tudat követ, az „annyi” hogy „biztosìtsunk
legfelül” arra felé hódoljunk, ott vegyünk oltalmat.
Mindenkinek és mindennek van illetékessége, hatóköre és ható ereje. Aki mindenben illetékes, minden a hatóköre, hatóereje pedig végtelen, az egyedül a MINDEN. (Részlegességeinek -Fél/ig/Isteneknek, Felsőbb Irányìtóknak, mindhárom területre csak részleges ráhatása tud lenni !) Ha lelki ember a Legfelsőbbel ápol kapcsolatot, megértve az Ő
mindenségét, tudva, látva lelkiségét, Mindátható-ságát, akkor sosem érzi magát elhagyatva, vagy oltalom nélkül. Alázatos hódolatának jutalma pedig
nem lehet más, mint amit Isten itt előrevetìtett.
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e Bizalmas Tanításban titkok titkát feltártam - tégy hát belátásod szerint eredményét megláthasd
Mielőtt megpróbálnánk összegyűjteni az eddig elhangzott Bizalmas Tanìtásból a „titkok titkát” talán
az egyik legtanulságosabb kijelentés hangzik el a
második fordulatban: „tégy hát belátásod szerint” értsd kb. érvényesülhet a szabad akarat, szabad
döntési lehetőség van*, majd úgy folytatódik hogy a
döntés eredménye majd megmutatja, milyen is volt
a választás. (* az un. „szabad akarat” kérdése sokféle megìtélés alá esik. Vannak akik elfogadják, de többen tagadják. Pedig ha azt vesszük szabadnak, hogy
amikor választani kell, akkor lehet ìgy is és úgy is,
akkor tagadhatatlan, hogy az ember -ha meggondolja- eldöntheti; bele megy valamibe vagy sem, elfogadja, vagy elutasìtja és ìgy tovább. A MINDENtudat szerint „ennyi” a szabad akarat, nem pedig
olyasmi, hogy azt teszünk amit csak akarunk. Pl. a
B.T.623. hozzáfűzéseiben érintve lett a predesztináció, ami szintén vitatott körülmény, pedig számtalan olyan eleve elrendeltség vesz körül bennünket,
ami megkerülhetetlen. Tetszik, nemteszik úgy van.)
Igaz hogy sok ajánlás hangzik el a B.T. keretében,
az egyéni felelősséget semmi nem helyettesìti. Figyelmes tanulmányozás után rá lehet jönni, hogy ha
ìgy teszek ez várható, ha úgy akkor más. Mindebben természetesen nagyon fontos figyelembe venni
az idő kezelését, nevezetesen, hogy mennyire sürgetős valakinek az élet(e). Az ’egyélet’-hìvők számára általában sürgős (kivéve a lustáknak), de a reinkarnáció hìvők is inkább a sokság hibáiba esnek,
mint sem hogy megfontoltabbak lennének. Gyors élet gyors döntéseket követel/eredményez, vagy meggondolatlanokat, amikor is tökéletesen működik a
vissz(a)hatás -karma- törvény, ami garantáltan igazságos. Kétkedők számára föl kell emlìteni, hogy amìg hiányos a tudás/ismeret, addig szűk úgy az érdeklődési-, mint a választási/választhatósági kör. Aki anyag/testből indul ki, az figyelmen kìvül hagyja
a lelki vonatkozásokat, hát miként juthatna valós
következtetésre ? Természetesen most sem lehet elmenni azon körülmény mellett, hogy úgy a Bizalmas Tanìtás, mint a MINDEN-tudat azok számára
örződött meg, akik hajlandóak keresésüket olyan
irányba is kiterjeszteni, ami máshol nem-, vagy csak
alig lelhető fel. Ilyenek a „titkok titka”-i is. Egyáltalán; mi a titok ? (Azt is mondják, hogy „Titok az,
amit egy ember tud.” Amint közszájra/közkézre kerül, már -akárhogy is, de- nyilvános, értsd; nem igazán titok.) A Bizalmas Tanìtást is lehetne úgy is fordìtani, hogy Titkos Tanìtás, de mivel sem a TanìtóMester nem tartotta meg magának, hanem megosztotta és Tanìtványának sem tiltotta meg, hogy föltárja azok előtt akiket illet (sőt), ìgy árnyaltabb és
pontosabb is a „bizalmas” értsd: nem akárki(k)nek
(szóló) megközelìtés. B.T.629. „…tartsd ezt titkon

azok előtt kik nem bìrják hallani…” - egyfelől, másrészt; B.T.630. „…azoknak akik hìveim bizalommal
oszthatod…” - tehát van egy kör (a népesebb) amelyre nem tartozik és van egy másik (igen szűk !)
kör akiknek „kenyere” kell(ene) hogy legyen. Ott
van még azután, hogy B.T.633. „…aki hittel hallgatja ezt azt is éri szent tudás - lényeg lénye boldogan él újabb létben feljebb száll…” - azaz az olyan
lelki törekvők akik -lelki evolúciós fejlettségi szintjük szerint- érettek rá, akkor is hallgathatják, olvashatják, beszélhetik meg „rokonlelküekkel” ha nem
a MINDEN-tudat útját járják. B.T.631. „…Számomra nincs kedvesebb mint ki e tudást megosztja
- őszinte lelki törekvőt sötétségtől megfosztja…” hangsúlyos az „őszinte lelki törekvő” nem a kìváncsi kalandvágyó, a gáncsoskodó szkeptikus, vagy a
más hitű ! Fontos: B.T.632. „…e Bizalmas Tanìtásra ki figyelmét fordìtja - értelmével imád Engem s
él a MINDEN-tudatban…” - még a tisztogatott
szìv is kevés, kell hozzá a józan ész, értelem. Titok
lehet az is, amiről korábban nem tudtunk. Ilyen pl.
személytelen hitű számára a Személyes Isten (léte).
Sok vallás és/vagy szellemi iskola sok istene között
titok az EGY Isten (Aki nem keverendő azzal/
azokkal a Isten/ekk/el, Aki/ke/t valamely felekezet sajátjaként „egyetlennek” hìrdet. Számukra egyetlen, de a MINDEN-ben egy a sok közül.) A lél,
mint lényegalkotó is titok és nem csak mint egyfajta
fogalmi lényegiség, de Istenhez hasonlatosan személyes és minden létezésben jelen levő. Egyáltalán
nem általános ismeret, hogy mindennek lényege/lényeg-alkotója van és ami egész-részként kezelhető
(önmagában egész, ugyanakkor része valamely nagyobb/tágabb egységnek) mindannak egy-egy lél a
magja. (Mindez pedig nem csak parányokra érvényes,
de egyes emberekre is, akik egész egyedként részei bizonyos embercsoportnak, melynek szintúgy van lényege - értsd: ~ istene.) Titok az ’egyélet’-hìvők előtt
a több élet ténye. Még akik ismereteiben fel is merül a lélek halhatatlansága és/vagy/majd vándorlása, azok előtt sem világos, hogy az a lélek nem abban a testben fogja folytatni, amelyből kiindulva a
„hìvő” feltételezi. A „feltámadás” nem a test feltámadása, az miként megfogant s kifejlődött, elhasználódott és meghalt, annak rendje módja szerint por
s hamu lesz (elemi alkotó részei -atomjai- szerteoszlanak a térben, jutva más létezésekbe - lásd illusztrációként a B.T.154. hozzáfűzésében a Chopra idézetet). Vegyestáplálkozássúak számára titok a húsevés
feleslegességének igazsága és ìgy tovább. Titok a sokság előtt az is, hogy milyen Isten ? Ennek vázlata a
Bizalmas Tanìtás esszenciájaként kezelt BBB. „MINDEN” - cìmű próbálkozás, a végtelen megfogására.
A „titkok titkát” is egységben kell kezelni, értőnn.
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mivel alázattal jöttél ím most újra feltárom - legbizalmasabbik tudást hogyha figyelsz belátod
Az alázat a valódi tudás első lépcsője. B.T.437. „…
elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és …” - Az ugyancsak képes- és beszédes magyar nyelv nem véletlenül „játszik” a szavakkal:
alázat ↔ gy-alázat. Ahogy az alázat távol áll a gyalázattól, a gyalázat egyenesen egyik ellenfele az alázatnak. Mondhatni az alázat hiánya gyalázat a lelki
úton. Az őszinte és igaz lelki törekvő sosem kérkedve fog sem keresésbe, sem tanulásba. Majd ahogy halad, ahogy nő valódi tudása úgy lesz egyre
szerényebb és egyre alázatosabb. Szolgálat-kész.
Közeledve immár az Isteni Tanìtás végéhez van mire visszatekinteni a B.T. hozzáfűzéseiben is. B.T.
383.-hoz „…Mi az alázat? Kb. képesség (alkalmasság) és hajlandóság (szándék) a MINDEN-el szembeni-, a MINDEN-nek való alávetettségre, s az
ilyen állapot őszinte elfogadása, -gyakorlása. Azaz
nem az uralom, nem az uralkodás, fölébe kerekedése mindennek és mindenkinek, de elfogadása az
Isteni elrendezéseknek. Aki sikeresen gyakorolja magát az őszinte alázatban, az ugyanakkor, ugyanott,
ugyanazokat a dolgokat másként fogja látni, mint a
sokság emberei…” - Ugyan hogy lehetne alázatos az
olyan ember, akit Istene uralkodásra, mindenek feletti uralomra jelölt ? Hol marad a szolgálat ? Alázat
nélkül pedig miként valósulhatna meg a valódi
’tudás’* ? Valódi ’tudás’ nélkül hova vezethet ember
útja ? Tudatlanságba. (* a félidézőjel használata fontos, hogy a valódi ’tudás’ elkülönìthető legyen az
általános értelmezéstől, különösen a tárgyi tudástól !)
B.T.189.-hez „…Az alázatos ember már olyan; ha
kell esőben is vet és arat, ha háború dúl olyankor is
épìtkezik, a békére. Épìti a lél templomát…” - kötelességkövető. B.T.216.-hoz „…a lél nem csak segìti az alázatos lelki embert, de amiként feltárja Önmagát, úgy értheti meg egyre jobban a gyakornok a
MINDEN-t Magát…” B.T.251.-hez „…Alázattal
fordulni a lelki élethez, -a tanìtáshoz és -a tanìtó(k)hoz, hűséggel szolgálni a Legfelsőbb Forrás
megismeréséhez, elsajátìtásához segìtséget nyújtó
Tanìtást, Tanìtókat, köztük a dicső ŐsAtyákat…”
B.T.287.-hez „…Alázatos nincs mit kezdjen büszkeséggel, miként a rátarti számára lealázó-, de leginkább elképzelhetetlen az alázat. Talán nem is tud
róla…” B.T.318.-hoz „…Abszolút értelemben aki
nem birtokolja az alázatot, az nem ment a sötétségtől, bármìly éleselméjű…” B.T.325.-höz „…Az
alázat itt nem meghunyászkodást jelent, hanem beleilleszkedést az egészbe, a földi, az égi, a természeti környezetbe, a teljességbe, ami teljesség meg
van…” B.T.332.-höz „…Szolgálat kitanìt alázatból, hogy sose légy büszke…” (idézet a BBB. „Jász
Úr és Tündér„ - értelem és érzelem felnőttmeséjéből) B.T.383.-hoz „…Az alázat nem tekinthető kü-

lönleges ritkaságnak, majd’ mindenki tud róla, akár
még ismeri is, azonban gyakorlása, különösen pedig
őszinte megvalósìtása ugyancsak hiátusokkal bìr a
sokságban. Van egy ajánlás ’alázat’ dolgában; „Légy
türelmesebb a fánál, alázatosabb egy fűszálnál !”
Mit is tesz egy fűszál, ha bármi nehezedik rá ? Meghajlik, lehajol s mikor az erő továbbhalad, szépen
lassan felegyenesedik, hogy az újabb megpróbáltatáskor újra csak bemutassa figyelmes szemlélődőnek az alázat gyakorlatát…” B.T.392.-höz „…Alázat hìjján esélytelen nemtudás belátása. A sok nemtudó teljes bizonyossággal rohan a vesztébe, mitöbb másokat is erre bìztat…” - „A tudatlanság mindig erőszakosabb a tudásnál !” - más szóval - „A
tudatlanság mindig több önbizalommal rendelkezik, mint a tudás !” B.T.404. „…az egész Isteni
párbeszéd üzenete az, hogy az Úr mindent elkövet
annak érdekében, hogy őszinte-, alázatos és valódi
lelkiekre törekvő gyakornok kellő segìtséget kapjon
…” - értelemmel bìró hìvei elsajátìthatják-, gyakorlásával pedig megvalósìthatják a tanìtás üzenetét.
B.T.412.-höz „…az a lelki törekvő, akinek hajlama
van az alázatra, az erőszakmentességre, aki nem
büszke, ugyanakkor (ön)fegyelmezett, az bizonnyal
személyes szellemi utat keres. Mìg akikben ezen alapvetések hiátussal bìrnak, azok szìvesebben vonzódnak személytelen folyamatokhoz…” - csak ne
hogy valaki előtt meg kelljen hódolni. B.T.417.-hez
„…az elkötelezett, alázatos lelki törekvő számára
lényegtelenek körülményei. Elégedettségben végzi
mindazt ami adódik és fogadja el ami adataik. Túl
lép vágyain. Tudja-, érti a világot, belátja helyzetét
…” B.T.540.-hez „…A kötelességkereső, majd azt
követő alázatos és áldozatos élet megtalálja a ’jó’-t
hisz teljes tudású lényegalkotója (a lél) mindig súg (a
tiszta lelkiismeret révén)…” B.T.603.-hoz „…Figyelmes és alázatos lelki törekvő -függetlenül emberi osztálymeghatározottságától ( ! )- azonban
tanul, gondolkodik, fegyelmet gyakorol és igyekszik
mindazon tulajdonságokban előbbre lépni, melyek
megsegìtik a tisztulásban…” - Kérdés: Ki, milyen
utat választ ? B.T.45. „…tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre
nemesebb viszonyba néz 46. ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el nem téved higgy nekem…” 50. „…kedves Jas
én jó barátom figyelmed csak rám szegezd - ne ragaszkodj földi képhez tudd csak látszat mind e hely
…” 54. „…tett gyümölcsét sose vágyjad egyformán
élj rosszat jót - ha ìgy teszel nem ér hiba hozzám
jutsz el utadon 55. csak sajnálat illeti azt kinek földi
jó a cél - lépj az útra minek vége mindent világìtó
fény 56. összes földi tettnek éke kettős látást hagyni
el - elvárásnélküli legyél ez a lét művészete…”
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értelmedet Reám szegezd légy a Hívem szolgálóm - áldozz Nekem megígérem Hozzám jutsz el barátom
Értelem – szolgálat – áldozat – „végállomás”. A jelen szakasz fő „mozzanatai” „sarokkövei”. Még
egyfajta sorrendiségként is kezelhető, hisz első lépcső; megértése a Bizalmas Tanìtásnak, azt követi
Isten szolgálata, ami egyben áldozat is, a „jutalom”
pedig a Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajléka. Ha a
végén kezdenénk, mindjárt adódik az Isteni előrevetìtés; személyes hitű Isten-szolgájának van hova mennie és az örök hely, nincs újabb anyagi testetöltés ! (Nem átmeneti, mint menny, vagy pokol,
netán az újabb és újabb ideszületések sorozata.) A
négy „sarokkő” mellett ott van még két bizalmas/
személyes „szófordulat” is; „légy a Hìvem” valamint a megszólìtó „barátom” végszó. Mindkettő ugyancsak figyelemre méltó. Aki a Legfelsőbb hìve,
az ha tiszteli is a Felsőbbségeket, érdeklődési köre
mégsem Rájuk terjed ki, hanem a MINDEN-re.
(Akiben/amiben bennefoglaltatik minden, ìgy a Fél
/ig/Istenek, Felsőbb Irányìtók is !) A „barátom”
kifejezéshez csak annyit, hogy a MINDEN-tudat
értelmezése szerint egyik leglényegesebb kritériuma
az igaz barátságnak, hogy úgy fogadom el barátomat amilyen, hisz úgy szerettem meg (hibáival együtt, mégis elvárás nélkül). Erről már „nyilatkozott” az Úr a B.T.625.-ben „tégy hát belátásod szerint” azaz nem azt várja (el) hogy ajánlásait kövesse
(a szabad akarat -döntési lehetőség- adott !) de feltárja a következmények elkerülhetetlenségét. Az
hogy a MINDEN-hez értelem útján kell közeledni
immár világos, még akkor is ha a szìv szerepe sincs
kizárva a lelki törekvésben. A „tökéletes” lelki ember, az Isteni-ember az, akiben a szìv és az ész együttáll, egyik nem nyomja el a másikat, egyik sem
uralkodik, hanem „kézenfogva” segìti másikát. Mert
hogy B.T.123. „…csapongó érzékek felett ész s azon az értelem…” 180. „…bölcs a teljes tisztulásért
ragaszkodás nélkül tesz - érzékekkel értelemmel elmével és testével…” 197. „…uralója érzékeknek értelemnek elmének - vágy s félelmet félretevő szabadulást elérhet…” - Az értelem pedig nem emberi spekuláció (okoskodó elmetorna) hisz B.T.341. „…
Tőlem jő a tiszta tudás kétségtől ment értelem…” de hiába Isteni (a tiszta értelem is) azon is képes erőt venni a három kötőerő. B.T.592. „…értelemből
az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót - megkülönböztető képes tudja mi kár s mi a jó 593. szeszélyes értelmű az ki nem látja mi rossz mi jó - kötelességet
sem érti s hogy mi követni való 594. nemjó annak
az értelme ki nem látja a valót - illúzió vallászavar mi
rajta uralkodó…” - Az értelem megkerülhetetlen a
lelki úton, nem utolsó sorban azért, mert B.T.613.
„…isteni lél abban ébred aki értelemmel él…” - azaz ősi segìtőnk akkor képes munkálni a felszìnen,
ha értelmünk által oda engedjük. Végezzük dolgun-

kat, Isteni szolgálatunkat. Ez a szolgálat rendkìvül
egyszerű (miközben ember által kivihetetlen ! - azisnemis) hisz „csak” annyit kell(ene) tenni, hogy kiki emberi osztálymeghatározottságának megfelelően végzi életkorok szerinti mindenkori kötelezettségét. ’Tanuló’ tanul, ’családos’ viseli gondját családjának, miközben dolgozik. (NO cölibátus ! megúszása életrendek szabott sorának - Hogy néz/ne/ ki
az év bármely évszak nélkül ?) Úgy ötven felett alázatos lelki ember visszavonul. Békével hullatja le
sárguló leveleit. A tél ha néha rideg is, mégis derűs,
ugyan ropogós, minden lassul, de tiszta a lég, jól lehet látni, ahogy az utolsó életszakasz lemondottsága megvilágosìthatja az igaz ’gondolkodó’-t. Az
Isteni szolgálat nehézsége abból ered, hogy mindaz,
amivel a sokság foglalatoskodik, amikkel múlatja idejét az mind hiábavaló oktalanság és messze nem
kötelezettség ! Anyagi/testi kedvtelés, tévképzetes
kényszer, ami egyre csak burkolja a lényegalkotó
lél-t s nem engedi a tisztulást, gátja a felszabadulásnak. Pedig lél parányunk nem anyag és nem is test !
Lelki minőségében Isteni, amiből „csupán” az anyagi hiányzik, de tökéletesen. Az B.T.188. „…önmagában teljes MINDEN…” - ugyan miben szenvedne hiányt, amit nekünk kéne ki(be)teljesìteni ?
Semmiben. És mégis, amikor kóbor lél parányai számára anyagi megnyilvánulást teremt, akkor azok részére alkot létteret, nem titkolva, hogy az bizony
valódi csatatér. B.T.430. „…mond el Uram mi az
anyag s mi az örök csatatér - mi a tudás s ki ismeri
ìrd le ezek lényegét 431. tudd meg Jas hogy lényeg
a lél mi befödi küzdőtér - aki mindezt felismeri annál van a bölcsesség 432. mindezeknek ismerője egyedül csak Én vagyok - ott a tudás ki belátja anyagot s tért áthatok 433. halld röviden mi e minden
hogy születik s miből áll - hogy változik mint alakul
nemlét létbe miként vált 434. a védikus szentìrások
mindezt sokszor leìrják - föld vìz lég hő tér ész értés és a hamis éntudás 435. érzékszervből öt fogadó öt cselekvő és az agy - összest együtt megtréfálja
jó szeszély és nemjó had 436. van még érzékszervek tárgya s mindez együtt kölcsönhat - vágy düh
öröm bú mi gerjed s hatás ami együtt van…” -majd
később mintegy ismételve- B.T.461. „…teljes vagyok önmagamban épp ìgy teljes minden lél – bármiben is tartózkodik nem övé a cselekvés 462. bár
az anyagtérben lakik mégsem érinti meg az - lehet
lélnek bűnös burka ő mégis tiszta marad 463. naprendszert Nap beragyogja éppìgy tesz a testtel lél a létforma általhatott pompázatos csatatér 464. ki
meglátja különbséget lényeg és a test között - közelebb jut Legfelsőbbhöz mert lélt lát anyag mögött
…” - az ilyen személy értelme által felfogja a MINDEN mindenhatóságát, megérti kötelezettségeit.
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kerüld minden vallás útját egyedül Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak bízzál Bennem csak ne félj
Nem tud(hat)juk milyen világképpel, hittel és/vagy
vallásossággal bìrtak az As -ős-jász- elődök, de a
Bizalmas Tanìtásból világosan lát(hat)juk hogy a
több mint ötezer éve lezajlott Kuru mezei ütközet
után árván maradtak páratlan kincsben részesültek
Jas Mesterük zarándoklata által. Jas útja során (lásd
BBB. „Jas útja” - cìmű ìrásban) háromszor rebegte
el bánatát és tanácstalanságát, elsőnek a hegyoromnak, másodjára az erdei remetéknek, majd a kìvánságteljesìtő asókafának. „…Jas vagyok én jászok vére, elmondom hogy mint járt népem, el hogy tudja
fű fa virág miként tréfált meg a világ. Hadba mentek jó vitézink, barátokat hogy megvédik, de a csata
végső harc volt nem tért haza egy se abból. Mért e
sújtás mi lesz eztán, ki mondja meg mi vár reánk ?
...” - mely szavakból annyi biztosan kitűnik, hogy
jász eleink egyként fordultak természeti képződményekhez, fűhöz, fához és virághoz. E szerint volt
képzetük mindenek egylényegüségéről. Tehát a lél,
mint vallásbölcseleti fogalmi kör nem volt ismeretlen előttük. Nagy súlyú kérdés(ek) esetén nem vajákosokhoz, vagy különféle jövendőmondókhoz fordultak, hanem értelmüknél fogva hiteles forrást kerestek. Mindebből kitűnik, hogy hagyománya volt a
Mester - Tanìtvány viszonynak. A tanácstalan Tanìtvány Mestert keresett. A kérdés súlya hatással
volt a Mester „minőségére” mely ’minőség’ nem
rendi-, vagy rangi kérdés, „csupán” annyi, hogy mindig a szükséges és elégséges válasz megtalálhassék.
Egyszerű kérdésekre elégséges válasz lelhető -ma
is- a szemlélődő természetfigyelésben. Az „Amint
fent úgy lent…” „párja” az „Amint kint, akként bent”
és megfordìtva. A külső körülmények hatnak a belsőre, mìg a belső állapota vonzást- vagy taszìtást
fejt ki környezeti hatásokra. Az As városállam India
és a későbbi Perzsia között helyezkedett el, a mai
Afganisztán É-i peremén Baktriában. DK-ről a
Hindukus és nyúlványa zárta el az Indus völgytől,
D-ről Afganisztán sziklás vidéke az az alatt elterülő
(Beludzsisztáni) bőtermő térségtől, NY-ról Pártia,
Média, mìg É felé a nyìlt Turán Alföld volt a szomszédsága. Ebben a környezetben a zárt, ugyanakkor
szellemileg nyitott As nép mindig megőrizte eszméit. Ha hatással lehettek is képzeteikre a környező
kultúrák, bizonyára rendelkeztek saját világképpel.
A kor tanìtása nem támogatta a helyváltoztatást.
Nem félelemből nem vándoroltak idegen tájakra,
de tudva, hogy ahova ember születik az a honja.
Számára az rendeltetett. Bár szinte a legalkalmazkodóképesebb létforma az emberi, amikor az egyre
bővülő népesedés kezdett határokat szabni szabad
mozgásnak, kényszerüvé vált a „röghözkötöttség”.
Persze nagy birodalmak még klimatikusan is különböző tájakat fedtek le, ám az As városállam szilárd

bázist nyújtott az ott élőknek. Bizonyára nem ok
nélküli, hogy amikor „nagy tanácsra” volt szükség,
akkor Jas nem D, NY, vagy É felé vette az irányt,
hanem Napkeletnek. Tudták, hogy az Isteni tudás miként a Nap- Keleten kél, Nyugat felé pedig hanyatlik. Az É-i és D-i „terjeszkedés” megváltoztatná a Földbolygón belüli szélességi mozgásteret,
márpedig jász sosem hagyja el az É-i Félteke felezőjét, mint egyfajta középutat. Keleten pedig a
korai Ind civilizáció volt. Némi adalék az elektronikus országútról: „Az ókor egyik leghatalmasabb
birodalma az Indus-völgyi, más néven Harappa-civilizáció volt. Az Indus-völgyi civilizáció történetéről sajnos nem állnak rendelkezésre ìrásos források. A régészeti leletek tanúsága szerint az i. e. 4.
évezred folyamán az őslakosság településein megjelentek a nyugati és déli irányból érkező bevándorlók; a birodalom -amely a mai India, Pakisztán, Irán
és Afganisztán területére terjedt ki- fénykorát i.e.
2.500 és i.e. 1.700 között élte. (Bő ezredévvel az As
városállam virágzása után !) Ekkor itt lakott a világ
népességének mintegy tìz százaléka, azaz ötmillió
ember. A hatalmas sétányokra emlékeztető utakat,
az út mellett kialakìtott szennyvìzrendszerrel együtt,
a kohóműhelyeket, s a többszintes téglaházakat háromezer évvel ezelőtt kezdték hátrahagyni a városokban élők. A Harappa-civilizáció mindennapjairól keveset tudunk, de még kevesebbet a birodalom
hanyatlásának okáról: valószìnű azonban, hogy a
majákhoz hasonlóan az ázsiaiak sorsát is a klìmaváltozás pecsételte meg; a csapadékmennyiség csökkenése miatt az emberek már nem tudtak elegendő
élelmiszert előállìtani a lakosság élelmezéséhez.”
Nota bene, elindult a Kali juga (ismérveit lásd több
helyen a B.T. 4. 21. 78. 95. 101. 165. … hozzáfűzéseiben) Ős jász ahogy nem hagyta el az „arany
középutat” -vándorlásai során sem- szellemiségében is hű maradt sokáig a Jas által hozott Isteni tanìtáshoz. Mikor a kutató ember megkisérli visszakeresni/megfejteni a mai jász jelleg/jellem gyökereit, elkerülhetetlenül le kell hántani az évezredek
rárakódásait. A kapható eredmény nem azt jelenti,
hogy korunk jász jellege olyan, de ha ősit keresünk,
akkor nem szabad megrekedni idők hordaléka között. Jász számára nem szorul bizonyìtásra, hogy
egyedi sajátosság. Nem ilyen, vagy olyan, vagy ha
ilyen s olyan is, az nem veleje leglényege, csupán a
kor manìrja. Jász sosem fél(t) és nem maradt el az
Isteni oltalom, hisz él(ő). Vehet magára bármilyen
maskarát (maszagéta, alán, szarmata, hun, szkìta,
roxolán, aorsz, kun, magyar vagy bármi más), ál
mögül is sugárzik a való(di). Ami elhagyhatatlan, az
az Isteni elrendezések folytán működő hovatartozásban azon egész-rész, amiből az egész a jász.
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tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják hallani - ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani
Sok szellemi iskola titkolózik. Ez egyfelől gyermeki
varázst kölcsönöz (minden izgalmas ami titkos hát még ami tiltott) de ugyanakkor tapintatos is,
hogy a másként gondolkodókat ne zavarja. Persze
azért a legtöbb tan ugyancsak türelmetlen, mi több
erőszakos, és térìtő magatartását vérmérséklete szerinti buzgalommal gyakorolja. Arra pedig mindegyik felekezet megtalálja a maga indokát, hogy miért gondolja magát felhatalmazottnak arra, hogy
képzeteit másokon keresztül erőltesse. Szó szerint
tűzzel, vassal ! Azért akadnak fondorlatos iskolák
is, melyek mint ha semilyen erőszakot nem gyakorolnának, ám élve az emberi gyarlósággal, akaratukat azok meglovagolása által viszik keresztül. A tudatlan sokság észre sem veszi, hogy kinek a zenéjére táncol. Még örül is, ahogy vesztébe rohan. Ez
napjainkban jól megfigyelhető. Hiába az „Akinek
nem inge…” az ember mégis mindig belekotyog
(na) olyasmikbe is, amik igazából számára inkább
kerülendőek volnának. Nem tartozik rá. Mikor a
kötelességről esett szó, nem csak annak teljesìtésén
van a hangsúly, de -kimondatlanul- azon is, hogy
„Eddig és ne tovább !” - Már megint a szervek sejtjei féle példázat kerül elő, miszerint mindegyiküknek megvan a rendelt helye, ottani feladata, de nem
más, nem több. Ennek analógiájára azt is mondhatnánk, hogy ember ahova születik, egyrészt annak
oka van, másrészt ott van tennivalója és nem másutt. Ott és az ami küldetése. Nem volt véletlen az a
régi Keleti regula, hogy lelki törekvő még szülőfaluja határát se hagyja el, mert már attól elesetté
válik. Ennek követéséhez persze erős megvalósìtottság kell(ene) arról, hogy minden élet egy élet a
sok közül és mindegyikben azt kell elvégezni, ami a
tisztulásban segìt, de csak azt és nem ami szennyez.
A vándorlás sosem tisztìt, ha más nem az út pora
csak belepi az utazót. Makacs szennyezők (tévtanok, hibás gondolatok és ami nem tartozik a gyakornokra) csak alig-alig mosható le, miközben jól
tudjuk már, hogy semmi nem múlik el nyomtalanul.
Hiába múlik, nyomot minden történés hagy maga után. Miként viszonyul ehhez a letelepedés nélküli nomád élet ? Számukra a hely -elrendelten- tágabb, ugyanakkor teljesen természeti környezet, nem karmatömegekkel terhelt ember-alkotta. Amìg nomád
megmarad azonos klìmájú, flóra s faunájú vidéken,
addig „otthon” van. Ez az azonosság vonatkozik
(Föld)szélességi övre, vìzrajzra és domborzatra, tengerszint feletti magasságra is. Gondoljunk csak bele
a magashegyvidéken élőkre. Még szervezetük is másként működik az oxigénhiányos közegben, mint másoknak. Hogy emberi nyughatatlanságot megérthessük lényegalkotójáig kell visszamenni. Adódik a
kérdés; - Ha lél nem ide valósi -hisz nem anyagi, ha-

nem lelki lény- akkor mit keres itt ? Nemegyszer került már szóba; tudja magáról hogy Ő Isteni és szeretne Isten lenni. Nem csak olyan, de AZ. Uralkodna és nem szolgálna. Isten helye azonban -öröktől s
örökre- foglalt ! Az uralkodási vágy lelki szinten is
komoly kihìvás, nem véletlenek azon Felsőbb Irányìtók, Akiknek lényegalkotó lél-jeik nagy hatalomra, befolyásra vágytak, ezért kapták azt a létforma lehetőséget. Mivel az Irányìtói (Fél/ig/Isteni) pozìciók száma messze kevesebb mint a többi létezés és
létforma, hát az ilyen sorsra jutottaknak abban kell
(meg-ki)élniük törekvéseiket, amibe kerültek. Mivel
a legnagyobb szabadságfokú létforma -itt- az emberi, ìgy emberként próbálunk istenkedni. Van aki
hìrnévben, más hatalomban, megint más javak tömegében, a legtöbben pedig élvezetekben kìvánnak
eleget tenni uralmi késztetésüknek. B.T.520. „…
fogyhatatlan törekszenek mámorosan élni meg gőgöt dühöt hiúságot állatias életet 521. örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók - élvetegek
kéjre törők minden fölé azt rakók 522. minden vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg 523.
mindent kapok mit akarok mondják s holnap is ìgy
lesz - mind az enyém sőt még több is nap mint nap
csak ezért tesz 524. egy ellenem lám legyőztem ìgy
jár majd a többi is - hatalmas és tökéletes szerencsés úr ìgy hiszi 525. nemes ősök sarja vagyok
hozzám nincs ki fogható - majd áldozok ha kiéltem
mind amire vágyódok 526. megkülönböztetés nélkül káprázatba burkolva - vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét pokolra 527. kétes biztonságnak
dölyfe áláldozat s hamisság - ez mi útjuk sötétségük
számukra vallásosság…” - ugyan mi dolga volna
MINDEN-tudatúnak ilyen eltökélten hìvő emberekkel ? „Hitében kell tartani” szólt Úr Balarám.
BBB. „Vagyunk elébb” -részlet- „…nem lesz nyugság nem lesz béke mìg el nem hagy ember képet járja járja örök útját nem merìti tudás kútját - ostobán él nem lel tudást csetlik botlik bután sután meg meg csalja minden érzék nem hagyja el ember
lépték - ott keresi gyökérzetit ahol nem volt soha
neki - nem tudja hogy örök léte nem emberi isten
féle - ilyen létnek pedig sora nem e földi nem ostoba - itt ha bölcs akkor csak tanul remény szerint talán okul…” - „Kik nem bìrják hallani” B.T. 528.
„…szabályozott élet nekik lenézendő gyakorlat - csak
hatalom birtok élv ár istent is megtagadva 529. mivel ilyen természetük új létük sem lehet más…” ám Isten kegyes és adja a sok-sok életismétlés lehetőségét, hogy amit egyikben elrontunk, másikban
kijavìthassuk - ha tudunk róla. Mìg tudatlanok és
fegyelmezetlenek vagyunk, addig nem a Bizalmas
Tanìtással kell foglalkozni, van más is bőségesen.
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azoknak akik híveim bizalommal oszthatod - ha így teszel Engem szolgálsz Hozzám érsz majd utadon
Avatár Balarám tanìtása azokhoz szól, azokkal-,
vagy azok számára osztható meg, akik túljutottak
már ateizmuson, túl anyagelvüségen, személytelen
szellemi irányzatokon, sőt a Fél(ig)Istenek világán
is, elérve a Személyes Legfelsőbbhöz. Ők már ott
állnak a MINDEN-tudat kapujában. Az abban való
haladás „technikája” a régi-, jól bevált Mester - Tanìtvány viszony, aminek lényeges eleme a kérdés.
Ha nincs kérdés, a Mester nem szól. Leg üdvösebb
a Mester személyes jelenléte, de gyakorta a gyanútlan gyakornok nem talál Mestert. Ennek oka, hogy
még nem kész a Tanìtvány arra, amiben a Mesterre
volna szükség(e). Még büszke. Még sokat gondol
maga felől. Még kérdései is inkább kérkedők, mi
több gáncsoskodó okvetetlenkedések, fontoskodó
tudálékoskodások, alázat helyett. Idézzünk ide egy
korábbi hozzáfűzés részletet; a B.T.246.-hez: „…
Szinte nincs olyan kérdés, amire csak egy kizárólagos válasz van. Különösen igaz ez az emberi gondolkodás szempontjából, amikoris ugyanazon válaszhoz számtalan út és sok-sok magyarázat vezet
el. (Mint a „rossz” diák, aki ugyan tökéletes megoldást mutatott be a matematika tanárnak s mégis
egyest kapott, mert nem olyan úton, módon jutott
az eredményhez, ahogy azt a regula megköveteli.
Nyilvánvaló, hogy az ilyen módszer messze áll a pedagógia kiterjesztett értelmezésétől.) A jelzett indirekt tanìtási technika a leghatékonyabb eljárás arra,
hogy a gyakornokot tevékenységre és gondolkodásra késztesse, miközben a cél nem a ’hatékonyság’
hanem a szabad gondolat. Az a fajta „liberalizmus”
ami annyit tesz, hogy gondolkodni szabad ! Sőt.
(illiberalizmus = a gondolat sem szabad) A nyitott
gondolat segìtségével a tisztuló elme kezd olymódon rendszerezni, megkülönböztetéseket tenni, amitől az egyén világosodni fog, ha a megvilágosodás ugyan még messze is van. Pl. a zen buddhizmusban a ‘megvilágosodás’ szót használják a japán
szatori kifejezés fordìtására, amely a szatoru (jelentése: ‘tud’) igéből származik. Hogy miért, annak
oka volt. A szatori szót általában a valóság valódi
természetének belátásának megtapasztalására használják. Ahhoz hasonlìtják, mint amikor kinyitunk
egy ajtót. Azonban egy ajtó kinyitása egyáltalán nem
ugyanaz, mint az ajtón belüli dolgok megtapasztalása és különösen nem az ajtón való belépés által az
ott tapasztaltak megélése. (BBB. „Ajtók terek” -részlet- „...ajtók ajtók - csukva mind - ajtókon nincs tábla kilincsét kulcs nem zárja - hát nyitom bátran nyitom de már bánom - be vagy vissza a jót el hogyan
találom - belépek - milliárd lét tér ember megannyi
lény csinált rakott vagy csak kitalált számtalan kép a bátor előre lép de megbotlik elakad taszìtja vágy
és kéz százfelé - kapkodom a fejem fognak gépek

kezek - mi jó mi árt tudni nem lehet - sìrnék futnék
vissza vagy megállnék gondolni jóra rosszra de a
láb egyre csak visz tovább mìg a minden árad rám eltévedtem - hol van hazám - hol van hazám mi otthon hol békében örökre egy vagyok…”) - mert a lelki törekvő a kereső ember. Még azt sem tudja mit
keres, csak érzi, hogy valami nincs rendjén, valami
hiányzik s jönnek a pótcselekvések, értelmes lét helyett az érzékkielégìtések, meg vágyaknak garmada.
A kiművelt intelligencia révén azonban lehet válogatni, mi ’jó’ mi árt. A ’jó’-t üdvös követni, mert
tisztìtó, a ’szeszély’- s ’nemjó’-ról le kell(ene) mondani, annak kinek magasabb célja van. Aki csak világhìrű szeretne lenni, gazdagok leggazdagabbja, hatalmasok hatalmasa, annak nyitva a játszótér, lehet
lökdösődni, más szemébe homokot szórni, lehet a
játékszerekről másikat letaszìtani. Nem véletlenül
hangzik el még a magaspolitikával kapcsolatban is,
hogy mint az óvodások, tiszta kisdedóvó játszótér !
És nem túlzás. Ahol valódi értékek félretéve, hiú érvényrejutás a késztető, ott lemondásról még beszélni is bűn. Régi fáma, hogy túl sok az emberi
szenvedés. Miért ? Ha van, miért engedi mindezt
Isten ? Azért engedi, mert Ő a megengedésben is a
Leg. Alig-alig korlátoz, ha csak az ember egyéni
teljesìtőképességét nem tekintjük korlátnak. De látható, hogy az ember sokat bìr. Bìrja a helyváltoztatást, hellyel-közzel az alkalmazkodásokat. Megtelepszik szinte mindenütt, szaporodik, túl és zsákmányol ki mindent s mindenkit. Az aki alkalmas és
képes rá. Mert azért nem mindenki élősködő…” - a
parazita lét lelki embertől távol áll. Lelki értékeket
keres és nem anyagi/testit. Az értékek útja pedig
elkerülhetetlenül a MINDEN-hez vezet, legyen az
bármìly kacskaringós. A MINDEN hìve nem éri be
kevesebbel, mint a Legfelsőbbel, miközben anyagi/
testi valóját olyannyira lecsupaszìtja*, hogy a világi
szemek már észre sem veszik. Neki már nincs itt dolga. B.T.45. „…tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz 46. ki eltökélt és figyelmes nem
csapong ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el nem
téved higgy nekem 47. nem szédìti mézes szóval
misztikus édelgetés - nem gondolja semmiképp sem
hogy más nincs csak szép remény…” (* B.T.437. „…
alázat és a nem ártás hìján levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak
Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt
fiat rokont társaságot kerülve…” - hangzanak a valódi ’tudás’ ismérvei.) Akik ezen az úton járnak azokkal bátran megosztható a B.T. Isteni Bölcselete.
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Számomra nincs kedvesebb mint ki e tudást megosztja - őszinte lelki törekvőt sötétségtől megfosztja
Az „őszinte lelki törekvő” kb. úgy ìrható körül,
hogy lelkiekben törekszik. Lelkiekben és nem anyagiakban (ami nem csak pénzt jelent !) Hiába tudjuk
hogy Isten önfényű, hiába hirdeti nem egy vallási
iskola, hogy Isten a fény, egyik megnyilvánulási formája a világosság, a sötétség mégis tobzódik. A
szellemi sötétség. Ezredévek óta kisérli meg az emberiség világunk-, önmagunk- s a körülmények (megfel)világosìtását, mégsem akar látszani. Nem, hisz
sötét(ség) van. Világosban minden világos. Ahol
sötétség van, ott a legtöbb dolog nem világos. A
fohász sem ok nélküli: „Om ajñāna-timirān-dhasya
jñānāñjana-śalākayā caksur unmīlitam yena tasmai
śrī-gurave namaha” ≈ OM – Tisztelet hódolat, Lelki Tan Mesternek, nemtudás sötétjét tudással oszlat
el. Azonban hiába Tan, hiába Mester, a tudatlanság
sosem fog eloszlani magától. A sötétség nem fog
csak úgy megvilágosodni. Kell hozzá keresés. Kell
megfelelő tan és legszerencsésebb a megfelelő Mester. Maga magán ember alig(ha) képes segìteni. Persze a nagy kérdés, hogy érett-e a tanuló s mire? Tudjuk, hogy sok(féle) tanìtás forog -akár még- közkézen/közszájon (is), de kinek melyik a megfelelő ?
Tisztában vagyunk azzal, hogy ki hol tart lelki evolúciós fejlődésében ? Leginkább nem. A tiszta istenszeretetet akadályozó körülmények a sötétség oszlatásában is gátat képeznek. 18 hátráltató körülmény, ami akadályozza a tiszta istenszeretetre törekvőt (Bhaktivinod Thakur - Sri Krisna-szamhita
cìmű könyvének nyolcadik fejezete -Krisna kedvteléseinek szimbolikus jelentéseire történt rávilágìtásainak- felhasználása alapján.) Ha a lelki törekvő
követi a szabályozó elveket, gyakorolja magát a
szent nevek zengésében, elenyészik minden olyan
nemkìvánatos tulajdonság, mely hátráltatja. A szìv
megtisztul, az isteni segìtség sorra győzedelmeskedik a törekvő előtt tornyosuló akadályok felett. A
tiszta istenszeretet beteljesedésének tizennyolcféle
akadálya van. 1. Hamis tanìtó. A tanìtó úgy táplálja
a tanìtványát, miként anya a gyermekét, ám az élvezet és az önös üdvösség tanìtói méreggel etetik
követőiket. A hamis tanìtások tévképzeteket keltenek, és az által mérgeznek. 2. Hamis érvelés. A megtévesztő-, hamis érvelés, továbbá az értelmetlen viták, elragadják az értelmet, s az ember józan eszét.
A józan észt az érzés, az érzelmi beállìtottság nem
képes pótolni. 3. Értelempusztìtás. Értelempusztìtó-, felesleges terhet jelentenek a régi és új megrögzött szokások, mindaz a lom, amivel Isten helyett
töltjük meg szìvünket. A szentìrások útmutatásai szerinti szabályozó elvek követése hasonlóképpen nehézséget, terhet jelenthet, mert ha nem látható azok
jelentősége, akkor csupán formálisan gyakoroltak,
ìgy később esetleg mellékesnek tekinthetőek, és el-

hagyják őket. Az életvezetési szabályok jelentőségének felismerése -tehát- az értelem zúzza szét az akadályokat. 4. Gyermeki hibák. A lél(-ek) természete szerint józan, ám a test összezavarja - az ebből fakadó ragaszkodás a lél(-ek) gyermekbetegségének tekinthető. Ilyenek az „én”-hez és az
„enyém”-hez való ragaszkodás, valamint az ebből
eredő hátráltató tettek és -gondolatminták. 5. Képmutató vallásosság. Azon iskolák követői, (ahol csupán az odaadás) külső jeleire fordìtanak figyelmet
álszentek, s nem (ébredhet bennük) tiszta szeretet.
A képmutató ember másnak akar látszani, mint ami
valójában. A képmutatást a tiszta értelemmel lehet
elpusztìtani. 6. Züllöttség és az erőszakosság. A tisztátalan, bűnös életvitel mindent elnyom. Magunk akaratának keresztülvitele is erőszak. 7. Sokféle tan
vizsgálata. A törekvő elveszve érezheti magát a sok
tan számtalan véleménye között, amelyek még a
szenteket is megtévesztik. 8. Tompa értelem. A
tompa értelem fölött csak maga a lél(-ek) képes úrrá lenni. Aki csak intellektuális témának tekinti a védikus szentìrásokat, és az azokban rejlő tiszta tudás
nem a szìvéből jő, annak az elméje tompának nevezhető. A világi értelem úgy viselkedik: még ha esetleg tanulmányozza is a szentìrásokat, hogy azokat csupán intellektuális értelemben értékeli, s ìgy
nem érinti meg szìvet. 9. Szabályozó elvek követésének elhagyása. Érzékeket szolgálva egyesek elhagyják az áldásos szabálykövető odaadást. Az elhatározásában ingatag hivő feladja a szabálykövetés útját,
mert a legyőzhetetlen érzékek úrrá lesznek rajta. 10.
Gonoszság. A gonoszság, a rosszakarat számtalan
formáját jelenti. A rosszindulat gonosz tettekre sarkall. 11. Viszály. A viszály, a vita, a mások véleményével való ellenkezés, a szembenállás, a más közösségek iránti gyűlölködés, a mások által tisztelt
vallások megvetése felemészt minden nemes törekvést. 12. A személytelenhitűek lélek-tolvaj mentalitása. Az ateizmus- és a személytelen üdvösség csillogása szìnleg a lél(-ek) szolgálatában áll, de mégis
csábìtó lélek-tolvaj mentalitást eredményez. Elfedi
Istent és Isten-, valamint a lé(-ek) személyes voltát.
13. A tettek gyümölcsét szem előtt tartó félistenimádat. A sokistenhit, és a különböző viszonzást vágyó rìtusok, az azok gyümölcseiért sóvárgó félistenimádat szimbóluma. Az elvárások támasztása a szeretet legfőbb ellensége. A belátó törekvő Istennel
szemben sem támaszt semminemű elvárást, miként
Ő sem teszi ezt velünk szemben. 14. A tolvajlás és
a hazudozás. A hazug és tolvaj mentalitás megtestesìtői nem haladnak. A tolvajlás nem csupán mások javainak elvételét jelenti, de azt is, hogy ne vegyük el azt aki másnak kedves. - Miként a 631. és
632. szakasz összefügg, úgy folytatódik a 18. gátló.
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e Bizalmas Tanításra ki figyelmét fordítja - értelmével imád Engem s él a MINDEN-tudatban
Folytatva a sötétségoszlató Isten-szeretetet gátló körülményeket: 15. Megfeledkezés önmagunkról, valódi kilétünkről. Némelyek a tiszta szeretet örömét
fokozandó itallal-, vagy más mámorìtó szerrel próbálkoznak, ám ez tévút. 16. Az élvezetvágyból, álszeretettel elnyert tekintély. A józan ìtélőképességet
sosem szabad elhagyni. A hamis tekintélyek is csak
józansággal ismerhetők föl. A józanságot és megalapozott tekintélyt Balarám jelképezi. Balarám megszemélyesìtője a Guru. 17. A személytelenben való
feloldódás vágya. A szìv örömét a személytelen üdvösség iránti vágy elnyelheti. (eggyé-válás) A tiszta
istenszeretetre törekvő megszabadul ettől. 18. Alábecsülni a Legfelsőbb Isten személyét. A tiszta istenszeretet erejében bővelkedő, saját kiválóságának
tudatában levő ember olykor gonosz értelemmel alábecsüli a személyes Istent. Ez a kiválóság hamis
érzete, mely a sikeres törekvőre leselkedik. - E tizennyolc hibát-, a tiszta istenszeretetre törekvő szìvében támadó ellenségeket a szabályozottság és a figyelem pusztìtja el. Az akadályokat a maha-mantra
és a szabályozott élet eredményeként maga a Legfelsőbb hárìtja el, a -Balarám képviselte- józan ész
megőrzésével, amit a törekvő mindig tartson szem
előtt. A tisztulásban hátráltató körülményeket többnyire a Legfelsőbb érzelmi-, érzésbeli aspektusa (Krisna) győzi le. Ez azt jelenti, hogy a szabályozott életvitel útján követett tiszta istenszeretetre való törekvés gyakorlása révén, ezen akadályokat maga a
Legfelsőbb hárìtja el. A tompa értelem ellen (Balarám) a józan ész nyújt segìtséget s ìgy a tiszta értelem, a lél(-ek) maga lesz úrrá. S ìm láthatjuk, hogy a
két szakaszra nyúló Thakuri bölcs meglátás menynyire összecseng a B.T. szellemével, gondolatiságával, ajánlásaival. Nem oktalan hát lelki törekvőnek
figyelmét a Bizalmas Tanìtásra fordìtani. Leginkább
azoknak, akik az értelem felöl közelìtenek. Hisz;
B.T.123. „…csapongó érzékek felett ész s azon az
értelem…” - az érzékek az érzelem világa, mìg az
ész az értelmező képességé az intelligenciával, ami
már-már az értelem. Valamit megérteni mindig magasabb rendű, mint valamit megtanulni, bemagolni.
Értelem nélkül lehet sokmindent követni, de az ilyen követő nem érti hogy mit is tesz. Lehet, hogy
érzi, de hogy mit az leginkább kifejezhetetlen. B.T.
341. „…Tőlem jő a tiszta tudás kétségtől ment értelem…” - azaz Isteni eredetű a tiszta értelem, miként Maya dévi, azaz Illúzió Istennő által uralt a zavarodott értelem. B.T.69. „…ha az ember érzékeit
szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét
átöleli 70. ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki
indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad
…” - ( Tükör által homályosan - mikoris piszkos a
tükör. ) B.T.613. „…isteni lél abban ébred aki érte-

lemmel él…” - aki nem értelemmel él, abban nem
ébred fel a lényegalkotó Isteni lél ? Nem tudhatjuk,
de az Úr arról nem tesz emlìtést. Már tudjuk, hogy
minden ember leglényege, valódi kiléte egy-egy egyedi lél. Mìg ember születő s halandó, addig a lél
megszületetlen, ìgy hát örök (miként nincs kezdete,
vége sincs !) Nem csak hogy örök, de teljestudású
is. E teljes tudásnak hiába részese minden lél, befedettségük szerint(i mélységbe) van elrejtve. (Mindezt nem úgy kell elképzelni, hogy a végtelenül parányi lél-ben egy végtelenül nagykapacitású memóriaegység van beépìtve, hanem úgy hogy a mindent
átszövő Mindátható /ami a MINDEN személytelen energiája/ -a MINDEN-en belül- egyfajta lelki
hálózatként összekapcsol minden lél-t.) Tehát amelyik lél kevésbé van beburkolva (leárnyékolva a maga sötét anyagi/testi vermében) az ama teljes tudását meg tudja villantani lelki ember számára. Az
ilyen személy legelőbb is tudatos Isten, a MINDEN,
a Legfelsőbb felől. Tudja, hogy B.T.190. „…MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt
…” - tudatos Istenről és tudatos annak parányairól,
Akik az Ő másai. Egyik sem Isten, de mind olyan.
Ember -sajnos- sosem lesz olyan, hisz zömmel anyagból van, ami meg buta*. (hiába szól a fáma arról,
hogy -valakik- Istene saját képére teremtette az embert - csak sajnálat illeti az olyan Istent, Aki olyan
mint mi !) (* értsd: anyagi alkotóelemeink Isteni
parányai olyan szoros burokban/kényszerben vannak, hogy tudásuk sosem tud felszìnre jutni. Gondoljunk egy atomra, bármely elemi részecskére, de
akár sejtek, molekulák lényeg-alkotóira, vagy az ösztönlényekére -amilyenek emberek között is bőséggel akadnak ! - ezen parányok Istenisége fogságban
van.) B.T.191. „…mindig változó világban minden
mindig változi…” - hisz anyagi megnyilvánulás,
melyben -magával a világegyetemmel együtt- mindennek kezdete van, ìgy vége is lesz, miként minden változásnak. Itt egyedül a változás örök. Bárhogy változik is a világ, úgy a szìv-, miként az ész
embere is a boldogságot keresi egyre. B.T.192. „…
igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait 193. érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről - hiszen tudja
lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből…” 195. „…
nincs itt mit tanulni annak ki lényegről tudatos - aki
nem fél aki túl van vágyon és a haragon…” - amihez az út az értelmen át, a szabályozott életvezetéssel, az alázatos Isten-szeretet révén vezet. Hiába
mondták a messzelátó ős-bölcsek, hogy az itteni
boldogság csupán a szenvedés hiánya, azért az Úr
megsegìti hìveit. B.T.225. „…aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel - bűntelen lesz s érintetlen nem téveszti semmi meg 226. ilyen hìvem már itt boldog…”
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aki hittel hallgatja ezt azt is éri szent tudás - lényeg lénye boldogan él újabb létben feljebb száll
Bármennyire „passzìv” is a lél, embertestben reagál a
test (beleértve a gondolati sìkot is) viselkedésére. Ha
ember ’jó’-t cselekszik lényeg lénye, a lél örül, ha
’szeszély’ foglya, lél gyanakszik (- Mi lesz ebből ?) ha
pedig ’nemjó’-t tesz anyagi ember-burka, akkor szomorú. Gyakran kérdezik mire jó a Hari Rám Hari
Rám Rám Rám Hari Hari mantra gyakorlása ? Mikor
lelki törekvő (de ha akár bárki) a Hari Rám mantrát
vibrálja, az a lél számára simogatás, remény hogy az
ember-burok talán segìt kiszabadulásában. Így a Bizalmas Tanìtás szavai sem múlnak el nyomtalanul lél
felett, örömmel tölti el hogy ilyen hangvibrációk,
vagy gondolati hullámzások veszik körül s nem fogságban tartók. Ahhoz hogy minél tisztább képünk
lehessen a lényegről, mindenek lényegéről, érdemes
összegyűjteni a B.T. „hivatkozásait” lél tulajdonságairól, viselkedéséről, jellemzőiről. B.T.29. „…lél a szilárd mozdulatlan ésszel föl nem fogható…” - az emberi ész sokmindenre képes, de észfölöttivel valójában nem tud mit kezdeni. Mivel az ész(beli képességek) anyagi vonzatú(ak), az anyagfölöttivel inkább
csak kacérkodik. Ám hiába tartják nagyra az észt
(köztük a MINDEN-tudat is) lelki úton (is) nélkülözhetetlen a szìv ! Fölötte állna az észnek ? Ugyan,
de csak együtt képesek lelki fejlődésre. Amit ember
meg nem ért, azt még érezheti, ha van rá tiszta szìve.
Tehát nem csak testünket, nem csak az elmét, benne
gondolatainkat, de szìvünket is meg kell tisztìtani,
hogy meg ne csaljon ! Bár B.T.177. „…lél az soha
nem cselekszik…” - mint lényegalkotó, nélküle mégsem létezhet(ne) semmilyen megnyilvánulás, hiába a
megerősìtés B.T.183. „…lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bìztat…” viszont a természet egésze és annak minden alkotóeleme (benne élők és élettelenek) egy-egy lél köré
rendelődött anyagi megnyilvánulások. B.T.190. „…
MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása
itt…” - azaz, ha a lél a MINDEN mása, akkor minden lél teljes, semmivel be nem fedett önmagában !
B.T.218. „…mikor elme lecsillapul felszìnre tör tiszta lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él…” - mely kiragadás szövegkörnyezetéből arra
a bölcs személyre utal, aki felszìnre engedte lényegalkotója Isteniségét, ami által az őstudás/ősemlékezet is segìti. B.T.229. „…tudja az ki úgy lát Engem
lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon…” 308. „…
vagyok s nem is azisnemis lásd be imìgy szólhatok vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN
mondhatom 309. miként a szél leng a térben úgy
csapongnak Bennem Ők - Én csak terük s okuk vagyok Ők sohasem veszendők 310. mikor világ nem
nyilvánul minden száll fel Énbelém - majd a megnyilvánuláskor új áradást teremték…” - ìgy jön-megy

lél-ek végtelenje. B.T.369. „…lél tudása tudománya
vagyok ki MINDEN-tudó…” 431. „…tudd meg
Jas hogy lényeg a lél…” 449. „…ami mindent áthat
lél aki nemszületett - jó szeszély nemjó s változás anyagban a hevület 450. lélvágy ok a kéjre kìnra de
nem lél a cselekvő - anyagtermészet mi késztet mozgat s hatást szenvedő 451. forma kötőerők révén
kényszerìti a testet - lényegi lény oly leplet kap mit
az érdeme rendel 452. anyag testben nem csak lél
van Mindátható is ott lőn - Ő ki enged Ő ki tanú
történést elszenvedő…” 456. „…mindaz ami itt van
mozdulatlan vagy mozgó - lél és burok kapcsolata
anyagvilág alkotó…” 459. „…aki látja a cselekvőt tudja anyag s kötés az - az lát tisztán az érti már lél a
bajban ártatlan…” 461. „…teljes vagyok önmagamban épp ìgy teljes minden lél - bármiben is tartózkodik nem övé a cselekvés 462. bár az anyagtérben lakik mégsem érinti meg az - lehet lélnek bűnös burka ő mégis tiszta marad 463. naprendszert
Nap beragyogja éppìgy tesz a testtel lél - a létforma
általhatott pompázatos csatatér 464. ki meglátja különbséget lényeg és a test között - közelebb jut Legfelsőbbhöz mert lélt lát anyag mögött…” 467. „…
személytelen energiám ezen világnak Anyja - tőle a
test lél meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja 468. jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait - testi burok ìgy képezi lélnek földi láncait…” 471. „…nemjó
sötét tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bìrja
álomban él ő a lélhez mostoha…” 473. „…három
kötőerő lél-el örök hadban áll - mikor melyik kerül
felül az gyakorol ráhatást 474. mikor szorgos hű törekvő jót segìti felülre - lél felragyog az mi látszik
harmónia egésznek…” 501. „…tudást bìró látást szerez olyt hogy meglássa a lélt - tudatlanok bármit
tesznek sorsuk csak oktalan lét…” 506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van
mind esendő csalhatatlan le nem jő…” 539. „…van
ki testét sanyargatja túl szabályzó elveken - kapzsi
álnok vágyat szìtó szenvedélyben hentereg 540. démonikus gonosz pára egyre gúzsba köti lélt - ám azon túl Engem is bánt mint ki áthatom a lényt…”
613. „…isteni lél abban ébred aki értelemmel él - szilárd elmét megtisztìtva úr már minden érzékén 614.
elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban szenvtelenül csak Rám gondol elégedett magában
615. mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül - lemond kéjről hiúságról hatalomról s egyszerű
616. odaadó szeretettel elér Engem biztosan - nem
bánkódik vágy se fűti minden lénynek barátja…” mindezeket ki hallgatja bárhogy viszonyul is hozzá,
nem múlik el nyomtalan. A lél-re gyakorolt hatás elkerülhetetlen. Az Abszolút Igazság, mint „szent tudás” mindennél igazabb. A lél pedig Aki ember-burka révén átéli mindezt, „újabb létben feljebb száll”.
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mond Jas figyelmeztél-e Rám érted amit hallottál - eloszlott tanácstalanság mért Hozzám vándoroltál
A tanácstalanság majd’ mindenkit elér időnként, amikor jó volna valakihez/valamihez nyúlni, kapaszkodót-, netán megerősìtést keresni. A jász ősbölcs
is magyarázatot keresett a történtekre és népe további sorsát próbálta megtudni. Avatár Balarám
nem fogott jövendölésbe, de több helyen is utalt a
jász nemzetség teendőire, fennmaradása és boldogulása érdekében, tanìtása során. Amit nem csak
Jasnak, vagy nemzetségének, de mindenkinek tudomásul kéne venni -ha már az Úr ìgy nyilatkozott (!)B.T.393. „…világ sora hanyatlása szólt MINDEN
mint Legfelsőbb - érintetlenség óvhatja népedet
mint jó erőd…” - eme „hanyatlás” kifejezés előtt
értetlenül állnak legtöbben. Emberiség sokasodik,
egyre többen élnek -vélt- biztonságban, gyarapszanak az ismeretek, tudomány fejlődik, az embert „segìtő” technika felfoghatatlan gyorsasággal bővül, finomodik, művészetek s megannyi „boldogìtó” emberi alkotás mind a fejlődést és nem a hanyatlást
mutatja ! - gondolja a felszìnes szemlélő. Ám legyen
ìgy, de akkor miért van az a sok gondterheltség ?
Pár egyszerű példa; mióta általánossá váltak a számolóeszköz lehetőségek, alig tudunk fejben számolni. Mióta eláraszt bennünket a gyógyszeripar
termékeivel, romlik természetes védekezőképességünk, gyengül immunrendszerünk (lásd az egyre
sokasodó allergiás- és túlérzékenységi elváltozást)
Mióta „mobilizálódott” a telekommunikáció egyre
kevesebb adatot vagyunk képesek memorizálni. Ahogy nő a médiavilág úgy sokasodik a funkcionális
analfabéták száma, akik képesek ugyan ìrni olvasni,
csak sem kifejezni nem tudják magukat, sem meg
nem értik amit -ha- olvasnak. Olyanról már szó se
essen, hogy amióta az emberiség többsége letelepült, épìtett terek közé szorìtotta élet-, tanuló-, munka- és időmúlató helyét, szinte teljességgel tudatlanságba zuhant a valós természeti üzenetek értelmezésében. Nyugtalanságot esetleg éreznek, de annak
okát-, főleg pedig a (baj)megelőzést nem értik, hát
nem is teszik. Érdemes még szót ejteni arról, hogy
az ìrásosság elterjedtsége előtt a szellemi emberek
bölcseleti versszakaszok százezreit voltak képesek
megjegyezni, hibátlanul továbbadni. B.T.126. „…
szájról szájra szállt a tudás…” - Ma már a szerepjátszó szìnészek is egyre többet improvizálnak, a nem
szinkronizált műsorok feliratai pedig teljesen elterelik a néző figyelmét a sok mimika és/vagy testbeszéd sugallta mély tartalmakról, hangulati árnyalatokról. A hanyatlás tényszerűsége mellé illesztette
az Úr az érintetlenséget, mint megoldási lehetőséget. Aki úgy képes élni zűrzavaros világunkban,
hogy kötelezettségéről semmi nem tereli el figyelmét és semmi kedvezőtlenség nem befolyásolja
szellemi eltökéltségében, az képes élni a „Vele, de

nélküle” - módot. Persze ama szellemi elköteleződés nem mindegy, hogy milyen irányultságú. Már az
előrelépés az emberi-emberré* válásban, ha valaki
nem anyagi/testi elsőbbségeket ápol, állati-emberként (* a tudatos ember ! akit nem ösztönei-, érzései-, pillanatnyi szeszélyei vezérelnek !) Az ’érintetlenség’ „jó erőd” ami védelmet nyújt változások
vérzivatarában. B.T.515. „…tudjad Jas hogy Te és
néped Istentől kap jármokat…” - a „járom” szó
leginkább a kötőerők kapcsán szokott ezen oldalakon felmerülni, mint jó-szeszély-nemjó kötelék, de
itt most arra a keretre utal a Legfelsőbb, ami jász
küldetése; ez pedig az Abszolút Igazságról szóló
tudás minél hitelesebb megőrzése, alázatos és őszinte érdeklődők részére pedig átadása annak. Lévén hogy memóriánk oly sok minden feleslegességgel terhelt, még a B.T. 640 szakaszának megjegyzése is elképzelhetetlen. Így hát marad(t) az ìrásosság, mint ezredévek óta sok örökletesség. A Bizalmas Tanìtás üzenetének követésére és gyakorlására
legalkalmasabb a MINDEN-tudat. A B.T.619. „…
MINDEN-tudat általvezet útba került göröngyön
620. túljutsz minden akadályon hogyha folyvást Velem vagy - de elvesztél mikor büszkén tévtudatnak**
utat hagysz 621. hogyha elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz - néped bizony mind elveszik nyom
se marad utánnok…” - (** tévtudat a téves információkon-, téves gondolatokon- és érzéseken nyugvó anyag/test-központú ember-tudat. Emberségünk nem tévedés, de az annak -örök- lényegiségéről való ismeretek hiánya téves alapállást eredményez.) Egyet biztosan tudhatunk, jász nem veszett
el ! Hiába oldódik, hiába keveredik (legutóbb és
leginkább magyarsággal) nem csak különcködésből
gondolja magát másnak. Büszkén mondhatja, hogy
„Legjobb magyarok a jászok” - mert hogy magyarságukban is őrzik azon értékeket, melyeknek magyar
s más népek hìjján vannak. B.T.622. „…jó Jas te
mint gondolkodó ne aggódj mi hogyan lesz - nemzetséged minden tagja természete szerint tesz…” értsd; végzi s teljesìti Isten adta kötelezettségét. A
következő szakasz Jashoz szólt B.T.628. „…kerüld
minden vallás útját egyedül Enyém legyél - néped s
téged mind megóvlak bìzzál Bennem csak ne félj
…” - mely elköteleződésért nem kért Isten semmit
(hisz Önmagában Teljes !) de Jast figyelmeztette,
hogy ne szórja szét figyelmét, hanem egyhegyűen
kövesse a Bizalmas Tanìtás ajánlásait, fogadja meg
tanácsait, intelmeit s adja át azon jász véreknek, akik erre érettek. Különben is; B.T.106. „…bölcs csak
nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar…” - Jas részese volt a „varázslatnak” B.T.390. „…rettenetes fogaid közt látom népünk harcosit - Kuru mező minden hőse lánglobogva szétporlik…” - jász mégis él.
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megértettem amit mondtál lelkem nyugta eljövend - tovább viszem Szent Tanítást bízva nézünk jövőnkbe
A jövő -teljességében- ugyan kifürkészhetetlen, de
megismerve okok okát-, okozatok forrásait, értelmes ember (be)látja -akár- a beláthatatlant is. Mikor
kereső ember eddig eljut, azt mondhatja, hogy nem
volt hiába kutakodása, hisz megtudja; B.T. 346. „…
Én vagyok az okok oka…” - ahogy szólt a Legfelsőbb, majd- „…eredete mindennek…” - és ìgy folytatja; „…az a bölcs ki belátja ezt…” - s innentől: „…
mindörökre hisz Bennem…” - Istenről van szó, Aki a MINDEN. Szinezhetjük, cáfolhatjuk, akár tagadhatjuk, bármit tehetünk Vele, Ő tökéletesen érintetlen. B.T.184. „…bármit gerjeszt tudatlan lény
érintetlen Legfelsőbb…” ! B.T.139. „…teremtek
mint nemcselekvő* magamból mi végtelen2* - kit
aszerint mi a sorsa s mely jármoktól fékezett 140.
tett az engem nem érint meg3* nincsen vágyam énnekem4* - ki ìgy ismer nem téved meg látja teljes
lényegem…” - Hétköznapi gondolkodó (főleg
nemgondolkodó !) számára teljes értelmetlenség: *Teremt, miközben nem cselekszik ? 2*Magából ?
Ami/Aki ráadásul végtelen ? (Mondjon bárki olyat,
ami a végtelenen kìvül esik ! ) Már tudjuk hogy
semmi nincs hatás-vissz(a)hatás nélkül, mégis az 3*
Úrra semmi nincs hatással/vissz(a)hatással ? 4*
Mind eközben pedig Isten vágytalan ? Sosem szabad(na) összetéveszteni Abszolútot relatìvval, anyagit lelkivel, emberit Istenivel … ! Mivel azonban
lényegi lényünk, igazi Énünk -a lél- testetöltéskori
első „hagymahéj-modell” köpenye a feledése valódi
KI-létének, innentől megkezdődik hamis azonosulások sorozata egész életen át. Hiába az örök változás, van amit képesek vagyunk elhagyni, van amit
nem. Van amit elfelejtünk s van amihez életünk végéig ragaszkodunk, holott az csak mulandó(ság).
Ilyes viszonyok közepette nem csoda az örök emberi nyugtalanság. Nem tudja -valójában- KI (?)
ragaszkodik minden kedvelthez -van aki kìnjaihoz
is- és nem engedi a gátlókat. Mint ha, mikor melege
van, egyre csak újabb és újabb gúnyákat húzna magára, vagy tekerné felfele a fűtést, miközben folyton
panaszkodik, hogy már kibìrhatatlan ez a forróság.
Ezzel szemben; B.T. 607. „…az éli tökéllyel éltét ki
kötelességgel tesz … 608. kötelesség tétel közben
aki csak Engem imád - Mindáthatót okok okát tökéletes nem hibáz 609. hogyha ember hibákkal is
kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha másét
végzi tökéletesen 610. ahogy tüzet füst vesz körül
minden hibákkal terhelt - tökéletes cselekvés nincs
tedd a kötelességed 611. érintetlenséget érve nem
vágyva már semmire - ragaszkodás nélkül élve tökéletest elérhetsz…” - nincs jobb tanács. Minden
hamis azonosulás tévútra visz. Minden hamis ragaszkodás megköt, hiába a szabadságvágy. Mert
hogy a lél eredendően szabad. Szabadon választhat:

Szolgálom Istent ( ? ) vagy Szolgálom hamis képzeteimet ? Mikor itt vagyunk, akkor bizton tudhatjuk,
hogy nem Istent választottuk ! Hiába a sok fohász,
hiába ima, még lemondások garmada is csupa önáltatás, tiszta értelem nélkül és valódi tudás hiányában. Jas is értetlenül állt a korszakváltó összecsapás
végkifejlete előtt. Mi lesz eztán ? Magunk is hasonlóan vagyunk minden érthetetlen fejlemény előtt.
Ezért még mint ha lelkünk is nyugtalan volna, amikor is megint helyre kell tenni a dolgot: a lél (lényegi lényünk) nyugtalan, vagy elménk azon tréfája/káprázata, ami lelki jelensége(ke)t generál ? B.T.
14. „…ne higgy az ìly változásnak ez csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást
15. testet öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik mi szenvedés mi torzulás mind az összes testi kìn
…” - S lám, megint helyben vagyunk. Nem tudjuk
megkülönböztetni csalóka érzéseinket a valós viszonyoktól. Miért vagyunk nyugtalanok ? Mert nem
vagyunk képesek ellenőrzésünk alatt tartani a körülményeket ? Nem tudunk uralni, uralkodni ? Pedig ilyenkor adódik a legjobb lehetőség arra, hogy
tisztázatlan érzéseinket uraljuk. Lássuk be, hogy ami gerjed, az valamifajta hiú vágy; hìrnévre, hatalomra, javakra, élvezetre. Ne engedjünk a változásnak. Isten tudja; mi miért van ! Ő tudja miért van
betegség. Tudja miért van nélkülözés, miért a „katasztrófák”. Általa, de nem Tőle ! Mi ez az újabb talány ? Már tisztáztuk, hogy Ő nemcselekvő5* , tehát
nem tesz semmit. Ám mégis történnek dolgok (teremtés, univerzális változások, globális jelenségek
és ìgy tovább, mert lél parányai az Isteni kereteken
belül6* nyughatatlanul nyüzsögnek. Mind valami
„ruhát” ölt magára (egyik elemi részecskét, másik
atomot, -molekulát, -sejtet, -összetettebb lényt, Fél/ig/Istent… ) azután mint a köntössel azonosuló, teszi amit tenni képes. Ember leginkább nem
azt mit kéne, de az Úr nem áll elébe „Tégy belátásod szerint !” (B.T.625.) Az emberi vágy s tudatlan
teste késztetései (köztük a legfőbb lázìtó elme) pedig teszi mindazt ami ide köti s imìgyen itt tartja életről-életre. (5* Isten úgy tesz, hogy nemcselekszik
→ azisnemis ! – 6* a Legfelsőbb által megálmodott
szabályok/elrendezések, értsd praktikusan: természeti törvények.) Jas megértette Mestere tanìtását.
Megértette és megfogadta. Megfogadta és tovább
adta. Lelke nyugta eljövend s véreit sem tudta másra bìztatni. B.T.222. „…ezért mondom jó barátom
törekvőnek erő kell - őrizze meg elszántságát hogy
végcélját elérje 223. MINDEN-tudat megsegìti léte
bárhogy hányja is - Rám gondolva megnyugodva
hagyja önös vágyait … 225. aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel - bűntelen lesz s érintetlen
nem téveszti semmi meg…” - jász bìzik a jövőben.
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így ért véget a párbeszéd Balarám és Jas között - öreg jász meg elindulva kétséget hagy hát mögött
Az Abszolút Igazságnak már parányai is képesek
megváltoztatni az ember látásmódját. Ugyanaz(oka)t
ugyanakkor és ugyanott, elkezdi másként szemlélni,
más szemszögből pedig máshogy lehet látni. Az általános emberi gondolat -főképp az emberi megìtélés- mindig a relatìv -mihez-képest- sìkon mozog
és mert mindenki máshol áll-, máshol tart-, máshogy
lát, természetes a nézetkülönbség (bár ennek is van
eredendő ’lényege’ -forrás-oka- amit a MINDEN
rendelt el, mint kor-sajátosság, lásd: Kali juga = a
nézeteltérések kora ! Azaz nem emberi „találmány”
hanem Isteni elrendezés. Mindettől függetlenül, aki
ezt átlátja s érti, képes benne- és vele úgy élni, hogy
az ne hátráltassa lényegalkotója a lél tisztulásában !)
Az Abszolút Igazság -számunkra- végtelen és teljességében felfoghatatlan, de vannak olyan részei amelyeknek figyelembe vétele nem árt kereső/gondolkodó embernek. Ilyenek egyike az un. „lényegelv”. Nincs létezés- és nincs semmi létező lényeg
nélkül. Ez talán értelemszerű, de az már erős gyanakvásra ad(hat) okot, hogy a lényeg magasabbrendű, mint annak hordozója, vagy burk(olat)a. A
lényeg-elv lényege, hogy sosem valami halmaz hoz
létre-, fogalmaz meg ’lényeg’-et, hanem a lényeg ölt
formát. Ez a „logika” már ismert a lél vonatkozásában, ami nem csoda, hisz ’lél’ és ’lényeg’ -egyfajta teljes értékű- szinonìma kifejezések. A köznyelvi „valaminek a lényege” anyagelvű megközelìtés, nevezetesen; képzete szerint kapcsolódik-, kombinálódik-, bonyolódik, „fejlődik” anyag-halmaz s
előbb-utóbb kicsúcsosodik lényege. Ám ha a legegyszerűbb alkotói tevékenységet nézzük is, az sosem úgy zajlik hogy „véletlenül” összerak az alkotó
valamit (alkatrészeket, szavakat, képeket …) ami azután lényeget fog mutatni. (Háziasszony sem oktalanul kever-kavar a konyhában különböző alapanyagokat ötletszerűen, hanem eleve tudja, hogy
kb. milyen végeredményre kìván jutni és ha jó szakács akkor arra is jut. Ha nem jó, akkor „alkotása”
lényege: Ahogy sikerül ! Mellesleg akkor is megvan
az ok, hisz eltérés történt a szabálytól, ami szabálytalant hozott létre, mert az „alkotó” nem követte a
rendet.) Kiterjesztve figyelmünket embercsoport(ok)ra, a valamilyen alapon összetartózóknak szintén van lényege, amit nem a csoportot kitevő egyének hoznak létre, hanem azon egyéneket tekinthetjük együvétartozóknak, akik a csoport lényegének
tagjai. Tovább tágìtva a képet; FöldAnya első-hátsó-alsó-felső-bal-jobb… „fertálya” nem ugyanolyan. Tehát akit ide, vagy oda rendelt sorsa (korábbi
életeinek jutalma-, vagy büntetése !) az -ember-testben- oda „valósi” ahova születik, leginkább vérségileg akikhez születik. Érdemes elidőzni egy kicsit a
zsidó hagyománynál. Úgy tartják, hogy akit zsidó a-

nya szül, az függetlenül attól, hogy hol- s kitől fogant és/vagy született, az született zsidó, de egyezményesen elfogadott az un. „betérés” is, amikor valaki -kvázi- felveszi a zsidó vallás gyakorlását, követését. Ennek szellemében meglehetősen bizonytalan
Földi globalitásunkhoz mért „hova-tartozása” annak
aki „zsidó-földhöz” képest máshol, más kultúrában
fogant pl. nem zsidó apától és született ìgy meg. További önellentmondás, hogy a zsidók ős-Atyja is az
az Ábrahám, aki maga nem volt zsidó. (Egyes vélemények szerint Ábrahám születésekor még nem létezett zsidó nép /?/ ) Ha Ábrahám nem volt zsidó
(márpedig nem - leginkább sumérnek tekinthető akit szemitának is mondanak, mint aki a bibliai Sém
leszármazottja, azaz Noé unokája.) akkor miként lehet(ett) zsidó ős-Atya ? Ha van a zsidó-ságnak ’lényege’ (márpedig van ! mint mindennek !) akkor ez
a ’lényeg’ meg kellett előzze mindazt és mind azokat, akiknek lényegiségét alkotja. Mintegy „rárakódtak” arra a lényegiségre, melynek forrása és forrásoka, ama lényeg Istene, értsd: Fél(ig)Isten-e. Sematikusan felvázolva: ~ lőn egy olyan Fél(ig)Isten, Akinek lényegalkotója egy arra felkent, ugyanakkor arra érdemes lél. Eme lél-nek -ama bizonyos- Fél(ig)Istenként -lényegalkotója „köntösében”- az a
kötelezettsége, hogy az Általa képviselt sajátosságok
szerint „kormányozza” befolyásolja a Hozzá kapcsolódókat (tehát nem bárkiket !!! ) értsd: mindazokat,
akik lényegalkotójának olyan burokra van szüksége,
ami megfelel a Fél(ig)Isten „küldetésének” betöltésére, megvalósìtására. Zsidó esetében ez a Kali juga-, a szellemi- és erkölcsi hanyatlás elmélyìtése, amit évezredek óta kiválóan végeznek, a Legfelsőbb
elrendezésének megfelelően (ez kiválasztottságuk).
Lásd a mintegy 13-14 millióra tett zsidó szellemiségének hatását a Földi 7 milliárdra. (arányuk 0,002%
! ) Visszautalva FöldAnya „fertályaira” nem ok nélkül vannak szellemi(ségi) választó-vonalak pl. a Szindfolyó (Indus) innenső és túlsó-, vagy a Himálaja (Himalája) D-i és É-i szomszédságában. A Szind-en innen hódìtottak teret az un. ábrahámita vallások (keresztény, iszlám, zsidó, bahái) és mint térìtők vették
szellemi uralmuk alá szinte az ázsiai távolkeleten kìvüli kultúrákat, mìg Szind-en túl* hagyományozódott a sokrétű hinduizmus és a több ágú buddhizmus. (* innen ered a hindu kifejezés ≈ Szind-en, azaz Induson túli) Nagyjából a Himálaja fölötti a
konfucián és a taoista gondolat „földje”. Ugyan Jas
a Szind-en túl kapta Mesterétől az Isteni Tanìtást,
de mint azon inneni jász ős, ezredévvel előzte meg
az ábrahámita tanìtásokat. Tudott olyan alapokat
adni As városállam családfők nélkül maradt „árváinak” ami sok századon át mentette meg azokat
bármi kétségtől. Már akik Jas tanìtását követték.

________________________________________________

versbe szedte és a hozzáfűzéseket tette: Borzák Balarám Béla

Bizalmas tanìtás (Jasopanisad)
637
viszi kitartón a titkát derűs arccal egyre megy - népe hitét vissza adva ős jász tudást ültet el
A családfők nélkül maradt jász ősök hite összezavarodott. Magasan fejlett civilizáltságuk ellenére (lásd
pl. B.T. 67. és 319. szakaszaihoz tett hozzáfűzésekben idézett BBB. „Honnan hova tova” ìrás részleteit) ők is azon emberi hibába estek, hogy nem átallottak Felsőbbségeket kárhoztatni sorsuk miatt. A
teljesség igénye érdekében megjegyzendő, hogy
nem teljesen alaptalanul (?!) A „kárhozat” létrejötte
komplex folyamat. Túl mutat egyéneken, csoporton, még Felsőbbségeken is. Mindenek együtthatása az, ami pontos magyarázatot adhat(na) arra, ami
a forrás ok. De As népe is emberekből állt és nem
hibátlanokból. Ma sem múlik el bal-eset, amelyért
annak elszenvedője elsődlegesen ne másokat és külső körülményeket kezdene számon kérni, felelősségre vonni, felelőssé tenni, kiváltóként pellengérre
állìtani. Napjaink mélyen vallásos hìvei is gyakorta
kérdezik: „- Miért sújt az Isten ?” - holott Ő teljességgel ártatlan, hiába mindenek forrás-oka !
Messze van a baj a forrástól, a sokság pedig sosem
próbál messze látni. Különösen türelmetlen-, felszìnes és pörgő mai világunkban, gyors és közeli a
bűnbakkeresés. Ahhoz, hogy jász ősök ne essenek
ilyen hibába, áldásként érkeztek a Jas által közvetìtett Isteni szavak. Nem tudjuk milyen hittel-, világnézettel bìrtak As városállam lakói. Abban biztosak lehetünk, hogy nem a ma széles körben elterjedt teóriák voltak a vezérlők. Feltételezésekbe
nem bocsátkozva érdemes inkább a Bizalmas Tanìtásra ügyelni. Ennek üzenetét ismerhetjük s megfontolhatjuk feltételezhető egykori hatását és máig
szóló szellemiségét. Balarámról sem sokan tudnak,
különösen Európában, vagy az Ind kultúrkörön kìvül, de hogy személye nem volt ismeretlen a Turán
Alföldön sem, azt mi sem igazolja ékesebben, mint
a Baktriában fellelt érmén történt ábrázolása.

i.e. II. szd.-i érme Baktriából, Balarám ábrázolással.
Mindegy is, hogy miként viszonyult az akkori ember(iség) személyéhez, legalább tudtak Róla. Jas is
elvitte hìrét nemzetségéhez, a Szent Tanìtással együtt. Elültette azt az „ős jász tudást” melynek üzenete ma is aktuális. Még a legmodernebb tudományos eredmények tükrében is helytállóak a szavai.
Alig fogható fel, hogy ennyire világos és átfogó ismeretet miért fed(ett) a feledés időről-időre. Ám
hiába a szellemi hanyatlás, az Igaz Tudás forrása utat tör és tiszta, sosem lett zavaros. Központja: MINDEN Aki Személy ! Hatása, mint kisugárzás; sze-

mélytelen energia. Szerves részei lél parányok végtelenjei, Akik szintúgy személyek és ugyancsak „sugárzók”. Így szólt az Úr: B.T.250. „…minden létnek leglényege parány részem örök lél 251. tudd
hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt
és ne csak hidd 252. minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon…” -később- 307. „…mint a MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig mindent - át
de nem Én vagyok bennük minden nyugszik Énbennem 308. vagyok s nem is azisnemis lásd be
imìgy szólhatok - vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN mondhatom 309. miként a szél
leng a térben úgy csapongnak Bennem Ők - Én
csak terük s okuk vagyok Ők sohasem veszendők
310. mikor világ nem nyilvánul minden száll fel
Énbelém - majd a megnyilvánuláskor új áradást teremték 311. világkorok sora szerint jön majd oszlik
anyaglét - mindez oka éppúgy vagyok s foglalatként
adok tért 312. MINDEN önmagában teljes nem
kell Nekem semmi sem - cselekszem de nem köt
mégsem öröklétem semleges 313. nemszándékolt
akaratom természeti törvényként - állót s mozgót
megteremti okozat e mindenség…” - kristálytiszta
okfejtés, ami tovább részletez (és már több mint
ötezer éve !) B.T.379. „…csak parányom mi fenntart mindent ami itt terem…” (értsd: minden ami itt
van) B.T.249. „…megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld vìz lég hő térrész egyszer ész
értelem s hamis én* 250. ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség - minden létnek leglényege parány részem örök lél…” (* föld ≈ szilárd, vìz ≈ folyékony, lég ≈ légnemű, hő ≈ rezgés, hullámjelenség, térrész ≈ a tér /ezoterikus körökben: éter/, ész ≈ felfogó képesség, értelem ≈ értelmező
képesség, hamis én = megtévedt ön/én/azonosságtudat) B.T.497. „…e világban lél parányom anyagot ölt magára - öt érzékkel s tévképzettel kerül
örök csatába 498. testelhagyást követően mind felvesz új alakot - visszhatásit továbbviszi mint szél
virág illatot…” 51. „…réges régi jó tanácsok három
jármot beszélnek - tiszta jóság bőszült szeszély s
nemjó amit rejt e hely…” 85. „…jó és nemjó éppúgy mozgat mint késztetés szeszélyben …” -mindenek lényegalkotója; B.T.32. „…előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor minden egybe
olvad újra láthatatlan ő…” 27. „…miként elnyűtt
ruhát vet le ember s vesz fel másikat - tesz a lél is
egyre másra testi vándorlásokat…” 10. „…ami mozgat az a szent lél gyermekben és aggban is - ahogy
eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait …” - ilyes
szellemi alapokon egészen más volt a világlátás Istenről és emberről, a világról, életről és a halálról.
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Kuru mezőn mind elesve megtisztultak hőseink - Legfelsőbb Hari szavai éltették jász őseink
Kuru-ksetrát, D(h)arma-ksetrának is nevezik a Kuru mező után (ksetra = mező), mint a sorsszerű öszszecsapás szìnhelyeként megjelenő Sors-mezeje költői allegória. A MahaBárata -Ind eposz- úgy tartja,
hogy a hely szentsége miatt zajlott itt a korszakváltó csata, ami abban nyilvánul(t) meg, hogy az ott
elesettek bűnei megbocsátásra leltek és felszabadultak (értsd: függetlenül abbéli életükben elkövetett
vétkek ellenére, a korábbi életek érdemei- és önfeláldozásuk okán megtisztìtotta őket a háború.) Így
szabadult fel valamennyi habdaszállt jász hős lényegalkotója, mely áldozatvállalásuk méltó példa
lett véreiknek. Jász utódok később hosszú ideig vérükkel áldoztak adózás „gyanánt” örökös hadrafoghatóságuk és hadi erényeik okán. B.T.37. „…szent
volt a harc Kuru mezőn isteni elrendezés - elkerülhetetlen végzet elhullt sok agg s hős legény 38. nemes törzsfő ha bújt volna testét bizton menti meg de a törzsnek többé fője gyalázatban nem lehet 39.
tudták ők ezt hát megvìvták végső csatájukat ott ìgy az árvák szeme előtt minden jó lél fenn lobog 40.
ott lobog a dicső példa hiába az árvaság - bármìly
nehéz is a sorsuk előd példa fáklyaláng 41. nekik
akik csatát vìvtak mindent kellett adni fel - egynek
kellett lenni fényben testük vészben hagyva el 42.
önös vágyuk félre tették tűrték sorsuk folyását - aki
ìgy él bűn nem éri túllépi a léthatárt 43. ember
hogyha dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől ìly lét bűntől mentesìt 44. ilyen módon legcsekélyebb törekvés is megsegìt - bizonytalan
tévelygésből szilárd úton elindìt…” - Idézzük ide
azokat a gondolatokat melyek Hari „ürügyén” (Hari
= az, aki eltávolìtja az illúziót) elhangzottak a B.T.
korábbi szakaszainak hozzáfűzéseiben. B.T.229.-ből:
„…Hari = a Legfelsőbb, az Istenség Mindenható
Személyisége. Ő irányìtja az összes fizikális mozgást. A hìvek szìvének elrablója. ’Hari’ a férfi – Nap
jelleg, ♂, a felfelé, a felszabadulás felé törekvő,
’Hará’ a női – Hold jelleg, ♀, a Földhöz-, az anyagi
léthez kötő. A közkeletű ’Hare’ kiejtés és ìrásmód
magába foglalja a Legfelsőbbön túlmenően a két
nem jelentéstartalmát együttesen is, ami az anyagi
megnyilvánulás alapja, a kettősség - egy időben ez
is, az is…” B.T.237.-ből: „…az emberi gondolkodás egyik lényeges eleme, hogy igényli mindenek
néven nevezését. Így adódik pl. a Bizalmas Tanìtásban, hogy Isten neveként/megszólìtásaként 21szer a Balarám- és csupán egyszer szerepel a Hari
név (dacára annak, hogy pl. a Hari-Rám mantrában
a ’Balarám’ szóösszetételű megnevezés egyszer sem
fordul elő, mìg a Hari, a Rám-al együtt kitüntetett.
Mindkettő Isten jeles nevei közül való. A ’Balarám’
név „bala” összetétele ≈ -lelkiekben- erős, nagy,
mintha „Erős-Isten”, vagy „Nagy-Isten” volna, pe-

dig „csak” az Isteni Avatár itt léte alatti megnevezése volt, ahogy Őt akkor szólìtották.) ’Balarám’ egyfajta- jelentése ’Főpap’ (azaz lelki tanìtó) ’Hari’
pedig a ’Halál’ ami értelmezhető úgy is hogy az, aki
életének nehéz helyzeteit úgy tudja megoldani, hogy
egyszerűen elengedi azt, tudomást sem véve a helyzet komolyságáról. Majd túllépve mindenen új, ugyanolyan nehéz szituációkat épìt ki, hogy azokat ismét
maga mögött hagyja. A MINDEN ’Hari’ vonatkozása: az anyagi megnyilvánulás minden fizikális
mozgásának irányìtója, amit az előbbi „halál” analógiával összekapcsolva, belátható, hogy e teremtettségben az Úr nem mélyed el a részletekben, túllép minden nehézségen, amit azután újabb nehézség követ az egyedek számára, kitüntetett helyen a
halállal - ami e megnyilvánulás természetes sajátja.
Ami megszületik, annak számára biztos a halál, szelìdebben; az elmúlás…” B.T.245.-böl: „…nincs másra szükség, mint követni az Isteni szavakat. A Jas
pusztába-vonulását (nem pár hetes meditációként)
vállaló jász ősök követték is századokig Úr Balarám
tanácsait s hagyták fel a történelmileg baktriai vidéket a margiánai tájegységre, az Úr Hari nevét viselő
Hari Rud (rud = folyó)-tól, az Oxus mellett (AmuDarja) az Aral tóig vándorolva (mára a Kara-kum sivatag)…” - Amint a B.T.637. szakasznál emlìtésre
került a baktriai érmen szereplő Balarám ábrázolás,
ìgy itt most -mint folyónév- találkozhatunk az Isteni Hari névvel, mely szintén nem volt ismeretlen
ős jász vidékeken sem. B.T.367.-ből: „…A sokság
’istene’ mindig valamilyen vonatkozásban bekorlátozott, elfogult, miközben Úr Hari /Isten egyik magasztos neve/ korláttalan, Önmagában teljes. Nincs
hìjján úgy rossznak, miként jónak. Tárháza létezésnek és nemlétnek, megnyìlvánulásnak és megnemnyilvánulásnak. Ő a valódi szeretet megtestesìtője,
amennyiben elvárásnélküli /Miért is várna el bármit
is mikor teljes?/ örökkön csak adó /Kérni sosem kérő, hisz mindene megvan!/ és nem személyválogató, részrehajlás nélküli /Nem tesz különbséget teremtményei között!/…” B.T.445.-böl: „…A MINDEN = a Személyes Isten, más megközelìtésben a
Legfelsőbb, vagy az „Úr”. Végtelenségére való tekintettel neve is végtelen sok van, de a MINDENtudat néven nevezés esetén leginkább a Hari nevet
használja, vagy a Bizalmas Tanìtás Avatár Balarámként történt kinyilatkozása okán, az Avatár Balarám
megnevezés is alkalmazott…” B.T.509.-böl: „…A
MINDEN-tudatban azért „keveredik” gyakorta a
Hari, Isten, Balarám, Legfelsőbb, MINDEN megjelölés, mert bármennyire is EGY az Úr, teljességében minden vonatkozásban végtelen, ahogy neveiben és névszerinti illethetőségében…” - A Legfelsőbb szavai ìgy hát mindig éltették jász őseinket.
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mikor ős jász legfelsőbbik tudásra emlékezik - érti s érzi forrásokát hit tudássá nemesdik
Az „ős jász” itt, azokra a személyekre vonatkozik,
akik Jas visszatérte után, As városállamból, Vele
együtt a pusztába vonulást választották. Megkezdték kóborló, nomád életüket a korábbi letelepült
helyett. Ez, az i.e. 3.100-as éveket követően zajlott.
A magukat ìgy megpróbáltak jó része (akikben a ’jó’
dominált) értette s érezte-, azaz ésszel és szìvvel is
azonosult a kapott tudással. Megvalósìtottan követték azt. Századokig voltak képesek úgy teljes életet
élni, hogy nem az addig megszokott-, majd az azt
napjainkig követő életformákkal azonosultak volna.
Értették és követték az alapelvet miszerint; a lél és
a test egybe(n)tartásához rendkìvül kevés anyagi
(ság) elég(séges) és mindaz ami e feletti, egyfelől
hiábavaló oktalanság, másrészt újabb és újabb kolonc, kötelék, kötődés, lelki tisztulás gátja. Felmerül
a kérdés; öröklődhetnek ebbéli hajlamok, netán
készségek ? Az öröklődés biológiáját alaposan körülìrja a tudomány (persze számtalan talánnyal !)
azonban ha lelki értékeket szeretnénk keresni, abban az anyag/test-tudat nem segìt. Már tudjuk,
hogy létezik lelki evolúció, értsd: életről-életre
történő lelki fejlődés, -emelkedés. Ennek alapvető
oka az, hogy mìg a változó anyagi/testi készségek
és -képességek mulandóak, a halállal szinte teljesen
törlődnek, addig a lelki értékek/érdemek -mint örök dolgok- folyamatosan halmozódnak. Nem szabad azt gondolni, hogy olyannyi sok korábbi életbéli érdemet hozhat egy létforma lényegalkotó lélje, hogy egyén bármit megtehet (miközben szinte
bármit megtehet - következményekkel !) mert a lelki fejlődés lelassul(hat) megáll(hat). Miként lehet
„átörökìteni” lelki fejlettséget ? Nem genetikusan.
A gének ugyan hordoznak sokféle információt, de
azok túlnyomó többsége egyfajta program, meghatározottság, keret, mozgástér az egyén számára,
nem lelki fejlődési iránymutatás. Elnagyoltan még
azt is mondhatnánk, hogy anyagi dolog, nem lelki.
A gén anyag, a lél teljesen mentes anyagiságtól, 100
%-ban lelki. Az utódok genetikus úton örökölnek
sokmindent az elődöktől, de hogy mely lél milyen
családba kerül, az a lél sorsa, nem a létformáé. Persze a létforma sem függetlenìtheti magát az elrendezésektől, de a lényegalkotó lél útja egy-egy létformában az életsorozatok során kétágú: 1. egyéni
sors, 2. az egész-rész csoport sorsa, küldetése. Maradva jász-ság kérdéskörnél, amikor valaki jász jelleggel születik, annak előélete van, korábbi létezésekből. Az előző életben is jász egyén eltávozását
követően (lévén, hogy jász esetén is ritka a teljes
olyas megtisztulás, hogy ne következzen újabb anyagi lét !) lelki értékeivel olyan irányultságot vesz,
oda törekszik megszületni, ahol azt a fejlődési folyamatot követni tudja. Ezt teszi egyénileg és azt a

csoportszintű hovatartozás terén. Mivel a lelki fejlődés olyan értelemben hierarchikus, hogy a magasabban fejlett lelki értéket nem képes felülìrni alacsonyabb szintű, ìgy amely lél már eljutott egy fejlettségi szintre az nem lesz érzékeny a számára már
túlhaladottra. Megismertük már azt az Isteni elrendezést, hogy jelen korunkban (az ötezer éve folyó
és még több százezer évig tartó) Kali jugában, a
szellemi és erkölcsi hanyatlás korában a világi fejlődés a lelki ellenébe hat. Nem csoda hát hogy igaz
jász nem számosodik, nagyjából olyan számban él
ma is, mint pár ezer-, vagy pár száz évvel ezelőtt. A
földrajzi Jászságban, vagy jász elődöktől születettek
többségének jász-sága egyébb kötöttségekkel/kötődésekkel van befedve, nem jut érvényre, miközben
tisztulási esélye még mindig magasabb mint a más
nemzetségek-, különösen pedig a kevert/keveredett
nemzetek, népek tagjai esetében. Aki tudatos lesz a
Legfelsőbb felől, megérti a lél lényegiségét, belátja
az anyagi lét szükségszerűségét, annak minden -rendelt- szabályával (törvényszerüségével) az megérti,
hogy mindazok a próbálkozások melyek Földi boldogság elérésére irányulnak, egyre csak zsákutcába
vezetnek. Csodálhatjuk az egykori nagynak vélt civilizációkat; egyiptomi, perzsa, görög, római, de
kìnai, vagy több közép- és dél-amerikai nép szellemi és fizikai romjait, értetlenül állunk a pusztulásuk előtt. Sejtünk- és/vagy tudunk magyarázatokat,
de egyik kultúra sem volt képes felvirágoztatni az
emberiséget. Szellem és etika egyre csak hanyatlik.
Hiába a nagy technikai vìvmányok, miközben az elemi erkölcs van veszendőben. Mikor ember itt igyekszik „boldogulni” és elfelejti a lényeget -mindenek lényegét- olyankor okkal jelenthető ki, hogy
minden lényegtelen, anyagi/tárgyi/testi eredményét
tekintve jelentéktelen. Jász, mikor a legfelsőbbik tudásra emlékszik, annak szellemiségében él-, mikor
érti s érzi annak forrásokát -Aki a Legfelsőbb/Isten/a MINDEN- akkor hite tudássá, Isten-tudattá
nemesedik. Már nem csak úgy hiszi azt, Aki/ami
hite alanya és/vagy tárgya, de tudja, tudatosan ápolja, követi lelki-, szellemi eszményét. Azt a szellemiséget, aminek hordozója a lél, Aki személy ! Mert a
lényeg mindig személy, Akinek mindig van személytelen energiája/kisugárzása, melynek révén nyilvánul meg szelleme, szellemisége. Ezért is mondjuk,
hogy a jász-ság nem anyagi/testi dolog, még csak
nem is örökletes, vagy genetikus, netán hovaszületés kérdése (ne feledjük jellegről van szó !) hanem
szìvbéli, a szìvben lakó lényegalkotó lél „minősége” !
Ugyan minden lél egyazon tőről fakad(t), örök+teljestudású+boldog Isteni parány, amikor a megnyilvánulásba zuhan alá, már nem őrzi tökéletes tisztaságát, hisz azért van itt és azért keveredik itt bajba.
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bárhol legyen jász íjmester és Bizalmas Tanítás - ott a jólét mindent bírás szűnhetetlen boldogság
Az ìj, mint nyilazás, az egyhegyűség szimbóluma. A
hagyományos -visszacsapó- ìjakon nincs célzó segédlet. Nyilazó és cél közti kapcsolat megtalálása a
mesterség csìnja(-bìnja). Ahhoz hogy ìjász célba találjon, tisztán kell lássa a célt és rezzenéstelenül kell
összpontosìtania. Cél mindig csak EGY lehet ! A
szétszórtság sehova nem vezet. Sehova és mindenhova (azisnemis) ami legritkább esetben esik egybe
a gyakornok vágyával. A vágytalanság oly magas
szint a lelki életben, hogy amìg kereső-, gyakornoks törekvő ember annak elérésében igyekszik, addig
megannyi vágy gyűri maga alá. Vágy a hìrnévre,
vágy a hatalomra, vágy anyagi javakra és mindenek
közepette vágy az anyagi/testi/elmebeli élvezetekre. Mikor azonban mesterről esik szó (ìgy csupa kisbetűvel !) akkor csak e vágykésztetések kiélésében
elért mesteri szintről beszélhetünk. Őket hìvják sikeres embereknek, hiába mulandó bármely elért eredményük. Azonban lelki ember-, különösen az
Isteni-ember esetében (Akiben szìv és az ész-, érzelem és az értelem együttáll !) sosem a múló siker
a cél, de csakis az örök értékek. Mivel minden anyag(i)-, miként a teljes anyagi megnyilvánulás is
kezdettel bìr, hát nem csoda ha véget is ér. Lelki
ember azonban olyan örökre tör, mint már tudatosult lényegisége a lél. És bìzva bìzhat, hisz megtalálta a Bizalmas Tanìtás(t), megismerte annak üzenetét és ha érti-, ha nem, mint Abszolút, az a lél
sìmogatója, vìgasztalója – van kiút ! Az ilyen lél már
itt boldog. B.T.98. „…aki látja igaz létét önmagában boldog…” - szólt Avatár Balarám, Jas Mestere.

B.T.191. „…mindig változó világban minden mindig változik - bölcset véges élvezetek képzete sem
mámorìt 192. igaz boldogságot csak az érhet el e
Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait
193. érintetlen belül boldog belül tud a MINDENről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből 194. eredeti otthonába bizton jut el mondhatom - aki egy már mindenkivel s kettősséget felhagyott 195. nincs itt mit tanulni annak ki lényegről
tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon és a haragon…” - majd ìgy folytatja az Úr ; B.T.344. „…
Belőlem van göncölszekér hét sugárzó csillagja - azoknak meg korszakoknak s ma élőknek ősatyja
345. mindaz aki fölismeri sokszázarcú lényemet bizton hű törekvő lesz az megértve a lényeget 346.
Én vagyok az okok oka eredete mindennek - az a
bölcs ki belátja ezt mindörökre hisz Bennem 347.
tiszta szìvű törekvőknek Rajtam kìvül téma nincs megbékélten boldogságban nem kell nekik egyéb
kincs 348. akik rendületlen hittel szeretettel követnek - azoknak már itt megadom a Rámérző értelmet 349. mivel velük együtt érzek szìvük leszen
lakásom - ettől aztán tudás révén győznek tudatlanságon…” - mert, hogy B.T.632. „…e Bizalmas Tanìtásra ki figyelmét fordìtja - értelmével imád Engem s él a MINDEN-tudatban 633. aki hittel hallgatja ezt azt is éri szent tudás - lényeg lénye boldogan él újabb létben feljebb száll…” - realista ember pedig már azt az esélyt sem tartja kevésnek,
hogy következő életében folytathatja ott ahol abba
hagyta, „jó’-létben és mindent bìrva, töretlenül.

Így ért véget e Bizalmas Tanítás az Abszolút Igazságról, amit Avatár Balarám,
aki a MINDEN személyes alászállása -más néven Hari- átadott a jász ősbölcsnek.

A Jász zászló, a Keleten kelő s Nyugaton lehanyatló Nap az égen, a Föld fölött.
640 szakasz. 640 → 6 + 4 + 0 = 10 → 1 + 0 = 1 azaz EGY. A Nap, az első, a legfőbb, a kezdet, mindenek alapja.
Az 1 egyenlő az Egyetlen Istennel. Az 1 az élet, az isteni tűz. Mindent képvisel ami egyedi, kreatív, pozitív.
A Teremtő. Az egység. Az igazi bölcs útja ez. A nyugodt erő, amely lehetővé teszi a fejlődéshez szükséges feltételek létrehozását.
Aki kímélné magát, vagy könnyű kalandot keres, az itt rossz helyen jár.
(10: A szerencse száma. Jelentheti a felemelkedést és a bukást is, de megmérettetés előtt valószínűsíti a sikert.
Arra utal, hogy az egyén terveit élete második felében tudja megvalósítani.
A szélsőségek száma, nem ismer középutat.)
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