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Miért pont a ’jász’ ? Azért mert Jász az Aki a valódi tudás 

őrzője. Mi támasztja ezt alá ? Közvetlenül; a ’Jasopanisad’ 

’Asmata könyve’ a ’Bizalmas Tanítás’ maga a ’MINDEN-

tudat’ a ’Tanítvány, avagy Jas megerősítése’ a ’Tűnt léptek 

nyomdokán’ (www.Jász-ság.hu) szinte valamennyi írása, 

közvetetten; jelen ’Értekezés’ gyűjteményből a ’Lényeg-elv’ 

az ’Igazság ösvénye’ ’HARI - avagy a lényeg -egyfajta- 

működése és az Istenek harca’ az ’azisnemis’ és az 

’Érintetlenség’. Mind ezekből az is kitűnik, hogy ez a valódi 

tudás-központú bölcselet nem vallás, de filozófia, akár 

nevezhető -kerek, egész- filozófiai rendszernek. Ezt 

birtokolja minden valódi jász tudatalattijában. 

 

A felszín-, a külső megnyilvánulás követi az általánosan 

elfogadott normalitást. A cím azonban nem a köznapi 

aktualitásról szól, hanem arról az ős állapotról, amikor jász 

még tisztán ’jász’ volt. Az eredeti, amire még nem rakódtak 

a századok fedő rétegei.  

 

A valódi ős állapot csak mélyreható kutatással érhető el, 

miként kútásó eléri a mélyen rejlő tiszta vizet. Mert, hogy a 

valódi-, nemes élethez a tiszta víz elengedhetetlen. Szellemi 

életben ilyen nélkülözhetetlenség a tiszta tudás. 

 

Bevezetésről esett szó, így hát az elöljáróban sorolt, több 

ezer oldalnyi -alátámasztó- irodalom ide citálása oktalanság 

volna. Bevezetésként mégis előre kell bocsátani, hogy a 

megszokott -általános- emberi világképet talpára kell 

állítani. E nélkül marad a megszokott-, sok-sok szellemi 
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zsákutca és a valóság megismerésére történő törekvések 

kilátástalansága.  

 

El kell felejteni, hogy embernek van lényege (miközben, 

természetes, hogy van neki !), értsd: lél-je (köznyelvileg: ~ 

lelke), hanem (ember esetében) a lél-nek van embere ! Azt 

is le kell szögezni, hogy lényege, azaz lél-je (értsd: ~ lelke) 

nem csak embernek van, de minden létezőnek, a legkisebb 

elemi részecskétől, atomokon át, egyszerűbb szervezeteken-

, növényeken-, állatokon keresztül az egész univerzumig. 

Az univerzumnak is van lényege, lényegalkotó lél-je, Aki 

ugyanolyan, mint a legparányibb létező lényeg-alkotója. 

Mivel minden lél anyag feletti, anyagon túli, semmilyen 

anyagi jellemzője nincs, ezért a végtelen sok lél össze 

méregetése oktalanság, hisz kiterjedésük anyagi (fizikális) 

értelemben értelmezhetetlen. (értsd: elemi parány vs. 

univerzum lényegalkotója) 

 

Ez az ősbölcseleti alap, az ős jász gondolkodásban, magától 

értetődően természetes volt. 

 

Azt is el kell felejteni, hogy az emberiség -köztük a jász- 

folyamatos szellemi fejlődésen ment át napjainkig és hogy a 

maihoz képest egy primitív gondolatiság volt a jellemző az 

ősökre. Külön kell választani a tiszta szellemiséget-, a tudást 

a valóságról és a technikai civilizációt.  

(Egy parányi érzékeltetési próba; a ma embere ha két 

kétjegyű számot össze akar szorozni, akkor segítségül hívja 

számológépét, ha fel akar idézni egy ritkán használt sok-
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jegyű telefonszámot megkeresi okos telefonjában, ha 

kíváncsi egy kifejezés értelmére, beírja azt a számítógépe 

kereső programjába és elfogadja azt amit ott talál. Az 5-6 

ezer évvel ez előtti szellemi emberek ezzel szemben -

nyilván akkor sem a sokság !- több százezernyi verssort 

voltak képesek kifogástalanul memorizálni és kellő időben 

felidézni bárminemű segédeszköz nélkül. Ezen alapul/t/ a 

szájhagyomány.  

Más: a CERN, gigantikus részecskefizikai kutató berende-

zésével, horribilis költségráfordítások mellett, óriási lét-

számú magasan képzett kutatóval, több évtized óta nem 

találja azt a parányt, ami a valódi tudás alapú ősbölcseletben 

evidencia volt, értsd: a lél /népiesen: isteni részecske/. 

Pontosítás kedvéért, amit a CERN megtalált az semmi.) 

 

Az ősbölcselet bármilyen régi, máig tartó érvényessége és 

aktualitása változatlan. Felelevenítése számtalan egyéni és 

társadalmi-, mi több emberiség szintű probléma orvos-

lásában segítséget nyújt(hatna). Ez a felelevenítés vár a 

jász szellemi emberekre. Eközben a hagyományosan 

gondolkodó(k) -nyugtalan- nyugalmát nem szabad meg-

zavarni, őket hitükben kell tartani, ezért a jász 

ősbölcseletet bizalmasan kell kezelni az arra érettek 

körében. 

2022. 04. 
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MINDEN-tudat ↔ minden tudat ? ↔ minden lél(-ek) ?  

Mi a tudat ? ↔ Mi a lél(-ek) ? 

 

 

Elöljáróban: 

 

„Tudományosan nem vizsgálható. A test/tudat dualizmus 

egyik bírálata szerint a dualizmus nem igazán segít hozzá a 

tudat természetének megértéséhez. Csupán annyit mond 

ugyanis, hogy mindannyiunkban létezik egy nem fizikai 

szubsztancia, mely gondolkodik, álmodik, tapasztal stb. 

Márpedig – állítják a fizikalisták – egy nem fizikai jellegű 

tudat nem vizsgálható közvetlenül, s különösen nem 

vizsgálható tudományos módszerekkel, mivel a tudomány 

csak a fizikai világgal foglalkozik. Az ilyen tudatnak csak a 

világra gyakorolt hatását lehetne tanulmányozni. 

 

A dualista számára az egyik lehetséges válasz erre az, hogy 

még az amőbáknak is van valamiféle kezdetleges tudatuk, és 

hogy a tudat az állati testek evolúciójával párhuzamosan 

alakult ki. De tovább is mehetne egy lépéssel és mondhatná, 

hogy minden fizikai dolognak van valamiféle tudata: ez 

utóbbi nézet „pánpszichizmus” néven ismeretes. A 

pánpszichizmus felfogása szerint egyfajta egészen primitív 

tudatuk még a köveknek is van. Az ember mentális 

képességének kialakulása ekkor fizikai anyagok 

kombinációjával és egyszerű tudatok bonyolultabb 

tudatokat eredményező társulásával megmagyarázható. 
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Ezzel a megközelítéssel azonban nem sok dualista jegyezte 

el magát, aminek egyik oka az, hogy a pánpszichizmus 

megszünteti az éles határvonalat az emberek és a világ 

élettelennek tartott részei között.” - Nigel Warburton: A 

dualizmus bírálatai 

 

„pánpszichizmus: a görög pán, 'minden' és pszüché, 'lélek' 

szavakból” - Katolikus Lexikon 

 

„Különböző indiai filozófiákban és a buddhizmusban is 

találkozunk a pánpszichizmussal (világlélek fogalmával). 

Ezen elmélet szerint nincsenek individuális lelkek, egyének 

hanem minden egy egyetemes egész része. A 

buddhizmusban sem létezik az individuum, mivel mindent 

a keletkezésben és az elmúlásban fognak fel. Buddha a saját 

én lélek létezését is tagadta, minthogy egyetlen maradandó 

szubsztancia sem létezik. Mindezek ellenére Buddha 

vallotta az újjászületés tanát, azonban mivel nincs 

maradandó lelki szubsztancia, nincs individuum, az új 

élőlény az előző élőlény tetteiből fog kialakulni, mellyel sem 

testileg, sem lelkileg nem lesz azonos.” – WikiPédia 

 

*** 

 

MINDEN-tudati oldalról: 

 

A MINDEN-tudat alapja a Bizalmas Tanítás (B.T. más 

szóval: Jasopanisad, értsd: Jas upanisad, Isten Jas*-hoz 

szóló bizalmas tanítása - * ahol Jas a jász ős-bölcs.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ind_filoz%C3%B3fia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Buddhizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gautama_Sziddh%C3%A1rtha
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A 640 szakaszból álló -több mint ötezer éves- párbeszéd 

(Isten és ember között) Istenre utaló -egyfajta- esszenciája 

az a „MINDEN” (című „tömörítvény)” ami érinti az Isteni 

részecskét is, amiből következik (hisz a Bizalmas Tanításon 

is ez vonul végig, hogy) van EGY Isten és van végtelen sok 

Isteni parány (lél, lélek-, élet-, erőny-szikra mint ~ rokon-

értelmű kifejezések, bár mindegyik külön tanulmányt 

érdemel/ne/.) 

 

Isten, Aki a MINDEN „…Elenged Önképű szabad lélt végtelent, 

s hagyja is vétkezni e teljes részeket.” – a Legfelsőbb, aki Isten, a 

MINDEN, Önmagán belül teremt (Teremtő aspektusa által 

!) -átmeneti- (anyagi) megnyilvánulásokat s azokba engedi 

azokat a lél parányokat Akik ( ! ) ott kívánnak próbát tenni 

arra, hogy Ők is uralkodhassanak, mint Isten, Aki az Úr.  

 

Mivel Isten végtelen, így a mérhetetlennek gondolt anyagi 

megnyilvánulás (pl. világmindenség) is csak egy paránya a 

MINDEN-nek. Lél parányait nem kell Istennek 

megteremtenie, hisz mint az Ő szerves részei Vele együtt 

megszületetlenek, azaz öröktől fogva levők. Minden lél-ről 

egy biztosan elmondható, hogy állapotuk a ; VAN-ság. 

Történhet Vele bármi, nincs eleje, sem vége. 

 

Az „Önképű” annyit tesz, hogy olyan(ok) mint Isten és 

szabadok. Mehetnek is, maradhatnak is. Le is eshetnek (lelki 

világból az anyagi világba) és fel is emelkedhetnek (az 

anyagi világból a lelki világba). 
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FONTOS ! A lelki világ -mint Isten bensője- (szintúgy) 

végtelen, míg minden megnyilvánulás véges úgy időben, 

mint térben. (Istennek nincs künsője, nincs Őrajta túli, 

Rajta kívüli !)  

 

Bármilyen régi, bármilyen nagy egy-egy teremtettség soha 

nincs kezdet és vég nélkül és nincs örök megnyilvánulása. 

Ami születik, annak biztos a halál. Ám mindez, a lelki világ 

egy-egy -sajátos*- szférája, mondhatni dimenziója. (* 

„sajátos” itt = melyik, milyen) Bár anyagi, mégis -lévén a 

lelki világban- lelki is. Legjobb példa erre az öt durva fizikai 

(tér – tűz – levegő – víz – föld) megnyilvánulás ’tér’-rész 

eleme, amely tere a megnyilvánulásnak, miközben az anyagi 

megnyilvánulások belsejét is tér tölti ki. (lásd: B.T.249. 

„…megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld víz lég hő 

térrész egyszer ész értelem s hamis én…”)  

 

Isten nem áll útjába a lél-, akár ’önpusztító’ viselkedésének 

sem. (Maga a lél elpusztíthatatlan ! ezért a lél azon burkát 

kell érteni, amely anyagi mivoltával azonosítja magát -ami a 

harmadik finom fizikai elemnek felel meg, a „hamis én”-

nek, a téves önazonos-ságtudatnak- mikor is a test elfeledve 

igaz(i) kilétét az anyagtesttel azonosul. Úgy a durva-, mint a 

finom fizikai megnyilvánulások valódi „sorrendisége” 

fordított, azaz finomak közül első helyen áll a hamis 

ön/én/azonosságtudat, ezt követi az értelem, majd a 

felfogó képesség. Téves azonosulás szüli az értelmet és az, 

az értelmező képességet. Hasonlóan áll a durva „hierarchia” 

is. Első a tér -amikor a megnyilvánulás tere és annak 
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alkotóelemei kitöltője**- ezt követi a „hő”-ként 

megnevezett tulajdonképpeni változás/váltakozás, 

hullámjelenség, annak összes értelmezhető és 

értelmezhetetlen tartományával, alatta/utána a 

légnemű/ség/, azt a folyékony/ság/ követi és utolsó 

állomás -amit mi elsőként észlelünk- a szilárd/ság/. - ** 

Köztudott, hogy úgy Naprendszerünk elemei közötti tér, 

mint egy atom megfogható részecskéi közti tér 

összehasonlíthatatlanul nagyobb kiterjedésű, mint az 

észlelhető/értelmezhető alkotók együttese. Mi több; az 

atomok belső „ritkasága” arányaiban felülmúlja 

Naprendszerünk Napja és a körötte keringő bolygók 

közötti térarányokat ! Mindkét esetben több a „semmi” 

mint a valami, teljességükben mégis tökéletesen 

funkcionálnak. Hiába mérhetetlenül „ritka” összetételű egy 

atom, mint egész, minden rá jellemző atomi sajátságot 

képvisel.)  

 

„…Vannak sosem múlók, vannak kelők-nyugvók, megnyilvánultak 

és sohasem láthatók. Ami változatlan, azt változó fel nem fogja. 

Ami változik az születik, majd elhal, míg él növekszik, 

gyengélkedik, tanul s kezdi újra.” – Mivel minden létezés; 

lényege köré épül, nincs semmi lényeg nélkül, így a sosem 

múló lél-ek hol anyagi megnyilvánulást öltenek magukra, 

hol elhagyják azt. (A Nagy Bumm során a sok-sok lél anyagi 

köntöst vett magára, amit majd a Nagy Reccs idején levet 

mindaz, amely még itt maradt, időközben fel nem 

szabadult.) 
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Minden létezésnek van „sorsa”. Megszületik – fejlődik – 

betegeskedik/rendelleneskedik – tanul (lényegalkotója talán 

okul) – vagy a testelhagyást követően; kezdi újra.  

 

„…A MINDEN erői mik mindent áthatva, minden égit és földit 

magához ragadva, hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak, 

szabad szellemnek kiutat nem hagynak.” – a MINDEN erői -itt 

a ’jó’ – ’szeszély’ – ’nemjó’- mindent áthatnak, egyedül Isten 

mentes hatásaiktól. 

 

(Megjegyzés: a lél-t nagy alapossággal járja körül úgy a 

Bizalmas Tanítás, mint maga a MINDEN-tudat. Mindegyik 

megtalálható a www.Jász-ság.hu oldalon) 

 

Követve a cím sugallta gondolatiságot: Mi a lényeg ?  

 

A helyzet hasonlatos az elöljáróban idézett dualista meg-

közelítéshez, miszerint van az anyag/test/élőlény (jelen 

esetben ez alatt ~ ugyanaz értendő) és az általa 

„keltett/gerjesztett” tudat. A WikiPédia megközelítésében 

(nem mint ha kizárólagos, netán egyedülállóan hiteles forrás 

volna !!!) a tudat egy(fajta) ’termék’ valaminek, vagy 

valakinek a terméke. Leginkább embertől származtatják, 

mint ’funkció’ ami -csak- külső hatások/ingerek 

következtében (azok visszatükröződésében) megnyilvánuló 

emberi fogalom. (mint ha senki és semmi más tudattal nem 

rendelkez/het/ne.) 
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Ez a megközelítés érthető okokból -hisz ember vizsgálódik- 

emberi alapról, emberből indul ki. Igaz, hogy az ember 

anyagból van, de az anyag tudatlan, tudattal csak az ember 

rendelkezhet - vélelmezi az a duális felfogás, ami ha el is 

fogad anyagit és anyag fölöttit, ez utóbbit az anyag 

termékeként kezeli. Elsődleges az anyag ~ másodlagosak 

annak szüleményei. Mint ha a ’lényeg’ az anyag volna, az 

anyag feletti pedig annak hozománya (akár lényegtelen is). 

 

Ezt gondolja az emberiség nagyobb része (még különböző 

hitrendszerekben élők is). Ezzel szemben a MINDEN-

tudat -az Isten által kinyilatkozott- Bizalmas Tanításra 

alapozva úgy közelíti meg a lényeget, hogy külön választja 

az örök és a mulandó „kategóriákat”. Így ha ember-

központú gondolatból indulunk ki, az egyértelműen a 

mulandó tartomány része. Örök pl. Isten, valamint 

valamennyi lél. (Nyilván aki mindkettő -vagy akár csak 

egyikük- létezését tagadja, annak e sorokkal nincs további 

dolga.) 

 

Axióma: Nincs semmi lényeg nélkül. – vagy – Semmi 

nincs (nem létezhet) lényeg nélkül. 

 

Lényeg = LÉL. (köznyelvileg -ennél fogva félrevezetően- 

a lélek !) 

 

Sok-sok lényegtelenség létezik, de olyan ami van, csak 

lényeg által jöhet létre. 
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És már meghatározásra is került a „sorrendiség” nem 

valaminek-, vagy valakinek lesz (van) lényege, hanem 

lényegnek lesz (van) valakije, vagy valamije ! 

 

(Továbbiakban a B.T a Bizalmas Tanítás rövidítése) 

 

Előre kell bocsátani, hogy a MINDEN-tudat ~ „cím” - 

„világszemlélet” elsődleges jelentéstartalma az hogy aki 

követi/gyakorolja a MINDEN-tudatot, az tudatos Isten 

felől nem (csak) hiszi Őt. Ebből (is) következik, hogy Isten 

nem személytelen energia, vagy gondolat, netalán emberi 

kitaláció, fantáziaszülemény, hanem Önmagában Teljes-, 

örök Személy !   

(Tehát ez a „tudat” nem az a ’tudat’ ! Ez a „tudatosság” 

nem az a ’tudatosság’ !) 

 

B.T. 20. „…mi elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más - 

örök lélnek mind egyre megy nem fogja a változás…” 

 

Kezdi Isten a tanítást határozott különbséget téve változó 

anyag/test és örök lél, azaz lényeg között. 

 

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, mindenek lényege megszületetlen. Aminek van 

születése, annak számára biztos a halál/pusztulás, legyen az 
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másodpercekig élő parány, növény, állat, ember, vagy akár 

évmilliárdokig működő teremtettség, netán a Felsőbb 

Irányítók, Fél(ig)Istenek. 

 

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 víz nem old - nem szárítja szélförgeteg 

marad bizton bármikor 29. lél a szilárd mozdulatlan ésszel föl nem 

fogható…” 

 

Reinkarnációs alaptétel ! + az örökmozgó lél ugyanakkor 

szilárd és mozdulatlan, ami csak az ’azisnemis’ törvény-, az 

egyidejű azonosság és különbözőség elve alapján kezelhető. 

 

B.T.32. „…előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor 

minden egybe olvad újra láthatatlan ő…” 

 

Ez a bizonyos „Ő” (mármint minden lél) -Istenhez 

hasonlatosan szintén- Személy, legyen az bármíly’ anyagi 

parányba-, atomi részecskébe burkolva, emberben, vagy 

Fél(ig)Istenben -mindazok lényegalkotójaként !- 

megnyilvánulásuk minősége azon szabadságfok szerinti, 

amit átmeneti burka lehetővé tesz az Isteni elrendezések, 

értsd: természeti törvények keretein belül. (atomi parányok-

, ásványok lényegalkotóinak szabadságfoka gyakorlatilag 

„0” míg növényi-, állati igen bekorlátozott, az emberi igen 

magas, Felsőbb Irányítók lényegalkotója emberit magasan 

meghaladó.) 

 



22 

 

Mikor a teremtettség megnyilvánulatlan -értsd: nincs ! 

(Itteni vonatkozásban a Nagy Bumm előtt, majd a Nagy 

Reccs-et követően)- olyankor anyagi vonatkozásban a lél-ek 

szintúgy megnyilvánulatlanok, hisz nincs anyagi burok. 

Mindig is anyag-felettiek. 

 

B.T.121. „…lélt borító 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…”   

 

Embernél maradva, az érzékek egyfajta vevői a 

környezetnek, annak összes információjával az 

érzékszervek révén. Az ész mintegy felfogó képesség, míg 

az értelem mindezek értelmezője kb. az intelligencia. 

Mindezeket a vágy (-irányultságok) erősen befolyásolják 

melyek: vágy a hírnévre („népiesen” a hiúság) vágy a 

hatalomra (érdekérvényesítésre), vágy a javakra, vágy az 

élvezetekre, alapvető hatást gyakorolnak. Ugyanazon 

ingerre másként reagál hírnév-hatalom-javak-élvezet uralta 

ember, azonban tudni kell, hogy mindenki ’kevert’ azaz 

birtoklója mind a négy vágynak/vágykésztetésnek, bár -

gyakorta változó- mértékben, arányban.   

 

A lél ugyan anyag/test feletti nemcselekvő, mégis hatással 

van burkoló „köntösére” befedettsége mértékében.  
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Minden lél eredendően örök+teljes tudású+boldog. 

Azonban a különböző lét- és létezési formák* 

lényegalkotása során hordoznak „emlékeket”. (lásd: 

B.T.498. „…testelhagyást követően mind felvesz új alakot - 

visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot 499. új test hall s lát 

ízlel szagol tapint és gondolkodik - megtévedten érzéktárgyak 

béklyójába sodródik…” ) Befedettebb lél kevés segítséget 

nyújthat, míg a kevésbé anyagba bonyolódott lél 

magasztosabb az értelemnél is. A valódi tudás sem kívülről 

szerezhető meg, hanem a lél teljes tudása képes felszínre 

jutni, ha csak halványan is, de meghaladva bármi tárgyi 

tudást. Nem véletlen a legtöbb szellemi iskolában a 

tisztulásra/ mentesülésre való bíztatás, nem pedig 

anyagi/testi dolgokba való belebonyolódás, beburkolódzás, 

hisz tudott, hogy „Ki mivel, attól…!” azaz semmi nem 

lehet -s nincs is !- vissz(a)hatás nélkül ! Lásd: karma-

törvény.  

 

(* ’lét’ ≈ élettelen, ’létezés’ ≈ élő. Az élettelen burokba 

kerülő lél a megnyilvánulás idejéig arra „kárhoztatott” míg 

az élő burkú lél létformáról-létformára „fejlődik” vagy 

időnként vissza.) 

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 tanít meg 126. szájról szájra szállt a tudás bölcs 

uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott 

tovább…” 
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A lényeg megértése rendezi az értelmet. Nem véletlen a 

„lényeg-látó” jelző (bár lényeg-felfogások különbözőek). 

Mikor rendezett az elme, olyankor az emberben nem 

viaskodik a kettős-látás/kettősség; értsd: jó-rossz, öröm-

bánat, harag-vágy, szeretem-nemszeretem… ellentétpáros 

megítélés. A lényeg-látó (bölcs) közelít az EGY-séghez.  

 

A B.T. mondanivalóját Isten, Aki a MINDEN, a 

Legfelsőbb, Naprendszerünkben először a NapIstennek 

adta át, Aki hiába -mérhetetlenül- nagyobb hatalmú akár az 

egész emberiségnél, mégis lefoglalja Nap-sága és Nap-kénti 

kötelezettsége. Így hát Őt is fel kellett világosítania Istennek 

az Abszolút Igazságról. A Nap lényegalkotója a személyes 

NapIsten, Aki szintén egy lél köré „épült”. Minden 

Felsőbbség egy-egy kitüntetett lél „köntöse” miként emberi 

lényegnek az emberi test, annak elméjével együtt.  

Azután -miként azt a lelki tanítványi lánc rendje diktálja- 

átadta e tudást az emberiség ŐsAtyjának, aki megosztotta 

fiával - és így tovább, és így tovább.  

 

Azonban hiába a hiteles továbbadása a bölcseletnek, a 

láncolat időről-időre, meg-meg szakad. Az Isteni tudás 

örök, de legtöbbször nem nyilvánul meg. Valamennyi teljes 

tudású lél őrzi, de mivel anyag/testbe burkolóznak, annak -

milljomrét (milliónyi rétegű !)- burka nem engedi 

felviláglani. Világosság hiányában pedig csak a sötétség 

uralkodhat, a nemtudás, azaz a tudatlanság.    
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B.T.177. „…lél az soha nem cselekszik test hogyha lát vagy ha hall 

178. hiába az érintés is szag íz látvány egyre megy - alvás mozgás 

légzés beszéd test csak az mi megtéved…” 

 

Ugyan mindig mindenben és mindenkiben a lél a 

lényeg(alkotó) Ő mégsem tesz semmit ! VAN-ságában hat, 

mint egyfajta -kifogyhatatlan- energiaforrás, a lét(ezés) 

fennállása érdekében. Mikor egy lél „testet” ölt a milliónyi 

rétegből az első a felejtés, felejtése valódi kilétének s egyben 

azonosulás létformájával. Az „atomi”-lél atomnak hiszi 

magát, a „sejti” sejtnek, a „molekulai” molekulának, a 

„növényi” növénynek, az „állati” adott állatnak, míg az 

„emberi”-lél embernek hiszi magát. Így hiszi, mert a 

hiányos tudás tudatosságnak alig nevezhető. B.T.183. „…lél 

az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bíztat 

hanem nemtudás mi mozgató…” 

 

Azonban B.T.184. „…bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen 

Legfelsőbb - testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt…” - azaz 

Isten; akár mindenek foglalata MINDEN-ként, akár mint 

mindent átható Mindáthatókénti Teljességét mindig 

megőrizve, érintetlen. Istent nem érinti teremtettség 

létrejötte, annak háborúskodása, vagy megszűnése. 

Mindenségében örök hullámzásként zajlanak 

megnyilvánulások és megnemnyilvánulások, teremtések, 

fennállások és pusztulások. Egyik szférájában teremtés 

zajlik, másikban fennállás, harmadikban épp 

megnemnyilvánulást jelentő megsemmisülés. E gigantikus-, 

megnyilvánult-, sokmilliárd éves „világmindenségek” pedig 
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csak egy-egy -átmeneti- porszemek a végtelen MINDEN-

ben. 

 

B.T.185. „…ám ha tudás felszínre jut Napként ragyog mindenre - 

eloszlanak tévképzetek test lényege feléled…” 

 

Mikor az ember -megtisztulva- felszínre engedi a lél örök 

tudását, olyanná válhat mint Nap a Naprendszerben. 

Forrás, mindent beragyog, miközben elpusztít minden 

tévképzetet. 

B.T.190. „…MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása 

itt…” - az „önképére” teremtő Isten sem képes 

megfosztani lél parányait, azok Isteniségétől. Mind olyan 

mint Ő, de egyikük sem Isten, Annak másai. Minőségileg 

Vele megegyezők, ám mennyiségileg még az óceán és annak 

cseppje közti azonosság-féle hasonlat is kevés !  

 

B.T.193. „…lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből…” - Nincs 

Istenen kívül, sem Isten háta mögött ! 

 

B.T.213. „…megtisztultan lélt nem fedi öngondolat leple sem…” - 

ahol az „öngondolat”-ot értsd: hamis 

ön/én/azonosságtudatnak. Ember számára csak annyi 

mondható: „Nem ez a test valódi/igazi Énünk !” Minden 

lényeg(alkotó) -lél- örök, míg a test-, az elmé(jé)vel együtt 

mulandó. 

 

B.T.218. „…mikor elme lecsillapul felszínre tör tiszta lél - ki a 

MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él…” - Egyedül 
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Isten mindenek tudója, múltban, jelenben s jövőben. Ám lél 

parányai, a Vele való minőségi azonosság következtében 

birtokolják az ősemlékezetet (is) melynek felszínre engedése 

a lél tisztulásának (milljomrét burkának mérséklődésével 

arányosan) velejárója. Ha a három kötőerő közül (jó-

szeszély-nemjó) a ’jó’ kerül felülre és háttérbe szorul a 

marasztaló ’szeszély’ és a visszahúzó ’nemjó’ akkor az 

eredendően tiszta ’jó’ lél az ősemlékezettel is 

megajándékozza „áldozatát”. Olyas’ bölccsé válik a 

„gazdatest” mint aki többet tud, mint amit tanult. 

B.T.229. „…tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - 

Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy 

vagyon…” - mely B.T. szakaszban kinyilatkozza a 

Legfelsőbb, hogy akként lényege -Ő- minden lénynek, 

amennyiben minden lél az Ő parányi szerves része. (Vele 

minőségileg mindenben megegyező !) 

Eljátszva a gondolattal: a nagy(betűs) LÉNYEG Isten, míg 

minden „kis” lényeg egy-egy lél. 

 

Az Önmagában Teljes MINDEN, Akinek nincs szüksége 

semmire a lél-ek révén cselekszik, azokat ruházza fel, vagy 

hatalmazza fel kötelezettségekkel, lehetőségekkel és az 

általuk előidézett változások végső elszenvedője is Ő. 

Minden egyes rész hatással van a rész-egészre és az egészre, 

leginkább pedig a mindent Önmagába foglaló MINDEN-re 

- Aki ettől függetlenül: ÉRINTETLEN. 

 

B.T.248. „…ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik - ezer 

ilyen közül talán egy ki lényem megérti…” - azaz -kinyilatkozása 
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szerint- minden egymilliomodik ember képes megértve 

értelmezni Isten lényét.  

 

B.T.249. „…megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld 

víz lég hő térrész egyszer ész értelem s hamis én 250. ezen alsóbb 

jellegeken uralkodik felsőbbség - minden létnek leglényege parány 

részem örök lél…” - azaz, az öt durva- és a három finom 

fizikai megnyilvánulása az Isteni szándéknak. (Valójában 

kétszer négyre bontható, amennyiben a tér/rész/ durva is, 

de finom is.) A teremtéskor így rendeli a Teremtő: „- 

Legyen így !” - s a természet fennállásáig tökéletesen 

működik is. A durva s finom megnyilvánulások minden 

része felett ott; a benne lévő és/de felette álló; lényeg – egy-

egy lél. 

 

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…” - röviden; Istentől 

semmi nem független ! 

 

B.T.268. „…félistenek imádói múló sikerhez jutnak - míg a Nekem 

hódolóknak hajlékom a jutalma 269. csekély értelemmel bírók 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…” - a Fél(ig)Isten-hívők nem látják (be) 

Istenük feletti Legfelsőbbet, a MINDEN-t. 
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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 lét legfontosabb eleme a szolgálat. 

Rendelt kötelezettség szerint betölteni a szerepet a nagy 

körforgásban életről-életre s így jutni el ahhoz a megtisztult 

állapothoz, amikor a lényeg felszabadulhat. 

 

B.T.291. „…ember léttér Teremtőtől e világig kereng itt - de ha elér 

árnyvilágot végleg elkerülheti…” - teremtett világunk a 

MINDEN Teremtő aspektusától ered, benne az emberré 

válás lehetőségével. Az ember-alak előbb tisztán 

ösztönlény, azaz állati-ember, majd tudatosodva emberi-

ember lehet, a tisztulási/mentesülési folyamat tetején 

Isteni-emberré válhat, amikor is értelem és érzelem együtt 

áll. 

 

Fontos tudni, hogy napjainkra -s már évezredek óta- az 

emberi viselkedés a küzdelem, a küzdés köré szerveződve; 

érzelem-vezérelte. A tudatosulás útja azonban csak értelem 

segítségével járható. Aki életsorozati során nem válik Isteni-

emberré, az ; e teremtettség fennálltáig emberburokba 

kényszeríti lényegalkotóját. Miután világunk 

megnemnyilvánulttá válik (a Nagy-Reccs-, vagy 

megsemmisülés során) minden lél szerteoszlik a lelki 

világban, érdeme szerinti szférába. 

 

B.T.292. „…Teremtőnek éjszakája ezer földi korszakos* - nappala 

is éppen annyi s százévesen már halott 293. életének első napján 
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léltömegek jönnek le - alkonyatkor mindahányan áramlanak fölfele 

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 anyagi megnyilvánulás az első „isteni” napon 

kezdődik, amikor is 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 ’maha-juga’ néven említ. Egy kalpa = 

a négy kor összege, azaz 4 320 000 000 emberi év.) 

 

B.T.297. „…bár MINDEN-ként nem itt lakom mégis mindent 

áthatok…” - kinyilatkozás a Legfelsőbb Mindátható -

személytelen- létéről. 

 

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 imígy 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 - 
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cselekszem de nem köt mégsem öröklétem semleges 313. 

nemszándékolt akaratom természeti törvényként - állót s mozgót 

megteremti okozat e mindenség…” - aminek oka a MINDEN. 

 

B.T.369. „…minden létben kezdet lét s vég szószólókban ékes szó - 

lél tudása tudománya vagyok ki MINDEN-tudó…” - a lél igaz(i) 

’tudománya’ megegyezik Istenével. 

 

B.T.431. „…lényeg a lél mi befödi küzdőtér…” - ami a lél 

átmeneti burka, a létforma, az örök hadban áll az azt 

körülvevő világgal. Folytonos a hatás-vissz(a)hatás rendje. 

Nincs hatás/történés, ellenhatás nélkül. 

 

B.T.449. „…tudd hogy ami mindent áthat lél aki nemszületett - jó 

szeszély nemjó s változás anyagban a hevület 450. lélvágy ok a kéjre 

kínra de nem lél a cselekvő - anyagtermészet mi késztet mozgat s 

hatást szenvedő 451. forma kötőerők révén kényszeríti 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…” - a lél azért kerül(t) az anyagi világba 

hogy „istenkedhessen”. Mivel Isten EGY, így csak paródia 

amit minden lél s annak átmeneti burka elkövet. 

 

B.T.456. „…tudd Jas mindaz ami itt van mozdulatlan vagy mozgó 

- lél és burok kapcsolata anyagvilág alkotó…” 

 

B.T.459. „…aki látja a cselekvőt tudja anyag s kötés az - az lát 

tisztán az érti már lél a bajban ártatlan 460. ki a sokságot átlátja 

mindnek érti lényegét - tudja az hogy áthatásom adja világ egységét 
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461. teljes vagyok önmagamban épp így 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 éppígy tesz a testtel lél - a létforma 

általhatott pompázatos csatatér…” - életünk ugyan csatatéren 

zajlik, ám ha helyesen éljük képes pompázatos lenni. Ha 

nem kényszerítjük lényegalkotónkat a tudatlanság sötét 

burkába, akkor Isteniként képes beragyogni a létet. 

 

B.T.464. „…ki meglátja különbséget lényeg és a test között - 

közelebb jut Legfelsőbbhöz mert lélt lát anyag mögött…” 

 

B.T.467. „…személytelen energiám ezen világnak Anyja - tőle a test 

lél meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja…” - (talán) érthető 

hímivarú s nőivarú különbözősége. 

 

B.T.468. „…jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait - testi 

burok így képezi lélnek földi láncait 469. jó az üdvös szabadító 

visszhatástól mentesít - tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevít 

470. szeszély megköt élvre hajszol testtudatot szilárdít - kapzsivá 

tesz elvakulttá vágyak felé irányít 471. nemjó sötét tunyává tesz 

tudatlanság otthona - ki ezt bírja 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 segíti felülre - lél felragyog az mi 

látszik harmónia egésznek…” 
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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 499. új test hall s lát ízlel szagol tapint és gondolkodik - 

megtévedten érzéktárgyak béklyójába sodródik 500. tudatlan lényeget 

nem lát nem érti természetét - jó szeszély és nemjó fedi míg tudó érti a 

lélt 501. tudást bíró 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 míg e 

világ itt kering 503. létlényegként áthatok Én rendszert bolygót 

földeket…” - a Mindátható alakjában Isten mindig 

mindenhol- s mindenben jelen van ! és nem csak kívül, de 

B.T.505. „…minden szívben benne vagyok tudás emlék feledés…” 

 

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 

508. mivel Én vagyok a MINDEN mindent bíró foglalat - ezért 

magasztalás tudás Értem van és Általam 509. aki belátja a 

MINDEN-t Engem Aki Legfelsőbb - örök boldog telt tudásunn az 

már nem lesz esendő…” 

 

Akár végszóként: B.T.613. „…isteni lél abban ébred aki 

értelemmel él…” - s a lényeg-elv is érthetővé válik. 

 

 

2019. 05. 
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A széles út az igaztalanságé, a keskeny az igazaké, míg az 

igazság szűk ösvénye félelmesen1 kanyarog. 

 

Mottó: „…világ sora hanyatlása…” (B.T.2 393.) 

 

 

A mottóbéli alapigazság Isteni kinyilatkozás, így annak 

kifejtése mellőzésre kerül. Aki elfogadóan viszonyul hozzá 

az belátja a továbbiakat, míg aki tagadja annak csak az a 

kérdés tehető fel, hogy - Ameddig az emberi történet 

visszalát, mikor került közelebb az ember(iség) Istenhez ? - 

A két hozzáállás közül hiába döntően több a 

(mottó)tagadók száma itt is igaz; „Attól hogy valamit 

többen állítanak, annak igazságtartalma nem lesz több !” 

 

A 

 

Világunk kettőssége tagadhatatlan. Ezt igazolja még az 

igazsághoz való viszony is, hisz vannak akik elfogadják -

hogy van- míg mások határozottan tagadják létét. ( Nincs 

igazság ! ) Továbbmenve a kérdéskörben, újabb kettéágazás 

tapasztalható az igazság-hívők között, ugyanis az egyik 

tábor szerint az igazság lehet abszolút- (is), míg mások 

csak relatív igazságot vélnek feltételezni. Mint ha az csak 

                                                             
1 Miért félelmes az igazság ösvénye? Mert olyan dolgokkal szembesít, 
amiket szeretnénk inkább nem tudni. 
2 Bizalmas Tanítás - Jasopanisad - www.Jász-ság.hu 
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egyéni (vagy csoport-) megítélés volna. Mint ha az igazság 

az emberen múlna. Idézzünk ide egy korábbi próbálkozást: 

„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 elítélték, megfeszítették, eltávozott. Tanításából senki nem 

okult, az élet megy a maga rendje szerint. 
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Más; Ardzsuna a csata előtt megkérdezi Krisnát, (a Bagavad 

Gítában) „mi végre a rokonvér kiontása”, majd továbbmegy, ha 

bekövetkezik a Kuruksetrai csata és rokon rokont, mester tanítványt 

és fordítva 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 erősítette 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, ismeretei által vezérelt 

elméje, természete és megszokásai diktálnak és 

bekövetkezik az isteni elrendezés ? 

 

A csata lezajlott. Ardzsunát és testvéreit leszámítva mindenki 

eltávozott. Az emberiség méltó vezetők, nemes uralkodók, bölcs 

tanítók nélkül maradt, hisz Ardzsunáék visszavonultak, olyan 

zarándokútra keltek, melyről egyikük sem tért már vissza. A földi 

élet megy a maga rendje szerint.” 

 

B 
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Egy bizonyos -igazság ide-, vagy oda- az élet jó ideje és 

még sokáig megy tovább. Az igazság nyomvonalán, mert 

hogy a való igazság bárminemű emberi megítéléstől 

független. Sőt, a legtöbb-, köztük az abszolút 

igazságok olyannyira függetlenek az ember(iség)től, 

hogy annak nem léte esetén is érvényesek. 

 

Vegyünk példának egy egyszerű abszolút igazságot: Aminek 

kezdete van, annak vége is van. (Aki nem hiszi, járjon 

utána, bár hiábavalóság.) 

 

A kettősség a mindenség vonatkozásában is érvényes, hisz 

hol megnyilvánul (azaz van) hol nem nyilvánul meg (azaz 

nincs – miként a binaritás; 1 – 0 kettőssége)  

 

C 

 

Van mindenek forrása ? Kell legyen, hisz semmiből nem 

lehetséges valami, miközben valami sosem tud úgy 

semmissé lenni, hogy annak valamilyen következménye ne 

volna. Vagy mégis ?  

 

Ha kellően szélesre tárjuk az emberi gondolatot, akkor be 

kell látni, hogy a létező megnyilvánulás vs. 

megnemnyilvánulás „kettőssége” is azt erősíti, hogy kell 

legyen egy kifogyhatatlan végtelen(ség) amiben bármíly 

’mindenségek’ léte s nemléte egyre megy. 

(Természetesen akik számára a végtelen nem létezik, azok 

kénytelenek -bár e meglehetősen kiterjedt- 
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megnyilvánuláson belül megkísérelni értelmezni, többek 

között az igazságot.) 

 

Van forrás amiből/Akiből minden eredeztethető.  És ez a 

MINDEN3 is kettős; személy és ugyanakkor 

személytelen (is, egy időben). Örök Személy és az Ő 

kisugárzó -személytelen- energiája, mely abszolút igazság 

ateisták által tagadott ! Mivel jelen sorok nem ateistákhoz 

szólnak, így számukra meghagyható az a sok-sok 

könyvtárnyi irodalom, amivel semmire sem ment az 

ember(iség). 

 

Az hogy ’minden’ -bárhogy forgatva- annyit tesz; - 

Nincs semmi azon kívül ! - Hisz ha volna, értelmetlen 

lenne a kijelentés. Ezért került alkalmazásra a MINDEN 

megjelölés a Legfelsőbb Személyre.  

 

D 

 

Megkerülhetetlennek tűnik ide idézni a Bizalmas Tanítás 

esszenciájaként össze-állított „MINDEN” tudnivalóit: 

 

„MINDEN 

 

Első tudnivaló 

A MINDEN mindenben benne van, mindent áthat, miközben 

minden a MINDEN-ben nyugszik. A MINDEN-től semmi nem 

                                                             
3 MINDEN = a Legfelsőbb, az EGY Isten 
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független, még a semmi is a MINDEN része. A MINDEN 

önmagában teljes, nincs ideje, tere és vágya, nincs kezdete, vége, nincs 

terve és nincs neki iránya. A MINDEN nélkül, minden értelmetlen. 

 

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. 

 

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. 

 

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. Képzelettel bíró lényei 

teremthetnek maguknak neveket, képeket kedvükre, de a képzelet 

soha nem ér fel a MINDEN-el. A korlátolt értelem csak korlátolt 
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eszményeket képzel, azt szolgálja, isteníti, hívja segítségül amikor baj 

érte. 

 

Ötödik tudnivaló 

 

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. Ami 

változatlan, azt változó fel nem fogja. Ami változik az születik, 

majd elhal, míg él növekszik, gyengélkedik, tanul s kezdi újra. 

 

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. 

 

 

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 
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mi segítség 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.” 

 

Be kell látni, hogy ebbe az „Isten-képbe” minden más 

megközelítés belefér, míg más „Isten-képek” nem 

képesek hordozni a MINDEN mindenségét. 

Töredékesek/részlegesek, márpedig Aki/ami nem teljes 

(nem ’minden’) bármi módon bekorlátozott, az hiányos, 

Aki/ami pedig hiányos az csak meghatározott 

szellemi/vallási körben alkalmas -többek között- az igazság-

, különösen az abszolút igazság bemutatására, kezelésére, 

értelmezésére.4 

 

E 

 

Az abszolút igazság kereséséhez elengedhetetlen az 

alapok felvázolása.  

 

A Bizalmas Tanításban a Legfelsőbb feltárja hogy milyen főbb 

osztályai vannak az emberlétnek, elmondja a három 

kötelék forrását, valamint körülírja mindazokat az elemeket 

melyekből- s mindezek kölcsönhatásából az ember -mint anyagi- 

létforma összeáll.  

 

                                                             
4 Nem tudom mi a minden, de a nemminden biztos kevesebb ! 
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BT. 137. „…gondolkodót uralkodót nyerészkedőt 

teremték – élvezkedő 5 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 

lázító…”  

 

A természeti erők forrása szintúgy a Legfelsőbb, Aki 

sosem buzdít 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 

                                                             
5 Egy millió emberből gondolkodó meghatározottságú ~1, uralkodó 
~10, nyerészkedő ~100, élvezkedő ~999.889 !  
Az egyensúly mégis fenntartható, hisz a magasabb szinten állók -
kisugárzó energiájukkal- képesek ellensúlyozni az elesettek visszahúzó 
erejét, bár a jelen korra rendelt szellemi- és erkölcsi hanyatlást 
megfordítani nem képesek ! 
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megmozgató erőimnek rohamja…” BT. 106. „…tudás nélkül 

cselekvőket eredmények vágya hajt - bölcs csak nép javára ha tesz 

jutalmat ő nem akar …”  

 

A kötelességteljesítők békével és örömmel végzik feladataikat. - BT. 

112. „… vedd e bizalmas tanítást élj mint szól a jótanács - ha 

követed nem fog hatni tettet érő visszhatás…”  

 

BT. 114. „…mit ér az ki természetét köti gúzsba csüggeteg - bölcs is 

teszi azt mit diktál ha még oly gyarló szíve…” BT. 199. 

„…kötelességeit végző eredmény-vágyelhagyó - ő az igaz hívem 

Nekem nem a tettről lemondó…”  

Tehát hallhattunk a fő osztályokról, a kötelékekről és a 

kötelességteljesítésről, 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 

víz 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 kívül hagyni és nem 

lehet teljességgel az anyagi burokba bonyolódni.  

 

F 
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A lényeget döntően kétrétű befedettség terheli;  

 

1. durva; a halmazállapotok adta lehetőségek és kötöttségek (mint: 

föld = szilárd, víz = 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 állítjuk 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, nemi-szerv) és tizenegyedik az elme ami a testen 

belül van.  

 

Közben adottak az érzékszervek tárgyai, mint; forma, hang, 

illat, íz, hő. A kölcsön-hatásokból keletkeznek a vágy, a 

gyűlölet, a gyönyör és a fájdalom.  

 

Az így megnyilvánult test hat fokozatú változásnak van kitéve 

mint; születés, növekedés, állandósulás, szaporodás, 

leromlás, elmúlás.  
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Aki mindezt nem tudja, nem próbálja átlátni, megérteni és minden 

cselekvés, történés következményét érdemben nem értékeli, az igazán 

belebonyolódik bizonytalan tévelygésébe.  

 

Míg 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 figyelembe-vétele, elfogadása.  

Más a lényeghordozó magot adó férfi, más a befogadó, test-építő 

nő.  

 

Más a négy osztály (gondolkodó -uralkodó - nyerészkedő - 

élvezkedő), más-más korcsoportban és más a hely és 

minden más.  

 

Részlet a BBB. „Vagyunk elébb” című versből: „…vagyunk 

elébb fényes lél-ek - utóbb jövend mind egyébek - ezen testben 

ember féle - fi vagy leány ki mint érte - földi ember imígy 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 - míg el 

nem hagy ember képet - járja járja örök útját - nem meríti tudás 

kútját…” -  

 

Az ide idézett B.T. hozzáfűzés-kivonat kíván némi  
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segítséget6, miszerint mi is az hogy ’jó’ - ’szeszély’ - nemjó’ ?  

 

A ’jó’ mindaz ami a Legfelsőbb felé visz. Minden ami 

segít a mentesülésben ’szeszély’ és ’nemjó’ kötelékektől, 

azok hatásaitól, tehát ami tisztít.7  

 

A ’nemjó’ mindaz ami Legfelsőbbtől el-fele visz, ami a 

teljesen lelki lényt az anyagi léthez köti, azaz ami 

beszennyez, befedi a lényegi lényt, az Isteni lél-t.  

 

A ’szeszély’ pedig e kettő ’jó’ s ’nemjó’ közti csapongás, 

melynek eredendő oka a teremtettségre jellemző örökös 

változás, váltakozás, hullámzás. 

 

Ami -talán- a legfontosabb: - Ki/mi a lényeg ? - Lényeg a 

lél !  

 

Tehát nem az ember(lét) a legfontosabb és annak 

képzelgései, elmebeli spekulációi, hanem az Aki örök.  

 

Ez pedig a lél. Mindenek- és mindenki lényege, lényegi  

                                                             
6 Mondhatnánk a kettősség hármassággá válása, majd négyesedése az 
emberi osztályokkal, vagy az életszakaszokkal, élet/rendek/-
korcsoportokkal. Azt követi az öt „minőség” megjelenési 
„halmazállapot” majd a hat fokozata élőknek / születés, növekedés, 
állandósulás, szaporodás, leromlás, elmúlás/ és így tovább… )  
7 Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a ’szeszély’ és a ’nemjó’ is a 
Legfelsőbb szándéka szerinti, nem valamiféle Ellene irányuló külső 
törekvés ! 
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lénye. Érdemes átfutni a Lényeg-elv vázlatát. (lásd: www. 

Jász-ság.hu)  

 

Mivel minden létezés; lényege köré épül, nincs semmi 

lényeg nélkül, így a sosem múló lél-ek hol anyagi 

megnyilvánulást öltenek magukra, hol elhagyják azt8.  

 

G 

 

Axióma: Nincs semmi lényeg nélkül.  

 

Lényeg = LÉL.9  

 

Sok-sok lényegtelenség létezik, de olyan ami van, csak 

lényeg által jöhet létre. És már meghatározásra is került a 

„sorrendiség” nem valaminek-, vagy valakinek lesz 

(van) lényege, hanem lényegnek lesz (van) valakije, 

vagy valamije !  

 

Ha ezt az alapigazságot követjük, valós magyarázatokat 

kaphatunk a felmerülő kérdésekre. Természetesen ha nem 

vesszük figyelembe a lényeg-elvet, akkor minden 

próbálkozás illúziókhoz vezet.  

                                                             
8 A teremtéskor, -kvázi- a Nagy Bumm során a sok-sok lél anyagi 
köntöst vett magára, amit majd a Nagy Reccs idején levet mindaz, 
amely még itt maradt, időközben fel nem szabadult.  
9 Köznyelvileg -ennél fogva félrevezetően- a ’lélek’ ! A lélek -akár- lehet 
a test terméke is /?/, míg a lél tökéletesen anyagfeletti, anyagon-, testen 
túli ! 

 

http://www.jász-ság.hu/
http://www.jász-ság.hu/
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H 

 

Elhangzott már hogy nem az emberlét a legfontosabb, 

miközben számunkra mégis az, hisz emberként próbálunk 

boldogulni ebbéli emberi születésünktől halálunkig, azaz 

nem hagyható figyelmen kívül.  

 

Emberek vagyunk, miközben lényegünk nem ember, 

hanem lél ! Ami az egyidejű azonosság és különbözőség, 

az azisnemis-elv szellemében értelmezhető. 

 

A lél viszont sem nem ember, sem nem állat, vagy növény, 

nem Felsőbb Irányító/Fél(ig)Isten, legkevésbé Isten, mégis 

mindenek lényegalkotója egy-egy önálló lél ! 

I 

 

Aminek kezdete van, annak természetszerű hogy (előbb-

utóbb) vége is van.  

 

Ez igaz a pillanatokig létező parányoktól az univerzumokig, 

még a MINDEN-en kívüli (nem Rajta kívülálló !!! mivel 

minden a MINDEN-ben van !!!) Felsőbb Lényekre is. 10 

                                                             
10 Pl.: vegyünk egy csillagot (azaz Napot) ami -általában- központi 
égiteste a maga bolygó-rendszerének. E csillag úgy jön létre, hogy 
lényegalkotóját kvázi ’Istenét’ alkotó lél önmaga köré vonzza azt az 
anyaghalmazt amely alkotóeleme lesz a csillagnak s mely összetevők 
kölcsönhatásai révén a csillag fennállásáig az működik. Mikor lejár a 
csillag-Isten ideje (megöregszik és meghal) elhagyja testét, azaz a csillag 
felrobban, megsemmisül, anyagi alkotóelemei részükre hasadva 
feloldódnak a mindenség adott térrészében és amely alkotóelemeket 
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J 

 

Univerzális szinten a megnyilvánulás -annak- létezéséig 

megnyilvánul, majd megnyilvánulatlan. Kezdettel s véggel 

bíró, azaz nem örök.  

 

Két örök létezik: a végtelenül nagy, EGY Legfelsőbb és a 

végtelenül parányi, végtelen számú lél, Akik mind a 

Legfelsőbb szerves részei. 

 

A lél, mindenek lényege megszületetlen. Aminek van 

születése, annak számára biztos a halál/pusztulás, legyen az 

másodpercekig élő parány, növény, állat, ember, vagy akár 

évmilliárdokig működő teremtettség, netán a Felsőbb 

Irányítók, Fél(ig)Istenek. 

 

Mivel a Legfelsőbb; Személy, így parányi szerves 

részei, a végtelen sok lél is mind-mind személy. 

 

Minden lél -Istenhez hasonlatosan- Személy, legyen az 

bármíly’ anyagi parányba-, atomi részecskébe burkolva, 

emberben, vagy Fél(ig)Istenben -mindazok 

lényegalkotójaként !- megnyilvánulásuk minősége azon 

szabadságfok szerinti, amit átmeneti burka lehetővé tesz 

                                                                                                                     
elhagy annak lényegalkotója, azon parányok is semmivé válnak. El 
illanak.   
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az Isteni elrendezések, értsd: természeti törvények keretein 

belül.11  

 

Mikor a teremtettség megnyilvánulatlan -értsd: nincs ! 

(Itteni vonatkozásban a Nagy Bumm előtt, majd a Nagy 

Reccs-et követően)- olyankor anyagi vonatkozásban a lél-

ek szintúgy meg-nyilvánulatlanok, hisz nincs anyagi burok. 

Mindig is anyag-felettiek. 

 

K 

 

Embernél maradva, az érzékek egyfajta vevői a 

környezetnek, annak összes információjával az 

érzékszervek révén. Az ész mintegy felfogó képesség, míg 

az értelem mindezek értelmezője kb. az intelligencia.  

 

Mindezeket a vágy (-irányultságok) erősen befolyásolják 

melyek: vágy a hírnévre („népiesen” a hiúság) vágy a 

hatalomra (érdek-érvényesítésre), vágy a javakra, vágy az 

élvezetekre, alapvető hatást gyakorolnak.  

 

Ugyanazon ingerre másként reagál hírnév-hatalom-javak-

élvezet uralta ember, azonban tudni kell, hogy mindenki 

’kevert’ azaz birtoklója mind a négy 

                                                             
11 Atomi parányok-, ásványok lényegalkotóinak szabadság-foka 
gyakorlatilag „0” míg növényi-, állati igen bekorlátozott, az emberi igen 
magas, Felsőbb Irányítók lényegalkotója emberit magasan meghaladó. 
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vágynak/vágykésztetésnek, bár -gyakorta változó- 

mértékben, arányban.   

 

A lél ugyan anyag/test feletti nemcselekvő, mégis 

hatással van burkoló „köntösére” befedettsége mértékében.  

 

Minden lél eredendően örök + teljes tudású + boldog. 

Azonban a különböző lét- és létezési formák12 

lényegalkotása során hordoznak „emlékeket”. (lásd: 

B.T.498. „…testelhagyást követően mind felvesz új alakot - 

visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot 499. új test hall s lát 

ízlel szagol tapint és gondolkodik - megtévedten érzéktárgyak 

béklyójába sodródik…” )  

 

Befedettebb lél kevés segítséget nyújthat, míg a kevésbé 

anyagba bonyolódott lél magasztosabb az értelemnél is.  

 

A valódi tudás sem kívülről szerezhető meg, hanem a 

lél teljes tudása képes felszínre jutni, ha csak halványan 

is, de meghaladva bármi tárgyi tudást. Nem véletlen a 

legtöbb szellemi iskolában a tisztulásra/mentesülésre való 

bíztatás, nem pedig anyagi/testi dolgokba való 

belebonyolódás, beburkolódzás, hisz tudott, hogy „Ki 

mivel, attól…!” - azaz semmi nem lehet -s nincs is !- 

vissz(a)hatás nélkül ! Lásd: karma-törvény.  

 

                                                             
12 ’lét’ ≈ élettelen, ’létezés’ ≈ élő. Az élettelen burokba kerülő lél a 
megnyilvánulás idejéig arra „kárhoztatott” míg az élő burkú lél 
létformáról-létformára „fejlődik” vagy időnként vissza. 
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L 

 

A lényeg megértése rendezi az értelmet. Nem véletlen a 

„lényeg-látó” jelző (bár lényeg-felfogások különbözőek). 

Mikor rendezett az elme, olyankor az emberben nem 

viaskodik a kettős-látás/kettős-ség; értsd: jó-rossz, öröm-

bánat, harag-vágy, szeretem-nemszeretem … ellentétpáros 

megítélés. A lényeg-látó (bölcs) közelít az EGY-séghez.  

 

Ugyan mindig mindenben és mindenkiben a lél a 

lényeg(alkotó) Ő mégsem tesz semmit ! VAN-ságában hat, 

mint egyfajta -kifogyhatatlan- energia-forrás, a lét(ezés) 

fennállása érdekében. 

 

Mikor egy lél „testet” ölt a milliónyi rétegből az első a 

felejtés, felejtése valódi kilétének s egyben azonosulás 

létformájával.  

 

Az „atomi”-lél atomnak hiszi magát, a „sejti” sejtnek, a 

„molekulai” molekulának, a „növényi” növénynek, az 

„állati” adott állatnak, míg az „emberi”-lél embernek hiszi 

magát.  

Így hiszi, mert a hiányos tudás tudatosságnak alig 

nevezhető. B.T.183. „…lél az bizony nem cselekszik természet mi 

sarkalló - nem lél az ki bíztat hanem nemtudás mi mozgató…” 

 

Azonban B.T.184. „…bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen 

Legfelsőbb - testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt…” - azaz a 

Legfelsőbb; akár mindenek foglalata MINDEN-ként, akár 
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mint mindent átható Mindáthatókénti Teljességét mindig 

megőrizve, érintetlen. A Legfelsőbbet nem érinti 

teremtettség létrejötte, annak háborúskodása, vagy 

megszűnése.  

 

Mindenségében örök hullámzásként zajlanak 

megnyilvánulások és megnem-nyilvánulások, teremtések, 

fennállások és pusztulások. Egyik szférájában teremtés 

zajlik, másikban fennállás, harmadikban épp 

megnemnyilvánulást jelentő meg-semmisülés. E gigantikus-, 

megnyilvánult-, sokmilliárd éves „világmindenségek” 

pedig csak egy-egy -átmeneti- porszemek a végtelen 

MINDEN-ben. 

 

M 

 

Mire való az igazság(ról való tudatosság) ? Igazság nélkül 

minden hamiság, leginkább illúzió (Olyan mint ha az 

volna aminek véljük !). Illuzórikus körülmények között 

pedig minden és mindenki -leginkább- tévedésben van.  

 

Úgy tartják „Tévedni emberi dolog !” - de ha tévedhetetlen 

nem is, valós tudatú- igaz tudású lehet az ember. Nem kell -

csak- tévedésben élni. 

 

Adódik a kérdés: - Mi a tudás ? - Ahhoz, hogy ember 

boldogulni tudjon a világban (különösen élete első két 

szakaszában: a tanuló- és a családos élet-rendben) leginkább 

anyagi/tárgyi tudásra van szüksége. Hiába nyugszik a 
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legtöbb ismeret hamis alapokon, hamis világba 

hamissággal lehet besimulni. Illuzórikusból kilóg a 

valódi. A valódi tudással bíró mégis -mindig- tudja, hogy 

ami van az a hely-idő-körülmény szerint van s nem igazsága 

miatt. 

 

Ha a ’tudás’ kérdését vizsgálni szeretnénk nem felesleges 

segítségül hívni a B.T. ez irányú meghatározását a 

Legfelsőbb szájából.  

 

A tudás = alázatosság - büszkeség nélküliség - őszinteség - 

erőszak nélküliség - béketűrés - egyszerűség - egy hiteles 

tanítás felkutatása - tisztaság - kitartás - önszabályozás - az 

érzék-kielégítés tárgyairól való lemondás - mentesség a 

hamis én-tudattól - a születés, betegség, öregség és halál 

okozta bajok meglátása - nemkötődés a gyermekekhez, 

feleséghez - nemkötődés otthonhoz és a többihez -  

kiegyensúlyozottság a kívánt és a nem kívánt esetekben - 

állandó és vegyítetlen, oda-adás a MINDEN (Isten, Aki a 

Legfelsőbb) iránt - törekvés elhagyatott helyen való élésre - 

törekvés az elkülönülésre az emberek általános tömegétől - 

az önmegvalósítás fontosságának felismerése - az Abszolút 

Igazság utáni filozófiai kutatás.  

 

Ez mind tudás, az ezzel ellenkező pedig, tudatlanság!  

 

1./ A tudás alázatosság; képesség (alkalmasság), és 

hajlandóság (szándék) a Legfelsőbbel szembeni-, a 
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Legfelsőbbnek való alávetettségre, s az ilyen állapot őszinte 

elfogadása, -gyakorlása. 

 

Aki tudja, hogy a Legfelsőbbtől semmi nem független, az 

belátja hogy a teljes igazság is Nála van. A Legfelsőbb 

szerves parányi részei, a végtelen sok lél -mindenek 

lényegalkotói- épp így a teljes igazság birtokosa. 

 

Mikor elhangzik, hogy Isten a maga képére teremtette az 

embert, annak valóságtartalma az, hogy mindenek 

lényegalkotója egy-egy lél, így minden ember lényege 

egy-egy lél, melyek személyek és mint a Legfelsőbb Ők is 

eredendően örök + teljestudású + boldog lények. 

Amikor egy ember -majd- olyan lesz, hogy örök + teljes 

tudású + boldog, akkor valóban isten lesz. (értsd: soha) 

 

A tiszta lél tudja hogy a Legfelsőbb mindenek Ura, így az 

őszinte alázat minden tiszta lél (Akik minden anyagi 

szennyezettségtől -kötődéstől, ragaszkodástól- mentesek !) 

lét-eleme. 

 

2./ A tudás büszkeség nélküliség; Annak tudata 

(belátása), hogy az önmagunkkal kapcsolatos bárminemű 

érdem (mint a; szépség, ügyesség, okosság és a többi) 

képzete; hamis.  

 

A büszkeségnélküliség lehetne akár az alázat 

folyamodványa, de míg az alázat rend-szerint lenézett, addig 

a büszkeség mint ha valami érték volna a közgondolkodás-
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ban/közmegítélésben, de különösen a -politikai- 

propagandában. A büszkeség leg-közelebb a hiúsághoz-, a 

hírnév iránti vágyhoz áll, ami ugyancsak hátráltató a lelki 

fejlődésben ! 

3./ A tudás őszinteség; Az őszinteség megrontja az álságos 

kapcsolatokat, bár szinte minden emberi kapcsolat ilyen, 

vagy minden emberi kapcsolat szinte ilyen.  

Lásd: „Légy őszinte, betörik/beverik a fejed!” - „népi” 

bölcselet. 

 

Az őszintétlenség mindig számító, hamis, érdek-vezérelte.  

 

4./ A tudás erőszak nélküliség; Az erőszak ≈ mások- és 

helyzetek, saját terveink szerinti alakítása. Módja lehet; 

tudatos és tudattalan. Módszere; érzékelhetetlen, láthatatlan, 

finom, vagy durva, és a többi. 

 

5./ A tudás béketűrés; Elviselni, bármíly’ elviselhetetlent. 

(-helyet, -embert, -helyzetet és a többit) 

 

6./ A tudás egyszerűség; Mentesség minden olyan 

dologtól, ami a test és a lélek egybe(n)tartásának, feltétlen 

szükséglete feletti. A létfenntartás (az anyagi szükség-letek 

kielégítése); a lehető legegyszerűbb eszközökkel, a lehető 

legegyszerűbb tár-gyakkal, 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.  



60 

 

7./ A tudás egy hiteles tanítás (hiteles lelki tanítók) 

felkutatása, (elfogadása);  

 

Hiteles az, ami: a Legfelsőbbről szól és a Legfelsőbbhöz 

vezet.  

 

Hiteles az, aki: „Ahogy él, úgy beszél!” - mintájára, „Ahogy 

beszél, a’szerint él !” 

 

Első teendő: felkutatni  - Második teendő: elfogadni - 

Harmadik teendő: követni. 

 

(Követni? Követni; annyit tesz: más útját járni!) A tudás-

kereső, a tudásra törekvő, ha felkutatta -kívül, vagy belül- 

azt, akkor építse be eszményrendszerébe, tekintse azt 

értékrendnek, kövesse a javát szolgáló tanácsokat. 

 

8./ A tudás tisztaság; Tiszta elme - Tiszta gondolatok - 

Tiszta szándék - Tiszta vágyak - Tiszta étel - Tiszta test - 

Tiszta környezet - Tiszta társaság 

 

9./ A tudás kitartás; Tenni belátás szerint – bízva.  

 

10./ A tudás önszabályozás; Tudatos lét, tudatos 

cselekedetek.  

11./ A tudás az érzék-kielégítés tárgyairól való 

lemondás, (az érzékekkel kapcsolatos – lemondás); Az 

érzékelhető dolgok, tárgyak iránti közömbösség. Belátása 
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annak, hogy az érzékek befolyásoltak, szennyezettek. Az 

anyagi világban nincs tiszta érzékelés. 

 

 12./ A tudás mentesség a hamis én-tudattól (egó-tól); 

Első tudás; tudni: - Ki vagyok én !  

 

Első tétel: - Nem ez a test az énünk ! 

 

13./ A tudás a születés, betegség, öregség és halál 

okozta bajok meglátása; A keletkező, majd elmúló világ 

sajátja, az örökös változás. Ami megszületik, az meg is fog 

halni, s ami meghal, annak mindaddig újra, meg újra meg 

kell születnie, amíg „rendezetlen a számla.” „Mindig, 

mindenért; meg kell fizetni!”  

 

A hatás következménye; az ellenhatás.  

 

Az anyagi világból, csak a teljes megtisztulást követően 

lehetséges a szabadulás. Addig életről-életre, újra és újra 

csak a bajok érik az anyagi testet.  

 

 14./ A tudás nemkötődés a gyermekekhez (fiú 

gyermekhez), feleséghez.  

 

A fiúgyermeki születés; a felszabadulás esélye.  

 

A kötődés, a vonzalom alanyát (értsd: akire a vonzalom 

irányul) is visszatartja, ezért a fiút; útjára kell engedni. Járja, 

járhassa a maga útját.  
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Az anyagi világban, a női lét legvégső lehetősége; a 

férfikénti újraszületés. 

A nő örökös gyámolításra szorul: gyermek-, hajadon 

korban; az apára, felnőtt házas korban; a férjre, özvegy, 

vagy elhagyott nőként; a fiúgyermekre. A nő, akinek csak 

leánya van, elesett helyzetben van. Esetük; a - „Vak vezet, 

világtalant!” 

 

15./ A tudás nem-kötődés otthonhoz és a többihez; A 

tartózkodási helyek és környezetek éppúgy átmenetiek, 

mint az életről-életre kapott, újabb és újabb anyagi test.  

A ragaszkodás bármihez is, csak megköt. Megkötve, nincs 

szabadság, pedig a lél(-ek) alap-tulajdonsága, alap értéke, 

alap lehetősége a szabad akarat, a szabadság.  

 

16./ A tudás kiegyensúlyozottság a kívánt és a nem 

kívánt esetekben; Az anyagi világban, mindig minden 

változik. Amennyiben a változásokat követjük, azokhoz 

igazodunk, támadunk, vagy védekezünk úgy a természeti 

törvények, ezen belül, az anyagi kötőerők foglyai vagyunk. 

De ha, mindig megőrizzük a kiegyensúlyozottságot, akkor a 

természeti erők hiába támadnak, mert beláttuk, hogy a nem 

kívánt dolgok is, csak egy-egy rendezetlen számla törlesztő 

részletei, amit   m e g   k e l l   fizessünk. (sors!) 

 

17./ A tudás állandó és vegyítetlen, odaadás a 

Legfelsőbb iránt; Mindenben látni a Legfelsőbbet. Tudni 

és mindig úgy látni, hogy a Legfelsőbb Isten = MINDEN 
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18./ A tudás törekvés elhagyatott helyen való élésre; 

Fontos; a törekvés, de nem bármi áron. Nem az elhagyott 

helyen van a hangsúly, hisz a MINDEN-ben minden benne 

van és a MINDEN, mindenhol jelen van, csak meg kell 

látni, figyelni reá és tanulni. 

19./ A tudás törekvés az elkülönülésre az emberek 

általános tömegétől; Fontos; az elkülönülés, de nem 

bármi áron. A lényeg az elkülönülés az általános -tudásban 

járatlan- tömegtől. Ha nincs elkülönülés, akkor folyamatos a 

harc a külső emberi visszahúzó erőkkel, hatásokkal, 

mindaddig, míg az érintetlenség állapotát el nem éri az 

egyén. 

 

„…átsétálni az életen – csak úgy – át a világon – mosolynyi derűvel 

– érintetlenül – tenni – mit tenni kell – vágy nélkül – 

érdektelenül…” 

 

20./ A tudás az önmegvalósítás fontosságának 

felismerése; Az önmegvalósítás első lépése; a hamis én-

tudat felismerése. „Nem ez a test az énem”. Majd az e 

szerinti eszmények felállítása, ahhoz igazítani vágyainkat és 

az a szerinti életvitel. 

 

21./ A tudás az Abszolút Igazság utáni filozófiai 

kutatás; Legfontosabb a hit, de „a hit tudás nélkül csak 

merő szentimentalizmus” olyan érzelgősségre hajlamosító 

édelgés, amit a csapongó elme vezérel. A pillanatnyi hamis, 

megcsalt érzeteken alapuló, tisztátalan érzékszervek által 

közvetített látszatok, félre-értelmezése. Események, 
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történések és hatások, melyeket csaló értelmező-

képességünk, számunkra kedvező színben tüntet fel; a test 

és a vak értelem számára.  

N 

 

Amíg- és akiben a tudás-jegyek nem érvényesülnek, 

akkor az csak a nemtudás útján -mintegy ösztön-

lényként- tévelygő lény állapota. 

 

Ha visszatekintünk az emberi történelemben, végig a 

nemtudás-vezérelte viselkedéseket, magatartásformákat 

és külső-belső hamis képzeteket, reakciókat, valamint 

azok hatásait és következményeit tapasztal(hat)juk. 

 

O 

 

Azonban most nem a nemtudás a kérdés, hanem az 

igazság. Bármit is gondolhatunk felőle a Legfelsőbb ötezer 

évvel ezelőtti kinyilatkozása szerint: B.T.131. „…ember 

testben megjelenek mikor elvész igazság…” E kijelentések óta a 

Legfelsőbb egy alkalommal öltött emberi alakot Buddha 

személyében, ami önmagában ellentmondás, hisz ebbéli 

avatárjaként (Személyes alászállásaként) nem csak a védákat, 

de magát a Legfelsőbbet is eltitkolta ! (Nem tagadta, 

elhallgatta !) Tanításában nincs Isten, nincs lél(ek), 

nincsenek védikus tanok. Hogy azért szállt alá 

embertestben, mert elveszett az igazság az i.e.-i VI.-V. 

századra ? (Buddha születése hagyományosan i.e. 563, 

tudományosan i.e. 483 körül)  
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Ki tudja, ám ha folytatjuk a B.T. 131. szakaszt: „…kötelesség 

hol hanyatlik adom ember támaszát 132. nemeseknek oltalmára 

galádoknak vesztire…”  Tehát mint tanítás továbbra is 

helytálló az Abszolút Igazságról szóló tudás, mi több 

kötelességeiket elmulasztó emberek között is támaszt ad a 

lelki törekvőknek. Nemes lelkületűeket oltalmaz, galádokat 

elveszejt. Értsd: érvényre jut az igazság ! 

 

P 

 

B.T.165. „…nincs tisztítóbb erő annál mint a teljes igazság - aki 

önzetlen kutatja önmagában rátalál…” - mert, hogy minden 

lényegalkotó (így minden emberben) beburkolt Isteni lél -

többek között- teljes tudású, azaz tudással rendelkezik 

igazság dolgában is, de mivel az ember(ek) nem tudatosak 

valódi kilétükről, lényegi lényükről, hát nincs mi felszínre 

jusson. Az önzetlen (lelki)kutató azonban rátalálhat, ponto-

sabban: ahogy tisztul a lél (mentesül anyagi 

tévképzetektől, -kötelékektől, -kötődésektől), úgy jut 

érvényre az ős tudás és vele az Abszolút Igazság. 

 

R 

 

A Legfelsőbb kinyilatkozza -többek között- a Bizalmas 

Tanításban: 357. „…tudd hogy Én vagyok a lényeg minden létnek 

lényege - kezdet élet végpusztulás Tőlem van de Énbennem…” - 

majd - 372. „…Én vagyok…” 373. „…igazaknak igazság…” ! 

Tehát van igazság és örök, miként forrása a Legfelsőbb, 

de az igazak számára ! Igaztalanok (lásd az alcímben: 
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„széles út az igaztalanságé”) hiába kutatják. Az igazság 

„szűk ösvénye” csak önzetlen kutató előtt tárul fel. 

 

Kik az igaztalanok? Akiket a nemjó kötőerő ural. 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 szabadít 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 így lesz - mind az enyém sőt 

még több is nap mint nap csak ezért tesz 524. egy ellenem lám 

legyőztem így jár majd a többi is - hatalmas és tökéletes szerencsés úr 

így 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…” – ez is az igazság része ! 

 

S 

 



67 

 

Elkerülhetetlen igazság kapcsán említést tenni a ’szeretet’-

ről, ha másért nem az önzetlen kutatás ürügyén, hisz az 

önzetlenség egyfajta elvárásnélküliség, ami a valódi 

’szeretet’ első ismérve. Mert, hogy a szeretet is legalább 

kétféle; valódi és hamis, ál-szeretet. A „csapból is folyó” a 

hamis, míg a valódi ’szeretet’ jól meghatározott és pontosan 

felismerhető.  

 

A valódi ’szeretet’: 1. elvárásnélküli 2. örökkön -csak- 

adó 3. részrehajlás-nélküli, nem személy-, vagy egyén-

válogató. Az ilyen ’szeretet’ elsődleges birtoklója a 

Legfelsőbb, Aki senkitől nem vár el semmit, csak ad és 

részrehajlás nélkül. A 4. szempont pedig az előbbi három 

egyidejű teljesülése, fennállása ! 

 

Aki az igazságot keresi, amikor szeretet dolgához ér tegye 

fel a kérdést: - amivel találkozik; elvárásnélküli ? - adó ? - 

részrehajlásnélküli ? – Ha bármelyik válasz nemleges, netán 

bizonytalan, akkor csupán ál-szeretettel áll szemben a 

kutató. Még az sem tekinthető valódi ’szeretet’-nek, ha egy-

egy -előbbi- kritérium hosszabb-rövidebb ideig ugyan 

teljesül, miközben másik-, vagy a másik kettő -ugyanakkor- 

épp nem ! Hiszen vannak pillanatok mindenki életében 

amikor ad, akár önzetlenül, vagy van hogy éppen nem 

támaszt elvárást. Az már ritkaság, ha nem részrehajló mert 

bizony még „szentnek is maga felé hajlik a keze” - ami 

szintúgy részrehajlás, egyén-válogató, ami nem csak önös 

lehet, de kiválasztott/meghatározott csoport tagjaival 

szembeni elfogultság. 
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T 

 

Kívánkozik a kérdés: - Hol az egyén igazsága ? - A válasz 

nem egyszerű. Az egyén egy parányi ’pont’ még e Földi 

teremtettségben is, nem hogy univerzális-, netán 

mindenség-beli meghatározhatóság szempontjából. Mégis, 

egyén számára egyéni dolgai az izgatók. Azt azonban be kell 

lássa, hogy ’pont’-paránysága mit sem oszt, vagy szoroz a 

mindenségben. De mégsem, vagy mégis ? (Ez éppoly 

fájdalmas -mármint egyén jelentéktelensége- mint az 

igazság maga.) 

 

U 

 

Van az un. „azisnemis” törvény, az egyidejű azonosság és 

különbözőség doktrínája, mely szerint valami lehet (és 

általában így is van, hogy) egyidejűleg az is, meg nem is az. 

Leg kiterjesztettebb példa erre a Legfelsőbb kiben-/miben-

léte. Ő, benne van minden létezőben (személyes) lél 

parányai révén, sőt mindent át is hat (személytelen 

energiájú) Mindátható-sága következtében, miközben egyik 

sem Ő, ám minden, mindenestül Őbenne van, tehát 

minden Ő is egy kicsit, de mégsem. (Ismétlésként: B.T. 357. 

„…tudd hogy Én vagyok a lényeg minden létnek lényege - kezdet élet 

végpusztulás Tőlem van de Énbennem…”) 

 

Egyszerűbb példázattal; egy felnőtt gyermek szülőként 

gyermek, vagy szülő ? Gyermeki viszonylatból az, szülői 

viszonylatban nem gyermek, de persze miért ne volna az - 
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is ugyanakkor ? Mind eközben addig gyermek, míg szülei 

élnek, és szülő akkor-, vagy addig míg gyermeke(i) van(nak). 

Akkor gyermeksége-, vagy szülősége mettől-meddig igaz 

és/vagy majd mikor nem ? 

Az igazság sem mentes az azisnemis törvénytől. Leginkább 

a relatív igazság(ok). Az Abszolút némiképp összetettebb, 

hisz pl. egy teremtettségben uralkodó Abszolút Igazságok, 

mindaddig objektív valóságok, míg a teremtettség fennáll. 

Ám tudjuk (már) hogy aminek kezdete van, annak vége is 

van, így amint megnyilvánulás megnemnyilvánulttá lesz, 

addigi („hatályos”) Abszolút Igazságai -akár- veszendőbe is 

mehetnek. (Persze itt, most csak egy adott teremtettség 

került fölemlítésre, miközben a Legfelsőbb végtelenségében 

végtelenül sok teremtettség van, más és más lelki szférában 

egyidőben. Mind a maga sajátosságainak-, Isteni 

elrendezéseknek-, természeti törvényeknek megfelelően. A 

Földi, egy a sok közül.) 

 

V 

. 

. 

. 

 

Z 

 

Az is igazság, hogy ’igazság’ tárgykörében bárminemű 

társalgást csak abbahagyni lehet, befejezni sosem. 

 

2021. 04.
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Jász szellem(i) gyökerei 
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Már a cím értelmezhetősége is bizonytalan, amennyiben ha 

’Jász szellem…’ a kérdés az is egy megközelítés, míg ha a 

’Jász’-nak a szelleme/szellemisége a tárgy az egy másik. 

Miként a ’jász’ lehet főnév (s az is) és lehet melléknév (és az 

is).   

 

Ám a címben szereplő ’jász’ nem csak főnév, de 

(melléknév-ségében) egyfajta minőség-jelző is, mármint 

emberi-minőség/milyenség, mert hogy ’jász’ épp úgy egyedi 

(-jelleg/-jellem …) mint kun, vagy palóc, vagy magyar és így 

tovább. Természetesen persze akkor, ha egy „jelleget” 

önmaga tisztaságában szeretnénk vizsgálni nem kevert/ 

befedett/eltakart módjá(ba)n/formájában.  

 

Ugyancsak egyértelműsíteni kéne (amennyire lehetséges) a 

’szellem’ kérdéskört, hisz nem külsődleges jegyek 

felvázolása körében történik a próbálkozás, de még csak 

nem is a ma beazonosítható -ugyancsak külsődleges- 

megnyilvánulások/ megnyilatkozások firtatásával. 

 

Azután a ’gyökér’ sem mindegy, hogy mit is jelentene ’jász 

szellem’ szempontjából (’a’ névelő nélkül).  

 

Legegyszerűbb az volna, ha mindhárom szó/kifejezés/ 

megnevezés/megjelölés már be volna egyértelműen 

azonosítva, nevezetesen ha tudható volna: Mi a jász ? – Mi 

az, hogy szellem ? – és Mi is a gyökér(zet) ? - értsd kb. 

eredet, ahonnan ered, amiből táplálkozni képes volt s képes 
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ma is amennyiben eredeti tisztaságában szeretnénk 

körülírni/ bemutatni.  

 

Idézzünk ide egy részletet a ”Tőhajtások(ról) – avagy 

megfigyelések a természetben…” (BBB) írásból: 

 

„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 fölelevenítik, újra (meg)élik az 

önálló, egyedi jegyeket.” 

 

Itt most ne a képzeletbeli fa kivágására gondoljunk, hanem 

arra hogy (ha) valamely egyedi jelleg befedődött az idők 

során, eredetijében nem tapasztalható meg, mégis ha 

lenyúlunk a gyökerekhez, akkor képet alkothatunk a 

jelleggel bíró eredetiség(é)hez, jelen esetben a ’jász’-hoz. 

 

Ugyan mint minden hasonlat sántít, azonban analógiák 

fölvetése sosem hiábavaló. Vegyük a szilvásgombóc-szilva 

analógiát.  
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Ha szeretnénk megízlelni a (friss) szilvát, akkor ne 

próbálkozzunk a szilvásgombóc szilva töltelékével, ami 

ugye -miután /lényegalkotó/ magjától meg lett szabadítva- 

előbb fahéjas cukorbetétet kap, majd krumpligombóc 

tésztába bugyolálják, megfőzve pirított zsemlemorzsában 

megforgatják és porcukorral tálalják. Kifogástalan étek, ám 

hiába szedjük le a porcukor-, morzsa-, tészta köpenyt s 

szabadulunk meg a fahéjas cukortól, az időközben már 

(főzés által) hőkezelésen is átesett szilva betét aligha 

hasonlítható egy szilvafáról szedett friss terméshez. 

 

Ha szeretnénk megismerni jász eredetiségét, akkor előbb le 

kell(ene) hántani az évezredek során rárakódott keresztény-, 

magyar-, kun-, alán-, szarmata … burkokat s így volna 

folytatható a kutatás … 

 

A kutatás módszere.  

 

Lévén hogy az általános módszerek számára (régészet, 

nyelvészet, történetírás, archeogenetika…) vizsgálandó 

„leletek” nem állnak rendelkezésre, ezért más eljárást 

kell(ett) keresni, azzal próbálkozni.  

 

A „más eljárás” természetesen kutató-függő. Ebből 

következik, hogy más kutató más 

következtetésekre/eredményekre juthat s jut(na) is (ha 

beleártaná magát a Jász szellem gyökerei 

keresésébe/kutatásába). 
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A tudományos vizsgálódás nélkülözhetetlen elemként tekint 

a forrásokra, forrásművekre, valamint azok 

forrásmegjelöléseire13. Ez természetes, ha van forrás ?  

És ha nincs ? Akkor nem létezik adott „probléma”(kör) ? A 

„probléma” adott és meg kell keresni a kutatáshoz a 

lehetséges módozatokat.  

 

Általánosság szintjén nem mellőzhető az un. „Lényeg-elv” 

(ami a tudomány előtt nem ismert, ezáltal nem alkalmazott) 

az un. vissz(a)hatás törvény (kiterjesztetten és 

általánosságban ismert karma-törvény) felhasználása, az ős-

emlékezet14 létének elfogadása és annak felszínre juttatási 

módjának gyakorlása. 

                                                             
13 Jász ősiség kutatása/vizsgálata során tanulmányozott irodalmak: 
Gyárfás István; A jász-kunok története, Horváth István; A Jászság 
életrajza - Jászok... Értekezés I-1-től, II-3.-ig., Rusvay Lajos; Jászapáti 
története, Selmeczi László; A jászok eredete…, Szabó László; A jász 
ember mentalitása, Kunszabó Ferenc; Jászföld, Dr Bathó Edit - Papp 
Izabella szerkesztette; Szülőföldünk a Jászság, Vándorfy János 
Honismereti Szakkör; Tanyavilág, eltűnt világ, Tatai Molnár Magdolna; 
A Jászok és a Kúnok története, Jászberény története a kezdetektől... 
Főszerkesztő; Pethő László, Sándor Gyula; Jászok nyomában, Bognár 
Ferenc; A Jász hőskor…, Tomory Zsuzsa; Filiszteusok hazája, Magyar 
Adorján; Az ősműveltség – Jász, Bognár Ferenc; Jász őstörténet - 
Horváth István után röviden, Szabó Géza; A Jászok őshazájában…, 
Zsolnay László; Jászok vallásossága a XVIII. szd.-ban…, és más jász 
vonatkozásokat említő írások, előadások elszórt információi. 

 
14 Az intuíció (hasonlóan mint az intuitív ős-emlékezet) kvantumfizikai 
háttere a téridőből eredeztethető.  
Minthogy a téridő számtalan teret és időt hoz létre, melyekben spontán 
mód kvantum mezők vagy másnéven kvantum hab formájában fejezik 
ki potencialitásukat. E potenciálban megjelennek az energia-kvanták 
(kvantumbitek), energia és fény váltakozó formájában - kétrés-kísérlet -.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rid%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kvantummechanika
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9tr%C3%A9s-k%C3%ADs%C3%A9rlet
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Jász-specifikusan pedig (legalább) a (személyes) genetikus 

jász kapcsolat a kutató részéről, (ami az ős-emlékezet terén 

nélkülözhetetlen !) melynek hiányában nem érhető el a 

szükséges és elégséges érzékenység.  

 

Lényeges körülmény, hogy figyelembe vegyük a kutató 

egyén „elme-szűrőjét”.  

Elme-szűrő alatt értsd: -miként mindenki más- minden 

egyén elméje (~ gondolkodó-képessége/gondolkodása) 

más módon dolgozza fel -akár ugyanazon- információkat.  

Az elme szűrője egyénenként eltérő minőségű/finomságú. 

Szűrés alatt értsd: az átáramló információk-, észlelések-, 

tapasztalatok-, benyomások … kutatót érdeklő elemei 

fennakadnak, számára érdektelenek átesnek, bár az intuitív 

meglátás kialakulásában azok is szerepet játszanak ! 

                                                                                                                     
A vákuum sosem üres, folyamatosan ki-be fluktuálnak benne a spontán 
mód megjelenő energia és fényrészecskék; ezt a "vákuumban elvárt 
érték"-kel (vacuum expectation value) jellemezzük. A tér kvantum-
fluktuációjában megjelenik így az elemi részecskék "információja", 
melyek különböző kombinációkban összeállva atomokat, molekulákat, 
anyagot képeznek.  
Amennyiben egy spontán mód megjelenő fotont kettéválasztunk, és 
egymástól több kilométer távolságra visszük őket, abban az esetben ha 
az egyik felet stimulációnak tesszük ki, a másik fél is ugyanolyan 
stimulált hatást mutat. Ez a kvantum összefonódás.  
Minthogy jó pár kutatás szerint tudatosságunk képes intuitív formában 
a térben és időben is érzékelni, így - mivel egy kisebb edénybe nem 
tehetünk bele egy nagyobbat -, tudatosságunk téridő jelleggel bír. 
Eszerint, bármely térben vagy időben is jelenik meg az információ, azt 
egy az intuíció érzékelésében gyakorlott tudat érzékelni képes.  
(Forrás: WikiPédia) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1kuum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elemi_r%C3%A9szecske
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kvantum-%C3%B6sszefon%C3%B3d%C3%A1s
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Az ős-emlékezet alatt értendő azon tézis, miszerint a -

többek között- minden egyén lényegalkotó elemét képező 

(végtelen számú egylényegű-, mégis egyéni) minden egyes 

lél -forrásához hasonlóan- eredendően: örök + teljes tudású 

+ boldog. Azonban ez a teljes tudás abban a pillanatban 

befedettségre jut amint a -lényegalkotó- lél anyagi létformát 

ölt magára. Az anyagi létforma azután élete folyamán 

folyamatosan újabb és újabb fedő rétegeket vesz magára, 

vagy kap ami a fedőréteg „vastagsága/vaskossága” 

függvényében zárja el a teljes tudás felszínre jutási 

lehetőségét. A fedőréteg vékonyítása következtében az ős-

emlékezet -ha csak felvillanásokban is, de- képes érvényre 

jutni.   

 

Földrajzi gyökerek 

 

A „szellem” taglalásánál talán egyszerűbb -bár 

kétkedésektől az sem mentes- a jász földrajzi 

visszakövetése. Fontos figyelembe venni, hogy „jász” 

említése esetén, az nem a mai jászokat, magukat jásznak 

vallókat jelenti, jellemzi, hanem a jász szellem(iség)et, jász 

egyedi sajátosságot ! 

Jász út 
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Az általános történeti említések a Kárpát-medencei jász 

bejövetelt a kunok -egyfajta segédcsapataként- azokkal 

együtt a XIII. századra teszik a Keleti Kárpátok hágóin át.  

Máshol a kunok bejövetelét önállóságukban -jászok nélkül- 

említik, majd az itt lakókkal kialakult összetűzések 

következtében DK felé kiviharzottak és csak IV. Béla 

hívására tértek vissza -az un. tatárjárás után- immár a 

jászokkal együtt. Ez utóbbi megközelítés mellett szól, hogy 

a jászok szinte mindig un. nagyállattartó nomádok voltak, 

azaz nagyszámú jószággal vándoroltak, vízben és legelőben 

gazdag vidékeken, így a Román alföldről a Duna-völgyön át 

a Duna-Tisza közéig. Azt megelőzően Kumánia, Levédia, 

Alánia kerül megjelölésre, a Kaukázus É-i lejtőitől É-ra.  

 

Azonban vizsgálva a jász sajátosságokat, kizárható hogy az 

utóbbi élőhely előtt ne lett volna előzmény élettér, 

különösen a minden tudományos említésben szereplő indo-

iráni „fajtai”- és nyelvi eredeztetések fényében. Azaz Alánia 

előtt is kellett legyen- s volt is jász nemzetség által megélt 

terület. Más kérdés, hogy nagy valószínűséggel nem ’jász’ 

népnéven, hanem as (ász) említéssel.  

Gyakorta kerül „összemosásra” visszatekintésekben jász és 

alán megnevezés, az azonban közös a két megjelölésben, 

hogy amint az alán önmegnevezésben szerepelt az as név, 

úgy az ős jásznak vélt nemzetség is az as nevet viselte 

baktriai életében.  

 

Visszatérve az indo-iráni meghatározásra, adja magát a 

„földrajz” hogy jász eredetnek a mai Irán és India között 
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kellett elhelyezkednie, ami jász őshazaként feltételezhető. 

Ezt a területet nevezi az archeológia BMAC, azaz Baktria 

Margiana Archelológiai Centrum, melynek baktriai része a 

Turán Alföld DK-i kiszögelése a Hindukus ÉNY-i lábánál.  

Baktria15 területén 6.000 évnél régebbre datálható város-
államok maradványai találhatók. 
 

 
 

Baktriai feltárás 

                                                             
15 Baktria földrajzilag az ellentétek vidéke. Lényegében egy K-Ny-i zóna 
a Hindukus hegység és az Amu-darja /Oxusz/ folyó között. Rendkívül 
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 természet-földrajzilag volt „Isten áldotta” térség Baktria, szellemi 
vonatkozásban is termékeny, innen származott Zaratusztra / 
Zoroaszter próféta ie. VII.-VI. szd.-ban. Máig ható tanítását a párszik 
őrzik. 
 
Megjegyzés: a Biblia 6.000 évvel ez előttre datálja a teremtést, az 
általános történetírás pedig a 6.000 évvel ezelőtti időkre leginkább 
„kőbaltás ember” típusú kultúrákat ír le. 
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rekonstrukciós ábrázolás 

 

A BMAC vidéken feltárt több városállam érzékelteti, az 

akkor és ott éltek civilizációs szintjét16.  

                                                             
16 Jász ősiség érzékeltetésére had álljon is a „Honnan hova tova” című 
(BBB) írás egy részlete: 
 
„jász királyság puszta szélén - északlejtős hegyvidékén - sandán tekint 
reá a nap - talpuk alatt föld nem szalad - míves szikla faragásbúl - rótták 
házuk palotájuk - útjaikat lekövezték - soraikat egyengették - szaladt 
szekér kopott kövön - virágzó kert nyílott rögön - megtalálták minden 
csínyját - termést hozó víg csalitját - volt itt erdő sziklaháton - lankás 
lejtőn ligetsávok - messze futó puszta szélen - végtelennel így beszéltek 
- sok századon pompázott hon - bölcs királyok uralkodtok - rend volt 
béke világ éke - bőség ült e nemzetségen - nem csak királyik volt dicső - 
vitézeik messze hírlő - ép így szorgos kétkeziek - mindent látó tudós 
fejek - asszonyaik bő erényben - gazdag ölük szeretetben - szépegészség 
gyermekikben - ősről fira tisztességben - sosem ismertek bilincset - 
rabláncot sem kerítettek - barátságban szomszédikkal - Barata föld 
uraival - mindenük volt ami kellett - írást papírra vetettek - teljes hitük 
látó szemük - mindenségre nyitott szívük - olvasztották hegyek ércét - 
kovácsolták kardok élét - szilaj lovuk erősségük - karívezett nyilas kezük 
- minden réteg biztont tudott - vérük sosem kavarodott - kerek egészt  
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Szellem(iség)ről 

 

A ’szellemiség’ leginkább gondolatiságot, eszmét, meg-

győződést, gondolkodásmódot, lelkületet, vélekedést, 

életfelfogást, viselkedést, nézetet, mentalitást … is jelent, 

azonban ha látókörünkbe vonjuk a Lényeg-elvet17 is, akkor 

-nagyjából- egyértelmű, hogy a szellem leginkább a 

lényegalkotó lél szellemiségét képezi (a személyes lél 

személytelen kisugárzásának minősége). 

 

A Jász szellem kapcsán felmerülő „szellem” nem tanulható 

! Vagy van, vagy nincs. Minden Jász birtokosa, egyénenként 

más-más burokrengetegbe zárva. 

 

A szellemiséget legtöbbször összekötik hittel, vallással. Az 

ős jász hittel-, vallással kapcsolatban elengedhetetlen 

megemlíteni, hogy arról az ős-eredeti szellemiségről kell 

beszélni, ami megelőzte Mohamed, Jézus, Mani, Buddha, 

Zaratusztra, Mózes, Ábrahám tanítását, azaz az Iszlám-, a 

Keresztény-, a Judaista-, a Manicheista-, a Buddhista- és 

Zoroaszter szellemiségtől független, tehát az ilyen 

nézőpontokból való „megfejtés” eredménytelen (volna). 

 

                                                                                                                     
 
éltek haltak - hamvaikat vízbe szórtak - volt itt mese ősi rege - szépség 
épség tőgyökere - ezen szilárd alapokra - épült jász út kalandokkal …” 
 
17  Lásd: www.Jász-ság.hu -  a Lényeg-elv egyik mottója: „Nincs semmi 
lényeg nélkül” – „Lényeg = lél” 
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Említésre érdemes még az a megfigyelés, hogy a földrajzi 

viszonyok szellemiség(ek) irányultságára is hatást 

gyakorolnak.  

 

Mivel „eredeti” vallásos szemléletmódok -sajátságosan (?)- 

gyakorlatilag csak Ázsia területéről származnak, ezért ezt a 

Föld-részt érdemes értékelni.  

 

Két természetes „választó-vonal” van, É-D vonatkozásban 

a Himalája, K-NY vonatkozásban az Indus. Himalájától D-

re és az Industól K-re uralkodók az Isten-központú 

megközelítések. A Himalájától É-ra a természet-központú, 

sámánisztikusak. Míg az Industól NY-ra az ember-

központúság a meghatározó. Mintegy negyedik utas 

látásmód az Isten nélküli Buddhizmus, ami mindhárom 

alapvető tájon megtalálható.  

 

Jász szellem vonatkozásában lényeges az őshaza 

elhelyezkedése, Baktria a K-i és NY-i szemléletmód 

határán, de világlátásában K-i forrással, a hinduizmust 

leszámítva a Legfelsőbb személyes alászállása (avatár) általi 

kinyilatkozással az Abszolút Igazságról. Ezt a tanítást kapta 

meg a jász ősbölcs Jas a Legfelsőbb Balarám avatárja 

szájából18 (nem angyalok, vagy más Felsőbbségek-, netán 

látomások közvetítésével, de személyesen !)  

 

                                                             
18 Jasopanisad – Bizalmas Tanítás – lásd: www.Jász-ság.hu 
 

http://www.jász-ság.hu/
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Az ős-jász szemléletmódot jól érzékelteti a konstruált OM 

Turáni Jász gyűrű szimbolikája. 
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Csak ízelítőül egy kiemelés a szimbólum-rendszerből; a 

kitüntetett Jász fém az ezüst volt, nem pl. az arany19. 

                                                             
19 Részlet: Hamvas Béla 1942-ben írott - „René Guénon és a 
társadalom metafizikája” - című művéből.  
 
„…Az arany nem az uralkodó tulajdona, hanem az Istené. Senki ember 
fia, húsból levő lény nem mondhat belőle magáénak egyetlen szemet 
sem. Kínában, 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 napból 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 isteni 
szimbólumot meggyalázta…  
 
Ha az uralkodót aranytárgyakkal veszik körül, nem azt jelenti, hogy a 
fém most az ő zsákmánya, ahogy nem zsákmány számára az uralom és 
hatalom sem. A király is csak szimbólum és őr …  
Amíg az arany eljutott mai stádiumába, amikor valuta, fizetési eszköz, 
pénzfedezet lett, félvilági némberek, tőzsdebizományosok, 
filmszínészek ékszere, cigarettatárca, óralánc – nagy utat tett meg. 
Mindjárt ki lehet mondani, hogy: lefelé.  
 
A király elkezdte a fémet a magáénak tekinteni. De ugyanakkor a 
közép-pontban már nem Isten állott, a kozmikus Nap, az életfenntartó 
transzcendens Hatalom. A király ember lett és nem az isteni …  
 
Az arany az ő magántulajdona. Már csak zsákmány és luxus. De 
ugyanakkor a kozmikus isteni fény elhomályosult, és ugyanakkor az 
aranykor letűnt. Mert miért kisebb bűn, ha a király rejti el az aranyat a 
világ elől, mintha a közönséges tolvaj? Amikor az aranyat az első király 
zsebredugta, zsebredugta az emberfölötti Isten-Hatalom korlátlan 
jóságát és éltető erejét, magának foglalt le belőle részt és ezzel megtörte 
a mindenkire áradó fény erejét, amely az aranykort fenntartotta. A 
királyé lett – egyéni, önző, démonikus, feketemágusi. A gátlástalan fény 
már nem ragyogott az életre, s a föld elhomályosult. Az idő 
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Vázlatosan a jelentős-, eredendő Jász sajátosságokról: Mik 

ezek ? -a teljesség igénye nélkül- 

                                                                                                                     
megzavarodott. Ezt a lépést minden keleti szentkönyv ismeri, a Veda 
éppen úgy, mint a Taoteking, Egyiptomban éppen úgy tudnak róla, 
mint Iránban és Peruban. 
 
A második lépés, amikor az arany már a király kezéből is kicsúszott, és 
még lejjebb zuhant a harcos lovagi, szanszkrit szóval: a ksatrija 
(’uralkodó’) kezébe.  
 
Még lejjebb, amikor a vaisja (’nyerészkedő’) zsákmánya lett. Már pénz. 
Kereskedelmi cikk. Már napfényt vesz magára a kis boltos felesége, 
arannyal fizetik az állati húst, a földet és a répát. Arannyal mindent el 
lehet érni. Már a kereskedőé.  
De az arany itt sem állott meg.  
 
Lezuhant a súdra (’élvezkedő’) közé, s az aranyért elkezdtek gyilkolni a 
csavargók és útonállók és kalózok, és arany lett a tömeg álma. A 
csőcselék is hozzájutott az aranyhoz és mindenki olyan koronát 
csináltat magának, amilyet akar, ha tud. Mert most már egyetlen dolog 
dönt: kinek mennyi aranya van. Akinek több van, az hatalmasabb, 
erősebb, kiválóbb, boldogabb. A nap leszállt a lovag, aztán a kereskedő, 
aztán a tömeg közé. Az idő követte: a kor mindig töredezettebb, 
sötétebb, nyugtalanabb lett. A hatalom az arisztokrácia kezéből a 
kereskedő polgár, végül a nép kezébe került. A súdra kezében az arany 
már nem szimbólum, hanem csak anyag: fém. Azt nem veszi észre, 
hogy az arany semmit sem vesztett eredeti természetéből és ma is 
éppen olyan jele a hatalomnak, a napnak és az isteni erőnek, mint az 
ősidőben volt: materializált napfény és az Aranykor szimbóluma. De 
azzal, hogy leszorul az anyagba, gonosszá vált. Mindenki tudja, mi az 
aranyláz, – hatalomláz gazdasági láz – Alaszka mezői, Ural bányái, a 
spanyol hódítás, az amerikai bankok safe-jei beszélhetnének róla – a 
modern élet nagy pokoli rugói, kétségbeesett vadság, amivel az ember a 
gazdaságért lohol – a vér és az arany –, mindez elég világosan jelzi, 
hogy itt a démonivá lett sárga fémről van szó, ami nem egyéb, mint a 
hatalom. De ki tudja látni e merész, fantasztikusnak tűnő 
szimbólumban a katasztrófát? …” 
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a./ míg lehetett nem telepedtek le  

 

b./ vándorló életük során nem szaporodtak túl, (úgy As 

város-államában, mint vándorlásaik idején, majd a Kárpát 

medencei bejövetelkor kb. mindig pár ezren voltak, 

akárcsak napjainkban - nem keverendők a Jászságban élők-, 

az ott születettek és/vagy elszármazottak a „jász”-al !)  

 

c./ nem teremtettek egyházat, vallási közösséget  

 

d./család alapon szerveződtek  

 

e./ nem hoztak létre maradandó tárgyi kultúrát 

(építmények, épületek, templomok...), annál hűségesebb 

őrzői az ős bölcselet szellemiségének, amit nem tanítanak, 

nem hirdetnek, de jellem-vonásaik (rejtve) őrzik a tudás 

bírását  

 

f./ nem hagytak maguk után temetkezési helyeket, 

síremlékeket, hamvasztást, vagy pusztába vándorlást 

alkalmaztak, kivéve, ahol keveredtek más kultúrával  

 

g./ ahogy helyhez nem ragaszkodtak nem kötődtek bármi 

áron még nyelvükhöz sem, még ’as’ (ász) vagy ’jász’ 

nevükhöz sem (több századon át alán-ként, majd kun-ként, 

filiszteusként /aminek ebbéli jelentése: idegen ! ami 

helytálló/ és más neveken szólt róluk a történetírás)  
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h./ sosem kereskedtek, ha gyakoroltak is árú cserét, ahogy 

haszonra, birtokra sem törtek egészen kb. a XIV. szd.-ig, 

mikor már kezdtek magyarosodni. 

 

i./ mert megtanulták, mindig képesek voltak a változtatásra, 

hogy ne törjenek, hát hajlottak, mégis mindig egyenesen, a 

judaista keresztény kultúrkört is elfogadva.  

 

* 

 

V é g e z e t ü l :  

 

Nem tárgy(i) hozza a szellem(iség)et, hanem a szellem az 

anyagi tárgyakat.  

 

A lélekvándorlás okán pedig nem kell távoli kulturális 

kialakulások között személyes emberi kapcsolatokat 

megkövetelni, hisz a lényegalkotó lél(ek) B.T.6 498. 

„testelhagyást követően mind felvesz új alakot - visszhatásit 

tovább viszi mint szél virág illatot” 

 

 

2021. 05. 
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Mi a Jász ?
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Előbb-utóbb majd’ minden emberben felmerül a nemzeti-, azon 
belül nemzetségi20 hovatartozás, -köznyelvileg egyfajta- identitás 
kérdése. A „Ki vagyok én?” kérdésre sem adható közkeletű 
válasz21, épp így adott nép-, vagy nemzetség tagja sem 
határolható be könnyen. Ahhoz, hogy egyén nemzetségi 
hovatartozásában segíteni lehessen előbb a címbeli kérdést 
kell(ene) feltenni.  
 
A Bizalmas Tanítás22 című párbeszéd, versbe szedett 640 
szakaszához fűzött kiegészítésekben több helyen vannak utalások 
a jász ősökkel kapcsolatos fölvetésekre. Ezek képezik vezér-
fonalát a címbeli kérdésre megkísérelt válaszadásnak. 
 
Annyi bizonyos, hogy a jász egy olyan népcsoport amely úgy 
genetikailag, mint történetileg23 és egyedi jellegében/jegyeiben 
megkülönböztethető más embercsoportoktól, még ha külsőd-
leges megjelenésükben/ megnyilvánulásukban, szokásrend-
szerükben -természetszerűleg- sok hasonlóságot is mutatnak. 
 
Ameddig visszalátni a jász történetben4, az is erősen 
valószínűsíthető hogy több Keleti ember-csoporthoz hasonlóan, 
vándorlások révén jutottak el a Kárpát-medencébe24. Az már 

                                                             
20 A különbség ’nemzetség’ és ’nemzet’ között -jelen szöveg értelmezése 
szerint- annyi, hogy a nemzetség vérségi együvé tartozás, míg a nemzeti, 
nemzetségek keveredése által kialakult népet (csoportot) határol be. A 
’jász’ nemzetség. A ’magyar’ nemzet ’magyar’ és többek között ’jász’ 
nemzetség tagjaiból is áll.  
21  Általános-, zsidó-keresztény-, különösen pedig atesita alapról 
kiinduló felelet. 
22 A Legfelsőbb/Isten/a MINDEN és Jas, a jász ősbölcs közötti 
párbeszéd. Forrás: www.Jász-ság.hu 
23  A történetiséget az emberi ősemlékezet őrzi, míg a történelmet -
koronként- emberek írják, hol meg átírják.  
24  A ’jazyg’ néven említett, egykori Kárpát-medencei népesség ’jász’-al 
való egyezősége meg nem erősíthető, viszont az sem zárható ki, hogy a 
több évezredre visszavezethető ’jász’ egy korai kiáramlásának -akár 
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önmagában adódó jogos feltételezés, hogy nem vándorlás során 
alakultak ki (más népekből), hanem eredettel rendelkeznek.  
 
A Keleti népek egy jelentős része un. Turáni nép, akik a Turán 
vidékről, földrajzilag zömmel a Turán Alföldről áramlottak szét. 
Ezért az archaikus jász -névbeli- elkülönítése is Turáni jász-ként 
kerül itt szóba. 

 
A nyíl a jászok útja. 

 

 
 
 

                                                                                                                     
vérségi- részeit képezhették a különböző helyeken felmerült jazygok és 
vagy az általuk birtokolt Jazygia lakói. 

Ázsia szíve Turán. 
 

A legvilágosabb a „turán” jellegű ősi népek élőhelye. 
A sötét kb. a földrajzi Turán Alföld. 

A legsötétebb; a szűken vett Turán vidék. 
A csillag;  a feltételezett As városállam és ős jász- 

(a mai É-Afgán-, K-Türkmén-, D-Üzbég, NY-Tadzsik) vidék, a 
történelmi Baktria területén. 
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Jász jegyek/sajátosságok 
 
 
Előre kell bocsátani, hogy más világnézeti alapról ugyanaz mást 
mutat!  
 
Másik fontos-, figyelembe veendő szempont, hogy az írott 
történelem (nem csak szubjektív és érdek/szándék-függő, de) 
csak a fennmaradt írásosságig nyúlhat vissza, holott tudni lehet, 
hogy azt megelőzően is volt élet, volt nép, volt jász.  
 
Ahhoz, hogy viszonylag hamar behatárolhatóak lehessenek azok 
a jegyek/sajátosságok, amelyekkel a Turáni jász elkülöníthető/ 
megkülönböztethető más népek tagjaitól, három név25 jelentés-
tartalma kerül felvázolásra: As – Jas – jász. Az ’As’ a feltételezett 
As városállam után, ami nevét As26 (nép)nevű lakóiról, a vé-
lelmezett (ász →) jász ősökről kapta és amelynek ereje-, valamint 
kora térségére gyakorolt (ki)hatása olyan meghatározó volt, hogy 
az Ázsia név eredetét is képezte. As → ASIA → Ázsia.  
A ’Jas’ a historikus jász ősbölcs személyneve, míg a ’jász’ a mai 
(ezredévekre visszanyúló vándorló, majd megtelepülő) jász ill. 
mint egyedi sajátosságot jelölő nemzetségnév. 

                                                             
25  „Nomen est omen” → „A név kötelez” „A név előjel” „A név 
jósjel”. Jelentése: „Nevében a sorsa” „A név elárulja viselőjét” „A név 
maga a viselője”. Azaz a név beszédes, (gyakran intő, figyelmeztető jel,) 
amely elárulja viselője fő tulajdonságát, a „neki megírt sorsot”. 
26 Az a körülmény, hogy az ’as’ úgy jász, mint alán névvel összefüggésbe 
hozott és az, hogy jász és oszét rokonításra került nem azt jelenti, hogy 
egymás „származékai” volnának, de valószínűsíthető, hogy mindhárom 
-jász – alán – oszét- visszavezethető (volna) As-ra. 
Mindez pedig nem oktalan múltba-merengés csupán, hanem követve a 
következő analógiát (miszerint: ahhoz hogy egy rendszert 
megismerhessünk, ismerni szükséges részeit és részeinek-, valamint a 
rendszer egészének eredetét, fejlődéstörténetét, ok-okozati 
összefüggéseinek körülményeit) lehet legközelebb jutni a ma 
megértéséhez. 
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A felsorolásra kerülő jegyek/jellegek/sajátosságok nem (csak) 
jász kizárólagosságok, de együttes megjelenésük, létük, fenn-
maradásuk és fejlődéstörténetük (egymásra épülésük) kizárólag 
’jász’ egyediség. Mindez pedig okkal tételezi fel azt, hogy nem egy 
primitívből hosszú idő alatt kialakult és/vagy kizárólag más 
civilizációk ráhatása révén létrejött „személyiség”-ről van szó, 
hanem egy magasan fejlett ősiségről. 
 

Az As név jelentése EGY. Az As név hordozta egyedi 
sajátosságok a következők: 1. Törvényességet-, hatalmat-, erőt-, 
szilárdságot- és méltóságot sugárzó27 2. A társadalom-, a 
törvényesség-, a szociális- és hatalmi szabályok kifejezője28 3. 
Hatalmi vágy és az uralkodás igénye 4. Tekintélynek és a felsőbb 
hatalomnak való engedelmesség igénye29 5. Uralmi, hatalmi 
viszonyban áll a környezetével 6. Korlátozza a személyes érdeket, 
azt a társadalomnak, a környezetnek rendeli alá 7. Felelősség a 
többiekért 8. Az igazság képviselője 9. Kiegyensúlyozottságot-, 
biztonságot- és rendet szimbolizál 10. A férfi archetípusának 
egyik megfelelője 11. Az értelmet-, az erőt- és autoritást jelképezi 
(Az értelem itt; ismeretet, ítéletet és döntőképességet jelent) 12. 

                                                             
27  Mindebből következik, hogy ott és akkor alakulhattak ki ilyen 
jelentéstartalmak, amikor olyan társadalmi szervezettség volt, ahol volt 
törvény, volt hatalom, erő, szilárdság és ezekből eredő -jogos- méltóság. 
28 A 8 velejáró következményei. 
29 Belső késztetés az érdem alapú hierarchia igénylésére és tiszteletben 
tartására. 
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Az "apa-archetipus" ami magában foglalja az erő és hatalom 
mellett a védelmet és gondoskodást 13. A társadalom irányító és 
védelmező funkcióját jelenti, az ellenőrzést, a rendet és a 
társadalmi autoritást 14. A "felettes én"30 ellenőrző és korlátozó 
szerepet tölt be eszményrendszerében 15. Az ösztönök elfojtása, 
a kordában tartott ösztön31 16. Háttérbe szorul az individuum, a 
személyes érdek a közösséggel szemben32 17. A személyes 
szabadság behatárolását- és az alkalmazkodást jelenti. Ezek 
jellemezték a Turáni ős-jászokat33. 
 
A Jas, a jász ősbölcs34 neve. Jelentéstartalma35: 1. Az isteni-, 
szellemi- és fizikai világ teremtőerejét jelképezi 2. Alapjai a 
törvény és a jog 3. Feladata a morális tanítás 4. Ismérve; a 
spirituális-, elvont keresés, válaszadás az élet nagy kérdéseire 5. 
Igény arra, hogy kívülről szemlélje önmagát, keresse a lét 
értelmét és egy felsőbb irányítót találjon 6. Útja a kollektív 
spirituális keresés 7. Tanítása megfogható, szavakba önthető, 
megtanulható 8. Sajátossága a nehéz belső krízis 9. Istenhez, vagy 
egy számára tekintélyt képviselő emberhez fordul tanításért 
tanácsért 10. Olyan tanulási fázis, vagy életszakasz, amikor a 
tanításnak, tekintélynek, irányítónak teljes hatalma és befolyása 
van az ember fölött 11. A befolyás szellemi-, intellektuális-, 

                                                             
30 Rendelkeztek olyan világképpel, ami úgy egyénileg, mint csoport 
szinten, de világegyetemre kiterjedően is elfogadta a Felsőbbség(ek) 
létezését. 
31 Tudatosság a tudat ösztön-felettiségéről. 
32 A nagyobból vezették le a kisebbet (nem kicsikből építettek fel 
nagyot) s alávetették magukat a (nagyobb) köz-nek. 
33 Az elrendezések következtében több mint ötezer éve megkezdődött 
egy degradációs folyamat, ami emberiség-szintű szellemi és erkölcsi 
hanyatlásban nyilvánul meg. Az As nép is konfliktushelyzetbe került. 
34 Jas volt az a személy, aki felkutatta- és ős jász népnek elhozta az 
Abszolút Igazság azon részét, amit a Bizalmas Tanítás tartalmaz (Lásd: 
www.Jász-ság.hu) Ez képezte a jász szellemiség alapját hosszú ideig. 
35  A felsorolás tökéletesen lefedi Jas személyiségét, küldetését, tanítását 
és tevékenységét. 
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morális hatás- és elsősorban a gondolkodásra, nem pedig a 
cselekvésre irányul 12. Az elvekhez, morális szabályokhoz való 
ragaszkodást és szigorú vallásos elkötelezettséget jelent 13. A 
személyes meggyőződés és az egyéni, személyes tudás szerepe 
csekély, a külső befolyás- és tanítás érvényesül elsősorban 14. A 
szent dolgok közvetítője és magyarázója 15. A "nagy hittanító" 
aki Isten és ember közt közvetít 16. A tradicionális vallást 
szimbolizálja 17. A morális normák, a tradíció, a vallás világi-, a 
társadalmi rend őrzője és képviselője. 
 
A (mai) ’jász’ név hordozta jelentéstartalmak, egyedi 
sajátosságok: 1. Szerepe a segítő szerep az életben36. 2. Szereti a 
test örömeit. 3. Megfelelő biztonságban érzi jól magát. 4. 
Nyugodt, szilárd, határozott. 5. Találkozás a földi-gyakorlati 
problémákkal, melyeknek megoldásához józanságra, 
realitásérzékre és mértéktartásra van szükség37 5. Védelmező és 
biztonságot adó, egyben szigorú, korlátozó és fogva tartó erő 6. 
Elsősorban materiális szükségleteire kénytelen koncentrálni. 7. A 
fejlődést számára a gyarapodás és termékenység jelenti. 8. Az 
anyagi-, tárgyiasult fellendülésen valamilyen kézzelfogható 
szaporodást ért. Ez nem társadalmi sikert és elismerést hoz, 
hanem a hétköznapi élet területén történő eredményes feladat-
megoldást. 9. A gondoskodást és a nevelést is jelenti. 10. 
Jelentkezik a szükség fogalma, amikor az ember kénytelen 
önmagát bizonyos korlátok közé szorítani38 és ez a korlát a földi 
lét törvényszerűségeinek figyelembevételét jelenti, az alapvető 
földi szükségletek kielégítését. 11. Olyan fejlődési szint, amikor a 
gyakorlati élet sikeres feladatmegoldása felelősségvállalást 
követel. 12. Ebben az állapotában mértéktartó és kötelességtudó, 

                                                             
36 A jász sors a feloldódás, konkrétan a beolvasztó magyar-ba s ezáltal 
annak nemesítése. (ötvözetben az ötvöző) 
37 A mai ’jász’ józan, realista, mértéktartó. Nem a jászsági magyarok s 
más nemzetség sarjai, hanem a ’jász’ ! 
38 A korlátok közé szorítás igénye/kényszere/elfogadása ’as’ gyökerekre 
vezethető vissza. Lásd: As 17. 
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szigorú önmagához és másokhoz, az egyéni fejlődés háttérbe 
szorul39, hiányzik a kreativitás, a spontaneitás40.  
 
 
Jász őstörténet 
 
 
Részlet a „Honnan hova tova” című BBB írásból: „…Míves 
szikla faragásbúl rótták házuk, palotájuk, útjaikat lekövezték, 
soraikat egyengették. Szaladt szekér kopott kövön, virágzó kert 
nyílott rögön, megtalálták minden csínyját, termést hozó víg 
csalitját. Volt itt erdő sziklaháton, lankás lejtőn ligetsávok, 
messze futó puszta szélen, végtelennel így beszéltek. Sok 
századon pompázott hon, bölcs királyok uralkodtok, rend volt 
béke, világ éke, bőség ült e nemzetségen. …Mindenük volt ami 
kellett, írást papírra vetettek, teljes hitük, látó szemük, 
mindenségre nyitott szívük. Olvasztották hegyek ércét, 
kovácsolták kardok élét, szilaj lovuk erősségük, karívezett nyilas 
kezük…” 
 
Mivel a jász elődöket sosem motiválta vagyon-, hadizsákmány-, 
vagy területszerzés, így 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 síkon, másrészt a K-NY-i keres-
kedelmi útvonal -Selyem út- középső ága nem húzódott messze 
az As városállamtól.  
 
Szoros baráti volt a viszonyuk a Barata-varsai Kauravákkal, de az 
egykori Kína és Mezopotámia közti hatások sem kerülték őket. 

                                                             
39  Első a ’jász’ közösség, második az egyén. Nem a jászsági magyarok s 
más nemzetség sarjai számára, hanem igaz ’jász’ számára ! 
40 A ’jász’ hagyománytisztelő, hagyománykövető. 
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Az ős jászok már rég felülemelkedtek az egyéni érdekeken és -
ambíciókon, híven 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 együvé tartozásból. 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 íjjal bírt, amit csak annak 
Ura használhatott. Eltávoztakor az is a halotti máglyájára került, 
nem öröklődött.  
 

 
 
Mikor mások hadi megsegítésére került sor, akkor rendesen az 
asszonyok családjukkal maradtak -egyben védelmezőül is- és a 
férfiak szálltak lóra. Ruházatuk harcban sem különbözött a 
mindennapitól. Kivételes íjász képességeik nem kívánták meg 
bárminemű vértek hordását. Nyilazó erősségük folytán sosem 
érte őket ellen vesszeje, főleg nem dárdája, vagy kardja. A 
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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 színtere.  
 
Nem voltak kitüntetett napok, vagy napszakok lelki 
gyakorlatokra. Minden gondolatukat, cselekedetüket átitatta a 
MINDEN-tudat41 -szerű- lét. Ébredéskor a Nap köszöntése, 
majd felajánlása a Legfelsőbbnek minden tettnek, -ételnek. 
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. Isten- és természet-tisztelet, kötelesség és emeltfős 
életalázat. 
 
A jász ’gondolkodó’/’uralkodó’42 azaz a szellem embere, az 
uralkodás pedig azt jelenti, hogy önmagának-, érzéseinek-, 
gondolatainak-, tetteinek ura, parancsol az akarat erejének s így 
egy ismert állapotból átmegy egy, még ismeretlen állapotba, ha 
megszabadult az anyagi/testi/világi „máz”-tól.  

                                                             
41  Lásd: www.Jász-ság.hu – Fontos! a MINDEN-tudat szerű (!) nem 
MINDEN-tudatú ! Teljes körű ismeret nem áll rendelkezésre az ősjász 
vallásosságról ! Annyi biztos, hogy Isten- és világképük Ábrahám előtti ! 
Azaz sem a zsidó-, sem a keresztény-, sem az iszlám szemlélettel nem 
jellemezhető az ős-jász ! 
42  A teremtett négy emberi osztály a gondolkodó – uralkodó – 
nyerészkedő – élvezkedő.  

http://www.jász-ság.hu/
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Véghez viheti, mi küldetése. Amíg tart a „máz” addig belül őrzi 
híven az ősi tudást, ami a tisztulás előrehaladásával sugárzik, 
annak mértékében.  
 
Egykor az ős jászok úgymond fennen szárnyaló szírti- 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 
szemlélet-móddal, világlátással, életmóddal. A „sas”-ból 
„ökörszem”-mé idomult nemzetség megtanulta a sokasodás 
közepette, hogy a különb(öző) csak rejtőzködve képes 
fennmaradni a hanyatló sokság szorításában. Míg 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. Közép-úton maradtak, sem északabbra, sem 
délebbre nem vonultak. Ez a „kalandozás” sosem hódító, 
területszerző, vagy zsákmányo-ló célzatú volt! Isten adta, rendelt 
mozgás, hogy csak „…soha semmi meg ne álljon, poshad a víz 
ha áll soká…”.  Folytonos mozgás, cselekvés, idomulás, őrizve az 
ős tudást s követve, gyakorolva, megvalósítva 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 híján nem 
temetkeztek, ezért nincsenek sírleletek sem. Megvalósított 
tudással rendelkeztek arról, hogy „- Nem ez a test az énünk!” 43 
 

                                                             
43 Ahol temetkezési maradványok lelhetők föl, ott legyen bármíly’ 
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. 
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Az ős jászok becsülték a testet, hisz az önmegvalósításnak nem 
csak hátráltatója, hanem elősegítője is, de mindig helyén kezelték. 
Nem a testet szolgálták, hanem a test szolgálta gazdája 
kötelességteljesítését. Ezt követték mindenütt. Mely vérekben a 
sík pusztai kötődés volt erősebb, azok a vizenyős legelőket 
keresték, akik a Hindukus lejtőit őrizték ősemlékezetükben, azok 
a Kaukázus hegyeit kedvelték. A Kárpát-meden-cében 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.  
 
 
Jász és magyar különbsége(i) 
 
 
1. A legfontosabb, hogy jásznak van ősi vallása, míg a magyar a 
magyarét kiirtotta. Idegen gúnyát vett magára, kegyesnek 
hirdetett szemellenzős járomként. Hasonlíthatnánk ezt a 
nyelvcseréhez, de mégsem az. Jász elhagyta ősi nyelvét, mert 
integrálódott a magyarhoz(ba). Azonban hogy nincs saját nyelve 
(hiába nemzet/i/ség meghatározó jogi alaptétel !) mély-tudása el 
nem veszett. Senki elvenni nem tudta, kiirtani, megsemmisíteni 
nem lehetett s nem lehet, mert rejtve marad(t) a szív őrzi. 
Tudatosan- és ösztönösen is tudta jász, hogy abból csak baj lehet. 
Anyagi, testi és egzisztenciális baj a két első életszakaszban.  
Megalkuvás ? Ilyen a büszke jásszal kapcsolatban értelmez-
hetetlen. Mikor valaki, akár egész nemzetség a hely-idő-körül-
ményt belátva változtat, önként és nem kényszer(ítés) hatására, 
akkor a ’szín’(lelés) akár őszinte is lehet.  
 
2. Másik nagy különbség, hogy más a jász emberi osztály-
meghatározottsága. 
 
A jász ’gondolkodó-uralkodó’. A magyar inkább ’uralkodó-
élvezkedő’. (korunkban nincsenek tiszta meghatározottságok !)  
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De tudjuk, uralkodni sokféleképpen lehet. Lehet ’jó’-l s lehet 
’nemjó’-l, a ’szeszély’-ről nem is beszélve.  
A jász-féle uralkodás befele munkál, önuralom, önfegyelem.  
Ami indulat feszít az már a keveredés szeszély bőszítette rob-
banékonysága, lobbanékonysága, ami sokáig féken tartható, ám 
néha mégis kitör, meggondolatlanságból. Ne csodáljuk, aki ’szen-
vedélyt’ eszik, iszik, azon ’jó’ nem jöhet elő. 
 
 ’gondolkodó’  ’uralkodó’  ’élvezkedő’ 

életrend: lemondott ↔ megállapodott ↔ (rossz)tanuló 

sajátosság: visszavonuló ↔ beérkezett ↔ kereső 

tevékenység: elmélkedés ↔ tervezés ↔ rombolás 

lelki szint: jó ↔ szeszély/jó ↔ nemjó 

anyagi jelleg: Föld (szilárd) ↔ Folyékony 
(képlékeny) 

↔ Tűz (heves) 

eszmény: tudás ↔ hatalom, hírnév ↔ élvezet, kéj 

szellemi 
jellemző: 

Én-tudat ↔ rendszerezés ↔ érzékelés 

érdeklődés: Ki vagyok én? ↔ Mi az érdekem? ↔ Mi történik? 

gondolkodás: átfogó ↔ elrendező ↔ tapasztaló 

hit: Isten minden! ↔ Tisztelem a 
hagyományt! 

↔ Hiszem ha 
látom! 

       
3. A magyar beolvasztó, folyamatosan „ötvöződik” veszítve 
önnön sajátosságát e keveredésben, míg a jász -ugyan- feloldódó, 
de „ötvözőként” is megőrzi eredeti-, ősi sajátosságát.  
 
4. Értelem-, vagy érzelem-vezéreltség. Magyarban az érzelem 
dominál (hajtja ’szeszély’-es, ’élvezkedő’ „vére”), míg a jászban 
hiába „érzelmi-fertőzöttség” mégis az értelem vezérli.44 

                                                             
 
44 A kineziológiai mérésekre hivatkozva, ha csak egy 300-as igazságszint 
feletti jász van is, az 90 ezer 200 alattit is képes „kompenzálni”. 
 

-Részlet- az „ERŐ kontra erő” című kineziológiai alapműből: 
„…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 
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háromszázadikon (10300) ! Ennek megfelelően néhány pontnyi előrelépés is már 
óriási erő-növekedést 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 építő kifejeződései. A döntő szint a 200-as érték: ez az a fordulópont, amely 
elválasztja egymástól az erő és az ERŐ birodalmát. Az energiamezők érzelmi 
megfelelőinek leírásakor nem szabad elfelejteni, hogy azok az egyénben csak igen 
ritkán nyilvánulnak meg tiszta állapotban. A tudati szintek mindig keverednek: 
egy adott személy az élet különböző területein más-más szinten működhet. Az egyén 
össztudati szintjét különböző szintjeinek összege határozza meg. Energiaszint: 20 
– ’szégyen’ Mivel a szégyen a személyiség teljes szintjét erősen lehúzza, 
hajlamossá tesz a többi negatív érzelem iránt, s így 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 
kényszerítésére és irányítására. Ezek a „bűn és megváltás" kufárai, a büntetés 
megszállottjai, akik valószínűleg a saját bűntudatukat jelenítik így meg, vagy azt 
vetítik ki másokra. 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. Ez a hajléktalanok és a társadalom perifériájára szorultak kalibrációs 
értéke. Sokan kerülnek erre a szintre idős koruk miatt, vagy valamilyen betegség 
miatti elszigetelődés következtében. 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 elutasítástól, 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 segítség nélkül nem képesek magasabb szintre 
emelkedni. A félelemmel teli emberek ezért erős vezetőket keresnek - akik látszólag 
legyőzték minden félelmüket -, hogy kivezettessék magukat a félelem rabszolgaságá-
ból. 125 – ’vágyakozás’ Az emberi tevékenységek igen jelentős részét motiválja, 
beleértve a gazdaságot is. A vágyakozás egyben a szenvedélybetegségek szintje is, 
hiszen itt maga a mohó vágy néha az életnél is fontosabbá válik. A vágyakozással 
kapcsolatos a felhalmozás és a mohóság, mégis kielégíthetetlen marad, hiszen 
folyamatosan fennálló energiamező, s így az egyik vágy teljesülése csupán annyit 
jelent, hogy egy másik kielégítetlen vágy lép a helyébe. 150 – ’harag’ A harag 
egyaránt vezethet építő és romboló jellegű cselekedethez. A harag lehet tehát az a 
sarkalatos pont, ahonnan az elnyomottak számára végül ablak nyílhat a 
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Jász nomádok 
 
 
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, míg az ős-jászokat a gondolkodó-uralkodó osztályba 

                                                                                                                     
szabadságra. 175 – ’büszkeség’ Ez az a szint, amelynek elérésére az emberek 
többsége ma törekszik. Az embereket -e szintet elérve- olyan pozitív érzések töltik 
el, amelyek már éles ellentétben állnak az alacsonyabb energiaszinteken 
tapasztaltakkal. Az önbecsülésnek ez a megnövekedése gyógyír mindazon 
fájdalmakra, amelyeket az alacsonyabb tudati szinteken kell elszenvedni. A 
büszkeség jól fest, és ezt tudja is magáról; Öntelten páváskodik az élet 
díszszemléjén. A büszkeség megosztó, elősegíti a frakciózást, ami igen sokba kerül-
het. Mindig is nagyon sokan haltak meg a büszkeség miatt. 200 – ’bátorság’ 
Az ERŐ a 200-as szintnél jelenik meg. Ez az a kritikus határvonal, amely 
elválasztja egymástól az életet érő pozitív és negatív hatásokat. A bátorság 
szintjének elérése a valódi ERŐ megszerzését jelzi, s ezért ez a „képessé válás" 
szintje is. Itt kezdődik a felfedezés, az eredmények, az állhatatosság és az 
elszántság zónája. Az alacsonyabb energiaszintekről a világ reménytelen, szomorú, 
ijesztő vagy frusztrációkat okozó helynek tűnik, a bátorság szintjéről azonban az 
élet már izgalmas, kihívásokkal teli és serkentő jelenség. Az e szinten álló 
személyek ugyanannyi energiát táplálnak vissza a világba, amennyit elvesznek 
onnan, míg az alacsonyabb szinteken a populációk, a csoportok és az egyének csak 
elszívják a társadalom energiáját, de semmit sem adnak cserébe. 250 – 
’pártatlanság’ Ez a belső magabiztosság kezdete, az egyén ráébred az 
EREJÉRE, s ettől kezdve már nem félemlíthető meg olyan könnyen, nem hajtja 
többé a bizonyítási vágy. A 250-es szintre az a hozzáállás jellemző, hogy bár az 
életben vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, az ember mégis képes végig a 
felszínen maradni, és így nagy baj nem történhet. 310 – ’hajlandóság’ Ez az 
igen pozitív energiaszint a magasabb szintek elérésének kapujaként is tekinthető. 
Nem érzi lealacsonyítónak a kiszolgáló jellegű munkát, sem azt, ha a ranglétra 
legalján kell kezdenie. Másokkal szemben segítőkész, és sokat tesz a társadalom 
javáért. Nem okoz gondot számára, ha szembe kell néznie belső problémáival, és a 
tanulás terén sincs semmilyen különösebb nehézsége… A büszkeségtől 
megszabadulván készek szembenézni hibáikkal és tanulni másoktól…” 
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kell sorolni. Mára nem csak 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 pozíciókba 
pedig az élvezkedőkön kívül, a nyerészkedők jutottak. A 
gondolkodók és az uralkodók is nyerészkedőkké váltak. 
 
Az As „városállam” békében élt hosszú ideje az amúgy gyéren 
lakott vidéken. Mivel vezérlő vallásossá-gukra legjellemzőbb a 
MINDEN-tudat -szerű- eszmerendszer volt, így belátva az isteni 
elrendezéseket (még ha azokat gyakorta nem is értve, de 
elfogadva) kötelességszerűen éltek. Ismerték a négy emberi 
osztályt, tudtak a „kaszton-kívüliekről” 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? A barátság ürügyén. Mivel az ős jászok a Kauravákkal 
voltak baráti viszonyban, így az ő „szellemi meghívásukra” 
vonultak fel a csatatérre. Nem történt ott és akkor had-üzenet, 
mozgósítás, vagy bárminemű csatába szólítás, afféle „véreskard” 
körbehordozás, minden érintett és érdekelt szellemi síkon örök 
kapcsolatban állt. Azok a népek és embercsoportok amelyek nem 
voltak érintve az eseményekben, azokat nem érintette meg az 
„elhívás”. Maga a bekövetkezett ütközet sem pusztán egy 
szokásos hatalmi villongás-, nézeteltérés feloldására törő 
torzsalkodás-, vagy összecsapás volt.  
 
A korszakváltó Kuru mezei csata után (ami ie. 3.102 február 8.-
án kezdődött és tizennyolc napig tartott) valamennyi földi 
maradvány az enyészeté lett és sem az eltávozottak, sem 
hagyatékuk nem került megörökítésre. Isteni elrendezés volt a 
csata kitörése, maga a küzdelem és az azt követő 
„nyomtalanság”. 
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A jelen kor-, a Kali juga előtt (ie. 3.102) az ős-jászok 
értékrendjében első helyen állt Isten, Aki a MINDEN, majd a 
nemzetség léte és kinek-kinek rendelt kötelességének teljesítése. 
Sosem a hadi-zsákmány, a nyereség, a területszerzés, vagy 
térnyerés mozgatta az ős-jászokat. Nem volt eszményük sem az 
élvezetvágy, sem a vagyon, sem a hatalom. A hírnév iránti vágy 
volt egyedüli „gyengéjük” hogy hírét vehesse környezetük az ős-
jász tisztaságot, szellemi- és erkölcsi nemességet, hadi erősséget. 
Úgy voltak Ők erősek a hadban, hogy míg nem támadtak rájuk 
sosem hadakoztak - kivéve(!), baráti segítségnyújtás esetén. 
Zsoldosok sem voltak soha!  
 
Az ős-jászok városállamában is jelentkeztek már a letelepedett lét 
és a túlnépesedés felé haladó eszme-rendszer 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 ízlelő- és szagló 
képessége. Az időjárás szeszélye-sebbé vált. Az eső egyre 
rendszertelenebbül hullott. Megkezdődött a Turán alföld 
sivatagosodása. 
 
Az ős jászok az As nép, gondolkodó jellege melletti uralkodói 
minőségében, mint „harcos” közösség volt ismert és megbecsült, 
mégsem folytattak hódító, 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 biztosította megélhetésüket. 
 
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 
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nem szórja szét figyelmét, akkor- az Isteni gondoskodást láthatja 
maga körül.  
 
Az ős-jászok 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. 
Hírtelen ár el sosem érte őket, hisz mindenre volt érzékük, ahogy 
ellenséges szándéktól tüzeltek sem tudtak jászon sosem rajtaütni. 
Gátat nem építettek, folyamot nem szabályoztak hisz sosem 
népesedtek túl, amihez FöldAnya kizsákmányolása lett volna 
szükséges 
 
A vándorló, nomád ős-jászok nem hogy kipusztultak volna, 
hanem genetikusan is kimutathatóan szívós nemzetté 
formálódtak. Nem pusztította őket nyár heve, sem tél zordsága, 
eső el nem mosta, szélförgeteg ki nem szikkasztotta őket, pedig 
sok-sok évszázadon át lakásban nem laktak.  
 
Szívükben érzik a turáni végtelen teret, mit ezredévek sem tudtak 
feledtetni. Ha vöröslik a kelő Nap, mikor fölhorkant egy ló, ha íj 
kezébe kerül, jász megborzong. Nem keresi a látóhatár végét, 
nem vágyik a hegyekbe. Szívében 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 déd-apák 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 hívsága hátrébb kerül.  
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 rétisasból. Mikor 
eljött a jelen kor az egykori vitézi fennen szárnyalást fel kellett 
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cserélni a rejtőzködő életmóddal. Megmaradt mindig az éltető 
vizek mentén, dús legelőkön kóborolt s kitért a hadakozók elől. 
Jó lovaik mindenen átsegítették s ha rájuk támadtak nyilazó 
erényeik végét jelentették a támadóknak. Akár százszoros túlerőt 
is lenyilaztak s vonultak tovább nyomtalan. Hírmondójuk is csak, 
ha ellenséges ló maradt. Látható volt a ős jász történetben, hogy 
akár a biztos halálba is a barát mellé álltak. 
 
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.  
 
A lényegi lény -a lél- felőli tudatosság következtében az anyagi 
testet a halált követően tűz által elhamvasztották, a hamvakat 
vízbe 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. 
 
 
Jász küldetés 
 
 
A jász küldetés a tudás őrzése. A tanítás továbbadása időről-időre 
meg-meg szakad, de mivel örök, el soha nem tűnik. Az ős jászok 
is alábuktak alánokba, kunokba, 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 
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költöztek ezredévekig, hiába hányta a jász véreket a sors, a Turán 
alföldi kóborlások ugyancsak megkeményítették a jász jegyeket.  
 
Van, hogy a tudás -akár- generációkon keresztül alámerül, de el 
nem vész soha. A jász egyik -ha nem a leg-fontosabb- teendője 
az ős-tudás megtartása, amiben a Bizalmas Tanítás a vezérfonal 
hisz a forrás meg-fellebbezhetetlen. A Legfelsőbb kinyilat-
kozásával szemben ugyan mi állhat hitelesen? A jász-ság olyan 
jelleg, amit a szívében 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 hova-
tartozás, hisz senki nem tudhatja, hogy ki-ki 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 jász-sághoz.  
 
Miért oly kitüntetett a jász(-ság)? Mert továbbvivője a 
történelemben feloldódott As szellemnek, melynek jelentése; As 
= EGY, miként Isten, Aki a MINDEN. Mivel a ’gondolkodó’ 
ember nem törekszik változtatásokra, nincsenek tervei így -csak- 
elfogadja ami adódik és igyekszik a kötelességteljesítésre.  
 
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, így a „szolgai” 
feladatokat is maga maguk végezték önmaguk és családjuk, 
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nemzetségük számára. A teljes tudást megértő, szolga nélküli 
uralomra törekszik. Szabadságra. 
 
Jas korában s még azt követően hosszú ideig a szellemi életben is 
a szájhagyományozás, a figyelmes tanulás, az alapos memorizálás 
volt a meghatározó. A letelepült életforma feladását követően az 
írásosság 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, 
gyámolítása az öregeknek, étkezés, gyógyítás, „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 megfelleb-
bezhetetlen tekintély a maga terén. A lelki fejlődés érdekében 
nem kellett másokra hagyatkozni, vagy idegenben kutakodni. 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 segítette a férfiakat a szellemi/lelki 
fejlődésben, ami szilárd alapot biztosított családnak, nemzetnek 
egyaránt. 
 
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. A több évezredes vándorlás ellenére, a meg-
határozóan jász jelleg megmaradt vonzalmában az ősi Turán 
alföldi lét körében, Föld-övi (Nap - Hold viszony), magassági 
(viszony a Föld-maghoz), vízrajzi (a mozgó, de földhözragadt 
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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Jász továbbélés  
 
 
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 Istentől, 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. Mind-ezekből kiindulva, 
örökkön szem előtt tartva élték napjaikat a természet adta 
lehetőségekhez igazítva. Ha bőség volt nem dőzsöltek, ha 
szűkösség, hát viselték. Úgy dacoltak az elrendezésekkel, hogy 
nem volt sem örömünnep, sem „gyász”-nap.  
 
Megvalósítottan voltak érintetlenek, úgy hogy annak filozófiai 
ismeretének sem voltak birtokában. Tanulva tudtak. A Bizalmas 
Tanítás alapjain végezték kötelezettségeiket. (*a www.Jász-ság.hu 
„Tűnt léptek nyomdokán” összeállításban vissza-vissza térő 
’tátos’ nem a „táltos” megfelelője! A ’tátos’ olyan gondolkodó, 
aki tanít, előre mutat és soha semmit nem kér, sem magának, sem 
törzsének, nemzetségének! Túl van már családos kötelezett-
ségein, élete a szolgálat. Nem jár ki semmit, legfeljebb rámutat, 
vagy rávezet a miértekre, okozatok okára. Gyógyít is ugyan, de 
nem különben, mint bármely komoly jász ’Atyafi’, vagy 
’Anyajány’. Istenes elkötelezettsége folytán különb a 
különbeknél.)   
 
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 hirdetik, 
élik! Elvárásnélküliek, így 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.  
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A jászok esetében a jász-ság hű továbbvitelének az is biztosítéka, 
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 ’gondolkodó-uralkodó’ meghatározottságú jász ősök küz-
delmeiről azért nem szólnak a krónikák, mert mikor hadi 
erényeikkel felléptek, annak hírmondója nem maradt. Kóborló, 
nomád életükben kerülték a bajt, az összeütközéseket. Nem 
viharzottak ordító csatazajjal, kardcsörtetve, lándzsát törve. Soha, 
semmit nem ostromoltak. Csak magukat, családjukat, nemzet-
ségüket védték, ha kellett, vagy barát segítségére, azok védel-
mezőiként 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 beteljesített visszahatás „áldozatai” voltak, legtöbbször az 
előtt estek el, mielőtt „IstenNyila” sors-csapásukról bizo-
nyosságot szereztek volna. Mikor ellen elesett, a békés harcosok 
csendesen -diadal nélkül- folytatták örök vándorlásukat a 
végtelen Turán síkságban. 
 
Jelen s más iratok nem a jász fölmagasztalását célozza, de körül-
írását, amit minden nemzetség ugyan tehetne tisztesen kedvére, 
mintsem mást leszól, lenéz, miközben idegen gúnyákban, kacska 
tollakkal tetszeleg. A jász bármíly nyakas is, de csöndes, nem áll a 
világ útjába. Dolgát mindig elvégzi. Legfőbb szórakozása a 
munka, hát él neki. Rég nem vágyik már őshazájába, arra sem tör 
hogy kutassa azt, mit belepett a homok.  
 
Jász semmit nem vezet vissza jász ősiségre. Nem sír még nyelve 
elvesztén sem, maga hagyta el. Beolvasztója nyelvén beszél 
önmagáról, amikor múltba, dicső múltjába- s arra tekint, mert 
van mire. Van miből meríteni s az jászé, nem másé. A 
MINDEN-tudat nem jász bölcselet, de a jászok egyes ősei Jas 
tátos útján-, MINDEN-tudat szerű eszme mellett vándoroltak, 
míg túl nem népesedett a környező sokság és csak békével 
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beolvadni lehetett. Húzódni olyan tájra, mire másnak foga nem 
fáj, idegen békén hagyja, nem keresi, nem bolygatja, de élni lehet 
rajta dolgosan ’jó’-t, ’jó’-l. 
 
Nem véletlenül alakult sajátosan a jász történet, mely szívbéli jász 
számára máig hat. Mik ezek a sajátosságok? Teljesség igénye 
nélkül: 1. míg lehetett nem telepedtek le 2. vándorló életük során 
nem szaporodtak túl, (úgy As városállamában, mint vándorlásaik 
idején, majd a Kárpát medencei bejövetelkor kb. mindig pár 
ezren voltak, akárcsak napjainkban - nem keverendők a 
Jászságban élők, ott születettek és/vagy elszármazottak a „jász”-
al!) 3. nem teremtettek egyházat, vallási közösséget 4. család 
alapon szerveződtek 4. nem hoztak létre maradandó tárgyi 
kultúrát (építmények, épületek, templomok...), annál hűségesebb 
őrzői az ős bölcselet szellemiségének, amit nem tanítanak, nem 
hirdetnek, de jellemvonásaik (rejtve) őrzik a tudás bírását 5. nem 
hagytak maguk után temetkezési helyeket, síremlékeket, 
hamvasztást, vagy pusztába vándorlást alkalmaztak, kivéve, ahol 
keveredtek más kultúrával 6. ahogy helyhez nem ragaszkodtak 
nem kötődtek bármi áron még nyelvükhöz sem, még ’as’ vagy 
’jász’ nevükhöz sem (több századon át alán-ként, majd kun-ként 
és más neveken szólt róluk a történelemírás) 7. mert 
megtanulták, mindig képesek voltak a változtatásra, hogy ne 
törjenek, hát hajlottak, mégis mindig egyenesen, a keresztény 
kultúrkört is elfogadva 8. sosem kereskedtek, ha gyakoroltak is 
árúcserét 9. ahogy haszonra, birtokra sem törtek egészen kb. a 
XIV. szd.-ig, mikor már kezdtek magyarosodni. 
 
Miért hagyta el jász a maga nyelvét és „azonosult” a magyarral ? 
A változás okán. Mert „letűnt dicső korok léte” – hangzott a 
Bizalmas Tanításban. A jelen korban a változás úgy erkölcsi-, 
mint szellemi vonatkozásban a hanyatlás.  
 
Mikor egy nép megérett, megkapja a kellő tudást. Mely nép mire 
érett, olyat kap! 

2018. 06. 
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HARI 
 

avagy a lényeg -egyfajta- működése  

és az Istenek harca 
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Az hogy mi mindenek(nek) a lényege, a „Lényeg-elv”45 

című írásban lett felvázolva. Ahhoz azonban, hogy a 

lényeg-, azaz a lél „működése” e teremtettség46ben 

érthetővé válhasson előbb a lényegek lényegét47 szükséges 

megközelíteni.  

 

Az EGY örök Isten, Aki = a Végtelen MINDEN, neveinek 

számában is végtelen ∞. Ezek legbecsesebbjei a Hari, a 

Balarám és a Krisna48. Balarám és Krisna néven 

                                                             
45 Lásd: www.Jász-ság.hu 
 
46 Jelen megközelítés az anyagi világot teremtettnek tekinti, aminek 
lényeges eleme hogy aminek kezdete van annak -természetszerüleg- 
vége is van/lesz. 
 
47 Lényegek lényege = a MINDEN, Aki a Legfelsőbb -egyfelől- 
Személy, -másfelől- megszületetlen-, örök EGY. Isten-ként is lehetne 
említeni, de az megtévesztő lenne a sok istenkép- és -leírás közepette.  
 
48 Különböző teista filozófiákban-, vallásokban szerepelnek különböző 
nevek, de azok nem a MINDEN nevei, hanem adott megközelítés 
szerinti Felsőbbség megjelölését célozzák. Ők adott tanrendszer szerinti 
kizárólagosságok, ami azért önellentmondás, mert akkor nem lehetne 
más kultúrkörben más megnevezés. Mi értelme volna Manitu, Allah, 
Jehova, stb. neveknek, melyek hirdetői mindegyik egyedüli 
kizárólagosságának hívei, tagadva és/vagy kizárva másokat. A 
MINDEN-ből egyikük sincs kizárva, csak nem Legfelsőbbként 
kerülnek a látókörbe és bár tisztelve, de nem imádva azokat*.  
Még olyan sajátosságok is vannak, hogy bizonyos körben az általuk 
Isten-ként kezelt Valaki/valami nevét sem szabad kimondani és még 
leírva is külön szabály a követendő (lásd: Jahve/Jehova = JHVH) vagy 
a keresztény körben alap imaként kezelt „MiAtyánk…”-ban a 
„…szenteltessék meg a Te Neved…” de hogy az a név mi, az nem 
derül ki. Az világos, hogy a Jahve is és a kereszténység „Mi Atyánk”-ja 

http://www.jász-ság.hu/
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IstenEmberként -mint avatár(ok)- számon tartja a 

történelem. Bár Hari nevű alászállásáról nem szól az emberi 

történet, de a név magasztossága nem vitatott. Jó példa erre 

az un. Maha49-mantra50 vagy a HariRám mantra. 

 

Nézzük a három név rövid „jelentését” Hari = a tolvaj, Aki 

elrabolja hívei szívét, Balarám = a teremtettség -közte a 

Föld- fenntartója, Krisna = a mindenkit vonzó. Tehát 

egyfelől vonzerő (mint ha Tőle volna a gravitáció), másrészt 

a mozgás/változás (működtető) fenntartója. Mindez 

                                                                                                                     
is az Úr, de hogy pontosan Ki/mi az az Úr annak egyértelműségét 
homály fedi. Egy biztos, nem a MINDEN. 
 
* Az ’azisnemis’ -egyidejű azonosság és különbözőség- tan szellemében 
akár a Felsőbbségek nevei is bekerülhetnének, ama bizonyos végtelen-
számú név közé, azonban hozzátéve hogy miként egyik ilyen névvel 
illetett Felsőbbség sem a MINDEN, ezért követőikkel szemben azon 
belátást kell gyakorolni, hogy ők a lelki evolúciós szellemi fejlődés azon 
szintjén tartanak, ahol megértésük addig terjedhet amíg követett 
gyakorlatuk.  
 
49 maha ≈ leg- 
 
50 Hare Krisna Hare Krisna Krisna Krisna Hare Hare – Hare Ráma 
Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare  
ahol ’Hare’ a Hari név ’semleges-nemű’ változata (Hari a ’hím-nemű’ ♂, 
míg a Hará a ’nő-nemű’ ♀ alak) 
 
A HariRám mantrában (a magyar nyelv szabályainak megfelelően 
„ahogy írom úgy mondom” vagy „ahogy mondom úgy írom”) Hari 
Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari (ahol a Rám a kiejtés szerinti alak, 
míg a latin írású szanszkrít nyelvi szabály szerinti Ráma leírásban, a 
szóvégi ’-a’ elhagyásával. Lásd pl. Balarama – kiejtve Balarám, vagy 
Ardzsuna – kiejtve Ardzsún, vagy Maharaja – kiejtve maharádzs….  
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parányi szerves részeinek közreműködése által jön létre. E 

parányok a lél-ek51. Ők a lényegi lények, mindenek 

                                                             
51 Részlet a Bizalmas Tanítás 19. szakasza hozzáfűzéséből: „Minden lél-
nek, mint lényegi lénynek -a MINDEN-hez 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 törvények-ként 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 éppígy 
mint ’rész-egész’ mibenlétnek, minden egyes atomnak is. (Rész-egész = 
egy magasabb szervezettség, önálló egyedi sajátosságokkal. Ide 
sorolható egy-egy létforma egyediségekénti ’rész-egész’ volta, de az azt 
az anyagi létformát felépítő egyes szerveket, mint ’rész-egész’, vagy 
azok molekulái, mint ’rész-egész’, egészen azok ’rész-egész’ 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 !). 
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lényegei/lényegalkotói. A Lényeg-elv alapján már tudjuk, 

hogy nem dolgoknak (beleértve tárgyakat, személyeket…) 

lesz lényege, hanem mindig lényeg vonz magára különböző 

megnyilvánulási formákat. Előbb értékelendő a lényeg, 

majd csak azt követi/követheti annak materializálódott 

formája, vagy akár „szellem-lény” megnyilvánulása, 

Aki/ami szintúgy túlmutat az anyagon. (értsd: Felsőbb 

Irányítók ≈ egyes csoportok-, természeti folyamatok 

irányítói)  

 

Mivel már az is ismert, hogy a lényegalkotó lél anyag-

feletti/anyagon-túli, 100 %-ban lelki, azaz anyagi módon/ 

értelemben nem jellemezhető, nem vizsgálható, így oktalan 

bármi ezirányú kísérlet. (Ezért sem tud a hagyományos 

tudomány mit kezdeni ezen körrel – inkább tagadja, 

mindannak ellenére hogy bevett megközelítés pl. az hogy az 

ember testi-szellemi lény, azaz anyagból- és anyagon túli 

„dolgokból” áll össze. Az anyagon túliság még akkor is 

tényszerű, ha azt általában az anyag termékeként kezelik.) 

 

Mind ezek ellenére tagadhatatlan, hogy lényegnek lennie 

kell, elemi parányban, minden atomban, molekulában, élő- 

és élettelen összlet52ben, de még a Felsőbbségek körében is. 

Fél(ig)Isten sem lehet úgy hogy valami megfoghatatlan éteri 

                                                             
52 Bár az „összlet” -alapjában véve- geológiai kifejezés, egy üledékes 
rétegsor összefoglaló neve, mégis helytáló lehet jelen okfejtés 
érzékeltetésére, azaz olyasfajta rárakódás/lerakódás rétegződése, ami az 
idők nyomát viseli magán és a rétegek egyenkénti-, valamint együttes 
értékeléséből konkrét következtetések vonhatók le folyamatokra és 
azok következményeire. 
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„matéria” összeáll és elkezd lényeget alkotni. Alapvető 

vonzerővel a lényegek rendelkeznek, miként a Legfelsőbb 

birtokosa annak. Ha pedig a Legfelsőbb „gravitál” akkor lél 

parányai sem mellőzhetik ezt az alaptulajdonságot. 

 

Mikor egy megnyilvánulás létrejön -értsd: teremtés- akkor a 

lelki világ egy -egyéb iránt- (anyagi értelemben) „üres” 

térészébe kezdenek áramolni lél-ek. Még nincs anyag csak 

lelki lények, de minden egyes lél rendelkezik személyes 

akarattal, vággyal, kívánsággal és hordoz az előző 

megtestesüléseiből -emlék- maradványokat. Vannak olyan 

lényegalkotók melyek a Felsőbb Irányítók-, Fél(ig)Istenek 

lényegét fogják képezni, vannak akik élőlényekét, mások az 

élettelenekét. Hogy hol van határ élő és élettelen, anyagban 

megtestesülő és anyagtalanul létező (Felsőbb Irányítók, de 

akár angyalok s más „szellem”-lények) között az esetenként 

nem tudható. Nem tudható pl. hogy az univerzum élő, vagy 

élettelen, hogy FöldAnya élő, vagy sem … ? Az bizonyos, 

hogy az un. élettelenek (mint pl. az atomok) lényegalkotói 

olyan masszív burokba kerülnek, ami egész megnyilvánulás-

alatti tartózkodásuk idejére elhagyhatatlan kényszerpályára 

helyezi őket. „Felszabadulásuk” csak a megnemnyilvánulás 

bekövetkezte után történik meg, amikor újra 

visszakerülnek, mint lelki lények a lelki szférába, hisz az 

addigi anyagi lét tartózkodási helyük megszűnik. 

 

Az élők körében elkezdődik a biológiai evolúció. Előbb a 

legegyszerűbb élőlények kialakulása „vonzódik” lényeg-

alkotójukra, majd amint az „leélte” -akár sok-sok életen át- 
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azt a létformát, egy magasabb szintű lény burkolja be a lél-t. 

Amíg nem élte meg adott létformáját egy lél, addig újra és 

újra azonos formát ölthet csak fel.  

 

Hogy ez az okfejtés kezelhető legyen vegyünk ide két 

példaszerű történést. 1. Meddig tart egy lél azonos lét-

formában történű „újjászületése” ? Amíg a születés, 

növekedés, állandósulás, leépülés, halál folyamata 

„zavartalanul” folyik. Ha ez a folyamat sérül, pl. adott 

élőlény nem természetes halállal távozik, akkor 

életismétlésre kényszerül. 2. A „tyúk-tojás” dilemma. Hogy 

lehet az, hogy egy szaporulat nem abban a létformában 

születik meg szaporítóanyagából, mint ami azt megszülte ? 

Tudni kell, hogy a lél minden élő esetében a hímivarsejtben 

materializálódik. Az is tudni való, hogy a hímivarsejtbe bújt 

(azt magára vonzó) lél „csak” az egyik információhordozója 

a megszületendő lénynek. Másik (és anyagi értelemben 

meghatározóbb) az anya általi testépítő burok és az azok 

hordozta információk, ~ genetikai utasítások. Tehát amikor 

a tyúk létforma meg akar jelenni (Tyúk-Isten közbe-

avatkozásának hatására !) akkor a „tyúk-lél”53 nem tyúk-

                                                             
53 Természetesen lél csak egyféle van, még ha Rájuk is jellemző, hogy 
„Mindenki más !” Az viszont, hogy mely lél milyen létformába kerül, 
azt előző létformája határozza meg. Hogy van létforma-váltás ? Igen 
van, hisz ahogy létformák alacsonyabbról a magasabb felé 
változnak/fejlődnek a lél tanulóútja során is az egyszerűbb felől 
emelkedik egészen az emberiig, ami itt e Földi világban a legmagasabb 
fejlettségi szint. Egyedül ebből a létformából lehetséges felszabadulni, 
de nem feledve hogy jelen korunk -már több mint ötezer éve- a 
szellemi és erkölcsi degradáció kora, amikor is hiába gyarapszik az 
emberi létforma -akár robbanásszerűen- felszabadulás alig-alig fordul 
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anyó petesejtet termékenyít meg -hisz az még nem létezik- 

hanem pl. a gyík-apa -„tyúk-lél” befolyásolta-  hímivarsejtje 

egy gyík-anya petesejtjét, amiből azután egy kezdetleges 

tyúk (torzszülött gyík ~ mutáns) fejlődik ki, majd annak 

újraszületéseinek sorozata következtében tökéletes tyúkká 

alakul54. Tehát tyúk előzménye a Tyúk-Isten és csak azután 

jöhetnek a tyúk létformák. Ami mindaddig tart, amíg Tyúk-

Isten meg nem hal55. Akkor a tyúk-, mint létforma kihal. 

Lásd pl. a dodók esetét. Meghalt Dodó-Isten, így hát a 

dodók is kihaltak. 

 

                                                                                                                     
elő. A sok lényegalkotó végig járja a biológiai evolúciós lépcsőket, majd 
emberként a szellemi/lelki evolúciós szinteket és mégsem képes 
elengedni az emberlétet. Márpedig ha csak a legparányibb ragaszkodás-, 
kötődés is marad a halál pillanatában, akkor újabb emberi létre jut a lél. 
Ezen a mennybejutás vágya sem segít, hisz az sem a végállomás lél 
számára, legfeljebb a szerzett lelki értékek/erények arányában tölthető 
el ott -akár Földi mértékkel hosszú- idő és azt is követi az újabb 
leszületés. Folyt. köv. a teljes tisztulásig, mentesülésig az anyagi/testi 
léthez való ragaszkodástól. Ez a fajta ember-központúság jól nyomon 
követhető a különböző mennyországi berendezkedések milyensége 
során.  
 
54 Ez a folyamat pedig nem csak egyszer-egyszer történik meg, hisz 
Tyúk-Isten működésbe lépett, tehát sorozatban elterjedten történnek a 
mutációk. 
 
55 mert hogy a Fél(ig)Istenek sem örökéletűek ! Látható hogy milyen 
sok faj halt már ki a Földön, amit mindig azon létforma 
Felsőbbségének halála előzött meg. 
Ez érvényes az emberi fajtákra is, hisz arról is tudunk hogy már sok-sok 
fajta múlt el az emberi létforma köréből. 
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A mosolygás után lássuk be, hogy létforma létrejötte csak 

az után következhet be, miután megszületett- és 

rendeltetésszerűen (közre)működni kezd(ett) adott létforma 

Istene, Aki ugyan nemanyagi Személy, de semmiképpen 

nem a Legfelsőbb !!!  

 

Minden Fél(ig)Isten -elsődlegesen- Személy, de mint 

minden személynek személytelen kisugárzása is van, ami 

egyrészt energia, ugyanakkor információ(hordozó) is. Ezek 

az információk a meghatározók adott Fél(ig)Isten által 

uralt/felügyelt/befolyásolt létformák pl. genetikai 

meghatározottságaiban, az örökítőanyag pedig mint 

szoftver működik. 

 

A Legfelsőbb teremtő aspektusa a Teremtő (Isten), Aki az 

anyagi megnyilvánulás létrejöttéért felelős és mint Al-

Teremtők jutnak szerephez a különböző létformák 

megalkotói, azok létrejöttét segítő Felsőbbségek. Minden lél 

-a Legfelsőbbhöz hasonlóan- ugyancsak rendelkezik 

teremtő erővel, amit pl. az ember esetében folyamatosan 

megtapasztalhatunk, amint ember kigondol valamit s míg az 

nem materializálódik mindaddig anyagban nem érzékelhető, 

mégis van. Legyen ez egy étel kigondolása, majd előállítása, 

de akármilyen emberi találmány.  

 

Félre téve most élettelenek- és élők általános kerülgetését, 

maradjunk meg az ember-létnél. Ez sem egyszerű, bár ha a 

Lényeg-elvet követjük, nem is túl bonyolult. A 

Felsőbbségeket nem kerülhetjük meg, mint azt hamarosan 
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látni fogjuk, hisz egy-egy Felsőbbség az „Istene” -többek 

között- egy- egy megkülönböztethető/elkülöníthető ember-

csoportnak is ! Legjobban szemléltetik ezt a különböző 

Isten-képek. 

 

Kevesen gondolkodnak el azon, hogy miért is van olyan 

csoportosítás hogy nemzet – nemzetiség – nemzetség ? 

Rasszok szerinti tagolás elég gyakori, de ha belegondolunk 

az a körülmény sem értelmezhető adott rassz Felsőbbsége 

figyelmen kívül hagyásával. Nincs emberi rassz annak 

Felsőbbsége nélkül ! 

 

Nehezen vitatható, hogy ’nemzet’ esetén nem beszélhetünk, 

még csak nem is gondolhatunk teljesen homogén ember-

csoportra. A ’nemzet’ -mondhatni- ’nemzetiségek’ -egyfajta- 

társulása56. A ’nemzetiség’ már majdnem egyszerűbb, hisz 

vázlatos meghatározása; külön önálló nyelv + anyaország 

(származási hely) + bizonyos kulturális sajátosságok és 

hagyományok. Ehhez képest a ’nemzetség’ legfontosabb 

közös ismérve vérségi, genetikus57. Mivel korábban már 

                                                             
56 A magyar nemzetben alig-alig volt kor amikor többségben lett volna  
magyar a többi nemzetalkotó összességéhez képest !  
 
(A teljesség igénye nélkül: magyar + cigány + tót + szlovák + sváb + 
német + székely + román + zsidó + örmény + ruszin + ukrán + jász + 
kun + palóc + rác + szerb + horvát + sokác + bunyevác + szlovén + 
lengyel + görög + bolgár + talján + ) 
 
57 Azonban vegyünk egy példát: román cigány házaspár áttelepül 
Magyarországra (de vehetnénk akár távolabbi élőhelyet is). Tehát 
szülőföldjüktől távol(abb) születik gyermekük, aki nem beszéli sem 
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esett szó arról, hogy a bizonyosra vehető együvé tartozás 

hordozói a gének, amelyek viselik adott genetikai csoport 

Felsőbbsége általi meghatározottságát. Az egyszerű logika is 

azt diktálja, hogy ha külön neveket használunk egy-egy 

népcsoportra, akkor annak oka kell legyen.  

 

Lehet pl. a jász a „legjobb magyar” -ahogy állítják58- 

mégsem lehet magyar, ha jász. És lehet magyar, miközben 

jász is ? Biztosan -mint minden hasonlat- sántít, de Bibliai 

eredetű a „Senki sem szolgálhat két urat” (még ha ez Isten 

és a pénz Istene közötti választásra utalt is !)  

 

A megoldás egyszerű lehet(ne) ha komoly lelki törekvő a 

 Legfelsőbbet imádná59, fogadná el Uraként, Aki a 

MINDEN és minden Fél(ig)Isten, más Felsőbb Irányító, 

                                                                                                                     
román, sem cigány anyanyelvét. Nem ápolja a cigány kultúrát. 
Asszimilálódott. A cigányságnak vitatott anyagországa, ha és 
amennyiben India, nem egyértelmű. Ez a gyermek élőhelye államának 
polgára, azon nemzet tagja, de nincs nemzetiségi hovatartozása 
(jószerivel: etnikum) sem nyelvileg, sem kulturálisan nem cigány – és 
mégis az ??? Vérségileg igen. Mi az ami biztosan összeköti eleivel ? A 
Cigány Fél(ig)Isten, Aki akkor is működik a „gyökértelen” 
emberünkben ha ő nem fogadja el, akár ha tagadja is azt. 
  
58 Ezt tartja magáról a kun is ! 
 
59 Had álljon itt egy részlet az „Oskola a puszta rétben” című BBB. 

írásból, ahol az öreg jász Tátos, a gyermekeket oktatja úgy ötezer évvel 

ezelőtt: „…- 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 
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nem írjuk, semmi néven mi nem hívjuk, le nem festjük, nem faragjuk, 

körülnézünk s csak őt látjuk. Nézünk körül kívül 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 vízre. 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, segíti csak 
a vágyakat. Tőle semmi nem független, mégsem Ő ki munkál benned. 
Önnön vágyad ami mozgat, nincsen nyugta amíg 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 íme! Nem bíbeli napok 
hosszát, egyet sóhajt aztán ott áll. Kereng forog anyavilág, egész addig 
míg 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 elkíséri. 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 meg-értsed. 
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 hívunk anyavilág. Adott hozzá három 
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nemzetség, nemzetiség, nemzet, vallás, emberiség csak ezt 

követné. A valóság azonban ennél összetettebb. Lévén, 

hogy az emberiség többsége nem csak hogy nem fogadja el 

a lél -többek között emberalkotó- lényegiségét, de még csak 

nem is tud róla, így tagadni sem képes azt. 

 

Maradva azonban a címbeli ~„hogyan működik a lényeg” 

körében, túl kell lépni a  megkülönböztetéseken60.  

Minden lél ugyanolyan, de mégis más ! Mindegyik 

ugyanolyan mint a Legfelsőbb61 (hisz Neki szerves rész-

parányai) Annak mégis csak egy szikrája.  

A Legfelsőbb három alapismérve minden lél-re épp úgy 

érvényes: örök + teljes tudású + boldog.  

                                                                                                                     
jármot, midőn serdített világon. Járja sok lél örök táncát, míg nem 
veszti három jármát. E világban folyton folyvást; jó, szeszély és nemjó 
mit látsz! Ez a három ami kereng, kívül, 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! …” 
 
60 A sokféle körben magasztalt ’szeretet’ -talán leglényegibb- 
megfogalmazása: szeretet = elvárásnélküliség + adás + 
megkülönböztetésnélküliség/részrehajlásnélküliség és e három együttes 
megnyilvánulása.  
 
61 Minden lél a Legfelsőbb minőségi mása, de mennyiségileg 
összemérhetetlenek.  
 
Legközelebb s mégis távol áll az érzékeltetéstől az óceán és annak egy 
cseppje hasonlat, amiben teljesen igaz, hogy az óceán egy cseppje 
ugyanolyan mint forrása, mennyiségileg mégis összemérhetetlen ! 
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Ám az állítás a tiszta lél-re igaz ! Tiszta lél pedig itt nem 

található ! Amely lél ide kerül -ezen anyagi meg-

nyilvánulásba, akár elemi részecske lényegalkotójaként, akár 

Fél(ig)Isten lényegeként- az azzal a fedettséggel/ 

beburkoltsággal rendelkezik, ami ide köti s mint ilyen itt is 

tartja. Fel nem szabadul, míg meg nem szabadul62. 

 

A három alapismérv mellé azonban még a szabadságot/ 

szabad akaratot is megkapja a lél -hisz nem akadályozta 

meg Ura hogy ide kerüljön- azaz mindig választhat, a lelki 

világot is elhagyhatta. Természetesen abból, ami választási 

lehetőség előtte áll. Igen, vagy nem, megteszi, vagy nem !  

Így még akkor is választhat a lél amikor elhagyva korábbi 

létformáját, hatást gyakorolhat arra, hogy milyen újabb 

létformát öltsön (vonzzon, növesszen) magára. Persze azon 

korlátok között amelyeket korábbi életeiből hozott akár 

érdemként, akár jóváteendő mulasztásokként viselnie kell.  

 

Jelen tárgykörben a hova-születés vonatkozásában, most a 

nemzetség a kérdés. Vérségileg, genetikailag hova születik-, 

vagy születhet újra az ember ?  

 

Ha erős a kötődés adott nemzetséghez, ami kétoldalú63  

                                                             
62 mint a mesebeli királylány, aki addig nem szabadulhat meg az 
uborkásüvegtől, míg el nem engedi az uborkát  
 
63 Egyrészt egyén ragaszkodása, másrészt a hátrahagyottak elengedő 
képessége. Ugyan szabadulna valaki korábbi hovatartozásától, vagy épp 
már teljesítette abbéli kötelezettségeit, de ha a hátrahagyottak erősen  
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+ adott nemzetség Fél(ig)Istenének ráhatása64, akkor újra 

„ragaszkodása” terébe kerül(het) nem feltétlenül 

földrajzilag, de genetikailag. Egyazon nemzetség tagjai 

különböző helyeken is élnek/élhetnek.  

 

De mi van a vérkeveredésekkel ? Zajlik az Istenek harca ?  

                                                                                                                     
visszatartják, visszavágyják, akkor nem szabadulhat (egyelőre, abbéli 
élete erejéig).  
 
Természetesen ha abbéli nemzetségi kötelezettségeit még nem 
teljesítette, az is egy kényszerítő erő arra, hogy a következő élet abban 
folytatód-hasson. 
A ’folytatódjon’ vagy ’folytatódhasson’ két lehetőség: 1. ha adott lél 
nem vállalja fel kötelezettsége (tovább)teljesítését (bármi okból) a 
szabad akarat révén megteheti, hagyja magát feloldani „idegen” 
nemzetségben 2. a feltételes mód (folytathatóság) pedig a lehetőség, 
amikor lél mérlegelheti folytassam, vagy sem ?  
Ilyen pl. jász kiválasztottsága s így küldetése az Abszolút Igazságról 
szóló tudás őrzése és továbbvitele. 
 
64 Adott nemzetség Istene igényt tarthat egy lél újabb abbéli 
szolgálatára, értsd: kötelezettség, mert hogy minden Fél(ig)Isten alá 
rendelt nemzetség küldetéssel, Isteni kiválasztottsággal rendelkezik ! A 
feladatokat pedig az egyénbe bújt lél végezheti el, a nemzetség 
képviseletében/szolgálatában. Ez a szolgálat választható is 
felszabadulás helyett. 
 
Tudni kell hogy egyedül a Legfelsőbb TELJES, mindenki más 
(Fél/ig/Istenek, Felsőbb Irányítók, hasonlóan az emberléthez) több-
kevesebb hiánnyal/hiányossággal rendelkezik, tehát még 
fogyatékosságai is vannak. Mivel nem tökéletesek (nem teljesek) ezért 
olyasmiket is elkövetnek, ami az Abszolút Igazság mércéje szerint 
’nemjó’ értsd: nem a Legfelsőbb felé vivő s mint ilyen hátráltató a lél-ek 
számára tisztulásban, felszabadulásban. 
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Hisz egyik vér(ség) egyik Fél(ig)Isten, azaz nemzetség 

fennhatósága alatt van, míg a másik másikén.  

 

Ez a kérdés is kétarcú.  

1. a belterjeség torzulásokhoz vezet  

2. a vérkeveredés (identitás)zavarhoz; értsd: „- Ki vagyok én?”  

 

Az hogy ember, az nem okoz (már akinek) problémát, azon 

belül viszont már nem egyszerű a helyzet. Ki hova születik 

oda tartozik ?65 Volt idő amikor ez szent dolog volt66. Ma 

szinte természetellenes. A változás67-, a változtatási 

kényszer(érzet) mozgást idéz elő. 

 

A vérkeveredés további bonyodalmakhoz vezet, 

nevezetesen pl. apai ágon egyik nemzetséghez tartozó 

valaki, anyai ágon másikhoz. Már ez sem kis galiba, de 

hozzá téve a szellemi síkot, nevesen a vallásosságot újabb 

konfliktusforrások keletkeznek. Egyik ágon keresztény, 

másik ágon ateista utód, felnőve -mondjuk- iszlamista lesz. 

                                                             
65 Nemzetségileg, családilag ? Igen. 
 
66 Földrajzilag ? Igen, csak ezt az emberiség túlnépesedése alig-alig teszi 
lehetővé. Lásd: pl. ökológiai migráció. Így indult meg a Turán Alföldi 
kiáramlása népeknek, a környezetváltozás okán egyre élhetetlenebbé 
vált viszonyok miatt. Lásd: elsivatagosodás, amiben nem csak az emberi 
beavatkozások játszottak szerepet, mint pl. a Turáni népek fénykorát 
követő öntözéses gazdálkodás mértéktelensége (Aral tó halála)  
 
67 „világ sora hanyatlása !” (B.T.393.) 
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Melyik az utód valódi útja ? Egyik sem és mindegyik, vagy 

talán egy negyedik ?  

 

Ha a „világ sora hanyatlása” igehelyet68 vesszük alapul, 

akkor valóságos az „Istenek harca”.  

 

A hivatkozott „kis-család”-ban „közreműködik” legalább 

két („családjogi”) Fél(ig)Isten, nem beszélve a három 

(„vallás-ügyi”) másik Fél(ig)Istenről. Mind eközben ott 

vannak az előbbi Felsőbbségektől teljesen független azon 

Irányítók, Akik/melyek hatást gyakorolnak a „család” és 

körülményei alakulására és már majdnem káoszba 

merültünk, de még itt van ama bizonyos utód önnön 

személyisége, lényegalkotójának egyedi sajátosságai és előző 

életeiből hozott „emlékek” erények és törlesztendők. Így az 

„egyenes” út meglehetősen valószerűtlen. Elkerülhetetlen a 

sok-sok vargabetű, kerülgetése életről-életre akár azonos 

„csomópontoknak”69 

 

Mind eközben mit tesznek a Fél(ig)Istenek ? Szó szerint 
viaskodnak. - Menj arra ! -„mondja” az Egyik- Csinálda azt ! 

                                                             
68 Igék nem csak a Bibliában vannak, de más tanítások alapirataiban is, 
azaz az ’ige’ nem korlátozódik biblikus eredetre !!! Számtalan ’ige’ van 
más írásokban, miközben számolhatatlan azok száma melyek másutt 
evidenciák, a Bibliában mégsem szerepelnek ! 
 
69 Jó példa erre a ruházkodás súlytás mintája, amikor kanyarog a rátét, 
majd újra ugyanoda ér, majd tovább kanyarodik és újra keresztezi a már 
megtett utat és így halad … azután az utolsó kanyarnál visszafordul és 
ismét megteszi az ismétlődő -önmagát- keresztező utat. 
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-így a Másik- Ne tégy úgy ! -„szájal” akár egy Harmadik, 
hisz a két idegen vér sem tiszta, hozzák/hordozzák a 
korábbi keveredések vissz(a)hatásait, emlékeit- és így 
tovább. Mindezen Felsőbb hatások befolyásolják az egyén 
személyes -legtöbbször- tudattalan cselekedeteit s azok 
következményeit.70  
 
Általánosnak mondható az az egyéni „sors” hogy egy 
ember pl. genetikusan adott Fél(ig)Isten fennhatósága alá 
tartozik, de arról nem tud, Annak „tanrendszerét” nem 
ismeri, nem követi, hanem pl. élőhelye szerint fölvett 
kulturális hagyományoknak, elvárásoknak megfelelően 
tengeti életét (látszólag /meg/elégedetten). Az ilyen ember 
hova tartozik ? Fölvett/tanult/követett kultúrköre 
meghatározásai alá, vagy a számára -egyéb iránt- nem tudott 
és ismeretlen elrendezett eredendő hovatartozása alá ?  
 
Kérdések további/örökös halmozása helyett engedjünk 
meg munkahipotézis(eke)t és bármilyen sánta is, de 
hasonlatokat/példálózást segítségül hívni. 
 
Egy alap munkahipotézis, hogy miként jász elrendezett 
küldetése/kötelezettsége az Abszolút Igazságról szóló 
valódi tudás őrzése és továbbvitele (nem térítés !) akként 
zsidó küldetés -a Legfelsőbb által elrendelt/elrendezett71- 
emberiség szintű szellemi és erkölcsi hanyatlás 

                                                             
70 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…” 

 
71 Tehát nem valami Istentől független Fél(ig)Isteni-, vagy emberi 
ármány ! 
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megvalósulásának (elő)segítése72 (a fölvetés tanulmány 
értékű kifejtése mellőzésével).  
Ha belátjuk a Legfelsőbb azon kinyilatkozását, hogy „világ 
sora hanyatlása” (B.T.393.) akkor a „meghirdetett” 
Abszolút Igazság-rész szerint amíg az írott történelem 
visszalát az emberiség inkább elfordul a Legfelsőbbtől, sem 
mint hogy istenes életet élne.  
 
Természetesen sok nép teremtett magának isten(képe)t 
mind a maga lelki evolúciós fejlettségi szintjének 
megfelelőt. Olyant amivel képes volt-, tud(ott) azonosulni. 
Legtöbb nép azonban szellemileg rest (volt / van), ezért 
inkább átvett képet/képeket másoktól, „idegen tollakkal 
ékeskedve”.73 

                                                             
72 Miket szokás zsidósághoz-, zsidó befolyáshoz sorolni ? Pénzvilág, 
bankrendszer, hitelezési formák (eladósítása egyéneknek, államoknak). 
Média (film, sajtó, TV, színház, revü, kabaré… általában a 
szórakoztató-, reklám- és divat ipar, irodalmi élet) Prostitúció. Kaszinó-
élet (nyerészkedési lehetőségek). Hadiipar, benne az űrprogramok. 
Szeszipar. Drog-biznisz. Sport és az ahhoz kapcsolódó minden 
nyíltszíni és rejtett mecenatúra, nyereségkivét. Anyagi javak- és 
mindennemű befolyások halmozása, közte a politikai.  
 
A „Cion bölcseinek jegyzőkönyvei” iratot sokan koholmánynak tartják, 
ennek értékelése mellőzésével azonban az abban összefoglaltak 
gyakorlata, megvalósítása/megvalósulása nyomon követhető, hatása 
tagadhatatlan. 
 
73 Talányos az a valóság, amikor egy -magát egy népnek valló- 
embercsoport más-, különböző felekezetet követ. (Pl. Magyarországon 
a technikai szám alapján 137 vallási felekezet van bejegyezve, azaz 
legalább ennyi felé ágazik hitélet /?/ miközben -állítólag- magyar csak 
egy van /?/ és van még sok-sok be nem jegyzett „felekezet” is ! )  
Még kisebb nemzetség esetén is előfordul, hogy 2-3 nagyobb vallási 
felekezetbe jár és mindig számításba kell venni a „vallástalan” ateistákat 
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Bizonyára nem ok nélküli, hogy a zsidóság (ameddig az 
emberi történelem visszalát) mindig valamifajta kirekesztés-
, negatív megkülönböztetés-, kiirtási kísérlet célpontja 
volt/van74, miközben az is tagadhatatlan, hogy vagyoni- és 
gazdasági potenciáljuk-, politikai befolyásuk kiemelkedő.  
 
Bármilyen megítélés alá is eshet a zsidóság, elrendelt 
kötelezettségét (szellemi és erkölcsi hanyatlás 
megvalósítása) -tudva, nem tudva75- maradéktalanul végezte 
s végzi töretlenül76. Legmeghatározóbb muníciója a 

                                                                                                                     
is, akik ugyancsak azon embercsoport tagjai(nak vallják magukat). Hol 
az igazság ? 
 
74 Hisz az isteni lél tudja (minden lél !) hogy az igaz út még akkor is az 
Isten felé való törekvés, mint sem a Tőle való el-fele mozgás, ha a 
Legfelsőbb a degradációt rendelte jelen korunkra. Lásd: B.T.5. „…olyan 
idők jöttek soron ami már nem dicsőít - 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 zsidóság 
kötelességszerű munkálkodása sorsszerű, Abszolút értelemben rendjén 
való, de a teljes-tudású lél tudja, hogy ez a helyzet a Földi világra 
érvényes, márpedig a lél helye -eredendően- nem itt van ! 
 
75 A zsidóság éppúgy tudatlan lényegi lénye felől, mint a mindenkori 
emberiség több mint 99%-a, ezért egyénileg egyikük sem hibáztatható 
tudatlan cselekedeteik -nem tudott- motiváltságai miatt. A közismert 
szólás is kimondja hogy a „pokolba vezető út is jószándékkal van 
kikövezve”. 
 
76 Tehát „hívő” ember, aki hiszi hogy Istentől semmi nem független, 
vagy az a széles körben tájékozódó gondolkodó, aki tudja hogy a 
Legfelsőbb tudta- és jóváhagyása nélkül semmi nem történhet, az 
belátja; akár igaz, akár csak koholmány a zsidóság kárhoztatása a 
legtöbb emberiség szintű -szellemi és erkölcsi- degradációs folyamatnak 
ők a mozgatói. Tevékenységüket pedig olyan tökéletesen végzik, mint a 
Legfelsőbb legkiválóbb szolgálója Maya-, azaz az illúzió Istennője. Ezen 
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kiválasztottság hirdetése, saját körükben annak tudata77. 
Mindezt pedig rögzíttette a legelterjedtebb „szentírás”-ban, 
a bibliai Ó-Testamentumban. A világszerte népszerű könyv 
(mármint a Biblia) legalább 77%-a a zsidó ős-történet, de ha 
Saul (a pál-fordult keresztény egyházteremtő zsidó) 
tanításait is ide soroljuk, akkor akár a 90%-ot is eléri az a 
gondolatiság, eszmeiség, ami a zsidóságról (valójában a 
zsidóságnak – nem pedig mindenkinek !) szól.  
 
Aki sérelmezi a zsidóság működését, annak nem kiírtásukon 
kell(ene) fáradozni, vagy fantáziálni, hanem mindazon 
eszmények és tevékenységek bojkottálásán, ami hozzájuk 
fűződik. Pl.: pénz- és anyagi javak imádata, birtoktudat 
gondolata, uralkodási-, hatalmi vágy, túlnépesedés, káros- és 
kóros szenvedélyek (alkohol, drog, dohányzás, kávé, tea, 
szerencsejáték, prostitúció, szexuális aberrációk…) 
figyelemelterelő kulturális élet, hitvány szórakoztatóipar, 
pornográfia- és erőszak „ipar”, sport és járulékai, divat- és 
szépségipar, politika, hamis tudományos élet, egyházi 
működés… és mi legyen mindezeken kívül ?  
Érintetlen78 kötelességteljesítés79 és a valódi ’tudás’80 !  

                                                                                                                     
Fél(ig)Istenek lehetnek testvérek, vagy unokatestvérek más 
nemzetségek Fél(ig)Isteneivel, mégis mások, ahogy mindenki más ! 
 
77 Tudni kell hogy minden nemzetség kiválasztott, mindnek megvan a 
maga küldetése, aminek vezérlő vezénylője saját Felsőbbsége. 
78 A „vele, de nélküle” szemléletmód elsajátítása és gyakorlása. 
 
79 Alapvető köteleség az Abszolút Igazság töretlen kutatása és a rendelt 
kötelezettségek gyakorlása.  
 
80 B.T. 437-441. szakaszai szerint a következők: 1. alázat, 2. nem ártás 
(erőszakmentesség), 3. híján levő büszkeség (büszkeségnélküliség), 4. 
önfegyelem, 5. (hű)szolgálat, 6. tisztaság, 7. becsület, 8. őszinteség, 9. 
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Felmerülhet a kérdés: mi a baj a pénz- és anyagi javak 
imádatával, birtoktudat gondolatával, az uralkodási- és 
hatalmi vággyal, túlnépesedéssel, káros- és kóros 
szenvedélyekkel, a figyelemelterelő kulturális élettel, hitvány 
szórakoztatóiparral, pornográfia- és erőszak-iparral, a 
sporttal és járulékaival, divat- és szépségiparral, politikával, 
hamis tudományos élettel, egyházi működéssel ? 
 
Mielőtt sorra vennénk fontos rögzíteni, az alapkérdés az 
hogy az egyén- és/vagy embercsoport milyen 
eszményekkel- és milyen tudással él a világról, benne az 
emberről és persze Istenről. Az eltanácsolt felsorolás 
követői azok közül kerül(het)nek ki, akik -hívőként-, vagy 
ateistaként- egy életben hisznek, maguk és/vagy 
közösségük által követett Felsőbbség kizárólagossága 
tudatában/hitében vannak. Számukra már az eddig leírtak is 
feleslegesek, nem hogy beláttatása annak, hogy a felsorolás 
követése hiábavalóság81.  

                                                                                                                     
egyszerűség, 10. önzetlenség, 11. türelem, 12. változások belátása, 13. 
érintetlenség, 14. derű(s kedv), 15. áléntudat elhagyása, 16. nemkötődés 
semmihez, 17. ragaszkodás csak a Legfelsőbbhöz, 18. elengedve 
mindent, 19. elengedve mindenkit, 20. társaságot kerülve, 21. az 
Abszolút Igazság (töretlen) kutatása, 22. a Legfelsőbb minden felett 
látása. 
 
Minden ezen kívüli a tudatlan sötétség, hisz a „tudás” a világosság. A 
sötétség pedig a világosság hiánya. 

 
81 Vegyünk csak egy egyszerű keresztény(i) példát. Jézus Mester 
kijelentette, hogy a gazdag embernek nehezebb bejutni a mennyek 
országába, mint tevének átmenni a tű fokán. Ha értelmesen 
gondolkodunk belátjuk hogy teve a tű fokán nem tud átmenni. Tehát 
minden földi gazdagságot birtokló ember csak a pokolba kerülhet !!!  
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„A pénz- és az anyagi javak imádata” ? – Mindkét dolog 
nélkülözhetetlen az emberi élet hétköznapjaihoz. A 
veszélyt-, a bajt az imádat jelenti. Meg kell találni a 
szükséges és elégséges mértéket mindkettő esetében, ami 
leginkább tudást és tudatosságot igényel, amit szellemi 
ember nem mellőzhet82. A sokság mindig más ! 
 
„A birtoktudat gondolata” ? – Itt is, mint a többi 
felsoroltnál lényeges kérdés, hogy ’emberünk’ anyag/test-
tudatú, vagy lelki vezéreltségű, értsd: ember -és mások- 
lényegeként az anyagfölöttit tekinti fontosabbnak/ 
lényegesebbnek/magasabb rendűnek, kiegészülve a „nem -
csak- egyszer élünk” hozzáállással. A második megközelí-

                                                                                                                     
Persze vannak olyan értelmezések hogy ez is csak egy allegória, 
szimbolikus kijelentés, hisz nem a tűről és annak fokáról van szó, 
hanem az egykori falakkal védett városok bejáratául szolgáló nagy- ill. 
kiskapuról, amiből a nagyon haladtak át/be pl. a karavánok 
megrakodva, míg a kiskapun csak málha nélkül térdepelve volna képes 
teve átkúszni. Így azután a hasonlat szerint a gazdag is bejuthat a 
menyországba, ha málháit lerakja és alázatosan meghajolva igyekezne 
átjutni a kiskapun. 
 
82 Vessünk fel egy analógiát. Vegyünk egy embert és tekintsük egésznek. 
Talán azt sem kell bizonygatni, hogy emberünk akkor van rendben, ha 
minden alkotóeleme rendben működik. Egyik része sem szűkölködik, 
de nem is teng túl. (Az egyszerűség kedvéért most hagyjuk figyelmen 
kívül -az amúgy döntően meghatározó lelki/szellemi vonatkozásokat !) 
Tehát ha ezt a körülményt próbáljuk pénz és anyagi javak 
vonatkozásában segítségül hívni, akkor nem kérdéses, hogy 
mindkettőből (pénzből és anyagi javakból) mindig mindenkinek a 
szükséges és elégséges kell(ene) ! Ahol kevés ott szűkölködés van, ahol 
a kelleténél több ott túltengés. Amikor egy emberi szervezet így 
működik (hol kevés valamiből, hol-, vagy másutt sok) akkor az ember 
megbetegszik és egészen addig beteg (lesz) amíg a szükséges és 
elégséges helyre nem áll, a betegség pedig -egyfajta- rendellenesség, 
ellentétes a rend-el. 
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tést élő ember tisztában van azzal, hogy aminek kezdete 
van annak vége is van, így semmi nem tart örökké, azaz a 
birtoklás is csak átmeneti, amennyiben pedig a birtoktudat 
elhatalmasodik az egyénen, akkor már azt sem lehet 
megállapítani; ki van miért – mi van kiért ? A birtok uralma 
alá veszi a -vélt- birtokost. 
 
„Uralkodási- és hatalmi vágy” ? –  Ez a „vágy-forma” 
mindenkiben jelen van, kiben milyen mértékben jut 
felszínre/érvényre. Forrása még csak nem is e-Földi, hisz az 
ember lényegalkotóját -is- képező lél, eleve azért került ki az 
örök lelki világból, leesve az átmeneti anyagi világba, mert 
uralkodni szeretett volna, de ahol már van Úr -értsd: a 
Legfelsőbb- ott mindenki csak szolga lehet. Tehát mivel a 
lelki világban ezen vágykésztetést a lél nem képes „ki/meg-
élni”, ezért itt próbálkozik, azaz a próbálkozás 
természetszerű (ember esetében a kisdedóvótól a felnőtt 
világig minden színtéren). Azonban aki lelki eszményeket 
ápol az tudja, hogy ezek -is- csak a földhöz-ragadást-, a 
tisztességtelen-, erkölcstelen magatartást erősítik, hiába 
vannak vallási tanok-, szellemi iskolák melyek azt hirdetik, 
hogy -tulajdonképpen- a Teremtő arra teremtette az 
ember(i létformá)t hogy uralkodjon a Földön és hatalma alá 
hajtsa annak minden részét, élőket és életteleneket egyaránt.   
 
„Túlnépesedés” ? – Káros/kedvezőtlen vonatkozása 
egyfelől -szellemi szempontból- a sokszor idézett Murphy-i 
mondással is jellemezhető: „A Földi emberi intelligencia 
állandó, miközben napról-napra szaporodunk !” – más 
megközelítésből és tárgyi/anyagi/testi szempontból nézve 
az a tény, hogy évről-évre rövidül az az éves időtartam 
amely alatt az emberiség fölhasználja/föléli azt a Földi 
(energia)forrást, ami egy év alatt regenerálódni/-újrater-
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melődni képes. Ez az utóbbi jelenség pedig egyértelmű 
globális romlát eredményez. 
 
„Káros- és kóros szenvedélyek” ? – A józan ítélőképesség 
megtartására való törekvés -intelligens körökben- nem csak 
idea. Ahhoz hogy ember méltó lehessen az ember-létre 
(emberi-ember névre) , ahhoz a káros és kóros 
szenvedélyeket el kell hagyni, vagy eleve kerülni kell ! 
 
„Figyelemelterelő kulturális élet” ? – A „kultúra” -
leegyszerűsítve- minden emberi tevékenység, ami 
anyagi/testi/szellemi (ember/ek/re- és/vagy a természeti 
környezetre irányuló) változás előidézését célozza, részben 
tudatosan, -szándékoltan, másrészt a „hagyományok” 
megszokások, berögzöttségek követéseként. Akik ismerik 
az emberi természetet, azok képesek olyan kulturális 
megnyilvánulásokat -tudatosan- 
generálni/indukálni/létrehozni, ami annak fogyasztóit 
szándékolt irányba tereli/orientálja a „kultúra-formálók” 
szándékai szerint. Öncélú „művészeti”-élet, szórakoztató- 
és sport ipar az emberi gyarlóságok táplálására (düh, 
félelem, vágy/ak/ …) 
 
„Hitvány szórakoztatóipar” ? – A tisztes kultúrának 
lehetnek felemelő, nemesítő megnyilvánulásai is, de 
döntően az igénytelenség és a lényegi tartalom nélküli 
időmúlatást szolgálják, szórakoztatás címén annak lehetővé 
tevőinek -haszonelvű- érdekeltsége szerint. 
 
„Pornográfia- és erőszak-ipar” ? – Az evilági kettősség 
ember vonatkozású egyik lényeges alap eleme a düh- és a 
vágy-irányultság. Nem ok nélkül tanácsolják az intelligens 
bölcseletek mindkettő erős kézbentartását. Az emberi-
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embert nem uralhatja sem haragja/bosszúvágya, sem kéj- 
vagy más vágya. Ám jól tudják a hivatkozott iparágak 
fenntartói/mozgatói, hogy az ember gyenge és esendő s 
élnek is vele, folyamatosan megteremtve a lehetőségeket. 
(Nem vicc, hogy: a jóerkölcs = az alkalom hiánya !) 
 
„Sport és járulékai” ? – A mozgás -ember számára is- 
nélkülözhetetlen ! („…a megállás halál…”) A közös mozgás 
-általában- nagyobb élményt nyújt, mint a magányos. Ám 
minden -sportra hajlamos- emberben ott a versenyszellem, 
a győzni akarás, vagy ép a vesztés okozta hiúság-sérelemtől 
való félelem. A sport egyúttal mérés, összemérése a 
résztvevő felek teljesítményének. E mérésben a legfőbb baj, 
hogy mindig vannak győztesek és értelemszerűen vesztesek. 
A győztesekben tovább erősödik hiúságuk legyezgetése, 
míg a vesztes sebei nyalogatása közben szégyenérzettel teli. 
Úgy a hiúság, mint a kudarcélmény személyiségtorzító. 
A sport járulékai pedig azok az oktalan gigaberuházások, 
melyek a gyakorlás és verseny lebonyolításához 
elengedhetetlenek + a nézőtér, valamint mind ezek 
fenntartása, üzemeltetése, ami külön iparágat/üzletágat 
kíván, bevételek eléréséhez (sport-divat ipar, reklám, 
szponzorációk…). Ha már bevétel, az abban 
közreműködők nem szeretnének nyereség nélkül maradni.  
 
„Divat- és szépségipar” ? – A vágyak-, bennük az érzéki 
vágyak felkorbácsolása szintúgy óriási üzleti lehetőség 
(nyereségek, javak halmozása) miközben az érintettek -úgy 
a viselőik, mint a „nézők”- hamis illúzióban tartottak 
(elfedett valóságok, hamis képzetek generálása, 
becsapás…). 
 
„Politika ? – A sokság „gazdátlanul” csak káoszt és 
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katasztrófát képes generálni. Igazgatni-, kormányozni kell (a 
politika számtalan eszközével). A vezetők és a (meg)-
vezetettek közötti szakadék áthidalhatatlan (ál megoldás a 
politikai kommunikáció) mégis akik a politikából (jól) élnek, 
azoknak létérdeke, hogy a sokság feletti uralmat és az ezzel 
járó haszonélvező pozíciót el ne veszítse.  
A természetes hierarchikus társadalmak helyére a (kitalált, 
konstruált, valóságtagadó, azt leplező) ’demokráciát’ 
helyezik és a néhány tized százaléknyi politikailag aktív 
szereplő manipulatíve fölöz le mindent. A lefölözési 
lehetőséget a hitelek garantálják, ami ország/állam/globális 
szinten igazgat. (adósnak hallgassa neve) 
 
„Hamis tudományos élet” ? – A hivatalos tudomány 
materialista. Mivel tagadhatatlan, hogy létezik/léteznek 
anyagfeletti dolgok is, mindaddig amíg a tudomány nem 
terjeszti ki érdeklődési körét -akár csak filozofikusan- a 
teljes valóság nagyobb szeletére, addig csak oktalan butítás 
és nyerészkedés a különböző vívmányok iránti 
igénykeltéssel. A „tudomány” fejlődik, a világ hanyatlik 
(anyagi, erkölcsi, szellemi téren egyaránt). 
 
„Egyházi működés” ? – Az eddig felsoroltak mind azt a célt 
szolgálják, hogy olyan „világegyház” működhessen, ami a 
kiválasztottak érdekeit képviseli, nyíltan, vagy leginkább 
fondorlatosan elfedve (témaválasztások, példabeszédek, 
hamis eszmények … generálásával). 
 
 
Mindezekkel szembeni felvilágosult kritikai szemlélet 
kialakításán alapuló finom-, vagy drasztikus bojkottal, 
mérsékelhetők a negatív hatások, de különösen 
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csökkenthető az ellenérdekeltek (mármint a 
„kiválasztottak”) hatalmi ereje. 
 
A Legfelsőbb által rendelt degradáció pedig (szépen) halad 

a maga útján  
 
 

2022. 01. 
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Család vs. cölibátus 
 

„…sokasodjatok, szaporodjatok…” ? 
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A címbeli „versus” nem azt jelenti hogy ellen(e), hanem azt 

hogy vele szemben.  

Ember számára a családos életforma -úgy 25 és 50 éves kor 

között- üdvös (elrendezetten kötelességszerű !)  

A családos életrend elkerülése lelki fejlődési szempontból 

kedvezőtlen (kötelességszegő !)  

Akiknek nincsenek lelki céljaik azoknak sem mindegy ! (de 

ez -is- az Ő sorsuk). 

 

 

Miért is üdvös a család ? Azok számára akik elfogadják 

életük iránymutatásaként a Legfelsőbb (értsd: az EGY 

Isten) Bizalmas Tanításban megfogalmazódott 

kinyilatkoz(tat)ását azok értik, hogy az emberi életet csak 

’tudás’ birtokában szerencsés (le)élni.  

 

Ehhez természetesen tisztázni kell, hogy mi is az a ’tudás’. 

A Bizalmas Tanítás a 437-441. szakaszai sorolják fel, hozzá 

téve a B.T.437. szakaszban, hogy ami nem kerül 

felsorolásra az „sötétség” értsd, nem tudás, tehát 

tudatlanság !  

 

Nyilván akik legyintenek a Bizalmas Tanításra azok számára 

mindez csak szószaporítás (de az legyen az Ő sorsuk). 

 

A B.T.440.-ben ez áll: „…elengedve már mindent - házat 

asszonyt fiat…” - Ha az „asszonyt” vesszük előre, akkor 

csak az képes asszonyt elengedni, akinek volt/van felesége, 

ez pedig csak házasságon tud alapulni. Akinek nincs/nem 
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volt felesége, mivel annak elhagyására -objektíve- nem 

képes, előtte a ’tudás’ nem nyílik meg (teljességében).  

 

Így hát (komoly) lelki fejlődésre törekvő számára a 

cölibátus eleve kizárt életforma. Akik mégis azt választják 

(hisz szabad akaratuknál fogva megtehetik) majd következő 

életükben/életeikben pótolhatják e hiátust. 

 

A családosság mellett visszatérő kérdés, hogy ha már család; 

akkor gyermekáldással vagy anélkül s ha áldással akkor 

népes gyermeksereglettel, vagy „csupán” egy-két 

gyermekkel ? 

 

A B.T.440. az elengedettek körébe sorolja a „fiat” azaz 

abból indul ki, hogy a törekvőnek van fia. Mindezt pedig 

egyes számban teszi, nem többes számban (fiakat) tehát egy 

fiút vállalni kell. Ez a vállalás azért is megfelelő kifejezés, 

mert bizony előfordul hogy valami folytán a házaspárnak 

nem születik fiú gyermeke, vagy egyáltalán gyermeke. 

Ilyenkor az elrendelt kötelezettség „könnyedén” teljesíthető 

egy árva fiú örökbe fogadásával és tisztes fölnevelésével. 

Tehát egy fiú gyermek (nem több !) vállalása már 

elrendezésszerű, de mi van leány dolgában ? Erről a B.T.-

ben nem esik szó, de ahhoz hogy természeti egyensúly 

fennállhasson, természetesen leány vállalására is szükség 

van, akit apának sem kell mindaddig elengednie, míg tisztes 

férjhez nem adták. Leánygyermek házasságkötése előtt a 

gyermek védelmi kötelezettsége az apára hárul, majd 

házasságkötést követően (automatikusan) a férjre. 
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A család és abban kettő (nem több !) gyermek vállalása 

elrendezetten kötelezettségszerű, elkerülendő az emberiség 

-tudatlanság melletti másik- zsákutcáját az esztelen 

túlnépesedést. 

 

2021.01. 
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De miért ! ? 
 

Isten ↔ természet ↔ ember 
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A szülő először boldog, hogy kisgyermeke elkezd 

érdeklődni. Örömmel válaszol(gat) is. Majd telik az idő és 

egyre idegesítőbb lesz a gyermek mindent tudni akarása, 

ami azután felnőtt részéről már elviselhetetlen. 

Szemtelenség, már-már arrogancia. - Mit képzel ez, hogy 

mindent megkérdez, netán megkérdőjelez ! ? – de 

„szerencsére” az oktatás/nevelés/idomítás meghozza az 

eredményét és felnőtt korára alig-alig kérdez, az amúgy 

tanácstalan ember.  

 

A kérdések megmaradnak-, vagy egyre csak merülnek fel 

újak, de a válaszok sokfélék (lehetnek) akár ugyanarra.  

 

Számszerűségében mindegy is, de felsorolni érdemes a 

„válasz-lehetőségeket” mozgató/motiváló próbálkozásokat.  

 

Ha elfogadjuk, hogy a Föld-bolygó különböző (nagy) 

tájegységei eltérő hatást gyakorolnak az ott élőkre (beleértve 

flórát és faunát is egyaránt) akkor az is érthetővé válik, hogy 

-legalább is kialakulásukkor- miért különbözhetnek és 

különböznek is a válaszok, vagy legalább is az azokat 

motiváló/artikuláló körülmények.  

 

Bizonyára külön értekezést érdemelnének az Ausztrál-, vagy 

az Amerikai (Dél – Közép – Észak) őslakosság világnézeti 

megközelítései, de lévén hogy globális hatással az alábbiak 

voltak az ismert történelemben és vannak máig is, ezért 

célszerű azoknál megmaradni.    
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Két nagy földrajzi képződmény érdemel figyelmet Keleten. 

Egyik a Himálaja (ahogy a helybéliek nevezik) É-D-i 

határvonalként, másik az Indus folyó K-NY-i választó-

vonalként. Ez utóbbi olyannyira választóvonal, hogy a 

’hindu’ kifejezés is őrzi a megkülönböztetést, nevesen; 

hindu az aki/ami az Induson túli, persze nyugatról 

szemlélve. 

 

 
 

Az ábra -talán- jól szemlélteti az eltéréseket. A Himálaja 

felett -pl. Kínában- a természetközpontú szemléletmód a 

meghatározó, miként a fölötte húzódó széles vidéken, ahol 

a sámánizmus gyakorlata a jellemző. 

 

A Himálaja alatt és az Industól Keletre az Isten-

központúság a meghatározó.  

Sajátos „elegy” a személyes isten nélküli buddhizmus, ami 

Indiában született, de idővel nagyobb teret hódított Indián 

kívül úgy É-ra, de főleg K-re, DK-re (később azután 

világszerte) 

személytelen 
 

buddhizmus 

természet-központú 
sámánisztikus 

ember-központú 
ábrahámita vallások 

materializmus 
isten-központú 

induson túli 
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Számszerűséget tekintve a legjelentősebb az Industól NY-ra 

kialakult és elterjedt -mondjuk úgy- ábrahámita vallások, 

azaz a judaizmus, az iszlám és a kereszténység (meg a 

buddhista fűszerezettségű bahái hit) melyek már 

egyértelműen ember-központúak. Vannak isteneik, 

üdvözülés, menny, pokol, megváltás, stb. miközben 

mindegyik tagadja a reinkarnációt, de igazából mindenek 

középpontjába az embert helyezi, leginkább annak létét s 

evilági jólétét, leginkább pedig mindenek feletti uralomra 

törését, mert hogy hitük szerint feljebbvalójuk arra rendelte 

őket.  

 

Ember-központúság a teljes materializmus maga. 

 

Szinte csak történelmi „kalandként” értékelhető a 

zoroasztrianizmus (amit azért a párszik máig követnek) és a 

manikeizmus, ami már keveredést mutat a korai 

kereszténységgel, erős zoroasztrián behatással.  

 

Kiterjedt vallásbölcseleti- és/vagy vallástörténeti okfejtések 

nélkül érdemes említést tenni az isten-központú világ két 

isten-emberéről, Krisnáról és bátyjáról Balarámról, ha 

másért nem azért mert mindkettőt avatárként-, azaz Isten 

személyes alászállásaként jegyzi a történetírás és az emberi 

ősemlékezet.  

 

Nem -feltétlenül- személyük, de bárki számára figyelemre 

méltatandó azon körülmény, hogy Krisna -leegyszerűsítve- 

a küzdelem „hírdetője” míg Balarám a béke „követe”. 
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(Isten ugyanakkor, ugyanott, két alakban, két eszményt 

mutat fel.) 

 

Ha pártatlanul- és vallási felekezettől, vagy filozófiai 

rendszertől függetlenítve értékelünk, egyértelműen 

kijelenthető, hogy amíg az emberi történelem, sőt történet 

(ami több mint az írásosság !) visszalát, az emberiséget-, 

valamennyi kultúráját beleértve a küzdelem jellemezte s 

jellemzi. Harc, felülkerekedés, birtoklás, bitorlás, alávetése 

Föld-bolygónak, más embereknek és a természet 

valamennyi elemének -egyéni-, vagy csoportos- akaratának, 

érdekének. 

 

Ha bármilyen emberi problémára magyarázatot keresünk, 

az első kapaszkodó ez (volna). Mert hogy a béke 

eszményéről tudunk, sokan eszményítik is, de érvényre jutni 

soha sehol nem volt képes ! Sem kívül, de még egyénen 

belül sem. Ott is örök harc dúl; igen vagy nem ? tegyem 

vagy ne ? akarom/akarja vagy ne ? … 

 

De miért ? Mert hogy a tudatlanság lett az úr. Hiába a sok 

tanítás/tanrendszer (legyen az teista, vagy ateista) ha mind 

csak töredékesen mutatja be az igazságot- és/vagy a 

valóságot. Mindegyik részrehajló.  

 

Mindegyik hatalom csak addig terjeszti „igehírdetését” 

ameddig alattvalói azt kezelni képesek, miközben a hatalom 

mindent megtesz annak érdekébe, hogy az alávetettek ne 

hogy fölvilágosodjanak. Szándékosan/tudatosan tudatlan-
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ságban tartja és tartatja a széles néptömeget. Egy 

mentségük van, hogy maguk is tudatlanok. Igazi „vak vezet 

világtalant”. 

 

De miért ? - újra a makacs -gyermeki- kérdés, amire csak az 

a válasz adható, hogy (B.T.393.) „világ sora hanyatlása” 

aminek szükségszerű „kelléke” a szellemi és erkölcsi 

hanyatlás/degradáció. Ennek egyik gyakorlati módja a 

„szaporodjatok és sokasodjatok” felszólításnak való 

engedelmesség és az ezzel járó olyan fokú túlnépesedés, 

hogy életterek nem hogy már csak összeértek, de folyton 

falánk amőbaként igyekszik egyik bekebelezni a másikat.  

 

Az elsokasodáshoz még hozzá jött a kényszeres 

helyváltoztatás és mindenek keveredése. Nemzetségek, 

rasszok, nyelvek és kultúrák s mivel „mindenki más” az 

örökös nézeteltérés (ami a jelen kor egyik neve is). 

 

És a Murphy-i „axióma” sem tréfaság, miszerint „az emberi 

intelligencia állandó, miközben napról napra szaporodunk”.  

 

Aki ezek után csodálkozik, attól nyugodtan meg lehet 

kérdezni: De miért ? 

 

 

 
2021. 08. 
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azisnemis 
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Az ’azisnemis’ egyfajta Abszolút-, tagadhatatlan jelenség és 

nem mellesleg a MINDEN-tudat egyik alaptézise. Jelentése: 

~ „egyidejű azonosság és különbözőség” - azaz valami-, 

vagy valaki ugyanabban az időben az is -aminek véljük- és 

nem is az, mindez pedig nem zárja ki valódiságát és nem 

kizárólag illúzió. 

 

Elöljáróban tekintsük át, hogy a MINDEN-tudat alap 

művében a Jasopanisadban, azaz a Bizalmas Tanításban 

milyen utalások vannak ezzel kapcsolatban. 

 

B.T.284. „…gondolj úgy Rám mint EGY MINDEN aki 

azisnemis lény - mindentudó ősi lelki Nap formájú 

mindenség…” - ahol Maga a Legfelsőbb jelenti ki, hogy Ő, 

Aki a MINDEN azisnemis-lény.  

 

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 

imígy 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…” -  

 

Mi áll e szakaszokról a hozzáfűzésekben? 
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B.T.284.-hez:  
„… A MINDEN-tudat alapállása, hogy mindeneknek van lényege, 

legyen az élő, akár élettelen, végtelen parány, vagy szinte végtelen 
kiterjedésű 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 összehasonlít-
hatatlanúl 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. ... Mindig nagy kezdőbetű kívánkozik 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 szinonímája, 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 szabály-rendszerének (természeti -fizikai-, 
kémiai-, stb.- törvényei szerint) megfelelően előbb létezési, majd 
létformákat „építenek”/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. … 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 
ember-képre 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...” … az Abszolút Igazság kútforrása teremtettségünkben a 
NapIsten, Aki a Legfelsőbbtől kapta meg azt. Nem véletlen tehát, hogy 
sok kultúrkör Nap-imádatra vezethető vissza, így a jász ősiségé is. 
Azonos tőről származnak a tűzimádati hitrendszerek is, hisz a tűz a 
Nap(Isten) energiájának megnyilvánulása. Az sem véletlen, hogy a 
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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 
kapcsolatban már kérdés sem lehet. ...” 
 

Mi áll a 307. és 308.-as szakaszról a hozzáfűzésekben? 

 

B.T.307.-hez:  
„…Akivel Jas beszélt -a Bizalmas Tanítás 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 Irányítókra 
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. … MINDEN = a valódi, Önmagában teljes Isten, Aki 
az a Legfelsőbb, Aki „felett” nincs senki és semmi. A Bizalmas Tanítás 
esszenciája így 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. …” 
 

B.T.308.-hoz:  
„…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, míg lelki értelemben illúzió, maya. (A 
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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 felszínre 
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 kívüli 
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 Tanítás 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 
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gyakorolnak vagy a vadászra, vagy az állat tenyésztőjére, az 
állatszállítókra, a hentes- és mészárosokra, a húsfeldolgozókra, a 
hússzállítókra, 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 nehezíti az emberi 
gondolkodást, lehet hogy esetleg van tudomása a lél -mint lényegi lény- 
létezéséről, de a testtudat erős(ebb !). Az ember természetszerűleg 
azonosítja magát nemével, nevével, faji-, nemzetségi hovatartozásával, 
rokoni kapcsolataival, státuszával, stb. És mindez igaz is a test 
vonatkozásában. Kell is azonosulni mindaddig vele, amíg 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 lebonyolítására 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…” 
 

A Bizalmas Tanítás hozzáfűtéseiben összesen 232 

alkalommal kerül szóba az ’azisnemis’ tehát sokféle 

vonatkozásban történik annak megközelítése, hol vázlatos-,  
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hol meg részletesebb meghatározása. Idézzünk ide ezekből: 

 
B.T.8.-hoz: 
„…a bölcsek, akik a MINDEN megfigyelésére fordították minden 
idejüket megállapították, 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 illuzionista. Miközben 
Balarámnak egy felesége és két gyermeke volt, addig öccse -a mindenkit 
vonzó, a szíveket elrabló- Krisna 16.108 hitvesének volt ugyanakkor 
ugyanaz az egyetlen, aki boldogította kedvesét és csak őt…” 
 
„…a MINDEN is EGY és örök, akárhogy is osztjuk térben, vagy 
észben. Egy falfirka: „- Isten halott ! - Nietzsche” -alatta más írással; „- 
Nietzsche halott ! - Isten”. Az egyik állítás 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…” 
 

B.T.9.-hez: 
„…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…” 
 

B.T.13.-hoz: 
„…a változás mértéke, vagy üteme is a választott időmértékhez 
viszonyított. Ki tudna bármit is kezdeni -mondjuk- 1 másodperces 
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időmértékkel -például- az emberi öregedés megfigyelésekor ? Ott még a 
nap-hét-hónap egység is túl „finom” azaz durva. (azisnemis) Ugyanez 
az 1 másodperces idő-egység pedig használhatatlanul túl nagy az elemi 
részecskék vizsgálatakor…” 
 
„…E teremtettségben a változás jegyében három jelleg 
különböztethető meg mindenben, létezések- és létformák létében, azok 
megnyilvánulásaiban, tulajdonságaikban, viselkedésükben, hatásukban, 
stb. ez a jó -ellentéte- a 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…” 
 
„…A Bizalmas Tanítás szakaszainak kiegészítései 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 kívül jó, vagy rossz, 
szent, vagy gonosz. Tehát ami nemtelen, nemjó, az sem független Tőle. 
A MINDEN-tudatban fel sem merül, hogy a Legfelsőbbön kívül-, vagy 
Őrajta felül álló autoritás bekerüljön a képbe. Így amikor ’kivétel’ kerül 
említésre, akkor -miként az ősi szólásban- az erősíti 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…” 
 

B.T.14.-hez: 
„…az érintetlenséget kell megkísérelni követni a MINDEN-tudatú 
embernek. Tudás (ismeret), megértés, belátás, követés, megvalósítás 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 nehezíti az 
emberi gondolkodást, lehet hogy esetleg van tudomása a lél -mint 
lényegi lény- létezéséről, de a testtudat erős(ebb!). Az ember 
természetszerűleg azonosítja magát nemével, nevével, faji-, nemzetségi 
hova-tartozásával, rokoni kapcsolataival, státuszával, stb. És mindez 
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igaz is a test vonatkozásában. Kell is azonosulni mindaddig vele, amíg 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…” 
 

B.T.18.-hoz: 
„…A tárgyakról alig ha említést kéne tenni, különösen az ember által 
előállított tárgyak esetében. Mindnek volt megszületése, lesz 
elhamvadása is. Mesterséges, vagy természetes úton „újra-hasznosul” 
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 
kölcsön-hatások lebonyolítására 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, hírnév) kielégítésére, annál nagyobb szükségét látja az 
ember a (használati)tárgyaknak, (segéd)eszközöknek…” 
 
„…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…” 
 

B.T.19.-hez: 
„…Minden lél-nek, mint lényegi lénynek -a MINDEN-hez 
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’ 
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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…” 
 
„…Gyakorta- és különféle szellemi iskolákban hangzik el: „amint fent, 
úgy lent” (jellemzően Hermész Triszmegisztosznak tulajdonítva 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 Mindenhatóságát 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, megvalósítás. 
Látás alatt természetesen nem csak a fény-jelenségen 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 MINDEN-tudat követői számára érdektelen…” 
 

B.T.20.-hoz: 
„…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 
segíti „Istenes” és ami azzal ellenkező az „Isten-telen” ? 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 
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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 „jobbításra” hiába. 
Istennel szembemenni értelmetlen, hívő 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 bizonyíték, mint 
az elmúlt öt évezred oktalan hiábavalósága. - De ha ez így van, akkor 
nincs más csak az önpusztítás ? Nemtudók számára így, vagy úgy nincs 
más út. Akinek nincs ismerete az Abszolút Igazságról, különösen akik 
azt még kétségbe is vonják, mint egyáltalán létezőt, azok beteljesítik a 
hanyatló emberiség sorsát. És számukra nincs hova. Hogy lenne, ha 
nem is tudnak róla ? - Az egyszeri halál nem vég-állomás. A magasabb 
születés nem vég-állomás. 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 így is van. Az ő 
lényegi lényük -is- itt folytatja még sok-sok születésen át, újabb és újabb 
anyagi létformában…” 
 

B.T.21.-hez: 
„…Sok emberi- és teológiai bírálat éri a Kuru mezei csata megtörténtét. 
Ez természetes azok részéről akik nincsenek tisztában a MINDEN-el. 
(De így legalább érthető számukra, hogy miért is nem volt megelégedve 
a lél -kinek-kinek saját lényegi lénye- Isten közelében. Kritizálva és 
ferde szemmel tekintettek az Úrra, így hát Ő kegyesen időről időre 
megteremti számukra a „játszóteret” hogy próbálkozzanak kedvükre az 
uralkodással).  Isten harcra is buzdított (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…” 
 

B.T.22.-höz: 
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„…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 
alternatíva; lehet, hogy úgy van (?) A gondolat a tisztátalan elme játéka, 
ami a tisztátalanság foka szerint képes a hitet erősíteni, vagy gyengíteni. 
Az érzés a legcsalfább. A kettőségek világában tiszta érzés -gyakor-
latilag- 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; - Hiszel-e 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 írható, 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 síkjának 
érzetbéli ködfelhőburkában. Valóban leírhatatlan (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 
testelhagyásakor. 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 haza-szeretet miként 
nyilvánul(hatna) meg ? Hát sehogy. És ha nem nyilvánul meg; - Hová 
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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 ! 
 
„…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 relatív zsidó-keresztény 
kultúrkörben is egyszerűen értelmezhető. A Nap -mint a Földi élet 
forrása- elvárások nélkül csak ontja -adja- éltető (ugyanakkor pusztító – 
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-tanítás 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 ?...” 
 

B.T.25.-höz: 
„…Alig akad tanrendszer, ami az egyidejű azonosság és különbözőség -
azisnemis- módszerét is bevonja a tudás tanulmányozásába, -
gyakorlásába, -megvalósításába. 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)…” 
 

B.T.26.-hoz: 
„…Amikor Avatár Krisna a Kuru mezei csatára buzdította tanítványát -
Ardzsunát- akkor nem a gyilkolás helytállóságát erősítette meg, hanem a 
sorsszerűség elkerülhetetlenségét. Megnyugtatta Ardzsunát, hogy a 
csata már megtörtént, csak az idő választ el a végkifejlettől. A küzdők -
képletesen- bábként teljesítik be a rájuk rótt feladatot. Ebben az esetben 
is az azisnemis érvényesül, hisz a Legfelsőbb önmagában teljes, nincs 
neki személyes vágya, mégis úgy alakítja 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 vívja meg saját harcát. Nem 
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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…” 

 
B.T.28.-hoz: 
„…Az ötödik elem a tér (hagyományos ezoterikus szóhasználatban 
’éter’) azért nem tekinthető beható erőnek, hisz az anyagi 
megnyilvánulásnak -így a fizikális testnek is- külső foglalata és belső 
„kitöltője” is egyidőben. (Azisnemis - téralkotó / térkitöltő)…” 
 
„…A hindu mitológia gondosan megszemélyesíti az Isteneket -ezért is 
tartják bizonyos értelmezések (tévesen) sokistenhitű vallásnak- a 
hinduizmust, ami alapvetően „csupán” egy gyűjtőnév. Vannak 
vaisnavák, saivák, dzsainák, stb. mindegyik hindu, miközben egyik sem 
a hinduizmus maga (azisnemis)…” 
 

B.T.29.-hez: 
„…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 híján. 
Márpedig korunkban a hamis tudás hatásai a meghatározók. Isten-
tagadó-, materialista-, vagy isteneskedő tévtanok igazgatnak, mutatnak 
(hamis)utat…” 
 

B.T.32.-höz: 
„…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 kényszerít saját 
akarata ellenében, vagy jóvátételi kötelezettségén kívül semmire. 
(visszhatás -értsd: karma- ledolgozása) Amikor a lél személyes vágya a 
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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…” 
 

B.T.38.-hoz: 
„…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…” 
 

B.T.40.-hez: 
„…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…” 
 

B.T.41.-hez: 
„…Nem gondolja a MINDEN-tudat, 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 kíváncsi 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)…” 
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B.T.48.-hoz: 
„…Van egy intelem: „A követők mások útját járják !” - s ha 
meggondoljuk bizony így van. Nincs két egyforma út, két egyforma 
sors, -személy, de még lél sem. „Mindenki más”. Ott van továbbá a 
hely-idő-körülmény 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)…” 
 

B.T.51.-hez: 
„…miként az egész megnyilvánulás egyfajta hamis látszat (de mégis 
valóság → azisnemis !) akként a kötőerők is felülírhatóak, ha a lelki 
törekvő látja s belátja, ismeri s megismeri azokat, s velük együtt-, de 
tőlük függetlenül élve végzi kötelezettségeit. Érintetlenül…” 
 

B.T.56.-hoz: 
„…A MINDEN-tudat nem firtatja az összes létforma örök félelmét az 
elmúlástól, eszébe nem jut az örök élet-, de még csak az örök 
ifjúságelixirét sem kutatni, de az emberi aggodalmakkal kell hogy 
foglalkozzon, hisz ember-tudatban 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, míg 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 !"…” 
 

B.T.57.-hez: 
„…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 mulandó 
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-típus; a vágy a kéjre, a 
vagyonra, hatalomra, hírnévre nem csak emberi dolog. 
Élőlénytársainkat sem motiválja más…” 
 

 



178 

 

B.T.66.-hoz: 
„…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 elbír 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 elbír. 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…” 
 

B.T.68.-hoz: 
„…Egyes vélemények szerint Káli a férfiben élő női lélek 
megtestesítője. Ő ugyanakkor az idő és a változás is, ami eme 
kettősségek meghatározta megnyílvánulásuk eredendő sajátossága. Más 
megközelítésben 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 szívhez szóló tanításokat, 
amelyekben otthon érzik magukat. Úgy érzik nekik ott jó, nekik az való, 
számukra az az igaz…” 
 

B.T.75.-höz: 
„…Sokakban merül fel a kérdés, hogy -Isten férfi, vagy nő ? - Nyílván 
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 nyílvánvaló, 
hogy más szférákban, más megnyilvánulásokban az általunk megszokott 
megjelenésekhez képest eltérőek is léteznek, pl. az itteni kettősséggel 
szemben…” 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=/search%3Fq%3DKali%26biw%3D1366%26bih%3D556&rurl=translate.google.hu&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_goddess&usg=ALkJrhjuPnFHCpg0fcAaClfmdnqXSlDikQ
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B.T.76.-hoz: 
„…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 evolúciós fejlettségben tartanak. Ők valósítják 
meg a jelen kor által elrendelt szellemi- és erkölcsi hanyatlást. Ők az 
elrendezések beteljesítői, tehát messze nem „istentelenek” még az 
istentagadók sem (azisnemis) csak nem tudnak róla. Számukra az a 
valóság amiben élnek, annak minden -számukra- kedvező, 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 ?...” 
 

B.T.77.-hez: 
„…Lehet valaki a lelki tudományok komoly tanulmányozója, 
magasszintű művelője, amitől egyes rétegek erősen fogyatkoznak, de ha 
közben más területen egyre csak súlyosítja kilátásait (pl.: az illető 
húsevő, kapzsi, hiú, stb.) akkor összességében nem jut felszínre a 
fejlődés. Van fejlődés, miközben valódi megnyilvánulása nincs - 
azisnemis...” 
 

B.T.82.-höz: 
„…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…” 
 

B.T.93.-hoz: 
„…Aki szilárd MINDEN-tudatban van és erős tudatossága érték-
rendjében, az nem sunnyog ! Kiáll – kitér (azisnemis), de meg nem 
alkuszik. Kitartó s mindig célba ér, ha kell generációkon keresztül, csak 
egyhegyűségét ne veszítse. Ne csatlakozzon a széles országúti „hadhoz” 
!...” 
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B.T.105.-höz: 
„…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 tudomány-
területen sem az ősi gének kiben/miben létével kapcsolatban a ma 
magyarnak tekintett „vegyületek” vonatkozásában. Természetesen nem 
hagyható figyelmen kívül a belterjességből eredő elkorcsosulás 
kedvezőtlensége, de a jelen kor túlnépesedett és mozgékonnyá vált 
emberisége ennek gyakorlatilag korlátot szab. Az Isteni elrendezés 
folytán színes az emberiség, de igaz értékek nehezen fedezhetőek fel 
köztük. Anyagi/testi/biológiai értelemben nem korcsosodik az ember, 
de szellemi síkon ugyanez nem állítható…” 
 

B.T.110.-hez: 
„…- Ne okozz zavart, hisz már puszta léted zavar a normalitásban ! 
(azisnemis) - A MINDEN-tudat eltanácsol a prédikálástól (is)…” 
 

B.T.112.-höz: 
„…nem formális követésre kell gondolni, megértésen alapuló elfogadásra 
és megvalósításra. Megismerni – megtanulni – belátni – elfogadni – 
azonosulni – követni/gyakorolni. Ha ez a folyamat a … Bizalmas Tanítás 
gondolatainak szellemében lezajlik, akkor olyan változáson megy át a lelki 
törekvő, amitől minden új megvilágításba kerül. A MINDEN ’jó’ sugarai 
a megvilágítók, 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 Arany-kor, de az így 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. 
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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 megvilágításban 
értelmezi ugyanazt. Így a korábbi terhelő visszhatások most elkerülik a 
lelki embert, kezd érintetlenné válni, megbékél…” 
 

B.T.115.-höz: 
„…Ki ne örvendezne ha az Úr kedveltje volna ? Többrétegű azisnemis ! 
Ő önmagában teljes. Számára nincs kedvelt gyűlölt. Erre bíztatja híveit, 
miközben akadhatnak kedveltjei is ! (?) S mindez nem önellentmondás, 
csupán a Legfelsőbb kifürkészhetetlen kedvteléseinek egyike…” 
 

B.T.124.-hez: 
„…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 megvalósítás-, 
alkalmazás során a legtermészetesebb módon az egészet figyelmen kívül 
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 
kígyó, 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 fejlettség azt lehetővé teszi…” 
 

B.T.131.-hez: 
„…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. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mitol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADgy%C3%B3k
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Igazságot kellett tenni Krisna/Balarám-ként Abszolút értelemben a 
korszakváltás formájában és relatív értelemben Buddhaként, amikor is 
elfedésre kerültek a Védák, a védikus bölcselet, a Személyes Isten és 
mindenek lényegi lénye a lél. Az addig klasszikusnak ítélt szemléletmód 
helyett Buddha legfőbb tanításait 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” indított, ami 
eredendően az általánostól való elkülönülésre épült, de Buddha 
eltávozása után ahogy szerveződött a tanrend úgy jutott egyház-sorsra. 
Inkább tanít viselkedésformát, mint hogy az Abszolút Igazságról 
szólna. Sokat foglalkozik erkölcsi kérdésekkel, de pl. a 
kötelességteljesítést nem említi. 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 kötelességteljesítéssel 
kapcsolatban is sokféle szemléletmódot hozott létre…” 
 

B.T.135.-höz: 
„…Az olyan személy nagyon ritka, akinek gyámolítását a MINDEN 
maga végzi. Ilyenről a MINDEN-tudat nem ismer hiteles forrást. 
Ardzsuna Krisna általi oktatása, vagy Jas Balarámtól kapott tanítása 
nem közvetlen beavatkozás a két jeles személy további életébe 
/Dehogynem ! – azisnemis/ hisz mindkét Avatár tanítványa szabad 
döntésére bízza, a hogyan tovább-ot. A különböző „Isteni sugallatok” 
„Isten szólt hozzám” - effektusok honnaniságát nem tudhatjuk ! 
Legtöbbször illúzió, Maya incselkedése…” 
 

B.T.139.-hez: 
„…A különböző vallásos írásokban megjelenő; „Isten az embert saját 
képére teremtette” - gondolat leegyszerűsített 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 

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gy_nemes_igazs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemes_nyolcr%C3%A9t%C5%B1_%C3%B6sv%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemes_nyolcr%C3%A9t%C5%B1_%C3%B6sv%C3%A9ny
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az embernek „csak” a lényege, Akiről az istenes-kedő emberek nem is 
tudnak…” 
 

B.T.140.-hez: 
„…Oktalanság összemosni élvezkedő hajlamút a gondolkodóval, 
nyerészkedőt az uralkodóval. De erről nem beszél a modern tudomány 
egyik ága sem. Mindenki zsebében hordja a marsall-botot ? 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.143.-hoz: 
„…elfogadott tény, hogy a vágy olyan erővel rendelkezik amitől azok a 
történések vonzódnak be, amit a vágy „behív”. 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 „körítés” hol mi a 
norma-litás, mi a követendő minta és így tovább), az őt érő hatások. 
Ezeken általában a legkönnyebb -volna- változtatni, 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 pozitív akarat, ami az Isteni elrendezések folytán mindent képes 
megmozgatni a tanuló érdekében…” 
 

B.T.144.-hez: 
„…tétlenség közben is zajlanak a történések belül, de nem nyilvánulnak 
meg anyagi síkon - 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 
osztályba-sorolás szerinti meghatározottságukat, nem kellő időben élik 
azt, amit abban a korban kell(ene) azok sosem fogják megérteni 
körülményeik alakulásának -számukra- beláthatatlanságait…” 
 

B.T.157.-hez: 
„…Örök vita tárgya a mértékletesség. Sok iskola hírdeti, hogy 
mértékkel mindent szabad, sőt van tan mely szinte kötelezővé teszi, 
hisz Istentől való. Igaz, hogy a Legfelsőbbtől semmi nem független, de 
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Teljességében ahogy jelen van a ’jó’ mindig ott annak ’nemjó’ testvére 
is. És itt a ’testvér’ nem kívánt 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 -leegyszerűsítve- annak-, olyan hatásúnak 
tekintjük…” 
 

B.T.158.-hoz: 
„…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. 
 

B.T.159.-hez: 
„…a MINDEN-tudatban nem az anyagi boldogulás recepteskönyve 
van elrejtve, meg az is. (azisnemis) Hisz aki a komoly lelki tudományok 
ajánlásait követi, mindig figyelemmel hely-idő-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- kötelesség-
teljesítéssel 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…” 
 

B.T.164.-hez: 
„…A test-tudat minden élőlény természetes velejárója. Amíg fel nem 
merül a más, a más tudás, a lényeg-látás, addig az anyag és általa a test 
uralkodik. De mindez az elrendezések része, nem független Isten-től, 
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…” 
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„…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 
’színház’ 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 tisztító tűznek most kell égnie, hogy fölemésszen minden 
tévképzetet, hamis kivagyiságot. Az azisnemis szellemében 
megkezdődik a békés küzdelem Maya Isten-nővel. 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…” 
 

B.T.170.-hez: 
„…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 hasonlít, sem nem az Apa, sem nem az Anya, 
miközben mindegyik és mégis más (azisnemis)…” 
 

B.T.171.-hez: 
„…Megkülönböztető képesség ! - mindenek alapja. B.T.145. „…nincs 
visszhatás azok tettén akik látják s megérték - cselekvésben tétlenséget 
tétlenségben cselekvést…” (azisnemis) 
 

B.T.177.-hez: 
„…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…” 
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B.T.181.-hez: 
„…Aki akar, még ha meg sem kaparintotta a vágyottat, már a rabja. 
Hiába a kettősség, hiába az ’azisnemis’ elrendezése, aki rab az míg 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…” 
 

B.T.185.-höz: 
„…Amikor … a lelki törekvő helyre teszi magában, hogy - Ki a Lényeg 
! - mi üdvös és mi kerülendő, mindezeket pedig beépíti értelmező/ 
értékelemző rendszerébe, érzékeit szabályozva kezdi azokat 
megvalósítani, akkor az Isteni hatóerővel bíró lél segítőként áll a 
gyakornok mellé. A szunnyadó lél aktivizálódik, nem-cselekvőként 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 segítő helyzetek. A korábbi erőfeszítések helyébe a „Csak 
könnyedén” - szellem lép. Mint a sűrű lombkoronájú erdőből, mikor a 
magányos kiránduló a tisztásra ér. Ragyog a Nap, hűsítően susog a 
szellő, a csendet csak a természet rendes hangjai fedik, távol 
civilizációtól, ember-zajtól, sürgéstől, tolakodástól. Eloszlanak a 
tévképzetek; sors-csapásról, elnyomatottságról, hátrányos helyzetről és 
így tovább. Önkéntelenné válik a mosoly, meghatározóvá a derű. Mint 
ha rend volna. Kívül semmi nem változott, de a változatlan változások 
nem érintik meg az embert…” 
 

B.T.186.-hoz: 
„…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, amíg a 
gyakornok meg nem értette a leckét. A lél tanulni, tapasztalni került ide. 
Létformái ösztönlényként tehetetlenek, végzik rendelt élet-
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tevékenységüket, de a kivételezett embert nem a testi-, anyagi vágyak 
kéne hogy vezéreljék, hanem a magasabb lelki értékek…” 
 

B.T.188.-hoz: 
„…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 törvényszerűség érvényesül. A látszat 
valódiként hat, míg 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. Kelet-
kezett/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…” 
 

B.T.189.-hez: 
„…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) egy időben pozitív is és negatív is és hely-idő-
körülmény szerint dominál a Tőle jövő ’jó’ vagy ’nemjó’ s az idő -mint 
mindenek mozgatója- hatókörében a megnemnyilvánulásig a jó s nemjó 
közt örökkön csapongó ’szeszély’. Bárki, bármit képzelne a 
Legfelsőbbön kívül, 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 
MINDEN-tudatunak elérni. Élni a sorsot, keresni kutatni a miértet s 
mikéntet, majd a megtalált saját úton kitartóan haladni egy életen át…” 
 
„…Ő -a NapIsten (a B.T.-ben Vivaszván)- az Isteni szeretet Abszolút 
megnyilvánítója. Mindennemű elvárás nélkül adja éltető s pusztító 
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(azisnemis) sugarait részrehajlás nélkül mindenre és mindenkire e 
Földön. Hatalmasságában érintetlen és a Föld szempontjából 
kiegyensúlyozott, miközben kitörései révén ízelítőt ad félelmetes 
energiáiból, amit jobbára féken tart és/vagy FöldAnya védő burka 
(légkör) megszelidít. 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 igazítva 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…” 

B.T.190.-hez: 
„…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 alakít 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, így inkább arra a nézőpontra érdemes helyezkedni, hogy a lél 
nagyon hasonló Istenhez, de egyik sem Ő !...” 
 

B.T.195.-höz: 
„…A lél nem anyagi természetű, hanem 100%-ban lelki. A lelki- s így 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 megnemnyílvánult, olyankor nincs, de az adott 
lelki szféra -anyagi értelemben- változatlan…” 
 

B.T.197.-hez: 
„…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 
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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…” 
 

B.T.199.-hez: 
„…a tennivalók „egyszerűek” csak … a majd’ korlátlan szabadságot 
biztosító szabad akarat, az ember számára oly gazdag választási 
lehetőséget biztosít, amiben a nem tudatos cselekvő eltéved(t), 
megtéved(t), tévedések garmadába keveredik. Ebben a zűrzavarban 
(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 gyakorlata. A szabadság 
nem egyenlő a rendkövetés elvetésével…” 
 

B.T.202.-höz: 
„…Ember számára, embertestben a „csúcs” az anyagi/testi feletti 
tudatban való lét. Amíg ember-tudatban vagyunk -ami nem tévedés !- 
addig azt kell(ene) folytatni, ami ezt a valós tévedést (azisnemis) 
legalább szellemi síkon korrigálja. Nem kell elfeledkezni 
embervoltunkról, hisz sok-sok 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…” 
 
„…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 íly 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 
kín…” - az azisnemis szellemiség jegyében a változások a lél-t is érik, de 
Ő érintetlen, változatlan. Neki „csak” levetnie kellene csalfa gúnyáit. 
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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.207.-hez: 
„…Aki részrehajlásnélküli, az mindenkire egyként, (~ azonosan) tekint. 
Ez normális értelemben paradoxon, hisz aki kb. részrehajlás-/meg-
különböztetés-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) 
 
„…(az azisnemis törvény szellemében van választási lehetőség, de mint ha 
csak egy volna /?/ -amiből ugyan csak két módon lehet választani; 
elfogadom, vagy elutasítom- holott ha mindenki más, akkor értelemszerűen 
a/z/ /meg/értés is más és más módon s szinten zajlik mindenkinél és a 
viszony, valamint az alkalmazás is eltérő.)…” 
 

B.T.215.-höz: 
„…Tanuló nem mondhatja, hogy visszavonul, családos nem hogy 
lemondott lesz -miközben (azisnemis) pl. a ’tanuló’ igen is 
visszavonulhat korosztálya hívságaitól, szeszélyes túlkapásaitól és 
családos is bizony sok-sok -akár kedvére levő, netán még lelki épülésére 
is szolgáló- dologról kényszerül lemondani…” 
 

B.T.216.-hoz: 
„…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 mentesíteni 
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 farkas-törvények szerint. Más közegben nem feltétlen 
kritérium a makulátlanság, de megteremtették annak -„adminisztratív”- 
módját, hogy miként lehet „jóvá” „semmissé” tenni a vétkeket (gyónás). 
Bizonyára már rég elsiklottunk afölött a védikus -tudás- alapú 
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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…” 
 
„…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…” 
 

B.T.219.-hez: 
„…amikor ’ízről’ beszélünk, az földi benyomáshoz nem hasonlítható 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 egésszel, 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…” 
 

B.T.221.-hez: 
„…Érkezik természetesen a kritika, hogy könnyű úgy szemlélni világot, 
embert -netán Isteneket-, történéseket, hogy figyelembe vesszük az 
azisnemis törvényt, az egyidejű azonosság és különbözőség doktrínáját. 
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 bíró valami, Valakinek a kisugárzását- ’anyaginak’ a 
megnyilvánulást. Majd amikor elkezdi a tudomány feszegetni az anyagi 
megnyilvánulást, egyre mélyebbre hatolva -a befelé végtelenbe- egyszer-
csak kicsúszik a keze közül, már nem képes kimutatni semmit, csak 
energiát érzékel műszereivel.) A ’lelki’ -itt- anyagi is, meg nem is, míg 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, hír-
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név (hiúság), élvezetek. Tárgyiasult hamis értékek, erkölcstelen 
magatartás, rossz társulások. Hibás „tanításokkal” való azonosulás, 
degradáló-, lehúzó személyekkel való barátkozás, 
(érdek)szövetkezés…” 
 
„…Minden a MINDEN-ben nyugszik, Ő maga a megtestesült 
azisnemis. Nincs Ő-rajta kívül senki és semmi. És Ő mindenütt jelen 
van. Mikor milyen képében, formájában, hatásában…” 
 

B.T.226.-hoz: 
„…A MINDEN-tudat föl sem veti semmínemű kollektív-, vagy egyéni 
megváltás képzetét, hisz tudja korunk, a Kali juga, a nézeteltérések sötét 
vaskora ilyen. Ezen változtatni nem lehet. Aki ezt érzelmi alapon 
közelíti meg, annak csak keserű, ostoba megoldási alternatívái 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…” 
 

B.T.229.-hez: 
„…Minden lél Isten és mégsem Isten egyik sem. … Ez is, az azisnemis 
törvény paradoxona…” 
 

B.T.239.-hez: 
„…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 
vonatkozás-ban mennyeinek számító viszonyok is kellemetlennek 
tűnnek, hisz nem képesek bennük kényük-kedvük szerint keresztülvinni 
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 egykedvű-séggel viselik az akár még hányattatásnak tűnő 
történéseket is…” 
 

B.T.245.-höz: 
„…el is érkeztünk szorgalomhoz, fegyelemhez. Azonban mindjárt 
megkülönböztetést kell tenni (az azisnemis szellemében annak a 
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megkülönböztetés/részrehajlás/nélkülinek, aki a ’szeretet’ harmadik 
fordulatát is igyekszik magáévá tenni) Szorgalom és fegyelem az anyagi 
kötelességteljesítésben, nem mellőzve a lelkiséget. De „próbál 
megtisztulni” azaz nem bármi 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 visszavonult életrendet akár azt is megélheti, hogy „nem 
függ semmitől”…” 
 
„…’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…” 
 

B.T.249.-hez: 
„…Régóta, sokan megmosolyogják a védai szavakat: föld-víz-levegő-
tűz-éter, pedig világos a párhuzam: szilárd-folyékony-légnemű-rezgés-
tér anyagi megnyilvánulási formák, sántító kifejezéssel „halmazállapot” 
Sánta, mert míg az első három az ismert fizikai kritériumoknak 
megfelel, a rezgés már nehezebben kezelhető, míg 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-víz-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 kívül…” 
 

B.T.252.-höz: 
„…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 kiszámíthatatlanságával (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…” 
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B.T.253.-hoz: 
„…a víz íze Isten(i). A tiszta víz íztelen (ami nem keverendő az 
ízetlenséggel ! - bár az sem független a MINDEN-től) Igen, miként a 
legtökéletesebb -Isteni- hang(zás) a csend, úgy a legtökéleteseb íz az íz-
telenség. Itt is nyomon követhető az azisnemis törvény, mikor a nincs a 
van, vagy megfordítva, a van nincs (illúzió)…” 
 

B.T.257.-hez: 
„…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’ 
a közben mindegyik !...” 
 

B.T.258.-hoz: 
„…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 kívül a 
(végtelen) ’tér’ is hozzátartozik, mely tér meghatározóan lelki, meg-
nyilvánulásos parányaiban (mint pl. a mi univerzumunk is) anyagi…” 
 

B.T.261.-hez: 
„…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)…” 
 

B.T.263.-hoz: 
„…A MINDEN számára egyaránt kedves a bölcs, az utána kutató, az 
ön-(magát)kereső és a szenvedővel is együtt érez…” 
 
„…Az Úr számára mind a négy emberi törekvés szimpatikus, de mivel 
Tőle sem független a reália, hát közelebb áll szívéhez 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 híve, feltétel nélküli szolgálója…” 
 

B.T.266.-hoz: 
„…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 
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az is. Általános megnyilvánulásában 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 át-térnie, senkinek senkit nem kell 
semmire rávenni, megtérítenie, 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 eszményíthető 
folyamat. Nem ember dolga igazságot tenni ! Az igazság töretlenül él, 
munkál még megveszekedett sötét korunkban is…” 
 
B.T.268.-hoz: 
„…aki túljutott már e teremtettség, Isten által elrendelt három 
kötőerején (jó-szeszély-nemjó) az már igazából nem evilági, de mert így 
kívánja, 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 
mégis tesz (azisnemis) miként az Önmagában Teljes Isten, Akinek soha 
semmire nincs szüksége mégis folyton szorgoskodik…” 
 
B.T.269.-hez: 
„…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 bírók maguk eszejárása szerint, maguk 
Istenét hiszik mindenek felettinek, miközben többször volt már utalás 
arra; amit hiszünk az vagy úgy 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 
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magyar, sőt nem keresztény, nem férfi, nem nő, stb. hanem mindenki 
egy-egy külön szuverén lelki lény, Akit a MINDEN-tudat lél néven 
említ…” 
 

B.T.270.-hez: 
„…ha kicsit kiterjesztjük az emberi képzelőerőt, hamar rájövünk, hogy 
ami megszületetlen és mégis van, az annyit tesz, hogy mentes a születés-
, így 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 nyílvánul meg, mint (ha) anyag (volna). Ám Isten kezdetnélküli 
(nem időhatározós; ’kezdet nélküli’ hanem jelzős szerkezetként; 
’kezdetnélküli’) ilyen pedig, Rajta kívül „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, míg a lél „csupán” lelki. A lél 
eredeti otthona a lelki világ, Isten eredeti otthona Ő Maga s mivel a 
Legfelsőbb egyéb 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 kívánja 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 szanszkrít kifejezés, amit -sok 
minden mással- majdhogynem köznyelvivé silányítottak és 
rajzfilmfiguráktól, botcsinálta igehírdetőkig aggatják bárki/k/re. Leírva 
helyesen avatara, kiejtéskor elhagyva az ’a’ hangot, mint Balarám esetén, 
Balarama végződését.)…” 
 

B.T.272.-höz: 
„…Isten nem rossz szándéktól vezérelten teremt, nem azért alkot 
különböző teremtettségi törvényszerűségeket, 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 
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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, sok minden 
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 
sok mindentől távol tartotta magát, békés, harmónikus életében sosem 
nélkülözött, mint családos gazdálkodó…” 
 

B.T.275.-höz: 
„…önmegvalósított személy elméje a testelhagyás pillanatában már 
nem csapong, semmi másra nem gondol, csak egyedül a MINDEN-re, 
s így Hozzá jut. E banális egyszerűségnek tűnő magatartás gyakorlatilag 
kivihetetlen. Ám az azisnemis törvény szellemében, az emberi 
történetben már sokan voltak részesei íly magasztos pillanatnak…” 
 

B.T.277.-hez: 
„…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 megközelítés is 
ellentmondásos, hisz míg az első változat önzetlenségről-, viszonzás-
nélküliségről szól, addig a második eredményorientált viselkedést fed. 
Az első a valódi ’szeretet’ felé hajlik, míg a második valamilyen 
önösségből táplálkozik. (Akár mint, ha az egyidejű azonosság és 
különbözőség -azisnemis- egyfajta megnyivánulása volna ?)…” 
 
„…a legegyszerűbb áldozat sem világos; tenni az emberi kötelességet ! 
Úgy tanulni, úgy dolgozni, családot alapítani s fenntartani, hogy 
örömmel, zokszó nélkül viselni annak anyagi/testi szempontból 
kényelmetlenségeit, kellemetlen megpróbáltatásait, nehézségekkel 
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alaposan megtűzdelt 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 fölemlítésre 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…” 
 

B.T.281.-hez: 
„…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)…” 
 

B.T.282.-höz: 
„…Nem csak az egyes emberek, de egész tanrendszerek hosszasan 
taglalják, hogy Istennek mi a szándéka világunkkal, vagy az emberrel. A 
válasz rendkívül 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, pusztít. 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.283.-hoz: 
„…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 
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így, 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 rendíthetetlen és kitartó, olyan módon és 
mértékben képes hatást gyakorolni az elrendezésekre…” 
 

B.T.284.-hez: 
„…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 !”…” 
 

B.T.291.-hez: 
„…„árnyvilág” kifejezése itt épp fordítottja 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…” 
 

B.T.292.-höz: 
„…A petesejtet bombázó rengeteg hímivarsejt közül egy (nagy ritkán 
több - gondoljunk az egypetéjű ikrekre) képes a nálánál vagy 200 000-
szer nagyobb „Anya(g)-testbe” jutni s megindítani az ember(ke) létet. 
Az emberkében pedig a korábbi egy-ség kettős lesz, hím-i és nő-i is 
(azisnemis) Apából s Anyából csavarodik fel a DNS, ami a „gazda-lény” 
majd minden sejtjét „ellenőrzése” hatása alatt tartja…” 
 

B.T.293.-hoz: 
„…Isten elképzelése szerint egy kitüntetett lél megkapja a lehetőséget, 
hogy a MINDEN Teremtő aspektusának lényege lehessen. Ez a lél 
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„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 kívül 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 !...” 
 
„…Mivel Isten végtelen és mindig teljes, hát a megnyilvánulások és 
megnemnyilvánulások az Ő végtelenjének, más-más szférájában történő 
léte és/vagy nemléte biztosítja mozgásában a mozdulatlan egyensúlyt. 
Azisnemis; egyensúlyban változik…” 
 

B.T.295.-höz: 
„…Egyszerűen gondolkodók számára (ha egyáltalán a test- és a testi 
ragaszkodások féltésén túl az előfordul) egyszerű tanítások kellenek. 
„Egyszerű az egyszerűnek, bonyolult a bonyolultnak.” A MINDEN-
tudat az egyszerűnek bonyolult, míg 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 MINDEN-
tudat is riogat, amikor azt állítja, hogy ’nemjó’ és/vagy ’szeszély’-es 
tettekért ’nemjó’ és/ vagy ’szeszély’-es következmények jönnek. Ez 
sajnos nem rémhír. 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…” 
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B.T.296.-hoz: 
„…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 
említhető 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 így ismer nem téved meg 
látja teljes lényegem...” - azaz, a Legfelsőbb örök belső változásában 
változatlan, folytonos mozgásában mozdulatlan, állandó érintettségében 
érintetlen. Isten így 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 színes is, nem valamiféle egykaptafára 
fabrikált tákolmányok gyűjteménye. Minden Isteni alkotás önmagában 
tökéletes, az annak megálmodott szabályok, -elrendezések, -törvények 
szellemében. A mindenséghez viszonyítottan parányi –ismert (?)- 
univerzumunkban sem találunk két egyforma galaxist, még ha a 
tudomány jelen feltevései szerint azonos (?) fizikai törvényszerűségek 
uralják is azokat. Nincs két egyforma bolygó, de egyelőre még más 
’szénalapú’ életet sem sikerült találni a belátható teremtettségben…” 
 

B.T.297.-hez: 
„…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 !...” 
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B.T.298.-hoz: 
„…Sokszor esik szó un. egyenjogúságról. Maga a kérdésfölvetés is 
sánta, hisz eredendő lényegalkotónk a sok-sok lél nemtelen. Se nem 
hím, 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 !)…” 
 

B.T.302.-höz: 
„…ha a ’jó’-sors embere kellő időben a szükséges és elégséges alap 
tanulmányainak eleget tett, rendelt időben (férfiak nők egyaránt 23-25 
évesen) családot alapít, majd még 30 alatt világra segítenek két lél-t 
gyermekeik alakjában, akkor az első két életszakasz végére tisztességgel 
elvégezhetik alapvető emberi kötelezettségeiket - tanulás - család - 
munka. Hogy nincs említve 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 ön-kifejezés, 
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/ ) így 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 következmények (vissza)hatás nélkül ! A ’vissza-
vonult’ életrendben értőn viselni kell. Ha sok minden 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 szorítása, úgy kezd lelki törekvő 
számára mindegy lenni, hogy mely évszakban, napszakban „kényszerül” 
elhagyni testét…” 
 

B.T.307.-hez: 
„…Ahol a különböző kettősségek merülnek fel mint pl.: Büntető vs. 
Megbocsátó, Jóságos vs. Gonosz, Teremtő vs. Pusztító, stb. azok a 
MINDEN-en belül jól megférő sokszínűség bizonyos szempontú 
ellentétpárjai, de egyik sem Istenen kívüli, túli, vagy feletti. Az már 
valóban „észfölötti” hogy Ő miként hat át mindent s úgy, hogy az nem 
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Ő ? (persze mint mindenek foglalata az is - … ’azisnemis’ 
felfoghatatlan-ságában)…” 
 
„…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 színes 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 bír, így 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…” 
 

B.T.310.-hez: 
„…a Föld volna a világ közepe ? De hisz ezt már rég meghaladtuk a 
heliocentrikus, Nap-központú világkép általános elfogadása során. 
Berögződéseink és elterjedt tanításaink -gyakorlatilag még vallásos 
körökben is- anyagközpontú, test-azonosságtudatú, Föld-höz kötődő. 
Embert ide valósiként kezelő. Az azisnemis törvény szellemében így is 
van - meg nem is. Az ember ide valósi, mert más megnyilvánulásokban 
a testet-öltések talán ha emberszerűek is, de biztosan nem emberiek. 
Lehetnek hasonlóak -nem tudjuk- de mások. Ott a legmagasabb 
rendű/rangú -kivételezett- létforma az ottani „porból vétetett” ami nem 
ez a „por”. A Földi életet szén-alapúként írja 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, 
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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 történelmi- Buddha elutasította a 
teremtő Isten létezését és a teremtés több aspektusát és azt állította, 
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 fordít gondot, még csak kutatási szinten sem…” 
 

B.T.311.-hez: 
„…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 más-más 
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…” 
 

B.T.312.-höz: 
„…Minden jó úgy ahogy van ? Akkor mivégre a sok panasz ? - mást 
sem látni, hallani, hogy ez sem jó, az sem, jó, így 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 tanítások, melyek a 
változtatásra való restséget különböző parancsolatokra való 
hivatkozással fednek el. Ez így nem működik. Pontosabban csak így, 
ilyen következményekkel működik, amelyek ellen naponta hadakozunk 
értetlenül, miközben minden okozat és minden okozatot ok vált ki…” 
 

B.T.313.-hoz: 
„…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 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gautama_Sziddh%C3%A1rtha
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dukkha
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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 színházas, hol mozgóképes hasonlatok 
merülnek fel, amikor Félig(meddig)Istenek, lél parányok különböző 
létformákban élik életüket, élik vágyaikat, teremtenek, fenntartanak, 
működtetnek, nemegyszer (el)pusztítanak s az Úr szemléli, hogy mi 
történik Őbenne. Ebben az Isteni „eszközök” a természeti törvények, 
törvényszerűségek…” 
 
B.T.314.-hez: 
„…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, így Atyjukról is csak képeket, képzeteket 
képesek felállítani, 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 messze meghaladja a kutyák, macskák, netán 
disznók, vagy patkányok rájuk érvényesíthető burokréteg-hányadot, ami 
semmi összefüggésben nincs a mérettel. Mennyivel hatalmasabb egy 
cet, vagy egy bálna mint az ember, mégis sok létforma választja el őket 
egymástól…” 
 

B.T.320.-hoz: 
„…Akik bárkit, vagy bármit Isten fölé helyeznek, azok nem hallották 
még, hogy „...Nálam összes hatalom...” - dehogynem, hisz minden 
istenes folyamat felső(bb)ségét így mutatják be. A „Mi Istenünk” még 
csak-csak, 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, 
szívünkben, lényegi lényünket, aki valóban kinek-kinek a maga Istene, 
Aki csak mennyiségileg mérhetetlen a Legfelsőbbhöz, de minőségben 
valóban olyan. „Minden tudás” is Isten, így lél is birtoklója a tudásnak. 
Ki azt keresi, azt kívánja szolgálni, annak számára adatik a lehetőség, 
hogy testi valójában lelki kilétét szolgálja azzal, hogy nem sanyargatja 
Őt, sőt egyre csak felszabadításán igyekszik, oly régóta rabszolga már 
szegény…” 
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B.T.326.-hoz: 
„…Végtelen számú lél sem képes az Úr fölé kerekedni, ahogy az óceán 
összes vízcseppje sem dönti el, hogy merre mozduljanak a nagy 
áramlatok, hanem azokkal sodródnak. A lél-ekhez viszonyíthatatlanul 
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). … pedig sosem hagyható figyelmen 
kívül, 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 Tanítás 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 sztereotípián 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/megállapításokkal, 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 természeti 
megnyilvánulásaiban ez látszik látszani. És jól látjuk. A Nagy Rend 
működik. Mindenki hódol valakinek/valaminek. Lehet az élvezet, lehet 
javaknak gyarapítása, hatalom kiterjesztése, vagy hírnév fokozása és 
megtalálják a kijárás segédletét…” 
 

B.T.330.-hoz: 
„…bármi lemondás történnék, azt is elvárások nélkül adjuk (fel) a 
Legfelsőbb irántunk gyakorolt kegyességéért. Aki normálisan tesz, 
eredményért cselekszik, puszta élvezeti célból és ilyen indíttatással 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 
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dédelgetett cél érdekében, vagy sikerrel-, fokozott élvezettel-, 
gyarapodó anyagi javakkal-, nagy(obb) hatalommal/befolyással-, hírnév 
elérésével kecsegtet…” 
 

B.T.335.-höz: 
„…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, megsegítésén 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) … Mára az 
„élvezkedők” uralják a közösségi tereket. Nincs nemes gondolat, nincs 
nemes szándék, nincsenek nemes cselekedetek. … 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 hamisítás árán sem. 
… A „nyerészkedők” ugyan a gazdasági tevékenység motorjai, az 
erkölcsös irányítók, szervezők volnának, mára mégis mind- és 
mindenhol csalnak. … Az hogy a „gondolkodók” koldusbotra jutnak 
már-már evidencia. Az -elméletileg- megengedőn értelmiségnek 
hívhatók árulóvá-, „nyerészkedőkké” váltak. Még a formálisan gondolat 
emberének számítók sem azon fáradoznak, hogy világos és erkölcsös 
modelleket mutassanak fel -ha csak szavakban is- hanem pénzre váltják 
képességeiket és mindig az aktuális hatalmat szolgálják…” 
 

B.T.337.-hez: 
„…Mikor a sokak által érthetetlennek tűnő azisnemis törvény(szerüség) 
felmerül, abba az is beletartozik hogy szellemi ajánlások jelentős része 
többféle módon közelíthető 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 bizonyították, azt követően 
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újabb érveléssel bebizonyították annak az ellenkezőjét ami szintén 
helytálló volt és így 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 
bírja. (Mint az egyszeri ember, aki szereti a tréfát, csak nem bírja !) A 
tömegemberek 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 felépítő 
molekulák, stb. Mikor valamely alkotóelem elkezd renitenskedni, 
kötelességében mulasztani, az kedvezőtlen hatással van a nagyobb 
egység egész-ségére. 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, 
építő, pozitív, előrevivő, ’jó’ ügyet, -eszmét szolgáljon. Persze ha rossz 
ügyet követ, a hű szolgálat akkor is eredményre vezet, csak ’nemjó’-ra, 
Istentől elfordítóra, Tőle távolítóra. 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. relatív, 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 egysíkú a szemléletmód. 
A MINDEN-tudat kinyilvánítottan EgyIsten-hitű (Isten-tudatú) 
idealista világnézet. A világi történések pedig bármennyire is tudjuk a 
mögöttes lényegiséget, a Felsőbb elrendezést, a felszínen nyilvánulnak 
meg, leginkább illuzórikusan, mégis valóságosan…” 
 

B.T.346.-hoz: 
„…Ha Isten a MINDEN, ugyan mi lehetne Rajta kívül eredete 
mindennek, vagy okoknak oka ? Miközben ez egyáltalán nem azt jelenti, 
hogy minden létező felelősség nélkül végezhet bármit, mondván: - Isten 
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az oka ! - amire most nem az azisnemis törvény felöl érdemes 
közelíteni, de az Abszolút - relatív 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 
szabadság-fokának mértékében). Maradva relatív világunkban, itt az Úr 
a kereteket-, szabályokat-, törvényszerűségeket 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.348.-hoz: 
„…A „Rámérző értelem” az az értelmi képesség amivel a lelki törekvő 
képes egyedül a MINDEN / Isten / Legfelsőbb felé fordítani 
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 híve 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 + részrehajlásnélküliség együtt. És ez az 
axióma a MINDEN-el szemben is igaz. Tőle sem vár el semmit kereső 
hű követője, Neki is csupán adni kíván, Őt szolgálni örökkön és 
olyannyira részrehajlás nélkül, hogy végtelenségében minden 
teremtménye irányába ugyanaz a egyénválogatás 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 így tovább…” 
 
„…A „Rámérző értelem” ugyanakkor arra is rámutat, hogy ha 
értelemmel érzünk és érzőn értünk -szív és az ész együtt áll- akkor a 
lelkiség legmagasabb fokára értünk. Ez még nem megtisztult állapot, de 
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az ahhoz vezető út ki-vételesen 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 összetettségé-
ben - 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 
megközelítéseket, vagy az istent-játszó mágikus módokat…” 
 

B.T.349.-hez: 
„…A MINDEN teremtettséghez-, abban a teremtményekhez való 
viszonyát sokféleképpen írják le. A MINDEN-tudat a valódi szeretet 
axiómáját alkalmazza analógiaként. Nincs semminemű elvárás → Isten 
nem vár el semmit, valódi hívei sem várnak el Tőle. Csak 
viszonosságmentes adás van → Isten mást sem tesz, csak ad és ad hát 
igaz híve 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 viszony-
rendszereket-, 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 bír(nak). Mi azonban talán ha 
ésszel képesek vagyunk fogalmat alkotni arról, hogy mindannyiunk 
valódi kiléte, nem testi mivoltunk, nem nevünkkel meghatározott 
kiben-létünk, vagy anyagi/testi hovatartozásunk szerinti miben-létünk, 
hanem igaz valónk a lél. Ez a lél pedig Istenként ragyog fel valóságosan 
annak szívében, aki nem burkolja be téves önazonosság-tudatával, majd 
mindenféle kötődésével, ragaszkodásával, tévképzetével. Itt jogos a 
„tudat(osság)” kifejezés, mert ezt az emberek nem hittel közelítik meg, 
nem hiszik, de határozottan állítják, 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 szívet tekinti a lélek itteni 
otthonaként, Avatár Balarám is úgy foglal állást, hogy együttérzésből 
lakásául kezeli igaz híve szívét. E „szívben-lakást” természetesen 
képletesen kell kezelni, amennyiben a minőségileg Istennel mindenben 
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megegyező parányi szerves részei-, a lél-ek révén valósul meg a 
„benlakás”. Így kapja meg minden komoly lelki törekvő azt az Isteni 
segítséget, hogy nem tárgyi ismeretek gyarapítása, 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 kiegyen-súlyozottságról, derűs 
egykedvűségről…” 
 

B.T.351.-hez: 
„…A lelki élet és a lelki fejlődés rendkívül 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 !...” 
 

B.T.365.-höz: 
„…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) becstelenítések révén a 
legyőzöttek nőtagjain…” 
 

B.T.370.-hez: 
„…Ahogy ’A’-val kezdődik az ABC, úgy a gyök szavakból alakult 
szóöszszetételek kettőssége is elrendezetten helyénvaló. Az ’A’ pl. 
magyarban maga a név-elő (nevén nevezett „bevezetője”) vagy az ’az’ 
elő-hangja. Máshol, pl. a szanszkrítban az ’A’ (egyfajta) fosztóképző (is). 
Valamely kifejezés ’A’ elő-hanggal(taggal) ugyanannak ellentettjét, az 
utó-tag hiányát fejezi ki. Van, hogy az ’A’ fontos „bevezető” 
hangsúlyozó, máskor „tagadó” ellentettjére fordító (azisnemis)…” 
 
„…Be kell látni, hogy az egyidejű azonosság és különbözőség nem 
emberi kitaláció. Sajátos; az ’A’-hoz hasonlóan a többi magánhangzó 
mellőzése egyes írásokban (héber, óhéber, kvadrát, rási, modern kurzív 
típusú írások) A héber írás eredeti formájában egy 22 betűt (vagy 
karaktert) tartalmazó, úgynevezett „abdzsad” (abjad), azaz tisztán 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93h%C3%A9ber_%C3%ADr%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvadr%C3%A1t_%C3%ADr%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A1si-%C3%ADr%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurz%C3%ADv_h%C3%A9ber&action=edit&redlink=1
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mássalhangzóírás, amelyet az ókortól kezdve napjainkig a héber nyelv 
írására használnak. Mellőzte (mellőzi) az ’A’-t is ami pedig Istentől való 
(hogy miért ?) Mármint betűk közűl az ’A’ személyesíti meg a 
Legfelsőbbet. A hangok által „megjelenített’ fogalmak első alakjai un. 
gyök szavak, egy magánhangzóval, néhány mássalhangzóval. Ez a 
„beszéd”-forma tökéletesen kielégítette az anyagi/testi dolgokhoz 
(fogalmakhoz) kevéssé kötődő emberek közléskésztetését. Kellően 
bölcs eleink, hasonlatosan napjaink bölcseihez, kevésbeszédűek…” 
 

B.T.373.-hoz: 
„… „Kerülni a bajt, lecsendesíteni 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 Irányítók körében (értsd: Istenek, Fél/ig/Istenek, 
Felsőbbségek…) Akik végzik kötelezettségeiket, ki-ki azt, amire az Úr 
rendelte létüket. A ’jó’ felé segítőkkel 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…” 
 

B.T.375.-höz: 
„… „ne aggódj” „ott vagyok … minden szívben” „hódolj meg a 
MINDEN előtt” „békére lelsz” „titkok titkát feltártam - tégy hát 
belátásod szerint” „mivel alázattal jöttél” „hogyha figyelsz” „kerüld 
minden vallás útját” „megóvlak” „bízzál” „ne félj” „tartsd ezt titkon 
azok előtt kik nem bírják hallani” „azoknak akik híveim bizalommal 
oszthatod” „ki … értelmével imád Engem” - hangzott a sok Isteni 
tanács, -ajánlás, -megállapítás, -bíztatás. 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.382.-höz: 
„..ember mióta Istennel „koketáll” egyre csak emberformát képzel (lásd 
a teljesen antropomorf mennyei -képzet- világokat), olyannyira hogy 
legtöbb vallási mű megfordítja a képletet, nem Istennek van ember 
alakja, de az ’ember’ Isten saját képére alkotott teremtménye (tehát 
Isten is valahogy így néz ki mint mi), ami az ’azisnemis”’ 
törvény(szerüség) szellemében nem teljesen valótlanság „csak” „de” 

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ber_nyelv
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nem vizuális-, formai szempontú ! Komplex gondolkodású emberek … 
tisztában van ezzel, mégis egyre tolja a kíváncsiság: „Mégis, hogy nézhet 
ki Isten ?” - A tudós társadalom egyre bonyolultabb-, nagyobb 
felbontóképességű- és nagyobb hatótávolságú technikai eszközt hív 
segítségül. A filozófikus alkatok elméjüket igyekszenek kiterjeszteni. 
Míg az igaz önmegvalósított bölcsek úgy kérik az Urat, hogy elbíró 
képességük szerint tárja fel Isten azon Önnön „hányadát” ami 
megsegítheti…” 
 

B.T.386.-hoz: 
„..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.396.-hoz: 
„… „nincs vágya” (mármint a Legfelsőbbnek) → nincs és van is 
(azisnemis) hisz parányi szerves részei által megélt vágyak sem 
függetlenek a Legfelsőbbtől…” 
 

B.T.406.-hoz: 
„…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 !...” 
 

B.T.409.-hez: 
„…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)…” 
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B.T.414.-hez: 
„…(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, önkívület 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, leépíteni, 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 segítsége." 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." …” 

 
B.T.424.-hez: 
„…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, így 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…” 
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B.T.425.-höz: 
„…Baktisziddhanta Szaraszvati közlés, hogy „A szervezetszerüség a 
lelki élet halála !” (ami igaz) - miközben az általa alapított tanrendnek, 
mára több mint ötszázezer követője van a világban (azisnemis)…” 
 

B.T.427.-hez: 
„…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 kötőerő-minőséget jelentik ! Meg egy kicsit azt is – 
azisnemis…” 
 

B.T.429.-hez: 
„…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, a-
mennyiben 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 !)…” 
 

B.T.437.-hez: 
„…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 hozzáteszi: „mit 
elhagyok sötétség”. Súlyos szavak. Az ’ismérvek’ sem egyszerűek -
különösen együttesen- de hogy minden ezen kívüli a sötétség 
kötelékébe, azaz ’nemjó’ kötőerőbe tartozna ?  Kételkedésre nincs 
okunk. Ha fölállítjuk világunk kettőségi alapján a ’jó’ s ’nemjó’ 
személyiség(jegy)-béli halmazt, a felsorolt tudás-ismérvek mind a ’jó’ 
oldalra kerülnek, míg az azokkal ellentétesek a ’nemjó’-t erősítik. 
Vigasztalásunkra egy esély van, belátni, hogy minden kevert; emberi 
osztályok, életrendek, kötőerők, minden. Nincs tiszta ’jó’ sem teljes 
’nemjó’ inkább a kiszámíthatatlan-, csapongó ’szeszély’ az ami uralma 
alatt tart mindnyájunkat. Nincs makulátlan alázat. Nem létezik ártás 
nélküli tett és szerénység helyett a büszkeséget hirdetik meghatározó 
véleményvezérek. Nem az a bölcs, aki minden tudás-jegy birtokosa -Ő 
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a tudást szerezte meg- de az aki belátja, hogy a szellemi- és erkölcsi 
hanyatlás korában csak vizsgálati alaposság kérdése, hogy 
makulátlanságot kizárhassunk…” 
 

B.T.441.-hez: 
„…azért némi elterelésnek sincs híján a Tátos Tanító. (* „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, így minden Felsőbbség és/vagy Fél/ig/Isten 
személy. Tehát volt/van/lesz „JászIsten” míg jász s velük a jász-ság -
mint egyedi sajátosság- létezik. Azonban, mindezt tudva az ó-Tátos 
Tanító, nem azt hangsúlyozta kíváncsi nebulók számára, hanem arra 
hívta fel a figyelmet, hogy „Ő MINDEN” - amennyiben a MINDEN 
’jász’ aspektusa, azaz tulajdonképpen nincs is külön jászisten. Folytatva 
a tanítást: „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 Tanításban 
áthagyományozott apáról-fiúra, míg a tanítványi 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 !...” 
 

B.T.443.-hoz: 
„…Isten hiába ok, hiába forrás, hiába cselekszik nemcselekvőn -
azisnemis- viszonya mindezekhez semleges, ami érthető Teljessége 
folytán. Akkor volna értelme bármíly semlegestől eltérő viszonynak, ha 
az Úr akármiben is hiányt szenvedne. Ilyen körülmény azonban nem 
merül fel soha…” 
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B.T.444.-hez: 
„…Az ’azisnemis’ az egyidejű azonosság és különbözőség alapelve. E 
teremtettségben mindennek kezdete van, tehát vége is van. Így mint át-
meneti „valami” az is meg nem is az, aminek véljük. Anyagi értelemben 
legtöbbször valóság, míg lelki értelemben leginkább illúzió, maya. (A 
szemfényvesztés, az illúzió Istennője, Maya után) Ugyanott - ugyan-
akkor 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 felszínre jutása által lehet világosan 
belátni. Tudomást szerezni róla, érteni sőt megérteni lehet, de tényleges 
-megvalósított*- belátása összetett folyamat eredménye. (* a 
megvalósított 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 
leírásban, nem található. Mi is valójában a jász rítus ? 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 színtere, de bárhol, 
bármi, bármikor. Tudva, hogy a MINDEN mindenütt s mindenben 
jelen van örökké…” 
 
„…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. … Ő a 
forrása ’jó’ ’szeszély’ és ’nemjó’ kötelékeknek, amiktől semmi nem 
mentes, kivéve a MINDEN Maga. - Benne állandó a teremtés-
fennállás-pusztulás folyamata, miközben Ő örökké Teljes. Ha így 
folytatjuk könnyű belátni, hogy nincs ellentmondás a szakasz első 
fordulatában kinyilatkozott „minden érzék lényege Ő mégis érzék 
nélküli” tény-közlésben…” 
 

B.T.445.-höz: 
„…A MINDEN-tudatú 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 
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nem úgy „működik” Ő, hogy „csak” kívülről gardíroz, miként ifjú 
hölgyeket, idősebb kísérőjük, hanem működéseket/tevékenységeket is 
felügyel. Pl. Isten nem utasít rendre. Akinek szeme van rá meglát(hat)ja, 
mit vétett s hogy nagyjából mi miért van. Isten sosem kívülálló…” 
 

B.T.449.-hez: 
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 megközelítés: ha a lél 
olyan mint Isten, Aki -többek között- teljes tudású, miként lehetne 
kevés-tapasztalatú/-tudású vagy sok, egy-egy lél.)…” 
 

B.T.455.-höz: 
„…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’ egy-máshoz, 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.461.-hez: 
„…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, eltílt, vagy 
bíztat. Vagy Isten füllent(ett) ? Egyfelől kijelenti, hogy teljes, majd 
máskor meg minden-féléket kér(ne) ? Lehetne ez (is) akár egy 
’azisnemis’ helyzet ? Ugyanez i-gaz minden lél-re is ? Az Úr így 
fogalmaz. Azaz lél számára sincs szükség semmi anyagi/testi dologra, 
ami csak vágyforrás, ami tett-, vagy késztetés az testi vonatkozású…” 
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B.T.468.-hoz: 
„…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…” 
 

B.T.483.-hoz: 
„…A ’zazen’ ülőmeditációt jelent japánul. A szótő a „szívből jövő ülés” 
a sikantaza eszközét helyezi a gyakorlás középpontjába. Eszerint a cél 
nem a megvilágosodás -hiszen a megvilágosodás hajszolása világi vágy- 
inkább a tudat megtisztítása, 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 elsajátítani. - Azért kerül ide buddhista megközelítés, 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.491.-hez: 
„…Ha egy kicsit folytatjuk a fa analógiát, akkor egy fa levelei nagyon 
hasonlóak, szinte ugyanolyanok, miközben azért tudjuk, hogy egy kicsit 
mind más. Színes 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 
egy-egy 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…” 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Medit%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A1n_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sikantaza&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megvil%C3%A1gosod%C3%A1s_a_buddhizmusban
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B.T.495.-höz: 
„…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…” 
 

B.T.503.-hoz: 
„…Mikor elhangzik, hogy a MINDEN mindenben a „leg” akkor 
emberi mércével mért jóban és/vagy rosszban is Ő a LEG. Benne 
foglaltatik 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…” 
 

B.T.504.-hez: 
„…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 ha-tást -látszólagos egészet- váltson ki, úgy az abban résztvevőnek, 
mint magában a résztvevőben…” 
 

B.T.506.-hoz: 
„…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)…” 
 

B.T.508.-hoz: 
„…a MINDEN-tudat Istent semmitől nem függetleníti (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.)…” 
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B.T.509.-hez: 
„…Ha Istent három tulajdonsággal kellene jellemezni, akkor …: örök + 
boldog + teljes tudású. (a mindenható, mindentudó … már ezekből 
adódik !) Ilyen személy nem csak hogy az emberek között, de még a 
Felsőbb Irányítók 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 erőfeszítések, 
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 szöveg-környezetben 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 ellen-
kezője is benne foglaltatik. Ha bármi hiányozna, akkor egyfajta vákuum 
(üresség, hiányosság) keletkezne, ami felborítaná az Isteni harmóniát. A 
teljesben minden benne foglaltatik, az egyidejű azonosság és 
különbözőség (azisnemis) jegyében…” 
 

„…aki megmerevedik, akár gondolkodásában, az az „Ami nem hajlik, 
az törik !” kelepcéjébe eshet. Bár meglehetősen leszűkitettük (a végtelen 
számú lél vonatkozásában kitágítottuk /azisnemis/ ) azok körét akik 
egyidőben és teljeskörüen bírják 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 
természetszerűleg vége is van, azaz nem örök !)…” 
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B.T.513.-hoz: 
„…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 tovább építése, mélyítése, 
amiben ugyancsak hasznosak. Isten embere nem hibakereső. Így hát 
láthatjuk, míly’ 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” …” 

 
B.T.515.-höz: 
„…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 építéséről. Ezzel szemben -bármerre is halad a világ- 
jász azt a tudást őrzi s viszi életről-életre, ami leginkább megközelíti az 
Abszolútot. Hiába emberiségszintű degradáció, hiába „világ sora 
hanyatlása”…” 
 

B.T.516.-hoz: 
„…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 
nem Istentől jön, hanem az emberi szívből, gondolatokból….” - mely kijelentés 
tovább erősíti 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 
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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 Tanításnak, 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 felvilágosítást 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 normatívák és berögződések)…” 
 

B.T.518.-hoz: 
„…A hitetlenek nem azért azok mert hogy gonoszok (hisz nem 
gonoszok között is akad bőven hit nélküli), de a gonoszok 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 
leegyszerüsítése az összetettségeknek, melyre érdemes ugyan oda 
figyelni, mégsem „szentírás”. (*** fontos a lelki és nemes 
hangsúlyozása, mert hogy anyagi/testi és/vagy galád ügyekben egészen 
erős hittel bírnak ! -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 hívő lesz...” 

 
B.T.524.-hez: 
„…Akadnak olyan vélemények, hogy a Bizalmas Tanítás 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 
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és viszonyrendszereiben is. A változás azonban nem maradt el, 
sajnálatos módon negatív irányba…” 
 

B.T.531.-hez: 
„…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, míg a 
Báty elállt a harctól. (azisnemis)…” 
 

B.T.535.-höz: 
„…A ’szeszély’ embere inkább a se vele, se nélküle szellemiséget követi, 
akar is meg nem is, mer is meg nem is, mely tanácstalanság örökkön 
feszíti. Mindez pedig távolról sem az ’azisnemis’ ! egyidejű azonosság és 
különbözőség. Legtöbb hit arra alapoz, hogy különböző „csoda-
tételekkel” 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 beállítani olyan történéseket (nemegyszer illuzórikus 
vélelmezéseket) amelyek 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, megjeleníti azt, vagy reá hangoló létesítményekkel-, 
alkotásokkal igyekszik erősíteni annak lét(ezés)ét s hatalmát, de hogy 
ki/mi pontosan, azzal nem foglalkozik. Így az ellentmondásosságok 
sem befolyásolják…” 
 

B.T.537.-hez: 
„…Ha vesszük a Bizalmas Tanítás-kori két IstenEmber önellent-
mondásosságát -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…” 
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B.T.552.-höz: 
„…Balarám vaisa volt ? (értsd: ’nyerészkedő’) 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, amenyire hely-idő-körülmény azt 
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 
szív -különösen míg 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 segítő 
’jó’ ellenében…” 
 

B.T.557.-hez: 
„…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…” - kinyilatkozás a Legfelsőbbtől. Így jó, hisz 
Istentől semmi nem független és működése szerves része az ’azisnemis’ 
törvény, az egyidejű azonosság és különbözőség tana. Ezen 
teremtettségben így élhetnek a lények…” 
 

B.T.560.-hoz: 
„…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.)…” 
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B.T.565.-höz: 
„…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 míg 
félre nem ismernéd 145. nincs visszhatás azok tettén akik látják s 
megérték - cselekvésben tétlenséget tétlenségben 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 így is és úgy is tekinteni, attól függően, 
hogy a megfigyelő mely oldalon áll ? a lél oldalán s így 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.571.-hez: 
„…a kötelesség, nem a „csak úgy” kategóriája és különösen nem egyéni 
anyagi/testi ambíciók 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…” 
 

B.T.573.-hoz: 
„…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 kívánságnélküli - tesz de annak eredménye nem vonzza s 
nem érdekli…” - tesz is nem is, azisnemis…” 
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B.T.578.-hoz: 
„…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 ok-ról. Lehetünk hívők, 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…” 
 

B.T.580.-hoz: 
„…Van olyan -nem teljesen alaptalan- megközelítés, 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 -mindenkiben- a 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…” 
 

B.T.583.-hoz: 
„…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 eszményítenek s 
külön-külön isteneket állítanak (mármint a hívők) 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 szétszórt. Sokféle elmélettel kacérkodik. Hol kreálja-, hol követi 
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azokat -pillanatnyi- szeszélye szerint. Hol kiábrándul, hol megtér, hol 
elfogad, hol fellázad. Kicsit olyan mint az időjárás…” 
 

B.T.588.-hoz: 
„…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 mennyei és pokoli együtt. (mikor - kinek - hol - mi - milyen ?) 
Akiben nincs megkülönböztető képesség, azt démonikusnak nevezi 
Avatár Balarám…” 
 

B.T.591.-hez: 
„…Fontos, hogy a Tanítvány nem pusztán kíváncsi 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 amíg a Mester él, addig 
minden Tanítványa tanuló, de nem Tanító ! -meg az ’azisnemis’ törvény 
szellemében az is, hisz puszta létével-, elköteleződésével tanít !- Viszont 
a Mester eltávozását követően, minden Tanítvány Tanító, akadva 
közöttük -néha- Mester is.) A Tanítvány kérdez, a Tanító/Mester felel. 
Ha nincs kérdés, nincs mire válaszolni…” 
 

B.T.597.-hez: 
„…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 !) míly ostoba, mikor akár boldog is 
lehetne…” 
 

B.T.598.-hoz: 
„…azért is a Legfelsőbb Avatár Balarám, mert a mindent 
átható/átszövő kötőerők, hiába származnak Tőle/Belőle, Reá 
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nincsenek hatással. Egyfajta olyan azisnemis, amikor a kötőerők 
mindenre hatnak, kivéve (a) MINDEN-re…” 
 

B.T.604.-hez: 
„…jász ősök hadrafogható férfiúinak baráti kötelezettsége volt 
bekapcsolódni a harcba - vesztükre, ugyanakkor javukra -azisnemis- hisz 
akik azon Kuru mezei szent összecsapásban - Isten Személyes 
jelenlétében- hagyták el testüket, mind felszabadultak…” 
 

B.T.607.-hez: 
„…45. tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint 
e 
földi létre nemesebb viszonyba néz…” - „nem tekint” mégsem 
figyelmetlen (azisnemis)…” 
 

B.T.612.-höz: 
„…Az érintetlenség (röviden) ~ a MINDEN-tudat eszményi állapota - a 
MINDEN-tudat által eszményített 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 „Ve-
le, de nélküle !” - elv követése. Ez is az ’azisnemis’ törvény 
megnyilvánítása/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 nem-jóval, szeszélyes kétségbeesett 
tanácstalansággal). Tudatosság e teremtett átmenetiségben az örök 
változásról, hogy semmi nem tart örökké - minden elmúlik egyszer…” 
 

B.T.613.-hoz: 
„…B.T.444. „…minden érzék lényege Ő (mármint a MINDEN) mégis 
érzék nélküli…” - érintetlen ↔ azisnemis…” 
 

B.T.617.-hez: 
„…Az Isteni egyidejű azonosság és különbözőség -azisnemis- azonban 
a MINDEN esetében megvalósul…” 
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B.T.623.-hoz: 
„…biztosan csak akkor haladhatunk az okfejtésben ha nem hagyjuk 
figyelmen kívül 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 szívben jelen van. A „szív” -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 (egész-rész) 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 
Irányítók Istennek, létformák a Felsőbb Irányítóknak és így tovább)…” 
 

B.T.635.-höz: 
„…Isten úgy tesz, hogy nemcselekszik → azisnemis ! …” 
 

B.T.640.-hez: 
„…Az íj, mint nyilazás, az egyhegyűség szimbóluma. A hagyományos -
visszacsapó- íjakon nincs célzó segédlet. Nyilazó és cél közti kapcsolat 
megtalálása a mesterség csínja(-bínja). Ahhoz hogy íjász célba találjon, 
tisztán kell lássa a célt és rezzenéstelenül kell összpontosítania. Cél min-
dig 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 amíg 
kereső-, gyakornok- s törekvő ember annak elérésében igyekszik, addig 
megannyi vágy gyűri maga alá. Vágy a hírnévre, vágy a hatalomra, vágy 
anyagi javakra és mindenek közepette vágy az anyagi/testi/elmebeli 
élvezetekre. Mikor azonban mesterről esik szó (így csupa kisbetűvel !) 
akkor csak e vágykésztetések kiélésében elért mesteri szintről 
beszélhetünk. Őket hívják sikeres embereknek, hiába mulandó bármely 
elért eredményük. Azonban lelki ember-, különösen az Isteni-ember 
esetében (Akiben szív 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 bír, hát nem 
csoda ha véget is ér. Lelki ember azonban olyan örökre tör, mint már 
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tudatosult lényegisége a lél. És bízva bízhat, hisz megtalálta a Bizalmas 
Tanítás(t), megismerte annak üzenetét és ha érti-, ha nem, mint 
Abszolút, az a lél símogatója, vígasztalója - van kiút ! Az ilyen lél már itt 
boldog. B.T.98. „…aki látja igaz létét önmagában boldog…” - szólt 
Avatár Balarám…” 

 
 

*** 
 
 

Mindezen -kiragadott- idézetek nincsenek didaktikailag 

rendszerbe foglalva, de hagyni kell a tudós hajlamú olvasók 

számára is továbbgondolási-, rendezési/rendszerezési 

lehetőséget. 

 

2021. 08. 
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Érintetlen(ség) 
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Elöljáróban ide kívánkoznak a Jasopanisad -magyarul 

Bizalmas Tanítás- 1.280 oldalas hozzáfűzéses változatának 

előszava első szavai:  

 

„A Turáni jász elődök83 ős-vallása-, a ’MINDEN-tudat’-, az 

’azisnemis’ (egyidejű azonosság és különbözőség) filozófiai rendszer-, 

valamint az ’érintetlenség’ tanának alapja egyaránt a Bizalmas 

Tanítás, más néven Jasopanisad … 

… A Bizalmas Tanításon alapuló bölcselet századokkal előzte meg 

a legtöbb világvallást…”84 

 

Mintegy vezérfonálon haladva, ugyancsak ezen alapokra 

helyezkedik a „Lényeg-elv”- az „Igazság ösvénye”- a 

„HARI”- (avagy a lényeg -egyfajta- működése és az Istenek 

harca) valamint az „azisnemis” értekezés.  

 

Az alapműben (mármint a Jasopanisadban, de a MINDEN-

tudatban is) vissza-vissza térő gondolat az ’érintetlenség’85 -

jelen értekezés témája- ami semmi képpen nem keverendő 

az „érinthetetlenség” fogalommal !  

 

                                                             
83 Tehát nem az elmúlt ~két évezred jászainak vallásossága ! 
 
84 Épp ezért nem kell keresni párhuzamokat a világvallások üzeneteivel ! 
Nem kell „lefordítani” a Jasopanisadot Talmudra, Tórára, Bibliára, 
Koránra … 
 
85 Ami sosem lehet a vissz(a)hatások mennyiségi- és minőségi 
következményeivel szembeni közömbösség ! Nem lehet 
nemtörődömség ! 
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Bár az alapmű több mint ötezer éves, mégsem tekinthető 

régiesnek, ódivatúnak, netán idejét múltnak. Az emberi lény 

-mint létforma- ez idő alatt semmit sem változott ! 

 

A jelen lehetőségei előtt érdemes némi múltba tekintés 

(akár ötezer évre vissza) milyen szövegkörnyezetekben me-

rül fel az alapműben -értsd: Jasopanisad- az érintetlenség ? 

 

B.T.184. „…bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb - 

testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt…” ≈ a Legfelsőbb 

(akár mint hivatkozási alap) érintetlen, amit el lehet fogadni 

eszményített elvi alapként. 

 

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 kívül semmi sem…” ≈ eszményíthető -

akár- a kiegyensúlyozott ember, aki -nem mellesleg- 

érintetlen a kettősségektől. 

 

B.T.192. „…igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki 

értelmével veszti dühét és a vágyait193. érintetlen belül boldog belül 

tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a 

MINDEN-ből…” ≈ az érintetlen ember boldog, ha 

másként nem hát belül. 

 

B.T.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 
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vágyat…” ≈ az érintetlenség -miként a komoly lelki 

törekvés- a magányosok útja. (Nem a magányos emberek 

„klubja” hanem akik komoly lelki törekvők azok nem 

azonosulnak a sokság eszme/eszmény rendszerével, 

tudatosan kerülik az általános tömeget s ettől válnak 

„magányossá” ami nem egyedüllét, nem elhagyatottság ! ) 

 

B.T.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…” ≈ az érintetlen ember látásmódját nem téveszti meg 

a -természetes- kettős világ. Kettősségek közt is látja az 

EGY-séget. 

 

B.T.233. „…Balarám megértőn mondja tudom zsarnok gondolat - 

szorgos hívem mégis elér ha érintetlen marad…” ≈ a Legfelsőbb 

eléréséhez nélkülözhetetlen az érintetlenség. 

 

B.T.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 íly 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 segítő 243. íly törekvő újra szorgos fegyelmezett és 

hívem - érintetlen éli éltét s Legfelsőbbhöz ér biz el…” ≈ a valódi 

lelki törekvő (akinek nem anyagi/testi ambíciói vannak) 

érintetlenül éli az életét. 
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B.T.257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - 

engem mégsem érint egy sem így vagyok a Legfelsőbb 258. ezen 

változó világban három jelleg vezérlő - mégsem látják mögöttesét 

érintetlen Legfelsőt…” ≈ Legfelsőbb hiába forrása a három 

kötőerőnek, -melyek itt mindenre hatást gyakorolnak- Őt 

nem érintik meg.  

 

B.T.393. „…világ sora hanyatlása szólt MINDEN mint 

Legfelsőbb - érintetlenség óvhatja népedet mint jó erőd…” ≈ talán a 

legfőbbik intelem/ajánlás jász részére; az érintetlenség 

állapota. Ha eszméiben vegyülni kezd, akkor feloldódik – 

bár ős-tudása sosem vész el, legfeljebb átmenetileg 

búvópatakra vált, míg újra felszínre nem jut(hat). 

 

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 bíz 

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…” ≈ (bár e kettős világban a 

düh és a vágy -köztük akár a nemi vágy- eredendő sajátja az 

embernek) őszinte lelki törekvőt a gyönyör sem érinti meg. 

 

B.T.437. „…elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és 

a nem ártás híján 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 
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már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve 441. az 

Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-

nek mindenfelett látása…” ≈ az érintetlenség a valódi tudás 

alapeleme. 

 

B.T.483. „…érintetlen szintre jutva törekvő megszabadul - földi 

kíntól késztetéstől igaz boldogságra jut…” ≈ az előrehaladott 

lelki törekvőt is érik „földi kínok” „földi késztetések” de 

esetében érvényre jut a ’vele, de nélküle’-hozzáállás. Keleti 

bölcsek véleménye szerint a ’boldogság’ -csak- a szenvedés 

hiánya, így aki nem szenved, mert hogy a kihívások-, 

nehézségek nem érintik meg az már itt is részesül(het) igaz 

boldogság érzetéből (ami semmi képpen nem azonos az 

anyagi/testi vágyteljesülések okozta érzetekkel !) 

 

B.T.485. „… 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…” ≈ a Legfelsőbbön kívül 

mindent és mindenkit érintő három kötőerő (örökkön 

változó arányú) érvényre jutása, csak az érintetlenség 

megvalósítása révén semlegesíthető, terelhető az EGY-ség-

élmény irányába. 

 

B.T.491. „… létezésnek fája fennen visel gyökeret - ágai meg itt 

alulnan ének minden levele 492. fel s le növő ágait a három kötés 

táplálja - rügyei az érzéktárgyak kötődés az indája 493. anyagképű 
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fordított fát földi ész meg nem érti - érintetlenség fejszéje csak az ami 

ledönti…” ≈ a világi káprázaton csak szemléletváltoztatással 

lehet átlátni. (lásd pl. B.T.439. „…változások belátása…”) 

Ennek egyik eleme az érintetlenség. 

 

B.T.588. „…jót és rosszat egyként élő alázatos cselekvő - érintetlen 

mindenektől jó az ilyen törekvő…” ≈ bárminemű anyagi/testi- 

és elmebeli ragaszkodások elengedése. 

 

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 

felszínre 613. isteni lél abban ébred aki értelemmel él - szilárd elmét 

megtisztítva 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…” ≈ tudatos léttel és -törekvéssel az érintetlenség 

elérhető. 

* 

 

A Jasopanisad versbe szedett -, hozzáfűzések nélküli-, 

eredeti szövegében az érintetlenség vázlatos „meg-

határozása”: 

 

„érintetlen: 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. 
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Felülemelkedik a változásokon és már itt boldog ezen 

árnyékvilágban.” 

 

továbbá 

 

„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. idézetek és azok megtoldását követően érdemes 

áttekinteni azokat a szöveghelyeket, amelyek a Jasopanisad 

hozzáfűzéseiben érintik az érintetlenséget. 

 

B.T.14.-hez „…Lényegi lényünk nem változó, a lél Isteni mivolta 

az anyagi burok mélyén érintetlen. Ezt az érintetlenséget kell 

megkísérelni követni a MINDEN-tudatú embernek. Tudás 

(ismeret), megértés, belátás, követés, megvalósítás és érintetlenség…” 

→ kb. ez lehet a folyamat. Tehát első helyen az 

ismeretszerzés. Azt követi a megértés, majd a belátás és a 

követése a megértetteknek. Mikor a követő magáévá teszi 

az értelmes ismereteket s híven követi azok ajánlásait akkor 

válhatnak azok megvalósítottá. Mikor már mindez hitelessé 
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válik (Úgy él, ahogy beszél !) akkor megérkezhet az 

érintetlenség, azaz lelki törekvőt nem befolyásolnak 

anyagi/tárgyi/testi körülmények. 

 

B.T.15.-höz: „…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 

valósítható meg, míg Krisna a küzdés útját mutatta be, ami állandó 

törekvésből, összeütközésből és konfliktuskezelésből áll…” → az 

emberiség azóta is a küzdelem útját rója. (akár még ha 

Krisnáról nem is hallott, vagy ha igen, személye- és 

működése számára ellenszenves) Teszi mindezt 

elsődlegesen érzelmi töltettel, csekély értelmi 

megközelítéssel. 

 

még a B.T.15.-höz: „…A MINDEN-tudat legmagasabb lelki 

megvalósítási 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 kínokat 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 kínokról, 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, 
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alkoholtól, más tudatmódosító szerektől, dohányzástól, serkentő 

anyagoktól (mint pl. a koffein), szerencsejátéktól, házasságon kívüli 

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 pusztítója...” → az 

érintetlenség azonban nem csak az elkötelezett lelki 

törekvőknek válik javára, de akár még az ateista 

materialisták is segíthetik sorsuk jóirányú alakulását – 

persze nem anyagi/testi szempontból !86 

 

B.T.17.-hez: „…A test érez, az érzetek hatnak, de a kettőségektől 

mentes személyt érintetlenségében nem befolyásolják a 

váltakozások…” → a váltakozások a kettős világ természetes 

velejárói (mondhatni alap sajátossága/ismérve) tehát 

testileg attól nem lehet függetlenedni, azonban már az 

’emberi-ember’ is tudatosan képes mind ezekhez 

viszonyulni s kezelni azokat. Hát még a néhány ’isteni-

ember’ akik tisztaságuk előidézte hatása milliók elesettségét 

képes ellensúlyozni/egyensúlyozni.  

 

B.T.19.-hez: „…A lél tökéletesen lelki, neki semmilyen anyagi 

jellemzője nincs. Ha ide -vagy bármely más megnyilvánulásba- látogat, 

érintetlenül érkezik és érintetlenül távozik…” → az érintettséget 

az anyaghoz-, a testhez való kötődés idézi elő és azokra 

gyakorol hatást, köztük az elmére. 

                                                             
86 Senki nem tudja mit hozott előző életeiből, így azt sem mik jóvátételi 
kötelezettségei ahhoz, hogy ne vigyen tovább egykori hibákat s azok 
következményeit. 
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még a B.T.19.-hez: „…A szemmel nem látható-, sőt a többi 

érzék-szervvel nem érzékelhető világról is van képzete, képe az 

embernek. E szellemvilág azonban a MINDEN-tudat 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...” → az egyhegyűséget kell követni, gyakorolni. 

 

B.T.24.-hez: „…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 kívüli 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…” → az érintetlenség egyén „gyógymódja” lehet, 

mert kollektív érintetlenség nem létezik. 

 

B.T.25.-höz: „…Amikor Avatár Krisna harcra buzdít, a Vele 

mindenben 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 felhívja a figyelmet minden hátráltató 

azonosulás kockázatára. Ez az út csak valódi tudás birtokában 
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veszélytelen. Hamis tudás esetén a megtévesztett értelem megcsal, a 

zavart elme megcsal, a szennyezett érzékek megcsalnak, a tisztátalan 

szív 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, -megvalósításába. 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 érintetlenség 

nem hit-, vagy vallásfüggő. 

 

B.T.28.-hoz: „…Az emberi létformában igen nagy az 

alkalmazkodó képesség, de az általános természeti törvény -miszerint 

a kisebb ellenállás felé mozdulnak el a megnyilvánulások és a 

jelenségek- a természetes élő-környezetből történő elkülönülésre való 

törekvéshez vezetett. Mindez alól tudatos életvezetéssel és az 

érintetlenség gyakorlásával lehetséges a mentesülés…” → a 

„gépesített” mesterséges terekbe költözés elidegeníti az 

embert a természettől, ez természetes. Hogy ez mivel jár, az 

látható. 

 

B.T.29.-hez: „…Aki mindenben 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, teljesíti kötelességét…” → a kötelesség az első számú 
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kötelezettség. Emberi osztály szerint, életrend szerint87, 

hely-idő-körülmény szerint. 

 

B.T.36.-hoz: „…A megértés foka összefüggésben áll az un. lelki 

evolúciós szinttel, az előző életekből hozott tisztultsági mértékkel. 

Ugyanazt, ugyanott, ugyanakkor más, másként érti- s -éli meg.  A 

megoldás csak az érintetlenségre törekvés lehet, amikor a kellő tudás 

megszerzésén túl, a személyes életrend felismerése- és az életkor-

                                                             
87 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 alapít 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) 
aktív lelki gyakorlatot kezd – öregségre érintetlen mindentől s 
mindenkitől, figyelmét csak jelleme szerinti  (élvezkedő v. nyerészkedő 
v. uralkodó v. gondolkodó) vallásos imádatra fordítja. Ragaszkodás 
nélkül hagyja el testét. 
 
avagy 
 
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 alapít 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) 
aktív lelki gyakorlatot kezd miközben segíti gyermekeit s unokáit - 
öregségre érintetlen mindentől s mindenkitől, figyelmét csak jelleme 
szerinti  (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó v. gondolkodó) vallásos 
imádatra fordítja. Végül ragaszkodás nélkül hagyja el testét. 
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csoportnak megfelelő helyes magatartás betartása mellett sem veszik 

bele a lelki törekvő a részletekbe. Végzi kötelességét és bízik az 

elrendezésekben. Ugyan követi a gyarló mozgatóerőket, de azokkal 

nem azonosul, azok eredményei iránti vágyáról tudatosan letesz. 

Szívből ez nem hajtható végre. Gyakorolni kell. Jelen korban az 

anyagi világ elrendezett sajátossága a kisebb ellenállás felé történő 

törekvés. Ez így van rendjén, de a valódi tudás ismerői a hátráltató 

körülmények tudatában sodródnak, be nem szennyeződve.” → 

minden nem kerülhető el, de az ahhoz való viszony hatást 

gyakorol a vissz(a)hatások következményeire. 

 

B.T.40.-hez: „…a békés Balarám a ’nyerészkedő’88-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…” → igaz szellemi ember nem nagyon tehet 

mást. 

 

B.T.41.-hez: „…A MINDEN-tudat egyik legfőbb ajánlása a 

                                                             
88 Nyerészkedni nem csak pénzügyi manipulációkkal-, anyagi 
befolyással lehet. A természetből történő bármi(nek) elvétele -még ha 
az „csupán” a létfenntartást szolgálja is- egyfajta nyerészkedés, elvétele 
annak, amit nem az elvevő állított elő. Attól hogy gazdálkodó 
megműveli a földet, elveti a magot, gondozza a növényt, annak 
kifejlődését, majd terméshozatalát és a termést learatja, abból a 
nyerészkedőé az elbirtokló-, elvevő szerep. Ember nem képes sem 
termőföldet létrehozni (nem beszélve napfényről, esőről), sem termést 
hozó magot előállítani és így tovább, de élni kell. 
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kiegyensúlyozottság.  Egyenlőnek lenni jóban-rosszban, örömben-

bánatban, sikerben-kudarcban, dicsőségben-gyalázatban, stb. ami 

része az érintetlenségnek. Ezen egyenlőség nem valamifajta tudatlan 

együgyűség, hanem tanult-, belátott-, gyakorolt-, majd megvalósított 

ráhagyatkozás az Isteni elrendezésekre. Nem gondolja a 

MINDEN-tudat, 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 alap követelménye a valós Én-tudat. 

Aki tudja a választ, hogy „-Ki vagyok én ?” - az megtette az első 

lépést ahhoz, hogy helyes úton induljon tovább…” → hamis/téves 

(ön)azonosságtudattal csak tévutakra juthatunk. 

 

B.T.52.-höz: „…A túl-népesedés 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 segít.” → a lehetőség 

adott. 

 

B.T.54.-hez: „…A valódi szeretet szerinti elvárásnélküli adás 

részrehajlás nélkül, gyakorlatilag elképzelhetetlen. Vagy mégsem ? 

Az ’érintetlenség’ folyamata -többek között- pontosan ezt célozza 
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meg, hogy ki-ki teljesítse 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 míg 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 segít. Anyagi vágyakkal, 

anyagi kötődésekkel, anyagi célokkal és befedettségekkel nem lehet 

elhagyni e teremtettséget. Azokat csak itt lehet gyakorolni, itt kell 

megélni. … 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…” → „aktív semmittevés”. 

 

B.T.56.-hoz: „…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…”  

→ kiemelt helyen az emberi létformával, mely csak az 

érintetlenség gyakorlásával védekezhet. 

 

még a B.T.56.-hoz: „…A „kettős látás” feladása az EGY-ség 

megértéséhez vezet. A MINDEN EGY, e kettőségben uralkodik 

csak a vágyakozás és undorodás, vonzalom és elutasítás örökös 
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felbukkanása. Mindezen csak az érintetlenség által lehet 

felülemelkedni. Együtt élni a vonzalommal és ellenszenvvel, de 

egyiknek sem behódolva. Elvárásnélküliként…” → ami a valódi 

’szeretet’ első fordulata (ismérve/feltétele). 

 

B.T.61.-hez: „…érintetlenül elmúlnak a vágyak, lelki törekvő 

lényegi lényére, a lél-re lel.” → megtalálja valódi önmagát, 

megérti igazi kilétét. 

 

B.T.64.-hez: „…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 felszínre 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 felszínre 

a ’jó’, az igazi ’jó’. Ez nem emberi jóság, nem jó magaviselet, 

dicséretes 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…” → ez 

a MINDEN-tudat, más néven Isten-tudat, ami nem hit 

alapú. 

 

még a B.T.64.-hez: „…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 
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ragaszkodik. Az érintetlen személy úgy végzi kötelességét, hogy sosem 

esik túlzásba. … - Ami ’túl’ az nem jó ! …„ → se jó, se rossz 

értelemben. A túl jó is ’túl’. Cél(szerű) mindig mindenből a 

szükséges és elégséges. 

 

B.T.66.-hoz: „…A ’vágytalanság’ szép eszmény, de elérése teljes 

tudatosság és érintetlenség nélkül bajos. Első lépés a tudakozódás s 

vele együtt a figyelmes élet. Tudjuk hogy amíg nincs valódi tudás, amíg 

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…” → mindenki azt kapja 

amit megérdemel. A B.T.64.-hez fűzöttekből idézett ’túl’ itt 

is igaz. Ha az a szükséges és elégségest meghaladja, vagy 

alulmúlja, mindkettő kedvezőtlen, de oka van (amit 

legtöbbször nem tudunk). 

 

B.T.67.-hez: „…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, automatikusan 

működő, általában figyelemre sem méltatott történés. Ahogy Istentől 

valók a kötőerők (jó – szeszély – nemjó) a négy emberi osztály 

(gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) éppígy 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 

Irányítóként intéznek folyamatokat, történéseket, Rajtuk kívül pedig 

vannak maguktól működő rendszerek, mint pl.: az élőlényeknél a 
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vegetatív 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 ! …” → így hát a tudatos lét 

nem mellőzhető a lelki úton. 

 

B.T.68.-hoz: „…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”...” → A normalitás relatív. 

Koronként-, földrajzi tájegységekként-, kultúrkörönként … 

változik. 

 

B.T.74.-hez: „…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 

nívó, más a vérmérséklet, az értékrend, a tűrőképesség. A komoly 

lelki törekvő egy irányba kíván haladni békében s nem örökös 

küzdelemre vágyik hatásokkal, ingerekkel, bizonytalan kimenetelű 

információkkal, legyen az látvány, hangzás, hír, kéjkésztetés, stb. A 

MINDEN-tudat eszménye az érintetlenség…”  → „vele, de 

nélküle” 

 

B.T.77.-hez: „…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 
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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.” → nem sok más 

lehetőség van. 

 

B.T.78.-hoz: „…a kihívásokkal 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 „üdvözítő” sorsa, ha túl 

nem szaporodik. De folyik a túlnépesedés a szellemi és erkölcsi 

hanyatlásnak megfelelően…” → ami a tudatlanság része. 

 

B.T.80.-hoz: „…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 biztosítja a 

vágytalanságot, a szenvtelenséget, vagy a belső békét. Küzdelmes, 

ugyanakkor felemelő ez az út, amit a tudatosan építgetett 

érintetlenséggel akár gondtalannak is lehetne mondani, és megsegít a 

megtéveszthetetlenség elérésében.” → A lelki út fontos elemei; a 

vágytalanság, a szenvtelenség, a belső béke és nem utolsó 

sorban a megtéveszthetetlenség, melyek elérésében legjobb 

segítő az érintetlenség. 

 

B.T.84.-hez: „…Jelen korunkban a Hold-jegyek89 hatása az 

                                                             
89 aszcendens ≈ égi névjegy 
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erőteljesebb (az érzelmi/női jelleg) és ott van még a „tétlen lemondó”-

ra ható vér-csoport szerinti kötöttség, a név hordozta misztikus 

helyzet, a genetikus örökségek hálója, a nemzetségi sajátosságok 

következményei és még sorolhatnánk. Csak a bölcs érintetlenség 

segíthet.”  → Azoknak akiknek lelki fejlődési ambíciói 

vannak. 

 

B.T.87.-hez: „…Az iskola már családon kívül 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 fordítani a tiszteletreméltók nyomdokán.” 

→ A példaképek ’jó’ megválasztása fontos ! 

 

B.T.91.-hez: „…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 szeretet-ben, mindig kötelességteljesítőn…” → A 

valódi szeretetben nincs elvárás, sem részrehajlás. 

 

B.T.93.-hoz: „…az ős jászok … 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 
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adta lehetőségekhez igazítva. Ha bőség volt nem dőzsöltek, ha 

szűkösség, hát viselték. Úgy dacoltak az elrendezésekkel, hogy nem 

volt sem örömünnep, sem „gyász”-nap. Megvalósítottan voltak 

érintetlenek, úgy hogy annak filozófiai ismeretének sem voltak 

birtokában. Tanulva tudtak. A Bizalmas Tanítás alapjain végezték 

kötelezettségeiket…” → A B.T. szavai szájról-szájra terjedtek 

századokig, de hatásuk máig megmaradt. 

 

B.T.94.-hez: „…A mai viszonyok visszafordíthatatlanok, 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…” → feláldozva -többek között- az emberi 

gyarlóságok iránti kísértéseket. 

 

B.T.110.-hez: „…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. … nem kell nyilvánosan 

szembefordulni az elrendezésekkel. Azokkal kell együtt élni, de a 

lelki törekvőnek -mint valami „titkos társaság”- rejtve, belül építeni 

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 segíti abban, de úgy hogy 

energiái ne az örökös magyarázkodásban, makacs ütközésekben, 

céltalan és eredménytelen vitákban merüljenek ki. Csendesen, 

tevékenyen, szorgalmasan…” → Jelen korunk egyik 
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megnevezése a ’nézeteltérések’-kora. Reménytelen a 

végeláthatatlan nézetkülönbségek feloldása. Így van ez 

elrendezve. 

 

B.T.112.-höz: „…Megismerni – megtanulni – belátni – elfogadni 

– azonosulni – követni/gyakorolni. Ha ez a folyamat az újraidézett 

Bizalmas Tanítás gondolatainak szellemében lezajlik, akkor olyan 

változáson megy át a lelki törekvő, amitől minden új megvilágításba 

kerül. … 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 Arany-kor, 

de az így eljáró ember másként fogad, másként viszonoz, másként 

sugároz. Megváltozik a rezgése. Jó(bb) kisugárzása lesz, miközben 

személyes kedélyállapota is kiegyensúlyozottá válik. 

Harmonikusabbak 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 megvilágításban értelmezi 

ugyanazt. Így a korábbi terhelő visszhatások most elkerülik a lelki 

embert, kezd érintetlenné válni, megbékél.” → a változások belül 

zajlanak, ami azután annak minősége szerint hat -vissza- 

környezetére. 

 

B.T.115.-höz: „…Hány, de hány helyen vetődik fel a Bizalmas 

Tanításban az ellentétpárokkal való (együtt)lét, az azoktól való 

mentesség üdvössége, vagy az érintetlen MINDEN-tudatú e 

kettőségtől való tartózkodása…” → amíg nincs elkülönülés és 
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nincs érintetlenség, addig „a kisebb ellenállás felé”-törvény 

hat. Az erősebb -hatás, vagy ellenhatás- jut érvényre.  

 

B.T.117.-hez: „…Jas …Megkapva a Bizalmas Tanítást, 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 

„vívmányainak” hisz azok vezérlője a szellemi és erkölcsi hanyatlás. 

Hiába a civilizációs fejlődés, mikor halványul a józan ítélő- 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 kívül láthatatlan…” → 

Keresni kell ! 

 

még a B.T.117.-hez: „…Aki nem érintetlen, az védtelen a világi 

kihívásokkal szemben…” → hát gyakorolni ajánlott. 
 

B.T.119.-hez: „…Keresztény beidegződésekre- és biblikus képzetekre 

való tekintettel vegyük csak az igen ’jó’ Jézus esetét, aki 

tevékenységével olyan fokú megbotránkozást okozott, ami a 

megfeszítésbe torkollott. (Az emberiség bűneinek ezáltali 

megváltódását tegyük az igazolatlan mítosz kategóriájába !) Ha a 

jelen kor haladványa, rendelt fő-sodra ’nemjó’ az ebbe való besimulás 

az elrendezésekkel való -látszólagos- „azonosulás” talán negatív, ha 
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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 erősítésre lel, 

egybecseng azzal és elnyomja az ’ember’-séget…” → pedig már 

embernek maradni sem kevés. 

 

B.T.120.-hoz: „…Aki jól készül fel és kötelességteljesítőn, 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.” → Az -elrendezetten 

természetes- ’vágy’ elemi része a létnek, de az a ’jó’ 

meghatározottságtól a ’nemjó’ meghatározottságig terjed, 

miközben álandóan a ’szeszély’ vívódásai közt csapong. 

 

B.T.124.-hez: „…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…” → 

Az ’érintetlenség’ nem csupán eszmény és erény, de eszköz 

a nehézségek leküzdésében(hez). A ’béke’ eszköze a 

’küzdés’ helyett. 
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B.T.138.-hoz: „…Figyelemre méltóak az ’uralkodó’ 

meghatározottságúak. 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 így 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.” → pl.: 

„Erkölcsössége alkalmassá tenné arra hogy politikus legyen, 

de ép e miatt nem áll annak !” 

 

B.T.140.-hez: „…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, így a karma 

törvénye felett is. … 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, míg 

„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 szenv-telenségnél, más mint a vágytalanság. A rokon-, vagy 
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ellen szenvtől való mentesülés már önmagában egy magas lelki 

fejlettségi szint, de az érintetlenség több ennél. Röviden nehéz 

körülírni és bizonyos, hogy a próbálkozás is hiányos; ’érintetlenség’ 

kb.: a MINDEN-tudat 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…” → Az érintetlenségről -mint állapotról és 

minőségről- előbb ismeretet kell szerezni, majd akinek 

eszményeibe belefér, annak gyakorolni érdemes. 

 

még a B.T.140.-hez: „…617. önfeladó odaadás csak az mi 

Hozzám vezet - aki így 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 kötelesség-teljesítések, de akár csak érdeklődések és 

teendők, valamint a valódi lelki út. Itt is az érintetlenség segít(het) 

felnőtt, ha megtudja mi a való, tartsa magában míg a visszavonult 

életrend kora el nem jő…” → A második életrend/életkor-

időszak a leg megterhelőbb. Adottak a munka- és családi 

kötelezettségek, vannak a személyes vágyak s mind ezek 

alig-alig egyeztethetők össze az odaadó lelki gyakorlattal. A 

családos életrend mégis megkerülhetetlen, hisz annak 

elmulasztása (megúszása) hiányt generál az egy élet során, 

amit következő(k)ben pótolni kell. Az „intenzív” lelki 

gyakorlat ideje a ’visszavonult’ életrend (úgy 50 év felett) de 

leginkább a ’lemondott’ korszakban (úgy 75 év felett). 

Ezeket megelőzően is adódik bőven lehetőség pl.: az alázat 

gyakorlására. 
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B.T.145.-hoz: „…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 ítéli 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 felszabadítása érdekében minden olyat kerülni kell, fokozatosan 

leépíteni 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 kötelességteljesítéstől…” → A 

kötelesség az első90, amelynek követése gyakorta ellent 

mond egyéni ambícióknak/vágyaknak/elképzeléseknek 

mégis teljesíteni kell, hogy hiány ne legyen.   

 

B.T.147.-hez: „…Az üdvös-, tudatosan maguktól értetődő 

feladatvégrehajtások túl vannak az eredmény-vágy 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 eredményvágymentes bölcs így él, így 

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 

                                                             
90 Lehet(ne) példát venni pl.: az elemi részecskékről, melyek -bár 
szabadságfokuk szinte ’0’ de- ha nem végeznék kötelezettségeiket 
felborulna-, szétesne a világ. 
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akár visszafelé 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.” → „Aki korpa közé keveredik megeszik a 

disznók” 

 

B.T.151.-hez: „…233. „…szorgos hívem mégis elér ha érintetlen 

marad…” – az érintetlenség üdvözítése…” 

B.T.153.-hoz: „…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 kiközösítés társas beállítottságú 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…” → hanem, hogy ki 

mondja. 

 

B.T.161.-hez: „…Igaz Bölcs a fényt, a világos(ságo)t keresi. Nem 

tör hírnévre, 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 teljesítve szolgálja a Nagy Rendet, örömet okozva 

Istennek s minden Bölcsnek egyaránt. Az Igaz Bölcs egyformán él 

meg ’jó’ ’szeszély’ s ’nemjó’ viszonyokat…” → igyekezve kerülni 

a két utóbbit. 
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B.T.171.-hez: „…A világ gazdagabb annál, mint amit haszonelvű, 

(hamis)önérdekű megszokások feltételeznek. Ami „semmire nem jó” - 

aminek - „semmi értelme” - az a felszínesek számára, a testi/anyagi 

eredmény-orientáltak számára az. Abban az érintetlen természeti 

környezetben, amiben nem történik semmi „csak” a valóság 

játszódik…” → Természetesen az „érintetlen”-nek tűnő 

természet is érintett, hisz a vissz(a)hatások folyamatosan 

működnek. Különösen ember ha bármit tesz, környezete 

(vissza)jelez – értő füleknek, -szemeknek. 

 

B.T.173.-hoz: „…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 tanít. A lelki 

ember úgy törekszik elkülönülésre, hogy azt csak eszményei síkján 

gyakorolja. Az igaz gyakornok szerény, segítőkész, nem fennhéjázó, 

tudásával nem kérkedő. Tetteiben-, életvitelében egyszerű és mindennel 

elégedett. Mindig derűs és semmitől nem gyengül el. Útjában kitartó. 

Nem bírál, nem kritikus, de mindig rendelkezésre áll ha kérdés 

merül fel környezetében…” → résztvevő kívülálló. Vele, de 

nélküle. 

 

B.T.177.-hez: „…a Legfelsőbbet érintetlennek írja le. Talányos, 

mégis így 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 
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megnyilvánulásban- még parányi szerves része a lél sem tudja az Urat 

másolni…” → A lél hiába parányi ’isten’ a MINDEN sosem 

lehet. 

 

B.T.178.-hoz: „…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…” 

 

„…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…” → A 

MINDEN-tudat realista. 

 

B.T.179.-hez: „…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…” → Minden lél-

nek van sorsa, hiába anyagi érintetlensége, míg az anyagi 

megnyilvánulásban tartózkodik, nem mentesül a sok-sok 

kapcsolódás/érintkezés befolyásától, felszabadulása 

hátráltatóitól. 

 

„…Hiába gyökerezik a posványos vízfenéken, hiába halad köteléke 

a kétes tisztaságú vízen át annak felszínéig, a lótuszlevél minden 

időben ezek felett ring s még ha rá is fröccsen bármi rá- és visszhatás, 

az mind lepereg róla nyomtalanul és mindig érintetlenül tiszta 

marad…” → Lehet kedvezőtlen egy ember származása, 
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lehet az életútja, lelki törekvőnek mégis legjobb ha a lótusz 

levelét „utánozza”.  

 

B.T.181.-hez: „…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 kívánná, hogy ne kötődjön személyekhez, eszmékhez, kultikus 

tárgyakhoz, környezethez, anyagi javakhoz…” → A kötődés 

kötöttség. 

 

B.T.184.-hez: „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)…” → Ami érintett az mulandó. Ami 

örök az érintetlen. 
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„…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, színtere 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 színpad követ, annak szereplőivel…” 

→ A Legfelsőbb bármennyire teljes és érintetlen, parányi 

szerves részeinek működése/szereplése mégis érdeklődéssel 

tölti el. Ő az örök szemlélő. 

 

B.T.189.-hez: „…az érintetlen állapotot kell MINDEN-

tudatunak elérni. Élni a sorsot, keresni kutatni a miértet s mikéntet, 

majd a megtalált saját úton kitartóan haladni egy életen át…” → 

Az hogy kinek mi a saját útja és hogy az hová vezet, az 

maga a sors(-a kinek-kinek, tudva hogy mindenki más !) 

 

FONTOS ! A MINDEN-tudat = Isten-tudat (nem 

bármelyik ’isten’ hanem a Legfelsőbb). Tudatosnak lenni az 

EGY, személyes Legfelsőbbről. 

 

még a B.T.189.-hez: „…Ő (mármint) -a NapIsten (a B.T.-ben 

Vivaszván)- az Isteni szeretet Abszolút megnyilvánítója. 

Mindennemű elvárás nélkül adja éltető s pusztító (azisnemis) sugarait 

részrehajlás nélkül mindenre és mindenkire e Földön. 

Hatalmasságában érintetlen és a Föld szempontjából 

kiegyensúlyozott, miközben kitörései révén ízelítőt ad félelmetes 
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energiáiból, amit jobbára féken tart és/vagy FöldAnya védő burka 

(légkör) megszelidít. 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 igazítva 

szemléletmódunkat legyünk tudatos gazdák, ’jó’ gazdák lényegi 

lényünk számára. Ahogy változunk mi, úgy idomul testünk állapota 

küldetésünkhöz…” → Mindenkinek megvan a maga 

„küldetése” hisz nem véletlenül létezik. 

 

B.T.190.-hez: „…Olyat keresünk, amiről belül tudjuk hogy 

létezik, hisz teljes tudású lényegi lényünk járt már olyan tér-részében 

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 kívánás/útálat, 
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akarás/elutasítás… Kell az eredmény, majd ami újabb tervekre 

ösztökél és sosincs vége…” → pedig lehet tenni ellenük. 

 

B.T.192.-höz: „…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 negatív indulat, ahogy természetesen a 

pozitív hevület sem !) Az ember szinte egész életében az elégedettséget, 

az örömteli biztonságot, a földi boldogságot keresi. Úgy kutatja, hogy 

közben nem tisztázza(ta) magában, mit is keres ? …” → Első 

teendő a keresés során természetszerűleg a tanulás. Hogy 

kinek mit- és miből ? Az egyén lelki evolúciós fejlettsége 

meg fogja mutatni. Ki-ki azon szellemi/lelki út felé fog 

vonzódni, olyat fogy keresni amiben jól-, otthon érzi magát 

s így a számára jó helyre kerül. 

 

B.T.193. „…érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről - 
hiszen tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből…”  
 
A B.T.193. hozzáfűzéseiből: „…Az érintetlen bölcsek 
eredendően nem feltétlenül „vigyorgó együgyüek” ábrázatuk nem 
„hurráoptimista” de gyakorta kemény, netán mogorva, vagy 
érthetetlenül -érinthetetlenül ?- büszke, míg őszinte érdeklődő 
kérdéssel nem fordul felé. Úgy tartják, hogy az igaz szellemi ember 
kenyere a kérdés. Ilyenkor jönnek elő a derűs béke arcvonásai…” 
 
„…Az érintetlen belül boldog, belül hordja lelki ékeit, mik a szem 
számára láthatatlanok…” → A belső boldogság -különösen 
felületes- külső szemlélő számára leginkább láthatatlan, 
mégis érzi hogy az ilyen személy vonzó. 
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B.T.196.-hoz: „…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 lelki fejlődésben 
kedvezőtlenségek megismerését követően lehet elkezdeni 
azok fokozatos -vagy csapás szerű- és folyamatos kizárását, 
elhagyását. Ennek egyik fontos eleme a húsevéssel való 
felhagyás. 
 
B.T.200.-hoz: „…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…” → út a 
kettősségektől való mentesség felé. 
 
B.T.202.-höz: „…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…” → az előző életek „hozományai” is hatást 
gyakorolnak. 
 
B.T.208.-hoz: „…a magány nem csak elvonult egyedüllét lehet, 
hanem olyan -külsődlegesen- a normalitásoknak megfelelő viselkedés 
is, amikor az így 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 
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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 alakítani. 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…” 
→ az út mindenki számára más. 
 
B.T.212.-höz: „…’jó’-hoz vonzódni, ’szeszély’-estől óvakodni, 

’nemjó’-tól tartózkodni. Amint halad lelki törekvő ezen az úton, úgy 

kezd egyre világosabbá válni számára, hogy MINDEN-nélkül nincs 

semmi. MINDEN nélkül minden értelmetlen. Mikor azután a 

MINDEN-hez való viszonya megszilárdul, annak minősége ’jó’ felé 

tart, akkor tisztulni kezd a szív (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 segítségére 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-, kihívások, megítélések 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 
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dacoskodik, nem provokál, nem kacérkodik, de óvatos kitéréssel 

mindig kicsúszik csábító 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 képtelenség- s annak nincs 

mit-, vagy mitől féltenie. Békés lesz.” → A -belső- békénél alig 

van nagyobb kincs. 

 

B.T.217.-hez: „…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 ! 
… 
A tiszta elmén alapuló érintetlenség mentesít a kettősségektől…” → 
A kettős -ellentétpáros- szemlélettől való mentesülés az EGY-ség 
felé visz. 
 

B.T. 225. „…aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel - bűntelen 
lesz s érintetlen nem téveszti semmi meg…” … Akiknek … 
gondolatai a MINDEN körül mozognak, azokon kezd 
meghatározóvá válni a ’jó’-ság. „Bűntelen”-ség, „érintetlen”-ség, 
„megtéveszthetetlen”-ség…” → A ’jó’-ság útja a ’jó’-hoz(ra) vezet.  
 

B.T.226.-hoz: „…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…” → Nélkülözhetetlen 

a -tiszta szív- érzelem, de biztos vezérlő csak a kiművelt értelem 
lehet, a valódi tudással91 kiművel értelem ! 

                                                             
91 Lásd B.T.437-441. 
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B.T.230.-hoz: „…„Kötelességteljesítés” „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 fölemlítésre, hogy a MINDEN-tudat realista. 
Mondhatják ideának, mégsem idealista…” → Az értelem (is) 
realista. A szív inkább idealista. 
 

B.T.233. „…Balarám megértőn mondja tudom zsarnok gondolat -
szorgos hívem mégis elér ha érintetlen marad…” → A gondolatot 

jobbára az elme vezérli, amiről tudott, hogy ugyancsak csapong. 
 
B.T.233.-hoz: „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-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 árnyék-világban. … 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 tanúsítsa…” → Senki nem léphet ki önnön világából s 

ha bármíly’ erőfeszítéseket tesz is annak átalakítására, 
érintetlenség nélkül a világ maga alá gyűri. 
 
„…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 
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nemkívánatos dolgokat. Nem enged -még szabályozatlan- elméje 
zsarnokságának. Türelemmel kivárja, amíg hatni kezdenek 
alázatos, őszinte és nem önös törekvései. Tanul.” → Az 
elköteleződött lelki törekvő reálisan látja  környezetét és 
körülményeit. Nem vonul sem remete-menedékbe, sem 
elefántcsont-toronyba. Azt is tudja hogy változtatni -
elsődlegesen- önmagán tud. Ahogy változik, úgy képes hatni a 
külvilágra.  
 

B.T.235.-höz: „…Az olyan szerencsés lelki törekvő, aki előző 
élet(ei)ből hozott tisztultsági foka szerint bír 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 Tanítás 
igazságairól és ajánlásairól) melyek megsegítik a megértésben. 
Támogatják az olyan helytállásban mikor -bár még tudatlanul, de- 
úgy halad az anyagi világban, hogy nem anyagi-, de lelki eszmények 
felé közelít. Kezdő „érintetlen” az ilyen személy; azonosul, de mégsem, 
ott van és végzi, de mégsem csüng tárgyiasult tettein, legfőképp pedig 
képes függetleníteni magát az eredménytől…” → Az eredményvágy 
nélküli kötelességteljesítés -talán- a legüdvösebb magatartás. Első 
teendő kinek-kinek, maga kötelezettségét megkeresni, -megtalálni 
és annak megfelelően folytatni az addigiakat. 
 

B.T.239.-hez: „…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 számító 
viszonyok is kellemetlennek tűnnek, hisz nem képesek bennük 
kényük-kedvük szerint keresztül vinni 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 
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egykedvűséggel viselik az akár még hányattatásnak tűnő történéseket 
is…” → Azonos külső körülményeket is mindenki másként él 

meg, mivel hogy ’mindenki más’ ! 
 

B.T.243. „…íly törekvő újra szorgos fegyelmezett és hívem - 
érintetlen éli éltét s Legfelsőbbhöz ér biz el…” → Az érintetlenség 
rövidített út a felszabaduláshoz. 
 

B.T.243.-hoz: „…Egy lelki értelemben alacsonyabban fejlett ember 
anyagi/testi kapcsolódásai erősen hátráltatják a lelki fejlődésben, míg 
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…” 
→ Érintetlen esetében nem érvényesül a „ki miben attól-, avagy 
-azzal…” (sározódik – kenődik …)  

„…Aki lelki útján szorgos, fegyelmezett, a MINDEN híve és 
érintetlen az bízva törekedhet a Legfelsőbbhöz és nem az Ő 
„előszobáiba” „közvetítőihez” való jutásban.” → A különböző 

vallási felekezetek „saját” Istenei nem tudnak „végállomás” lenni 
a lél számára, hisz egyrészt; híveik nem is tudnak a lél létezéséről, 
másrészt; ezen Felsőbbségek saját „táborukra” korlátozottak, 
nem mindenre, miként a MINDEN. A Fél(ig)Istenek kivetik  a 
másként gondolkodókat/hívőket, különösen pedig a hitetleneket, 
ám a MINDEN számára mindenki kedves és mindenki a 
gyermeke. 
 
B.T.244.-hez: „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 dicsőítettség…” → A 

sokság inkább értetlenül áll az érintetlen előtt, mint sem hogy 
követendőnek gondolná. 
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„…(a nem MINDEN-tudatúak, értsd: nem Isten-tudatúak) 
éljenek hitük szerint, de társaságuk lehetőség szerint kerülendő, vagy 
legjobb velük szemben is az érintetlenség kifinomítása…” → 
Esetükben is a „velük, de nélkülük” magatartás tanácsolható. 
 

B.T.245.-höz: „…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 eb-ben felesleges kételkedni…” → Lelki törekvőnek -
de másoknak is- az ilyen személy példamutatására érdemes 
ügyelni. 
 

„…Bizony már az is ritka kincs, aki vállalja a lelki érdekeltségű 
abnormalitást. Ha „érintetlen éli éltét” akkor menni fog s ha majd 
eléri a visszavonult életrendet akár azt is megélheti, hogy „nem függ 
semmitől”…” → mert hogy rosszat – jót egyként fogad. 
 
B.T.255.-höz: „…Az élettelen létezések szinte teljesen bekorlátozott 
szabadságfokuk okán tudattalanul hullámzanak, az élők soksága 
aktivitásának az elrendezett ösztöntevékenység a magyarázata, míg 
az emberi létforma ha tudatlan, alig különbözik az előbbiektől. Bölcs 
bármit is tesz, bárhol is él, a lelki értelemben kedvezőtlen 
körülményekkel szemben érintetlen…” → Az érintetlenség 

állapotát és az abban valóra előrehaladást csak az ember képes 
elérni. 
 

B.T. 258. „…ezen változó világban három jelleg vezérlő - mégsem 
látják mögöttesét érintetlen Legfelsőt…” → A Legfelsőbb 

érintetlensége eredendő sajátja ! 
 

B.T.258.-hoz: „…Avatar Balarám … megvilágítja, hogy senki nem 
látja sem az Ő érintetlenségét -e rengeteg változásban- és az Ő, 
mindnek hátterében örökkön meghúzódó mögöttességét sem…” 
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„…MINDEN-tudatú sem látja az érintetlen Legfelsőbb mögöttes-
ségét, 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. Leegyszerüsítve: 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, -
kialakítása, -művelése, -nemesítése, -elmélyítése az ajánlott mód. 
Hiába gondolná-, vagy hírdetné bárki is magát-, vagy a Legfelsőbbön 
kívül mást istennek, Aki egyedül érintetlen az Ő általa alkotott 
három kötelékes ezen kettősségben EGY-ként, az csak Ő…” → 
Azt érdemes hangsúlyozni, hogy a lelki előmenetelben legfőbb 
segítő az érintetlenség (bármilyen kezdetlegesen is !) 
 

B.T.272..-höz: „…75. lásd be tehát Jas barátom csak az 
egyensúlyozott - ki elméjét féken tartja érzékire nem lobog...” - békés 
érintetlen ő…” → Az érintetlenség feltétlen feltétele a belső béke 
megteremtésének. 
 

B.T.273.-hoz: „…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…” → Az érintetlenség nem 
passzivitás ! 
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B.T.277.-hez: „…mikor „mindenek elszenvedője” kerül fölemlítésre 
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.” → Az érintetlen lelki törekvőt is érintik a 

környezeti változások és a körülmények, de azokra egy-ként 
reagál, azaz egyik irányultság sem tereli el figyelmét céljáról. 
(Mikor egy autós elhatározza, hogy mi az útjának a célja, hiába 
történik út közben bármi, elsődleges a cél és annak elérése, a 
többi nem számít – természetesen jármű képességeit- és az 
útviszonyokat figyelembe véve, veszélyt elkerülve, udvariassági 
szabályokat betartva, szembe verődő fényeket kizárva ...) 
 

B.T.283.-hoz: „…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 
megkívánt…” → Az érintetlenség legtöbbször elmében 
gyakorolható, hisz a környezeti hatásokra pozitív vissz(a)-
hatásokkal célszerű/kell reagálni. 
 

B.T.284.-hez: „…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 típusú, a lélt 
burkoló anyagi/testi kényszer vékonyodása a lelki evolóciós fejlődés. 
A nagyon szorosan, vaskosan burkolttól, az erősen megkötött, 
ragaszkodó természetű embertől, az elengedő, az érintetlen, a 
könnyed, az önátadó Istenes emberig…” (* 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 !) → Az érintetlenség lehet -
akár- személytelen célzatosságú is, amikor a cél a semmiben 
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történő feloldódás, de a MINDEN-tudat a Személyes Legfelsőbb 
felé vezető utat igyekszik érintetlenül megjárni. 
 

B.T.287.-hez: „…igaz lelki törekvő nem tudatlan, lát, ért s végzi 
dolgait kitartón, mit elhagyni vétek. Tiszta fejjel, tiszta elmével, ügyel 
kötelezettségeire s míg 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…” → 
A szabad akarat nem több, mint a mindenkori választási/döntési 
lehetőség ember előtt; elfogadom, vagy sem-, bele megyek vagy 
sem-, élek vele, vagy nem … ? Hogy lelki törekvő mikor mond 
igent és mikor nemet, az rajta áll. 
 

B.T.288.-hoz: „…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…” → A sokság szemében 
„különcködés” csupán más-ság. Ugyanazokra, azonos 
körülményekre másként történő reagálás, mint ahogy azt a -
pillanatnyi- normalitás diktálja, vagy elvárná. Felvilágosult lelki 
törekvő tudja, hogy a más-ság nem veszélytelen ! de a fejlett 
bölcs félelemnélküli. 
 

B.T.289.-hez: „…Értelem és érintetlenség, ez MINDEN-tudatú 
útja (módja). Megtanulni az igazat, meg a valót, érteni a világot, ha 
csak annyira is amennyire épp kell. Eltéríthetetlenül. 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 
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az „élvező” mikor sikert érek ? Ki vagyok én? A hamis 
önazonosság-alapú-, korlátolt értelmű-, káprázatvezérelt érzetű 
anyag/test -hús-vér- ember ? Amíg 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…” → A felsoroltak, mint ha más 

gondolatiságok előtt nem volnának világosak. 
 

B.T.291.-hez: „…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…” → A 
világból ember ki nem vonulhat, de a világ részeként eldöntheti, 
hogy annak milyen része kíván lenni. 
 

B.T.296.-hoz: „…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 említhető 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…” 
„…a Legfelsőbb örök belső változásában változatlan, folytonos 
mozgásában mozdulatlan, állandó érintettségében érintetlen. Isten így 
TELJES, még -számunkra- önellentmondásaival együtt is…” → A 
felfoghatatlanságot ne a Legfelsőbbnek rójuk fel. 
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B.T.313.-hoz: „…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…”  
→ Az elszenvedést kb. úgy lehet értelmezni, mint ha belső 
szerveinkre, ér- és nyirokrendszerünkre gondolnánk, melyek 
mind működnek, belül érintenek bennünket, azonban tudomást 
sem veszünk róluk. Érzékelésünk akkor jelez, ha valami nincs 
rendben. A MINDEN-ben rendellenességet csak mi képzelünk, 
mert nem látjuk át az EGÉSZET. 
 

B.T.317.-hez: „…jász többre hivatott, mint világi boldogulás, testi 
élvezet, anyagi javak, politikai hatalom és kérkedő hiúság. A jász 
igazodás a „vele, de nélküle” megvalósításának 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 jász sors, a fokozatos feloldódás, 

beolvadás más népekbe, miközben a tudást őrzi és ilyen 
minőségében a beolvasztók nemestője. 
 

B.T.321.-hez: „…Lássuk be nem Isten akarja hogy így legyen ! Mi 
akarjuk. Ő teremt, fenntart, ellenőriz, tanúja 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…” → Ő a megengedésben is a „leg” ! miközben 
úgy kényeztet, hogy minden létező mozgástere a vissz(a)hatás 
befolyása alatt áll (értsd: karma-törvény). Kb. - Tedd amit akarsz 
és számolj a következményekkel. 
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B.T.325.-höz: „…Az állati-ember leginkább emberalakú. Külsőleg, 
mint ha ember volna. Említik „kaszton”-kívülinek 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…” → Az ’isteni-ember’ viszi előbbre az 
emberiséget (ahogy csökken jelenlétük, úgy lassul az előremenetel 
!) Az ’emberi-ember’ az ide kötődő, itt marasztaló, míg az ’állati-
ember’ bármikor képes visszahúzni az állatvilágba. 
 

B.T.338.-hoz: „…ha jász megőrzi érintetlenségét, a „vele, de 
nélküle” életigenlő hozzáállását mindenekhez, akkor az biztos 
védelmet nyújt. Világunk hanyatlása tényszerű. Hiába a sok 
technikai vívmány, ha mögülle hiányzik az emberség…” 
„…a félelem-nélküliség az érintetlenség testvére, minél kevesebb a 
kötődés, ragaszkodás, annál inkább csökken a félteni-, félni való…”  
→ A ragaszkodás és a birtoktudat a felszabadulási lehetőség 
kerékkötője ! 
 

B.T.343.-hoz: „…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…” → A három földi kötelék a ’jó’ a 
’szeszély’ és a ’nemjó’ jelleg/meghatározó(tság). 
 

B.T.345.-höz: „…Nincs menekvés az összeért kultúrák és érdekek 
közötti konfrontációk kialakulása elől. Csak az érintetlenség 
segít…” → Globalizálódott világunkban nincs más menedék ! 
 

B.T.347.-hez: „…a Bizalmas Tanítás, 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 segítő morzsáit, meg 
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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 szakítanak 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...” → Néhányak valós 
szellemi emelkedése -logaritmikus függvény mentén- egyelőre 
még képes ellensúlyozni a hanyatló sokság negatív energiáját. 
 

B.T.356.-hoz: „…A valódi tudás … B.T. 437.-441.-ből: alázat + 
nem ártás + híján 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 Igaz-ságnak töretlen kutatása + 
a MINDEN-nek mindenfelett látása…” → Ami a B.T.437.-441. 

keretében nincs (fel)sorolva, az a sötétség, magyarán a 
tudatlanság jellemzője. 
 

B.T.392.-höz: „…Elvárásnélküliség. A MINDEN-tudat egyik 
legfőbb „gyógyszere” miként az érintetlenség. Míg 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…” → Az érintetlenség ugyan kiemelt 
jelentőséggel bír, de be kell látni, hogy nem az egyetlen segítő. 
 

B.T.415.-höz: „…Nem mint ha a külvilággal való kapcsolata a 
gyakornoknak problémamentes lehetne … de amint halad és fejlődik 
az érintetlenség gyakorlatában, úgy nem érintik meg a sokság 
számára kellemetlennek vélt hatások/behatások…” → Az 
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értékrend nemesítése -már- utat mutat és segít követendők és 
kerülendők dolgában. 
 

B.T.417.-hez: „…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; ott-
akkor-úgy ahogy kötelezettségei megkívánják. E kötelezettség nem 
kívánság kérdése, nem a kóbor elme csalfa játéka szerinti „- Nekem 
így jó !” késztetés, de a tudva tudó értelem vezérelte keresés, majd 
feltalálása gyakornok személyes helyének a nagy REND-ben. A 
tudatos lét…” → az ’emberi-ember’ alap sajátossága ! 
 

B.T.423.-hoz: „…Az érintetlenség erényének megértése, majd 
gyakorlása ’jó’…” → A ’jó’ pedig nem csak lelki törekvők 
számára üdvös. 
 

B.T.425.-höz: „…A vágytalanság; van tan ahol (vég)cél, a 
MINDEN-tudat-ban az Istenhez vezető úton egy (fontos) eszköz. 
Természetesen az azisnemis szellemében, amennyiben az anyagi/testi 
vágyakkal szembeni érintetlenség ama bizonyos vágytalanság. A lél 
tisztulása iránti- és elsősorban a „vissza Istenhez”-vágy nem tilos ! 
…” → A tisztánlátás és a helyes megkülönböztető képesség 

elhagyhatatlan. 
 

B.T.439.-hez: „…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…” 
„…Az érintetlenség s így az érintetlen derűs kedv segít a változások 
belátásában és az azokon történő felülemelkedésben…” 
„…Az egyszerű élet magasszintű gondolkodás bírtokában, voltak 
akik követték Jast a dús legelőjű Turáni pusztába. Századokon át 
tudtak érintetlenül élni, belátva minden változást, derűs kedvvel, 
érintetlenül, tökéletes Isten-tudatban. Megvalósítottan tudták Ki a 
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lényeg. A lél tudatában viselték a változásokat, nem kötődve 
semmihez…” → A valós világkép alapfeltétel annak 

megértésében. A hamis világkép a tévképzetes illúziót fokozza. 
 

B.T.452.-höz: „…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…” 
→ A Legfelsőbb maradéktalanul- és örökkön bírja a tudás, 
szépség, erő, hírnév gazdagság és lemondás erényeit. 
 

B.T.462.-höz: „…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 szorítja gúzsba, hogy szinte semmi megnyilvánulása nem 
érzékelhető Isteni tökéletességének. Nem véletlen a MINDEN-tudat 
által eszményített 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…”  → Az érintetlenség 

eredendő „birtokosa” mindenki lényegi lénye, a lél ! 
 

B.T.469.-hez: „…A ’szeszély’ és a ’nemjó’ befolyás terheltjei 
nyughatatlanabbak- és tudatlanabban annál, mint sem hogy 
eszményíthetnék 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…” → Aki(k) nem 
érti(k) az érintetlenség pozitív hatását, azt felesleges győzködni. 
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B.T.482.-höz: „…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.257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem 
jő - engem mégsem érint egy sem így vagyok a Legfelsőbb...” - innen az 
’érintetlenség’ eszménye…” → Az érintetlenség nem légből kapott 

idea. 
 

B.T.483.-hoz: „…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…” 
„…Azért kerül ide buddhista megközelítés, mert a MINDEN-
tudat külön nem foglalkozik a megvilágosodás kérdésével, beéri az 
érintetlenséggel és az ’azisnemis’ igazságának elfogadásával…”  → 
Sunrjú Szuzuki (1904-1971), szótó-zen 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.” 
 

B.T.483.-hoz: „…az érintetlen (még) itt van, „csak” „földi kín(ok)tól 
késztetéstől” lesz mentes -miként az igaz bölcs…” → Az érintetlen 
nem kívül-, de fölébe kerül a kihívásoknak. 
 

B.T.485.-höz: „…Ahogy csökkennek a ragaszkodások, úgy lesz 
egyre kisebb az ereje a visszahúzó kötőerőnek, az azzal terhelt 
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kapcsolódásoknak. (Egyre inkább; „Minden mindegy”.) Mind’ 
könnyebb lesz érintetlennek lenni, hisz nem érintenek meg a 
kényszer-kapcsolatok hátráltató kötőerői…” → Az elkötelezett 
lelki törekvők számára az érintetlenség követése nem okoz 
nehézséget. 
 

B.T.486.-hoz: „…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 megkívánja magának az 
érintetlenséget-, azaz olyasfajta függetlenség elérését, ami -legalább 
részben- mentesíti 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 
!”…” 
„…Míg a sokság -valójában- lényegtelen dolgokkal foglalkozik, 
addig a lelki törekvő a lényeg felé tör. Első mindenek felett; 
tudatosság Isten-ről, Aki (Aki és nem ami !) a MINDEN, a 
Legfelsőbb. Nem érintetlensége következtében tudja a továbbiakat, 
hanem elfogadja a Bizalmas Tanításban, Magától az Úrtól 
származó leírásokat…”  → A leg elkötelezettebb lelki törekvő 

sem képes visszafordítani a visszafordíthatatlant. Ha a 
Legfelsőbb elrendezése jelen korra az emberiségszintű hanyatlást 
„írja elő” akkor csak abba távolság-tartóan beleférve végezheti 
gyakorlatait s mutathat ’jó’ példát. 
 

B.T.486.-hoz: „…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 gondot 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 érintetlenség-től világosodik meg valaki, hanem az igaz tudás- 
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és a világos elme segíti 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…” → A közbenső 
„ajtónállók” (értsd: Felsőbbségek, Fél/ig/Istenek, stb.) olyan 
mértékben fordítanak figyelmet az emberre, amilyen mértékű az 
ő érdeklődése irányukba. 
 

B.T.488.-hoz: „…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 
kívül 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. Mind ezek 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”…” → Az érintetlenség lelki törekvők 

számára lehet egy életstratégia. Kárára senkinek nem válik. 
 

B.T.492.-höz: „…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 behívó hatására) és amilyen mértékben merül el a hatásokban, 
olyan erős, vagy felszínes lesz a kötelék, befolyásoltság, majd az 
egyénfüggő ragaszkodás, függőség. Ennek kedvezőtlenségei ellen az 
érintetlenség a jó…” → Aki hagyja magát 
kötődései/ragaszkodásai által sodorni, annak sorsa 
kiszámíthatatlan. 
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B.T.494.-hez: „…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…” → A Földi 

boldogság valódisága nem egyenlő a pillanatnyi, illuzórikus 
öröm-, vagy elégedettség-érzettel ! 
 

B.T.501.-hez: „…Kellenek a szorgos-, nyílt szellemű tanulóévek és 
elengedhetetlen lelki fejlődésben a családalapítás, két gyermek (nem 
több !) felnevelése. Ez a legjobb iskola önzetlenség, türelem 
tanulására, gyakorlására. Leg alkalmasabb időszak változások 
belátására, érintetlen derűs kedv folytatására. Majd az aktív 
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…” → A MINDEN-
tudat nem térít, de aki rátalál, annak tud segíteni. 
 

B.T.508.-hoz: „…a MINDEN-tudat Istent semmitől nem 
függetleníti (legyen az a leg istentelenebbnek vélt/tűnő) és mindezt úgy 
„gyakorolja” hogy minden Őbenne van, miközben Ő mindent áthat 
(belülről) mindennek részese, megfigyelője -tulajdonképpeni- érintet-
lenül érintett (azisnemis) elszenvedője, amennyiben semmi nem történ-
het 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 
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érintetlenségét…” → Úgy a MINDEN-tudat, mint az 
’érintetlenség’ realista és életigenlő. 
 

B.T.540.-hez: „…Sanyargatott testben a lél sem érzi jól magát … 
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…” → A test ’jó’-léte mindenkinek fontos, különösen 
azoknak, akiknek nem csak anyagi ambícióik vannak. 
 

B.T.562.-höz: „…amennyiben lelki törekvő olyan személlyel kerül 
össze/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…” → Minden kedvezőtlenség nem kerülhető el, de 

azzal is lehet együtt élni. 
 

B.T.578.-hoz: „…a sors. Hiába kovácsoljuk -így, 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…” → 
Minden nem fejthető meg. Részlet Assisi Szent Ferenc imájából: 
„Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam amin nem tudok 
változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam amit lehet és 
adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.” 
 

B.T.588.-oz: „…hiába a kettősség; világban, egyénben, 
viszonylatokban, elkötelezett lelki törekvő nem a test késztetései 
szerint él, hanem az érintetlenség ’jó’ állapota felé igyekszik…” → 
Az érzékek érzékelik a kihívásokat és behatásokat, azonban a 
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pallérozott elme intelligenciája különbséget tud tenni a között 
amit el kell fogadni, a között amit nem és ennek megfelelően 
értelmez. A döntés mindenki saját kezében van. 
 

B.T.595.-höz: „…A ’jó’ kötelékébe tartozó; 1. aki lényeglátó 2. aki 
teljesíti kötelességeit 3. aki érintetlen 4. aki megkülönböztetésnélküli. 
Az ilyen ember szépen halad a tisztulás útján…” → Aki belátja 
lelkiekben hátrányos helyzetét, az a ’jó’-felé igyekszik. 
 

B.T.611.-hez: „…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…” → A 
különböző lemondások alanyai/tárgyai akkor mutatják meg 
hiábavalóságukat, miután a gyakornok letett róluk. Míg azok 
rabja, addig nem látja be hátrányos helyzetét. 
 

B.T.612.-höz: „…hogy mégse legyen annyira talányos ember 
érintetlen kötelességteljesítő 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 alapít két 
gyermekkel s dolgozik jelleme/ érdeklődése/alkalmassága szerint 
(élvezkedő v. nyerészkedő v. ural-kodó 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) aktív lelki gyakorlatot kezd - 
öregségre érintetlen mindentől s mindenkitől, figyelmét csak jelleme 
szerinti  (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó v. gondolkodó) 
vallásos imádatra fordítja. Ragaszkodás nélkül hagyja el testét.  
VAGY;  
Ember (ha) megszületik leány gyermekként, kezdetben tanul, jelleme 
szerint, (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó v. gondolkodó) keresve 
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fegyelmezésre jót, kerülve nemjót, szeszélyt mérsékelve - felnőve 
családot alapít 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) ak-tív lelki gyakorlatot kezd miközben segíti gyermekeit 
s unokáit - öregségre érintetlen mindentől s mindenkitől, figyelmét 
csak jelleme szerinti  (élvezkedő v. nyerészkedő v. uralkodó v. 
gondolkodó) vallásos imádatra fordítja. Végül ragaszkodás nélkül 
hagyja el testét…”  
„…Az érintetlenség állapotában nem csak hogy az anyagi/testi 
hátráltatók nem gátolnak, de a vékonyodó burkon keresztül a lél 
egyre erőteljesebben képes felragyogni, értsd: hozzásegíteni 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…”  
 
B.T.634.-hez: „…Ma már ... 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…” → Minden út oda vezet, Aki/ami a célja. Aki 

céltalan, az olyan mint a szél űzte hajó, amelynek nincs hol 
kikötnie. Mivel mindenki más, még ugyanoda is -egyénenként- 
több út/mód vezet. 
 
B.T.634.-hez: „…Az ’érintetlenség’ „jó erőd” ami védelmet nyújt 
változások vérzivatarában…” 
 

*** 
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Ennyi hivatkozás után ideje szólni arról, hogy mai 
„modern” korunkban mivégre évezredes eszmény(ek) 
újraélesztése ? Az egyszerű válasz úgy adható meg, hogy 
kell eszmei törekvés olyan irányba, ami a mai keserű 
tanácstalanságból-, a hiábavaló pót-cselekvések világából 
kimozdít(hat). 
 

A szellemi restség egyik megnyilvánulása, hogy különböző 

közösségek idegen-, nem számukra rendelt-, más 

eszményeket vesznek át, idealizálnak s tesznek meg 

mindent annak érvényre juttatására (akár össztársadalmi, 

netán globális szinten), márpedig idegen tollakkal csak 

ékeskedni lehet, szárnyalni nem. Tehát cél kell(ene) legyen 

úgy egyénileg-, de közösségi szinten is a saját -rendelt- 

eszmény felkutatása, ami nem szubjektív ! 

 

Megkerülhetetlen -ha vitatott is- emberek „kategorizálása”. 

Ez a fajta „megkülönböztethetőség” nem rassz-, vagy nemi 

hovatartozás-, de még csak nem is vallási alapon működik. 

Nem egyház-, párt-, vagy nemzeti alapú !  

 

Be kell látni azonban, hogy a kor kihívásaival szemben 

hatékony segítséget nyújtó -egyéni- ’érintetlenség’ nem 

mindenki által érthető és különösen nem várható el annak 

gyakorlása. Természetesen akik nem értik és nem képesek 

az érintetlenség gyakorlására azok számára ez a lehetőség 

nem adatott, nekik mást kell keresni. 

 



293 

 

Tényszerű, hogy a ’gondolkodó’ meghatározottságú 

személyek esetében remélhető megértés, netán követés, de 

már kétséges az ’uralkodó’ meghatározottságúaknál. A 

’nyerészkedő’, de különösen az ’élvezkedő’ 

meghatározottságú emberek előtt a „módszer” érthetetlen 

marad, gyakorolhatósága -szinte- esélytelen. 

 

Az „osztály-meghatározottság”92-okon túl, az életkor-

csoport szerinti árnyalás is -ugyan- hatást gyakorol, de most 

az egyszerűség kedvéért tételezzünk fel azonos korcsoport- 

és családi állapot béli hasonlóságot. 93 

 

Mind ezeken túl megkülönböztethető(k): un. ’isteni-

emberek’ (akikben értelem és érzelem együtt áll), ’emberi-

emberek” (akik a tudatosan élők), ’állati-emberek’ (akiket 

                                                             
92 A Jasopanisad- és az azon alapuló MINDEN-tudat négy emberi 
osztályt határoz meg: ’gondolkodó’ (a szellem embere) ’uralkodó’ (a 
hatalom embere) ’nyerészkedő’ (a javak embere) ’élvezkedő’ (az 
élvezetek embere).  
FONTOS azonban tudni, hogy jelen korunkban -és már legalább 
ötezer éve- nincsenek tiszta osztályba sorolható személyek ! Mindenki 
kevert és azon belül lehet beszélni meghatározó jellegről, értsd: mely 
osztály jellege a meghatározó adott személyben, nem mellőzve -akár 
időnkénti- árnyalódásokat/arányváltozásokat. 
 
93 A Jasopanisad alapú MINDEN-tudat négy korcsoportot különít el: 
0~25 év közötti ’tanuló’-kat, ~25~50 év közötti ’családos’-okat, 
~50~75 év közötti ’visszavonult’-akat és ~75~100 év közötti 
’lemondott’-akat. Mivel az un. Nyugati világban ritkaság a 100 év körüli 
ember, ezért -hogy sértődés ne eshessen- vegyük alapul a nem ismert- 
és nem követett-, nem gyakorolt ’visszavonult’ élet-rend béliek 
csoportját. 
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csak ösztöneik vezérelnek) és negyedik, de érdemben 

értelmezhetetlen és kezelhetetlen azok csoportja akik az 

’állati’ alatt „teljesítenek”. 

 

Tovább egyszerűsítve a vizsgálódást, szűkítsük még a kört a 

’visszavonult’ ’emberi-emberek’-re. Az ő esetükben az 

érintetlenség minősége érdemben volna tanulmányozható. 

 

Ha az emberek ezen csoportja elégedetlen élethelyzetével, 

körülményeivel, akkor első tennivalója nem az anyagi/testi- 

és elmebeli hiányérzetek pótlása volna, hanem a 

tudakozódás. Tudakozódás a ’lényeg’ és az ’igazság’ felől. 94  

 

Akár talán összegzés(féle)ként; az önként visszavonuló 

emberi-ember eredménnyel kísérelheti meg azt, hogy a kellő 

előtanulmányok gyakorlása során (tehát nem az után, azt 

követően ! hanem) a fokozatos belső fejlődés 

eredményeként, az előrehaladásban, fokozatosan és 

folyamatosan jobban elmélyedhet a lelki fejlődés 

érintetlenségi „módozatában” és a finomodó értelem által 

az ismétlő jellegű újabb és újabb tanulmányokat mind 

megvalósítottabban képes magában/életében fejleszteni. 

 

2022. 02. 

 

 

                                                             
94 Ebben való segítségnyújtásra kísérlet az „ÉRTEKEZÉSEK” 

„Lényeg-elv” és az Igazság ösvénye” eszmefuttatás. 

 


