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Borzák Balarám Béla 

 

 
„Használati Útmutató” 

 
A Bizalmas Tanítás eredeti szakaszai e 

könyv jobb oldalára, míg szavainak egyfajta 
értelmezése, kifejtése a bal oldalra kerültek 
 A bal agyfélteke felelős a beszélt- és az írott 
nyelv, a logika, a számolási képességekért 
és az elvont, tudományos fogalmakért. Jelen 
esetben a bal oldali lapok egyfajta értel-
mezések. 

A jobb félteke felelős a mintázatok és for-
mák felismeréséért, az arcvonásokra való 
emlékezésért, a művészetek értékeléséért, a 

humorért, a zenéért, a táncért, a kép-
zelőerőért és a téri képességekért. Jelen 
esetben a jobb oldali lap az átérzés ki-
fejeződése.  
Általában agyunk bal és jobb féltekéje eltérő 

módon dolgozza fel az információt. Haj-
lamosak vagyunk arra, hogy a domináns 
oldal használatával dolgozzuk fel az 
információt. Ugyanakkor a tanulási és 

gondolkodási folyamatok akkor haté-
konyabbak, amikor mindkét féltekét be-
vonjuk ebbe. Ez a kevésbé domináns félteke 
erősítését jelenti.  

 

  

Bevezető 

 

Majd’ 5.200 éve Barata-varsa -a mai India- 

földjén élt Avatár Balarám és öccse Avatár 

Krisna. Mindkét IstenEmber a MINDEN / Isten 

/ a Legfelsőbb személyes alászállása volt maga. 

Egy időben két jelleg, két út. Krisna a küz-

delem, Balarám a béke bemutatója. Az Ind 

gondolkodók, az ie. 3.102-ben lezajlott Kuru 

mezei csatához kötik azt a korszakváltást, ami 

az emberiség jelenének az un. Kali-jugának (a 

szellemi- és erkölcsi hanyatlásnak) kezdete. A 

korszakváltó összecsapás rokonok és szö-

vetségeseik között zajlott. Egyik oldalon a 

Pándava, míg másikon a Kaurava nemzetség, 

segítőik között az ős-jász, As férfiakkal. A vég-

kifejlet valamennyi ős-jász hadbavonult 

elestével járt. Hátramaradtaik tanácstalanul 

álltak az új élet kihívása előtt. Agg tátosukat, 

Jast bízták meg sorsuk további mikéntje 

feltárásával. Az öreg keletnek vette vándorútját 

és addig ment míg a sors Avatár Balarámhoz 

nem vezérelte. Alázatos kérdéseire megkapta azt 

a Bizalmas Tanítást, ami azután sokáig 

útmutatás lett a jászok őseinek.  

Ha egy nép visszakapja múltját, senki nem 

veheti el tőle a szabadságot.       Legyen Béke. 

 
 

 : OM = a Teremtő Ige 
 

Jasopanisad: Jas + upanisad ≈ Jashoz 
szóló bizalmas tanítás. 
 
Jas: a jász ősbölcs. 
 
Upanisad: bizalmas tanítás, szó szerint: 

aki(k) közel űl(nek). 
 
Balarám: a MINDEN / Legfelsőbb / Isten 

Maga, az Ő avatárja, személyes 
alászállása, aki távol tartotta magát a Kuru 
mezei korszakváltó összecsapástól. A név 
jelentése: minden lelkierő forrása, ami a 

tökéletes boldogsághoz kell. 
 
Kuru mező: Új-Delhitől ÉNY-ra fekvő, 
Kuruksetra melletti csatatér. 
 

ami Kuru mezőn történt: a Kuru mezei 
csata  ie. 3.102. február 8.-án kezdődött és 
18 napig tartott. A Barata nemzetséghez 

tartozó öt Pándava fivér (Judistir, Ardzsuna, 
Bíma, Nakula és Szahadév) kivételével 
minden résztvevő elesett, köztük az összes 
hadrafogható ős-jász férfi. 
 
lél(-ek): minden létező egy-egy lényege, Akik 
megszületetlen, teljes tudású, boldog, örök 

személyek. 
 

 1. 
jászok őse Jas ivadék 

Balarámot kérdezi 
mire kellett Kuru mezőn 

rokonvért kiontani 
2. 

mióta a sok családfő 
harci tűzön hamvadott 

összevissza kódorog csak 
gyermek öreg asszonyok 

3. 
figyelj hívem szólt Balarám 

hallgasd meg mit mondhatok 
annyit szólok mit megértesz 

ha ügyelsz s gondolkozol 
4. 

ami Kuru mezőn történt 
elrendezett dolog volt 
 letűnt dicső korok léte  
elég volt sok rokonból 

5. 
olyan idők jöttek soron 

ami már nem dicsőít 
ezt is meg kell lélnek élni 

hátha eszmél s föléri 
 



 

 

 

botor: balga, gyámoltalan, naív, hibázó, bot-
ladozó, meggondolatlanságból oktalanságo-
kat elkövető. 

Védikus (tudás) alapú meghatározás szerint 
a Dvápara (-juga) (~bronz) kor után követ-
kező jelen korunk, a Kali (-juga) (~vas) kor, a 

szellemi- és erkölcsi hanyatlás időszaka. A 
Dvápara-jugában a Véda már nem egység-
es, négy felé válik. Az emberek közül már 
kevesen ragaszkodnak az igazsághoz, az 
erkölcs hanyatlik. Megjelennek az anyagi 
vágyak, a betegségek, a sors okozta szen-
vedések. 

 
Legfelsőbb: Isten / MINDEN = Avatár Bala-
rám 

 
Jas nemzetség: Az ősjász nép neve As volt, 
amiből alakult, formálódott;  Jas (a Barata-
varsai -Ó-Indiai- Jadu dinasztia rokona), 
Ász, Jász, Iász, Ászi, Ászio, Asi, Jasi… 

Jas = 5; A Remete. Főbb sajátosságai: visz-

szavonul a társadalomtól, igyekszik önma-
gában megtalálni lelki békéjét. Leszámol az 
illúziókkal, önuralomra és tiszta ítélőképes-
ségre tesz szert. Életében megpróbálja meg-
találni a bölcsességet, a megvilágosodást, 
előfordulhat azonban, hogy a világtól idege-
nedik el. 

 

vérid vesztén: a Kuru mezei csatában elesett 
ős-jász harcosok, a nemzetség valamennyi 
harcképes férfi tagja. 

 
léthatár: az anyagi megnyilvánulás-, 
testetöltés határa, annak meghaladása. 

 
változás: e teremtettségnek kezdete van, így 

vége is (lesz) van. Mivel minden létező -ami 

megszületik- léte alatt növekszik/fejlődik – 
állandósul – öregszik s mind e közben 
betegeskedik/rendellenességek lépnek fel – 
majd meghal. Ami örök, az megszületetlen, 
így sem kezdete, sem vége nincs s mivel 
állandó, elkerüli a változás.  
Az azisnemis törvény (egyidejű azonosság 
és különbözőség – ugyanakkor az is és nem 

is) fölemlítése szükséges annak értelmezhe-
tősége érdekében, hogy ha pl.: a MINDEN 
/Isten / a Legfelsőbb örök és változatlan, 
akkor Benne, Akiben minden „nyugszik” 
(értsd: benne van) honnan a változás / 
váltakozás? A Legfelsőbb minden vonat-
kozásban végtelen, így végessel föl nem 

fogható, szóval-, írásban ki nem fejezhető, 
de azt be kell látni; Ő a változatlan úgy 
teljes, hogy a változás Benne és Általa örök. 

 
nem kell újra kezdje el: az újabb születés-

kor kedvezőbb körülmények közé kerül. 

 
szilárdságban éli meg: kiegyensúlyozott, 
megbékélt. 

 
 

 

6. 
csak föléri egyszer végre 

nem ez az ő otthona 
ezért kellett nemes időt 

követni a botornak 
7. 

azért bánkódsz mért mentek el 
Jas nemzetség nagyjai 

pedig bölcsek nem búsulnak 
test létén sem hamvain 

8. 
nem volt idő hogy Legfelsőbb 

ki én vagyok ne lett volt 
elhalt törzsfők jó királyok 

vagy te mindig mind megvolt 
9. 

létünk éltünk ép úgy meglesz 
jövőben mint múltban volt 
nincs kezdete nincsen vége 

végtelen mi mozgató 
10. 

ami mozgat az a szent lél 
gyermekben és aggban is 
ahogy eljő éppúgy elszáll 

 s rója egyre útjait 
11. 

lényeglátó bölcs szemeket 
nem zavarja változás 

te se búsulj vérid vesztén 
átlépték a léthatárt 

12. 
átlépték mert mind megtette 

méltón ami sorsa volt 
vérét adta nemzetének 
harcosnak íly díj való 

13. 
ki boldog ki boldogtalan 

van ki örül van ki sír 
 hideg meleg fény és árnyék 

mind egyre csak változik 
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 

16. 
kit nem zavar boldogság sem 

kinek bú is egyre megy 
megérett egy jobb világra 

nem kell újra kezdje el 



 
mi látható: a megnyilvánulás terméke. 
 
mi valódi: ami örök, -független a megnyil-

vánulástól, vagy megnemnyilvánulástól. 
 

lényeglátó: akit nem téveszt meg az örök 
változás, ami a megnyilvánulás elrendezett 
sajátossága. Minden elmúlik egyszer! 
 
tudást fedő köd: a lél-t fedő milljom-rét 

(millió rétegű) anyagi burok, köz-te a 
tudatlanság és a tévtudat. 
 
mi az ami mozgat: minden egyes lél -miként 

a MINDEN- az örökké létező aktivitás. Bár a 
teremtettség oka a MINDEN, mivel Ő 
önmagában teljes, így igazán parányi 
szerves részei-nek vágya, egyéni törekvése 

a mozgató a MINDEN energiái révén. 
 
örök lélnek mind egyre megy: a lél-t még ha 
be is fedi, mégsem változtatja meg az 
anyagi világ. 

 
a test mozgatója: az anyagi test mozgatói a 
természeti erők, melyek az Isteni elrendezés 
folytán a meg-nyilvánulástól a megnemnyil-

vánulásig érvényesülnek. Ennek egyik 
formája a MINDEN mindent átható, un. 
Mindátható személytelen energiája a ’jó’ a 
’szeszély’ és a ’nem-jó’ kötőerők révén. A lél 
vágya által bevonzza, vagy érdemei szerint 
megkapja a testet s mint a test lényege 

hatást gyakorol annak létére, de nem Ő a 
cselekvő, hanem a test alkotóelemei, az 

azok minőségét meghatározó kötőerők 
szerint, valamint az érzék, az értelem és a 
hamis önazonosságtudat.  
(A Bizalmas Tanítás ezen első részében a 
test és lél különbözőségének megvilágítása 
még a cél.) 
 

gonosz lél: a lényegi lény az anyagi világhoz 

semleges, sem nem jó, sem nem gonosz. A 
test megnyilvánulásait elsődlegesen a 
hamis önazonosságtudat határozza meg, 
továbbá a lél befedettségének mértéke és 
minősége. 
 
örök idő: a Bizalmas Tanítás „MIN-DEN” 

című esszenciája úgy fogalmaz, hogy a 

MINDEN-nek „nincs ideje…” hisz ami 
megszületetlen az örök s ami örök, Annál az 
idő is az. 
 
testi vándorlások: lélekvándorlás, vagy 
reinkarnáció. 
Napjainkra az un. nyugati világban is -

bizonyos körökben- általánosan elfogadottá 
vált az újabb és újabb megszületés 
gondolata. Az „egyszer élünk” követői felé 

azonban nincs üzenete a MINDEN-tudatnak. 
Ki-ki hite szerint. Annyi bizonyos, hogy ha 
valaminek kezdete van, akkor annak vége is 
van/lesz, de miként semmi nem lesz 
semmiből, így a valami sem múlik el 

következmény nélkül. Minden létezőnek van 
lényegi lénye, ami nem semmi. Ami változik 
az a mulandóság, ami pedig örök, az 
múlhatatlan, ilyen a lél.. 

 
 

 
17. 

az ilyen lét egyensúlyát 
szilárdságban éli meg 

nem gyötri a fájdalom már 
örömben sem édeleg 

18. 
mi látható átmeneti 

mi valódi el nem múl 
lényeg látó bölcsek előtt 
tudást fedő köd lehull 

19. 
meglátják ők minden dolgok 

ágát bogát lényegét 
tudják mi az ami mozgat 

elpusztíthatatlan lél 
20. 

mi elpusztul mi elsorvad 
az csak a test semmi más 

örök lélnek mind egyre megy 
nem fogja a változás 

21. 
aki a test mozgatóját 

véli gyilkos harcosnak 
tudatlan az mert nem érti 

mi a vitéznek sorsa 
22. 

szintúgy nem tud semmit az sem 
aki gonosz lélben hisz 

hisz ő nem öl s ölhetetlen 
örök idők végiig 

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 

25. 
aki tudja hogy a lél az 
bíz el nem pusztítható 

nem lehet az ilyen ember 
gyilkolásra lázító 

26. 
gyilkosa sem lehet lélnek 

aki tudja kezdetét 
születetlen örök létű 
nincs eleje mindig élt 

27. 
miként elnyűtt ruhát vet le 
ember s vesz fel másikat 
tesz a lél is egyre másra 

testi vándorlásokat 



kard nem kaszabolja: szilárd testekkel nem 

érinthető meg. 
 
tűz nem hamvaszt: rezgés-, hullám-, hő-
hatás nem befolyásolja. 
 

 víz nem old: folyadékkal nem lép kölcsön-
hatásba. 

 
nem szárítja szélförgeteg: a légnemű 
halmazállapot is hatástalan a lél-re. 
 
mi forgandó: aminek kezdete van, annak 
vége is van. Ami megszületik, annak 
számára biztos a halál. 
 

mi meghal bizton új lesz: az örökből 
létrejövő mulandóság mulandósága is 
átmeneti. A megnemnyilvánulásokat is 
időről-időre megnyilvánulások követik. 
 
rétlakó: Avatár Balarám előrevetíti az addig 
letelepült ős-jászok jelen kor kezdetétől 

rendelt vándorló, nomád életvitelét. 
 

megnyilvánulatlan: az anyagi meg-
nyilvánulás nemléte (a lél ilyenkor is létezik 
a lelki világ valamely szférájában - 
megszületetlen) 
 

mikor minden egybe olvad: az anyagi világ 
megnemnyilvánulásának ideje 
 
ki csodálja: aki tudatos a lél felöl 

ki tagadja: aki nem tud a lél-ről 
ki látja: a misztikusok 
ki … halott róla: aki keres 

 
csendben merengő: aki meditál 
 
nekik jobb nem létezik: mindenkinek 
kötelességteljesítése a legjobb, legüdvösebb. 
(uralkodó - harcosnak a harc) 

 

veszted tekintélyed népmegvetés meggya-

láz: az ’uralkodó’ emberi osztályba tartozó 
vezető számára egyik legnagyobb kudarc, 
ha vezetettjei gyalázzák. Mára tisztán érvé-
nyesülő osztály-jegyek nincsenek és a veze-

tők sem a méltó körökből kerülnek ki, de a 
Bizalmas Tanítás elhangzásának idején 
még akadtak olyan vezetők akik nem hiú-
ságból, de tudott és követett kötelességük 

folytán hitelesen éltek. Napjaink vezetőit 
általában politikusnak nevezik, akik egyik 
fő ismérve a gátlástalanság és a szégyente-
lenség. Ez a fajta közömbösség a megvetés-

sel szemben nem tévesztendő össze az érin-
tetlen lelki törekvők üdvös semlegességével 
dicsőség-gyalázat vonatkozásában. A politi-
kus egykor a szó nemes értelmében a ’város 
ügyeit’ intéző közszereplő volt, ami a túlné-

pesedés, majd letelepedés következtében 
elkerülhetetlen volt. 
 

szent volt a harc Kuru mezőn: a MINDEN 
Avatár Krisna-kénti alászállása közreműkö-
désével alakult ki és folyt le a küzdelem. Te-
hát közvetlenül Isten alakította a körülmé-
nyeket, hogy a soron következő korszak-
váltás bekövetkezzen és jelen korunk a Kali 
juga elkezdődjön. 

 
 

 
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 

ne bánd jó Jas testek vesztét 
ne légy mást se áltató 

30. 
sose bánkódj még akkor sem 

ha azt véled lél haló 
születő majd ismét múló 
ne bánd azt mi forgandó 

31. 
mert mi meghal bizton új lesz 

miként új is mulandó 
lásd ezt tisztán föl a fejjel 

jó barátom rétlakó 
32. 

előbb megnyilvánulatlan 
aztán a lél testet ölt 

mikor minden egybe olvad 
újra láthatatlan ő 

33. 
van ki csodálja a létét 
van ki megtagadja őt 

van ki látja hallott róla 
más csak csendben merengő 

34. 
ki a testeket mozgatja 

nem árt annak semmi sem 
ne szánd ne bánd szenvedésit 

test jut csak a vesztibe 
35. 

harcosoknak csata úgy jó 
ahogy vívják sors szerint 

megváltás az mindahánynak 
nekik jobb nem létezik 

36. 
tudod te is ha becsülnek 

nincsen akkor nagyobb gyász 
mintha veszted tekintélyed 
népmegvetés meggyaláz 

37. 
szent volt a harc Kuru mezőn 

isteni elrendezés 
elkerülhetetlen végzet 

elhullt sok agg s hős legény 
38. 

nemes törzsfő ha bújt volna 
testét bizton menti meg 
de a törzsnek többé fője 
gyalázatban nem lehet 



 

 

 

 

kötelesség: nemek szerint-, emberi osztály 
szerint (’gondolkodó’ – ’uralkodó’ – ’nyerész-

kedő’ – ’élvezkedő’) életkorcsoport szerint 
(’gyermek’ – ’fiatalfelnőtt’ – ’családos’ – 
’megállapodott idős’ – ’öreg’) hely-idő-körül-

mény szerint alakul az adott személyre 
jellemző ’jó’ – ’szeszély’ – ’nemjó’ kötelék 
érvényesülési ará-nya szerint. 
 
A kötelesség követése, betartása a legfonto-
sabb földi teendő minden lény számára. A 
nemtudatos lények, akik meghatározóan 

ösztöntevékenységet folytatnak, ha elmu-

lasztják kötelezettségük teljesítését, leg-
többször belepusztulnak, vagy kipusztulnak.  
 
Látható, hogy a ’tudatos’-nak vélt ember 
napról napra szaporodik, holott a fajfenn-
tartás rendeltetése nem a túlnépesedés. Az 
emberi alapkötelesség arról szól, hogy férfi 

és nő fiatalfelnőtt korban házasságra lépjen, 

két gyermeket nemzenek, neveljenek fel 
tisztességben, majd azok fiatalfelnőtt korá-
ban engedjék útjukra. Minden ettől eltérő 
kötelességszegés. 

 
összekapcsolódni kész: elfogadja a Leg-
felsőbb elrendezéseit, minden önös 
szándékról lemondva aláveti magát a 
MINDEN-nek, szolgálatkész 

 
misztikus édelgetés: misztikán, mágián, 
eredményvágyó szertartásokon alapuló 
eszmények. 
 
A misztika – kb. természetfeletti erőkkel 
/lényekkel való kapcsolat létrehozására 
való törekvés.  

 
A misztérium – kb. csak a beavatottak 
számára nyitott-, egyfajta titkos vallásos 
szertartás. 
 
Ami misztikus – kb. titkos, rejtett, rejtel-
mes… 
 

A misztikus tanítások hamis reményt 
kölcsönöznek, hogy az általa tanácsolt 

gyakorlatok, szertartások a követő vágya 
szerinti eredményre vezetnek. És gyakorta 
arra vezetnek, hisz olyan Felsőbbségekkel 
kerül(het) kapcsolatba, Akik megteszik, hogy 
megsegítik az áldozatot bemutatót.  

 
Különösen veszélyes út a szétszórtság, 
tanok keverése, elegyítése. Ilyen pl. a 

teozófia, ami egyfajta szellemi katyvasz, 

drasztikusabb megközelítésben; moslék. 
(moslék = előbb tiszta, nemes étkek maradé-
kainak összekeverése.)   

 
kevéslátó: aki nem lát túl az elemi készteté-
seken (anyagcsere – védekezés – párosodás 
– pihenés) 
 

 

földi kép: kettősségen alapuló megnyilvá-
nulások. 

 
39. 

tudták ők ezt hát megvívták 
végső csatájukat ott 

így az árvák szeme előtt 
minden jó lél fenn lobog 

40. 
ott lobog a dicső példa 

hiába az árvaság 
bármíly nehéz is a sorsuk 

előd példa fáklyaláng 
41. 

nekik akik csatát vívtak 
mindent kellett adni fel 

egynek kellett lenni fényben 
testük vészben hagyva el 

42. 
önös vágyuk félre tették 
tűrték sorsuk folyását 
aki így él bűn nem éri 

túllépi a léthatárt 
43. 

ember hogyha dolgait csak 
kötelességből teszi 

megszabadul félelemtől 
íly lét bűntől mentesít 

44. 
ilyen módon legcsekélyebb 

törekvés is megsegít 
bizonytalan tévelygésből 

szilárd úton elindít 
45. 

tudd hogy aki Legfelsőbbel 
összekapcsolódni kész 
nem tekint e földi létre  

nemesebb viszonyba néz 
46. 

ki eltökélt és figyelmes 
nem csapong ezer fele 
egyhegyűen néz jövőbe 

el nem téved higgy Nekem 
47. 

nem szédíti mézes szóval 
misztikus édelgetés 

nem gondolja semmiképp sem 
hogy más nincs csak szép remény 

48. 
kevéslátó abban bízik 
ha szót követ üdvözül 

dicső család sarjaként majd 
csodás életbe kerül 

49. 
de ki ilyen vágyat ringat 

annak szeme fényt nem lát 
lefoglalja minden percét 

jólét dicsfény léhaság 



 
tiszta jóság = ’jó’ kötőerő, kötelék, ami a 
MINDEN, Isten felé segít haladni. 

 
’szeszély’ kötőerő, kötelék, ami ’jó’ és ’nemjó’ 

között csapong, helyben-tart, nem enged 
fejlődni. 

 
’nemjó’ kötőerő, vagy kötelék, ami a 
MINDEN, Isten felé haladásban hátráltat, 
akadályoz. 

 
mágikus tanítások: eredményvágyó 
és/vagy viszonossági alapon nyugvó 

törekvések (mágia = Istent játszani) 

 
réti láp: a Bizalmas Tanítás eredeti 

elhangzásának idején nem volt 
környezetszennyezés. A réti- és más szabad 
vizek mind ihatóak voltak, nem volt szükség 
kútásásra csak a nehezebb életfeltételek 
(magaslatok) környezetében. Jelen-, átvitt 

értelemben: MINDEN-tudatú ember nem 
kutakodik „mélyrehatóan” mikor tisztában 
van a MINDEN, Isten mindenhatóságával. 

(mindent világító fény) 

 
eredményvágy: az önös elképzelések iránti 

törekvés. Első a vágy -még ha tudattalan is- 
ami arra készteti a testet, hogy haszonelvű 
legyen.  

 
kettős látás: belefeledkezés a kettősségek 
világába, az EGY-ség felöli tudatlanság. 

 
örök hely: a lelki világ, kitüntetetten, mint 
végső menedék a MINDEN / Isten / Leg-
felsőbb közvetlen környezete. A lelki világ-
nak végtelen sok szférája van, amelyek 
ugyan nem anyagiak, mégsem végső állo-

mások. Az oda jutók -ha hosszú idő után is, 
de- kénytelenek valamely megnyilvánulás-

ban ismét testet ölteni. 

 
kéjvágy, vagy élvezetvágy – vagyon, anyagi 

javak – hírnév – hatalom: az a négy motiváló 
tényező amitől az őszinte lelki törekvő 
mentes. 
 

Bennem nyugszik: akinek eszménye, 
törekvése a Legfelsőbbhöz(re) irányul, 
elfogadva a MINDEN el-rendezéseit. 
Szabályozottsága és önfegyelme révén 

lényegi lénye a lél teljes tudása felszínre jut. 
A lél minőségileg = a MINDEN-el. 
 
tudás(od): jelen esetben az Abszolút 
Igazságról szóló ős-tudás, aminek forrása a 

MINDEN és minden egyes lél a birtokosa. Az 
oda vezető út sosem a misztérium, pont 

annak kerülése segít leginkább. 

 
önmagában biztont talál: tudatos lényegi 
lényéről a lél-ről-, Aki valódi énje és annak 

kiben/miben létéről. 
 
 

 

 

 
50. 

kedves Jas én jó barátom 
figyelmed csak Rám szegezd 
ne ragaszkodj földi képhez 

tudd csak látszat mind e hely 
51. 

réges régi jó tanácsok 
három jármot beszélnek 

tiszta jóság bőszült szeszély 
s nemjó amit rejt e hely 

52. 
a mágikus tanítások 

bölcset nem szédítenek 
hogyha tudod kár a mély kút 

réti láp bő vizében 
53. 

ne légy tétlen ne is higgyed 
eredményvágy megsegít 

ne káprázzon szemed fénye 
tedd mit kell és bízva bíz 

54. 
tett gyümölcsét sose vágyjad 

egyformán élj rosszat jót 
ha így teszel nem ér hiba 
Hozzám jutsz el utadon 

55. 
csak sajnálat illeti azt 
kinek földi jó a cél 

lépj az útra minek vége 
mindent világító fény 

56. 
összes földi tettnek éke 
kettős látást hagyni el 
elvárásnélküli legyél 
ez a lét művészete 

57. 
el nem múló örök helyre 

vezet útja azoknak 
kiket kéjvágy vagyon hírnév 
hatalomvágy nem mozgat 

58. 
nem zavar már meg mit hallasz 

vagy az amit hallottál 
hogyha így állsz mindenekhez 

mi körülvesz amit látsz 
59. 

ha misztika ha bűvölet 
vágyaidtól távol áll 

Bennem nyugszik már tudásod 
sötétségből kitalálsz 

60. 
Jas kérdezi Balarámot 

miről ismerszik a bölcs 
hogyan jár kel miként nyugszik 

teljes tudást megértő 



testi kín (fájdalmak, test féltése), főfájás 

(betegségek), bántó élők (más élőlények, 
jellemzően élősködők), földi vész (természeti 
katasztrófák), égcsapás (időjárási viszontag-
ságok) - ezek a testet örökké próbáratevő 
hatások. 

 
 

 
teljes tudás: birtokosa a MINDEN s mint 
Neki parányi szerves része, minden egyes 
lél. Aki amilyen mértékben éri el az 
érintetlenséget -mentességet a kettőségektől- 
olyan mértékben jut felszínre lényegi lénye a 
lél örök, ősi tudása. 
 

 
 
ki érzékszervei ura: könnyen abba a 
tévhitbe esik, hogy már védve van a 
kísértésektől, pedig nem. (a teknősnek sem 
nyújt teljes védelmet, biztonságot a 
páncélja, bár azt hiszi. Számtalan ragadozó 

van, amely képes és alkalmas a véderődbe 
húzódó teknőst sanyargatni, vagy akár 

elpusztítani. Különösen ártók azok a belső 
bajok, ami a visszhatások következménye, 
vagy olyan külső eredetű, de belül ható 
kedvezőtlenségek, mint a helytelen életvitel, 
káros ételek, stb.) 
 

 
 
tisztult szívét nem érte: a lél „tartózkodási” 

helye a szív. Az érzés foglya, az érzés 
minőségétől függő mértékben. Ahogy tisztul 
a szív, akként jut felszínre a lél eredeti 
tudása, képessége, ami minőségileg 
mindenben megegyező a Legfelsőbb tudásá-

val és képességével, de mennyiségi-leg 
összehasonlíthatatlanul parányi. Amint a 
vágy iránya a Legfelsőbb lesz, attól kezdve 
a törekvés is igazán lelkivé válik. A 
Legfelsőbb megérinti s lecsillapítja a vágytól 

tüzelt, érző szívet. 
 

 
 
még oly bölcs férfi: még a nagy-tudású és a 
tudást akár meg is valósító férfi is ki van 
téve az Isteni elrendezéseken alapuló 
anyagi hatásoknak. Az érzékek és szervei 
(látás, hallás, szaglás, ízlelés, érintés) az 

érzés játéktere.  

Hölgyekről Avatár Balarám nem ejt szót. 
 
 
 
külön lát ált és valót: aki őszintén törekszik 
és szabályozott életet él, azt nem csak a fel-
fel derengő lél segíti, de a Mindátható is 
szövetségese lesz a megkülönböztető 

képesség fejlesztésében. 
 
 
 
tárgyiasult ragaszkodás: anyagi vágyak 
(élv-javak-hatalom-hírnév) 

 

 
Legfelsőbben nyugszik: bár minden a 

MINDEN-ben nyugszik, de erről csak az 
tudatos, aki elkötelezett hittel az igaz 

  
61. 

ki elhagyja Jas barátom 
földi vágyak garmadát 

s önmagában biztont talált 
veszti elme játékát 

62. 
bölcs az akit nem tántorít 

testi kín vagy főfájás 
bántó élők bosszantása 
földi vész és égcsapás 

63. 
ő az akit elkerülnek 
kéjes vágyak félelem 

vakgyűlölet ragaszkodás 
őbenne nem édeleg 

64. 
teljes tudás birtokosa 
az ki lecsillapodott 

nem érinti öröm bánat 
mindegy neki jó vagy rossz 

65. 
ki érzékszervei ura 
lenyugtatja elméjét 

miként teknős páncélzatban 
hiszi magát megvédvén 

66. 
de tudd marad abban is vágy 

aki önfegyelmezett 
egész addig míg Legfelsőbb 

tisztult szívét nem érte 
67. 

még az oly bölcs férfinak is 
az elméjét megcsalja 

érzékeket megmozgató 
erőimnek rohamja 

68. 
aki szívét reám tárja 
külön lát ált és valót 

sziklaszilárdságban marad 
érzékeit uraló 

69. 
ha az ember érzékeit 

szabadjára engedi 
tárgyiasult ragaszkodás 

elméjét átöleli 
70. 

ragaszkodás vággyá duzzad 
vágyból nő ki indulat 
indulatból elmezavar 
tiszta látás elmarad 

71. 
de a fegyelmezett elme 
vágykeltések között is 

mély békéjét mind megőrzi 
ha örökkön Bennem hisz 



törekvők útjára lép. Amint tisztul, úgy válik 

MINDEN-tudatuvá és nyer békét bármily 
körülmények között, mert már itt 
„őshonában” -a Legfelsőbben- él.  
 
szélfútta bárka: a kormányos nélküli bárka 

-értsd; szabályozatlan elme- a csapongó szél 
-értsd: vágy- kiszolgáltatottja, nem tudni 
hova sodródik. Az elmét gyakran az  

össze-vissza kavargó szélhez hasonlítják és 
valóban megfigyelhető, hogy ha nincs 
lekötve, pillanatról-pillanatra más irányt 
vesz.  
Az érzékek mindegyike, ha a törekvés 
céljának vannak alávetve, akkor nem hogy 
gátlói, de segítői az embernek.  

A hindu gyakorlatban látható, hogy a szem 

szent képpel-, az oltárral van lefoglalva, a 
fül a szakrális dallamokkal, az orr a 
füstölők illatával, a száj hol a szent mantra 
zengésével, máskor az áldozati étel ízével, a 
tapintás pedig a dzsapa-lánc (ima-fűzér) 
golyóin való lépegetést számlálja – ha lehet 
64 x 108-szor. 

 

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.  
 
élők ébrenléte: (élők – értsd: az általános-, a 

tömegember) amikre fogékonyak az „élők” (a 
mai emberek 99,99%-a) az a bölcsnek sötét-

ség…. 
 
szenvtelen áll: érintetlen. Vágy jöhet-mehet 
egyre megy, az elme lenyugodott. 
 

békét talál az a férfi: Avatár Balarám a 
hölgyekről nem beszél. 
 
hamis éntől ment: aki tudatos való-di 
kilétéről, Aki; lényegi lénye, a lél. 

 
nincsen benne ellenszenv: nem csak a 

vágyak csitulnak el, de ellenérzés sem 
támad még a hátráltató, akár visszataszító 
körülményekre sem. 
 
megtéveszthetetlen … nem kell többet 

megszülessen: hamis éntől való 
megszabadulás szinte lehetetlen, hisz a 

Legfelsőbb elrendezése folytán a lél első 

burka, így az újabb születés elkerülése is 
nagyon nehéz. 
 
kettős út:cselekvés, vagy a tudás művelése, 
elállva a cselekvésektől. 
 A döntően ’gondolkodó’ meghatározottságú 
törekvő már túl van a fizikailag aktív élet-
koron. Bár az osztályba tartozás (’gondolko-

dó’ – ’uralkodó’ – ’nyerészkedő’ – ’élvezke-
dő’) veleszületett adottság, mégis más a 
kötelessége a gondolkodónak gyermek, 
fiatalfelnőtt, családos, megállapodott, majd 
öreg korban (’tanuló’ – ’házas’ – ’vissza-
vonult’ – ’lemondott’).  
 A lelki tudás művelésének rendelt időszaka 

a ’visszavonult’, majd a ’lemondott’ életrend 
(kb. 50 év felett, az előző két rendi kötele- 
 

zettségek elvégzését követően!).  
Míg a ’visszavonult’ rendben még nem  

 
72. 

szilárd elme derűt áraszt 
Legfelsőbben nyugszik ő 

megtalálja egyensúlyát 
soha nem lesz esendő 

73. 
szabályozatlan elmével 

kegyem nélkül béke nincs 
béke nélkül nincs boldogság 

elveszik a tiszta hit 
74. 

hogyha érzékek közül csak 
egy is lész zabolátlan 
elsodródik az értelem 
mint a szélfútta bárka 

75. 
lásd be tehát Jas barátom 
csak az egyensúlyozott 
ki elméjét féken tartja 
érzékire nem lobog 

76. 
tudatlanság éjjelében 
tudós bölcs világot lát 
de az élők ébren léte 
hoz tudónak éjszakát 

77. 
élvezetek hajszolói 

békét sosem érnek el 
míg a bölcs csak szenvtelen áll 

vágyzuhatag medrében 
78. 

bár a folyók szakadatlan 
ömlenek a tengerbe 

mégis nyugodt a víztömeg 
mint bölcseknek elméje 

79. 
békét talál az a férfi 

aki hamis éntől ment 
elhagy vágyat mindenektől 
nincsen benne ellenszenv 

80. 
megtéveszthetetlen az Jas 

aki ide eljutott 
nem kell többet megszülessen 

megtisztult ő mondhatom 
81. 

Balarám mond mért kellett harc 
érdeklődőn kérdi Jas 

mikor mondtad hogy értelem 
cselekvésnél többet ad 

82. 
mit elmondtál összezavart 

tenni kell vagy érteni 
világítsd meg miért kellett 

vitézinknek elesni 



 

 
 
kerülendő a közösségi aktivitás, addig a 
’lemondott’ ember már nem fordít figyelmet 
másra csak a lelki gyakorlatokra. A többi 

osztály- és életrend tagja számára az 
elvárásnélküli, önzetlen kötelességteljesítés 
az üdvös. 

 
cselekvéstől tartózkodás: a kötelesség-, a 
kötelezettségek elmulasztása súlyos hiba! 
 
nem tisztul meg lemondó sem: mivel jelen 
korunkban a ’lemondott’ életrend nem 
ajánlott, ezért akkor is van teendője még a 

törekvőknek. 
 
ki érzékinn úrrá lesz: aki ellenőrzése alatt 
tartja-, uralja érzékeit és az azok által 
sugallt késztetéseket. 
 
kötelességszerűen: eredményvágy nélkül 
végezni a nemi hovatartozás és a hely-idő-

körülmény szerint, amit az osztálybéli 

meghatározott-ság, valamint az életrend 
diktál.  
 
Teremtő: a MINDEN azon felhatalmazottja, 
Aki teremtője, adott megnyilvánulásnak. 
Jelen teremtettség Brammá (Brahma) műve. 

 
áldozás: a kötelezően elvégzendő 
cselekedetek, nem érzékkielégítés, vagy 

számító üdvre törekvés.  Pl.: gyermek és 
fiatal korban a tanú-lás,vagy a családos 
életrend be/kitöltése. A lelki fejlődésben 
káros a cölibátus, természetellenes. Minden-
kinek házasságra kell lépnie és nem 

álváltan fel kell nevelnie kettő (nem több!) 
utódot. A túlnépesedés a szellemi- és 
erkölcsi hanyatlás fő hajtóereje. Egyik a 
másik következménye. Mivel előbb volt a 
hamis tanítás, hogy „sokasodjatok!” mint a 

túlnépesedés ezért megállapítható, hogy a 
szellemi hanyatlás sugallja(ta) az oktalan 
túlszaporodást. 

 
adatott a lehetőség: az áldozatszerűen 
végzett kötelezettségek segítenek a méltó- és 
igaz törekvőnek a lelki fejlődésben.  
 
lélnek burka méltón él: aki nem teljesíti 

rendelt kötelességeit, az méltatlan a lelki 

fejlődésre. Következő élet(ek)ben pótolnia 
kell az elmulasztottakat. 
 
felsőbb irányítok: Istenek, félistenek és más 
magasabb létformák, Akik különböző 
történések felelősei, felügyelői. 
 
kegyeit elnyerének: az eredményvágyó 

törekvések és áldozatok segítenek a 
gyakorlónak abban, hogy ha sikeresek tettei 
akkor vágya szerinti segítségben 
részesülhessen, vagy vágya szerinti világba 
jusson. 
A Legfelsőbb közvetlen hajlékán kívül 
minden átmeneti, hosszabb-rövidebb ott 

tartózkodás után újabb testetöltés 
következik ebben, vagy más 
megnyilvánulásban. 

 
 

 
83. 

mondtam jó Jas kettős út van 
tett vagy tudás művelés 
gondolkodó tudás útján 
más önzetlen jön felém 

84. 
cselekvéstől tartózkodás 

visszhatástól meg nem óv 
nem tisztul meg lemondó sem 

önmagában az se jó 
85. 

földi lény a tétlenségben 
pillanatig sem élhet 

jó és nemjó éppúgy mozgat 
mint késztetés szeszélyben 

86. 
aki eláll cselekvéstől 

pedig tüzeli vére 
képmutató hisz elméje 
tenné mi kedvtelése 

87. 
az méltó a tiszteletre 
ki érzékinn úrrá lesz 

s közben teszi ami dolga 
eredménytől független 

88. 
ezért kellett véreidnek 
küzdelemben veszni el 

mert megtették amit kellett 
kötelességszerűen 

89. 
megtették hisz mind jól tudta 

küldetés nekik a harc 
tétlenségben még tested sem 

tarthatod fönn kedves Jas 
90. 

tudod mikor a Teremtő 
embereket teremté 

áldozást is küldött vélük 
mit végezve vágyuk kész 

91. 
adatott a lehetőség 

s kívánságuk szerint lész 
ha örökkön áldozának 
lélnek burka méltón él 

92. 
midőn felsőbb irányítók 

kegyeit elnyerének 
elégedettség lesz úrrá 
földön és az egekben 

93. 
elégedett felsőbbségek 

mindent mi kell megadnak 
de ki hála nélkül éli 

szemérmetlen tolvaj csak 



áldozatok maradékát: az elkötelezett 

törekvő -miként mindent, úgy- ételét is előbb 
felajánlja s csak azt követően fogyasztja el. 
Ajánlott és tisztított ételen él. 
 

 

 

Teremtő a tettek oka: a Teremtő szándéka 

szerint alakul(t) a teremtettség / megnyil-
vánulás és annak szabály-rendszerei, 
amelyek az alkotóelemekre hatnak s így 
okozói a változásoknak, történéseknek. 
 
 
 
Legfelsőbb OM: a MINDEN-től származik az  

 Teremtő Ige, ami a változás / váltakozás 
Teremtő általi elindítója. Mivel a Teremtő is 
áldozatként (elvárásnélküli, önzetlen 
cselekedetként, kötelességszerűen) végzi a 
teremtést, ezért abban is mint minden 
őszinte áldozatban ott van a Legfelsőbb is. 
 

 
 

örök forgás: megnyilvánulás és meg-
nemnyilvánulás, élet és halál, stb. E 
teremtett megnyilvánulásnak elrendelt 
természete a körforgás szerű váltakozás. Ki 
csak az élvezeteknek él az újra és újra 
’élvezkedő’-ként születik meg, ha egyéb 

vétkek miatt ugyan nem alacsonyabb 
létformába. 
 

 
 
ember névre méltó: aki állati élet-vezetést 
követ az következő életében állati sorsra jut. 

 
 
 
aki látja igaz létét: aki tudatos lényegi 
lényéről, a lél-ről az a MINDEN közvetlen 
környezetébe jut.  

 

 

 

szentéletű királyok: a Védikus -tudás alapú- 
időkben élt méltó uralkodók. A jelen Kali 
jugában már nincsenek méltó királyok, 
különösen nem szent életűek. 
 
 

 
célom sincs: a MINDEN Önmagában teljes. 
A teljes, hiánytalan. Amit tesz azt 
kedvtelésből teszi. 
A létezés mozgás / aktivitás / cselekvés / 
történés (ige) s mivel a MINDEN létezik, 
lételeme a törekvés nélküli változás 
Önmagán belül. 

 

 
 
tétlen senki nem lehet: Avatár Balarám 
eltanácsol a tétlenségtől. 
 
 
 

véridegen keveredés: a túlnépesedés előtt 
mindenki a születése által rendelt  
környezetben élt, házasodott az osztályá-

nak megfelelő körben. A különböző népek, 
nemzetek keveredése a szellemi és erkölcsi 

 
94. 

áldozatok maradékát 
akik eszik jók azok 

kiknek élvezet csak étkük 
nem emberek állatok 

95. 
élelemből élőlények 

esőből az élelem 
áldozás termi az esőt 
az áldásért tenni kell 

96. 
Teremtő a tettek oka 

Legfelsőbb OM mitől jő 
ezért minden áldozásban 
tudjad jó Jas ott van Ő 

97. 
hiába annak az élte 

ki csak élvezetnek él 
látni kell ez örök forgást 
s ember névre méltó lész 

98. 
aki látja igaz létét 

önmagában boldog ő 
nincsen annak már mit tenni 

bizonyosan Hozzám jő 
99. 

történés hogy legyen vagy se 
bármi lesz is egyre megy 
teljes éltet így tud élni 
szándékai nincsenek 

100. 
véglegesen tisztul az meg 
kit ragaszkodás nem ér 

Legfelsőbbhöz jut az íly lél 
ez utolsó lét mit él 

101. 
kötelességét tegye meg 
mindenki ha jót akar 
szentéletű királyok is 
így végezték dolgukat 

102. 
közemberek önkárukra 
akármit megtehetnek 

de a kiválóak tette 
örök példa nemzetnek 

103. 
nekem mint a Legfelsőbbnek 

célom sincs mégis teszek 
lásd be jó Jas ez a sorsunk 

tétlen senki nem lehet 
104. 

rest ha lennék elhiheted 
rosszpéldámat követnék 
ezért kellett véridnek is 

kötelességük tegyék 



hanyatlás útja. Természeti alaptörvény a 

kisebb ellenállás felé való törekvés. Ennek 
alapján a ”könnyebb” a hanyatlást szolgál-
ja. Az erőfeszítések és az áldozatok elmara-
dása a Kali juga velejárója. Letűnt dicső ko-
rok léte. 

 
 
rombolná a családot: a család-rombolás = 

erkölcsi hanyatlás. 
 
 
bölcs csak népe javára: mivel a tudással 
rendelkező bölcsek is cselekvésre késztetet-
tek, ezért tetteikkel népük javát igyekszenek 
szolgálni önzetlenül. A szolgálat a tisztes-

séges ember egész életét végig kell kísérje. 
Gyermek korban a szülők, gondviselők segí-
tése, fiatal korban a tanítók, társak segíté-
se, családos időszakban a család és a mun-
kahely szolgálata, visszavonult korban az 
önzetlen szolgálata az azt igénylők felé, 
lemondott életrendben az őszinte kérdezők-, 
a tanulni vágyók szolgálata. A MINDEN-tu-

datú ember a teljes megnyilvánulásra a 

szolgálat és nem a kihasználás megközelíté-
sével tekint. Ez a szolgálat-gyakorlat már a 
lelki világ megidézése, ahol EGY az Úr és 
minden lél az Ő szolgája. 
 
 
ne zavarjon célvágyót: -tömören- ne prédi-

káljon s legfőképp ne végezzen térítő tevé-
kenységet! A méltó cselekedetek, méltó 

viselkedésre ösztönzik (inspirálják) a kör-
nyezetüket. 
 
 
természeti erők: a MINDEN Teremtő általi 

elrendezettségei a megnyilvánulás létezé-
sére és annak kölcsön-hatásaira. 
 
 
tettet érő visszhatás: az un. karma törvé-

nye. Bármi történik az okozat, ami nincs ok 
nélkül, miközben az egyensúlyratörekvés 
természete (’jó’ és ’nemjó’ között uralkodó 

’szeszély’, ami mozgás, aktivitás, késztetés, 
stb.) hogy a változás változással-, következ-
ménnyel jár. ’jó’-nak jó, ’szeszély’-esnek 
szeszélyes, kiszámíthatatlan, ’nemjó’-nak 
nemjó következménye van. Az életfolyamok 
során az egyik életbéli többlet a másik 

életbéli hiánnyal-, míg a hiány -jó esetben- 
elégséggel jár! (kapzsi, élvezkedő, nyerész-

kedő jellem többletre tör így gyakorta több-
lettel jár, amiért valamikor adózni kell! Egy-
szer mindenért fizetni kell. Ok a Teremtő- és 
a lények vágya, szándéka és a természeti 
erők (élen a ’jó’ – ’szeszély’ – ’nemjó’ kötő-
erők), aminek okozata a történés. Ha nincs 
vágy, nincs önös szándék, az érintetlenség 

révén „csak” a rendelt természeti erők mű-

ködnek, akkor a törekvőre (értsd: lelki életet 
folytató személy) nem hat vissza a tett. 
 
 
viszolyog vagy vágyódik: a kettőségek 
világában a lény emelkedésének két 
hátráltatója; a vágy, vágyódás és az 

ellenszenv, viszolygás, utálat. 
észnek ellen lábasa: az értelem és az érze-

lem, (értsd: érzés) mindig hadban áll (Lásd: 
„Jász Úr és Tündér” című mesefolyamot) Ha 

 
105. 

hogyha Én nem cselekednék 
omlanának világok 

véridegen keveredés 
rombolná a családot 

106. 
tudás nélkül cselekvőket 
eredmények vágya hajt 

bölcs csak nép javára ha tesz 
jutalmat ő nem akar 

107. 
aki tudás birtokosa 

ne zavarjon célvágyót 
önzetlenül mutassa ő 

szorgalmát s ne mélázzon 
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 
110. 

teljes való ismerője 
nemtudókat nem zavar 

eredményre vágyók körét 
tétlenséggel nem lohaszt 

111. 
vesd el minden kételyedet 
reám gondolj kedves Jas 
cselekedj csak töretlenül 
ne keresd mi miként van 

112. 
vedd e bizalmas tanítást 
élj mint szól a jótanács 

ha követed nem fog hatni 
tettet érő visszhatás 

113. 
értsd meg mind vesztébe rohan 

ki e tudásra legyint 
oktalanul teng csak élte 

kárhozott ő és irigy 
114. 

mit ér az ki természetét 
köti gúzsba csüggeteg 

bölcs is teszi azt mit diktál 
ha még oly gyarló szíve 

115. 
aki tett gyümölcsét várja 
viszolyog vagy vágyódik 
ne engedj a késztetésnek 
bízzál legyen bárhogy is 



nincs is mindig nyílt összeütközés, a léthez 

fűződő két viszony leginkább ellentétes. A 
kettősségek világában nem látni kiegyezést 
a kettő között. Az értelem ’jó’-ra tör, míg az 
érzés nem enged a ’szeszély’-ből. Olyan 
kompromisszum fordul elő, amikor is egyik-

nek sincs igaza. Értelem is és érzelem is ha 
enged, mindegyik hiányos lesz.  
 

 
élőt akként burkol vágy: a létezésben a 
legerősebb ösztönző-, késztető a vágy, hisz 
még a magasabbrendű lelki világból hozza 
magával minden egyes lél. A megnyilvánu-
lásba kerülve, az ide késztető uralkodási 
vágyat még tetézi az anyagi létformával való 

azonosulásból eredő, a létformának- és 

annak jellegének megfelelő anyagi vágy. 
 
 
kéjkésztetés: késztetés az érzékkielégítésre 
(’élvezkedő’-t élvezetre – ’nyerészkedő’-t 
javakra, vagyonra – ’uralkodó’-t hatalomra – 
’gondolkodó’-t hírnévre) a mindig kevert 

meghatározottság túlsúlya szerint. 

 

 

lélt borító anyagtestben: minden létező 
lényegi lénye a lél. Az anyagi világban, jelen 
megnyilvánulásban anyagi testbe 
burkolózva érzékel-hető. A burok mindig a 
megnyilvánulás jellegének, természetének 

meg-felelő. Más megnyilvánulásokban 
mások a jellegek, más a rend. 

 
 
csapongó érzékek: érzékelés, vagy érzet. Az 
értelem, értelmező képesség minősége 
szerint történik az érzetek értékelése. 

Általános szabály, hogy aminek kezdete 
van, annak vége is van. Így az érzetek, 
érzéki benyomások ahogy jönnek, úgy 
mennek, a kötődés-, ragaszkodás 
mértékének idejéig. Minden elmúlik egyszer. 

Bölcs az örök dolgokat kutatja. 
 
 

értelemnél magasztosabb lél mi mozgat: 
lényeg, a lényeg, azaz a lél. Az egyén 
vonatkozásában Ő a legmagasabb, ezért is 
van elrendezve a testetöltéskor első szintü 
burokként annak feledése, a hamis -
testtudatos- önazonosítás, hamis én-tudat 

felöltése. 
 

 
Manu: (man gyökszó = ember) az első 
ember, az emberiség ős Atyja, fia: Iksvaku. 
 

bölcs uralkodók: a nemesebb korokban az 
uralkodók is a tudás birtokosai voltak, de az 
alacsonyodás folyamán az a ’gondolkodó’-i 

körre maradt. Ezért „tartottak” a bölcs 
uralkodók maguk mellett mindig szellemi 
tanácsadó(ka)t. 
 

megszakadt lánc: a tanítóról tanítványra 
hagyományozódó tudás gyakorta torzul, 
időnként alábukik (átmenetileg eltűnik) de 
mivel a tudás örök, nincs kitéve múlásnak. 

 
mert barátom: az igaz barátság csak 

adásból áll, nem kíván megváltoztatni, 
nincsenek elvárások. 

 

116. 
önnön kötelességedet 
hibákkal is ha teszed 

jobb az mint hogy másét akár 
végzed tökéletesen 

117. 
Jas kérdezi Balarámot 

mond tanítóm mért van az 
hogy ki jó is egyre másra 
vétkezik bár nem akar 

118. 
önös vágy az ami mozgat 

abból gerjed indulat 
mindezt szeszély mi sarkallja 

észnek ellen lábasa 
119. 

miként tüzet annak füstje 
anyaméh a magzatát 

tükröt meg a porlepel fed 
élőt akként burkol vágy 

120. 
olyan ez a vágy mint a tűz 

lobog hogyha táplálod 
még a bölcsek elméjét is 

kéjkésztetés átláncol 
121. 

lélt 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 

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 



 

 

 

tiszta szívvel: elfogultság, önös érdek 
nélküli. 
 

Napisten: (Vivaszván) e Nap-rendszer köz-
ponti lényege, lél-je. Megtestesülése a Nap. 

E Nap-rendszerben a MINDEN-en kívül a 
Napnál nincs magasztosabb 
 
álvilág: az átmeneti (évmilliárdokig tartó) 
anyagi megnyilvánulás. 
 
kápráztató testbe: Avatár Balarám alászál-
lása olyan mintha test volna, valójában 

káprázat. 
 
mikor elvész igazság: mára egyetlen Isteni 
elrendezés maradt: az Igazság, ami nem 
relatív, hanem az Abszolút, ami még nem 
veszett el! 
 

 
kötelesség hol hanyatlik: a jelen kor, a Kali 

juga 432.000 évig tart és csak alig ötezer 
éve kezdődött, ~1,1%-a telt el. A kor ismérve 
a szellemi és erkölcsi romlás, tehát Isten ál-
tal rendelt a degradáció, ez az Abszolút 
Igazság. A hanyatlás még folyik. 
 

adom ember támaszát: az igazság feltárása 
révén, pl. a Bizalmas Tanítás formájában 
 

 
nemeseknek oltalmára: igaz törekvők meg-
segítésével 
 

galádoknak vesztire: tisztességtelen érdem-
telenek tovább süllyedése 
 
időnként testileg: legutóbb ie. XXXII szd. 
végén, Avatár Krisna és Avatár Balarám-
ként, legközelebb Kalki avatárként 426.885 

év múlva. (2013-tól számítva) 
 

árnyvilág: a hanyatló anyagi megnyilvánu-
lás, a lelki világ árnyéka. 
 
amennyire lemond: hamis én-tudat feladá-
sa mértékében. 
 
földi siker: anyagi boldogulás. 

 
isten kegyet: Felsőbbségek jóindu-latát. 
 
aki igyekszik: vágytüzelte személy. 
 
vágya egyre növekszik: a vágy olyan mint a 
tűz, minél jobban táplálják, annál jobban ég. 

 
gondolkodó: a szellem, a tudás 

művelésének embere. 
 
uralkodó: politikai-, katonai-, gazdasági 
vezető. 
 

nyerészkedő: haszonleső, ügyeskedő, keres-
kedő, gazdálkodó. 
 
élvezkedő: az élvezetvágy rabja. 
 

 

 

 
127. 

ezért ezt a legszentebbik 
teljes tudást most neked 

átadom mert barátom vagy 
s tiszta szívvel kérdezed 

128. 
miként lehet jó Balarám 
hogy Napistent oktatád 

hisz Te csak később születtél 
mégis adtál tudományt 

129. 
végtelen sok születésem 

volt úgy Nekem mint neked 
Én az összesre emlékszem 

míg te jó Jas egyre sem 
130. 

bár én örök s születetlen 
vagyok mégis megteszem 

jelenek ez álvilágban 
kápráztató testbe meg 

131. 
ember testben megjelenek 

mikor elvész igazság 
kötelesség hol hanyatlik 
adom ember támaszát 

132. 
nemeseknek oltalmára 

galádoknak vesztire 
igazságként alászállok 
lásd időnként testileg 

133. 
aki érti jelenésem 

s tetteimnek indokát 
annak nincs több születése 
neki nincs már árnyvilág 

134. 
sokan jutottak már Hozzám 

kik elhagytak félelmet 
ragaszkodást és haragot 

megtisztulva értek el 
135. 

minden ember Énfelém jő 
ez bíz vitathatatlan 

de Én akként megyek elé 
amennyire lemond az 

136. 
földi sikert isten kegyet 

az ér aki igyekszik 
ki ezt teszi sosem tisztul 
vágya egyre növekszik 

137. 
gondolkodót uralkodót 
nyerészkedőt teremték 

élvezkedő szintúgy Tőlem 
jármaimmal lekötvén 



 

 

jó: Isten felé haladó, Felé vivő. 
 
 
szeszély: ’jó’ és ’nemjó’ közt tévelygő, -

csapongó. 
 

 
nemjó: Istentől elforduló, -távolodó. 
 
 
nemcselekvő: közvetlenül nem tesz. 
 
 
magamból: Önmagán belül. 

 
 
jármok: ’jó’ ’szeszély’ ’nemjó’ 
 
 
 
egyedül csak Én birtokom:kizárólag a 

MINDEN / Isten / Legfelsőbb, Aki egyidőben 
birtokolja a hat fenséget. 

 
 
 
kövesd ősök jó példáját: kerülni a kor-
divatot és a romló szellemi és erkölcsi 

irány(zat)okat. 
 
 
 

szent honomat: a lelki világban a MINDEN / 
Isten / Legfelsőbb legbensőbb, közvetlen 
szférája. 
 

 
tett: változást előidéző okozat. 
 
 
tétlenség: anyagi változás nélküli történés, 
mozdulatlanság.  

 

 
mi tett bűntett tétlenség: helyes cselekvés – 
helytelen cselekvés – elállás a cselekvéstől. 
 
 
 
cselekvésben tétlenséget: a lelki törekvést 
mellőzők hiába serények, az mind anyagi 

tett és annak eredménye, de lél-t tisztító 
hatása nincs. Anyagi értelemben tett, lelki 
értelemben tétlenség. 
 
 
 
tétlenségben cselekvést: anyagi 

eredményvágy hajtotta cselekvéstől elálló 
lelki aktivitása. Anyagi értelemben 

tétlenség, lelki értelemben tett. 
 
 
 
menedéket nem keres ő: nem törekszik 
anyagi biztonságra. 

 
 
birtoktudat menten él: bármivel rendelkezik 
nem érzi-, nem tekinti tulajdonának. 

Tudatos afelől, hogy minden a MINDEN-é. 
 

 
138. 

gondolkodó tiszta jóság 
uralkodó szeszély s jó 

nyerészkedő tele szeszély 
élvezkedő mind nemjó 

139. 
teremtek mint nemcselekvő 

magamból mi végtelen 
kit aszerint mi a sorsa 

s mely jármoktól fékezett 
140. 

tett az Engem nem érint meg 
nincsen vágyam Énnekem 
ki így ismer nem téved meg 

látja teljes lényegem 
141. 

egyedül csak Én birtokom 
hat felfoghatatlanság 

erő hírnév szépség tudás 
lemondás és gazdagság 

142. 
kövesd ősök jó példáját 
kik önzetlen megélték 

mi sorsuk volt mi útjuk volt 
s szent honomat elérték 

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 

146. 
bölcsnek mondják azt a tudók 

kit eredményvágy nem hajt 
bármit tesz is visszhatásuk 

ilyen embert bíz elhagy 
147. 

menedéket nem keres ő 
elégedett mindennel 

bár örökkön serénykedik 
mégsem tesz már semmit sem 

148. 
ő ki nem vágy semmire sem 

s birtoktudat menten él 
semmitől sem szennyeződik 

bűntelen de nem henyél 



kettősségtől mentes: nincs benne semmi és 

senki iránt vonzalom, sem ellenszenv. 
 
bármit tegyen áldozat az: a lelki törekvő so-
sem áll el a cselekvéstől, de bármit tesz, azt 
kötelességből, „önfeláldozóan” önfeladóan 

teszi, eredményvágytól mentesen. Az áldo-
zat nem különleges szer-tartás, vagy meg-

határozott rituálé, hanem az önös vágyak, 
elképzelések feláldozása. 
 
szerves rész: minden lél a MINDEN parányi 
szerves része. Az Önmagában teljes MIN-
DEN, Akinek nincs szüksége semmire a lél-
ek révén cselekszik, azokat ruházza fel, 
vagy hatalmazza fel kötelezettségekkel, 

lehetőségekkel és az általuk előidézett vál-
tozások végső elszenvedője is Ő. Minden 
egyes rész hatással van a részegészre és az 
egészre, leginkább pedig a mindent Ön-
magába foglaló MINDEN-re. 
 
ki tudatos: aki nem csak hiszi, hanem tuda-
tosan belátja és gondolkodása-, viselkedé-

se-, cselekedetei során megvalósítja a MIN-

DEN-tudatot. 
 
felsőbb irányítóknak: Isteneknek, Féliste-
neknek, stb. bemutatott áldozat. 
 
MINDEN-hez: a Legfelsőbbhöz szánt áldoza-

tok. 
 
BT. 153.-157.: különböző áldozati gyakorla-

tok sorolása (öncsonkítás, némasági fogada-
lom, érzéketlenség -fakírok- /nem keverendő 
az érintet-lenséggel!/ különböző légzőgya-
korlatok, adakozás/alamizsnálkodás, önsa-
nyargatás, jóga-gyakorlatok, szentírások 

szövegeinek kántálása, étkezési önmegtar-
tóztatás -koplalás- stb.) melyekről tudni kell, 
hogy az Önmagában teljes MINDEN egyikre 
sem tart igényt. E „gyakorlatok” a törekvők, 
vagy áltörekvők eredményvágyó cselekede-

tei, vagy önmegtartóztatásai, ill. a Felsőbb 
Irányítók kegyeit kicsikarni igyekvő tettek, 

szertartások. Egyik sem szerepel a Legfel-
sőbb által elrendelt kötelezettségek között, 
egyik emberi nemre-, osztályra-, vagy kor-
csoportra vonatkozólag sem. 
 

tisztuláshoz jut: a szertartások az azt végző 
célja szerint tisztítanak, vagy épp további 

hátráltató burkokat képeznek. 

 
ki nem áldozik: aki nem végez önzetlen 
cselekedeteket, vagy kötelezettségeinek 
teljesítését elmulasztja. 
 
boldog: a lél miként a MINDEN; örök, teljes-
tudású és boldog. Tehát a való-di boldogság 

örök, ami e teremtettségben (ahol minden-

nek kezdete van,ezért vége is van/lesz) leg-
feljebb a szenvedés hiánya. Sosem keveren-
dő össze a tudatlan alapokon nyugvó elége-
dettség, vagy örömérzet a boldogsággal! 
 
bölcs tudás: az örök igazságok, az örök érté-
kek ismerete. Az ember lényegi lénye a lél 

teljes tudású, de anyagi befedettsége követ-
keztében a hamis önazonosságtudatnak kö-
szönhetően csak a változásokat, a változó 

igazságokat és változó értékeket lát-ja. A kb. 
lelkiismeretként jelölt belső tudás -a lél ős  

 
149. 

ilyen személy nem lesz irigy 
beéri azzal mi jő 

jóban rosszban egyensúlyban 
kettősségtől mentes ő 

150. 
bármit tegyen áldozat az 
szín önzetlen cselekvés 

szerves rész ő a MINDEN-ben 
ez a tiszta bölcsesség 

151. 
véglegesen felszabadul 

ki tudatos MINDEN-ről 
hisz a MINDEN-ben semmi 

sem független a MINDEN-től 
152. 

van ki mutat áldozatot 
felsőbb irányítóknak 

más pedig a MINDEN-hez szór 
tűzi áldozatokat 

153. 
van ki áldozati tűzben 

föláldozza hallását 
más pedig a némaságot 

fogadja mint ajánlás 
154. 

van ki összes érzékeit 
fegyelmezve áldozik 

más pedig léggyakorlattól 
szabadulást álmodik 

155. 
van ki vagyont más önszigort 

van ki testgyakorlatot 
más pedig a szentírások 

szavain át áldozott 
156. 

van ki légzésén át ügyel 
életerő áramon 

jobb orrt befog balon beszív 
majd balt zár s fúj a jobbon 

157. 
végül mindkét orrlyuk zárva 

lég be ki se áramol 
más áldoz az étkezésén 
mit szigorún áthangol 

158. 
mind ki őszintén áldozik 
bizton tisztuláshoz jut 

tudják ők ki nem áldozik 
itt sem boldog nem hogy túl 

159. 
a védikus szentírások 
dicsérik az áldozást 

de azért tudd Jas barátom 
cselekvés az mindahány 



 

 
tudása- gondolkodásra készteti a kereső 
embereket, ezért óhatatlanul olyan tanokra 
találnak, ami lelki fejlettségi (evolúciós) 
szintjüknek megfelel. Min-den tantétel 

különböző gyakorlatokat, szertartásokat, 
rituálékat ajánl.  

 
alázattal … ki kérdez: a tudakozódás sosem 

lehet kérkedő, vagy gáncsoskodó. 

 
tiszta bölcsnek szolgálata: a személyes lelki 
útra lépők értik, hogy hiába minden leírt tan, 
önmagát senki nem képes a helyes irány-

ban tartani. Kell a Mester. Ki milyen Tanítót 
választ, kit milyen Tanító talál meg és Hoz-
zá miként viszonyul a törekvő tanítvány, 
olyan mértékben valósíthatja meg a tanítást 
(tudást). 

 
(leg)bűnös(ebb): súlyos vétke(ke)t elkövetett. 

 
szenvedések óceánja: a lényeglátás hiánya, 

csak az okozatok érzékelése az okok tudta 
nélkül. 

 
teljes igazság: mivel az igazság, az Abszolút 
Igazság tőlünk-, látásmódunktól független, 
ezért mikor fel-fel villan olyankor az első 
érzet a fájdalom, a szenvedés. De ugyan-
akkor tisztító hatású is. Amint tudatossá 

válunk az igazságról, abban a pillanatban 

számtalan visszhatás elillan. A tudás osz-
latni kezdi a nem-tudás ködét. Mivel a lél 
teljes tudású, amint tisztul úgy jut érvényre 
az anyagi megnyilvánulásban. 

 
önfegyelmes: aki szabályozott életvitelt foly-
tat, követve az ajánlott szabályozó elveket, 
mint: tartózkodás hús, hal, tojás, hagyma, 

gomba, fokhagyma, alkohol és más bódító-, 

befolyásoló szerek (mint, koffein, nikotin, 
kábítószerek) fogyasztásától Tartózkodás 
minden-fajta szerencsejátéktól. Tartózkodás 
a kicsapongó nemi élettől és házasságon 
belül is csak gyermeknemzés okán élni vele. 

 
tiszta hitű: aki vélt hitét tudatilag is alátá-
masztotta. „A hit tudás nélkül merő szenti-
mentalizmus”. 

 
tárul bölcsesség: a tisztító folyama-tok-, a 
kötődésektől- és kötöttségektől (függőségek-
től) mentesülő, tudás alapú hívőben felszínre 
tör lényegi lénye, az egyéni lél ős-tudása. 

 
visszhatás nélkül: azok az érintetlen szemé-
lyek, akik nem azonosulnak a következmé-
nyek kettőségével (jó-rossz, öröm-bánat, ba-

rát-ellen, stb.) 

 
bensőjével tisztában van: megvalósítottan 

tudatos lényegi lénye kilétéről. Nem csak 
informálisan tudja. 

 
szent tudás: a viszonylagosságoktól 
független ismeret, mint pl. az Abszo-lút 
Igazság, a MINDEN minden, stb. 

 
 

 
160. 

minden tárgyi áldozatnál 
többet ér a bölcs tudás 

mert hogy az a kútforrása 
mindennek mi áldozás 

161. 
íly tudásra alázattal 

az tehet szert ki kérdez 
s tiszta bölcsnek szolgálata 

mivel célba elérhet 
162. 

teljességet megismerve 
már soha nem tévedsz meg 
belátod mind az Én részem 

s mindez ott a MINDEN-ben 
163. 

legyél bár a legbűnösebb 
íly megértés átsegít 

szenvedések óceánján 
belátásod általvisz 

164. 
úgy perzseli ez ismeret 
összes tett visszhatását 

tudjad jó Jas miként tűzben 
égnek a fák hamvakká 

165. 
nincs tisztítóbb erő annál 

mint a teljes igazság 
aki önzetlen kutatja 
önmagában rátalál 

166. 
önfegyelmes tiszta hitű 
előtt tárul bölcsesség 
azt elérve tudd rátalál 

tökéletes békesség 
167. 

azonban ki kételkedik 
tudás és hit nélküli 

ebben s jövend életében 
boldogság azt kerüli 

168. 
ki visszhatás nélkül munkál 

 bölcsességgel űz kételyt 
bensőjével tisztában van 

az nem rabja tettének 
169. 

vesd el minden csüggedésed 
oszlasd kétségeid el 

szent tudásnak pallosával 
sötétséget kettészelj 

170. 
jó Balarám összezavarsz 
előbb mondád árt a tett 
aztán oktatsz cselekvésre 

mond az ember mit tegyen 



 

tartózkodás: a tudottan kedvezőtlen tanítá-
soktól, tanítóktól, társaságtól, környezettől, 
tevékenységtől, cselekedetektől, életviteltől, 
ételektől, stb. való tartózkodás. 

 
tett a jobbik: az érdektelenül, szeretettelje-
sen végzett tett a kedvezőbb. Szeretet = el-
várásnélküliség + adni + megkülönböztetés 
nélkül s mindez egy időben. 

 
nem utál s nem kíván: mentes az alapvető 

kettős viszonyulástól = érintetlen. 

 
lemondó: az eredmény vágyától is elálló 

személy. 

 
két eredmény: a valódi tudás elemzője és az 
önzetlen cselekvő ugyanazt a lényegi lényt, 
a lél-t fogja fölfedezni. Az elemző kívülről, a 
tudás megszerzése által, az önzetlen belül-
ről, a megtapasztalás révén. 

 
ki … ki: az igaz lelki törekvő, vagy az egyik, 

vagy a másik utat járja önzetlen. Pl.: a ’gon-
dolkodó’-nak a tudás művelése való, míg az 
’uralkodó’-nak a kötelességszerű tett. 
 
egynek látja: aki megérti az EGY-séget e 
kettős megnyilvánulásban. 

 
önfegyelem: a megtanult ’jó’-k követése, a 
’nemjó’-k kerülése, a ’szeszély’ tudatos 

csillapítása. A gondos lelki törekvő figyelme-
sen tanulmányozza mi mely Isten által el-
rendezett kötelékbe tartozik. Vannak tiszta 
’jó’ s ’nemjó’ dolgok, de a legtöbb esetben a 

kötelékek sem egyik, vagy másik valójuk-
ban nyílvánulnak meg. Ezért fontos a meg-
különböztetőképesség kifinomultsága. 

 
megkülönböztetés nélkül: nem keverendő a 

megkülönböztető képesség-gel!!! Ez a ’meg-
különböztetés’ a részrehajlásról szól! A meg-
különböztető képesség a tisztánlátás útja, 
míg a megkülönböztetés nélküli viszony az 
Isteni, amennyiben követi az Isteni szeretet 

harmadik fordulatát. (Isteni-, vagy valódi 
szeretet = 1. elvárásnélküliség 2. adni 3. 
meg-különböztetés / részrehajlás-nélkü-
liség). 
 

lótusz levél: egyik fő ismérve, hogy a felszí-
nen ring, nem merül alá. Legyen a víz tiszta, 

vagy akár mocskos, fröccsenhet, vagy átme-
netileg befedheti a lótuszlevelet, arról mégis 
mindig, minden lepereg, mindig fennmarad 
és tisztán. 

 
belső béke: a teremtettségben uralkodó örö-
kös változás úgy a környezetet, mint a test-

et, de még a gondolatokat is küzdelemre 
ösztökéli (Avatár Krisna hatása). A Legfel-

sőbb parányi szerves része, minden egyes 
lényegi lény, azaz lél, a MINDEN -minőségi- 
másaként békés. Ez a béke (Avatár Balarám 
hatása) akkor képes eluralkodik az élőlé-
nyen ha az elhagy minden kötöttséget. 
Ilyenre csak a tudatos és őszintén tudakozó-
dó törekvők képesek. (törekvő = lelki életet 

végző) 

 
 

 

171. 
Jas barátom egyaránt jó 
 tartózkodás éppen úgy 

mint önzetlen cselekedet 
mégis tett a jobbik út 

172. 
tudd hogy kötöttségtől ment lesz 

ki nem utál s nem kíván 
lemondóan tesz ő mindig 
eredményre már nem vágy 

173. 
van ki mást lát elemzésben 
s mást tettben mi önzetlen 

pedig egyik hű vándora 
két eredményt érhet el 

174. 
ki a tudás útját járja 

ki cselekszik vágy nélkül 
ki e kettőt egynek látja 

bölcs az meg már nem szédül 
175. 

önfegyelem hiányában 
tisztulás nem kecsegtet 
vágy nélküli hű követő 
Legfelsőbbhöz ér bíz el 

176. 
önfegyelem érzéken győz 

érzék ura lemondott 
megkülönböztetés nélkül 

él tegyen ő akárhogy 
177. 

tisztán lát az ilyen személy 
érzékek mik mozgatnak 

lél az soha nem cselekszik 
test hogyha lát vagy ha hall 

178. 
hiába az érintés is 

szag íz látvány egyre megy 
alvás mozgás légzés beszéd 
test csak az mi megtéved 

179. 
aki vágy nélkül cselekszik 

s lát mindent a MINDEN-ben 
úgy nem tapad visszhatás rá 

mint víz lótusz levélre 
180. 

bölcs a teljes tisztulásért 
ragaszkodás nélkül tesz 
érzékekkel értelemmel 

elmével és testével 
181. 

belső béke megtalálja 
azt kit nem köt semmi meg 
ragaszkodót tette béklyóz 
nem szabadul sohasem 



kilenc kapus test: 2 szem + 2 fül + 2 orrlyuk 

+ 1 száj + 1 végbélnyílás + 1 hímvessző-
nyílás = 9 „kapu”  
A női test 10 kapus. A hímivarúaknál a vize-
let és az ondó egy „kapun” távozik, míg a 
nőivarúaknál a húgyút elkülönített a termé-

kenyülő és szülőcsatornától. 
Avatár Balarám miért 9 kapus testről be-
szél? Mert Jashoz szól, mint férfihoz. 

 
 
természet mi sarkalló: a lél nemcselekvő, de 
a változó természeti világban a megnemnyil-
vánulásig folytonos a késztetés. 
 
 

nemtudás: az Abszolút Igazságról való 
ismeret hiánya. 
 
minden a MINDEN-ben: amikor a lelki 
törekvő érdeklődésének tárgya, gondolko-
dásának alanya és célja a MINDEN. 
 
különlátás nélküli: egységben, az EGY-ben 

lát mindent. 

 
tehén, elefánt: az Ind mitológia két szent 
élőlénye (létformája) 
 
kutya: az egyik legtisztátalanabb létforma 
(ürüléket is megeszi). Jellemző a mai kor 

szellemi szintjére a nagyfokú kutyák iránti 
vonzalom. 
A kutyaevő a legtisztátalanabb ember-félék 

egyike. 
 
mindent egyben lát: a különlátás nélküli a 
szent állatokban, a szent emberekben, de 

még a legtisztátalanabb állatokban, vagy -
emberekben is a lényegi lényt látja, mint a 
MINDEN szerves részét s mindezt a MIN-
DEN-ben. 
 
 

érintetlen: a MINDEN-tudat eszményi álla-
pota. Amikor a lelki törekvő végzi kötelessé-

geit, ott-akkor-úgy, ahogy a hely-idő-körül-
mény lehetővé teszi, de semmi nem érinti 
meg sem elméjét, sem lelki célját. Felülemel-
kedik a változásokon és már itt boldog ezen 
árnyékvilágban, 
 
 

véges élvezetek: ez átmeneti -bár évmilliárd-

os- teremtettségben mindennek van kezdete, 
így vége is van. A legmámorítóbb élvezet is 
jön-megy. Legtöbbször távoztakor nagyobb a 
fájdalom, mint az eljövetele előtti hiányérzet 
volt. 
 
veszti dühét és a vágyait: e földi létben leg-

alapvetőbb kettősség a vonzalom és a 

viszolygás-, a vágy pozitív ill. negatív kettős-
sége. Ezek az értelem művelésével és annak 
segítségével, érintetlenként semlegesíthető-
ek. Nem szűnnek meg, de már nem érintik 
meg a lelki törekvőt. 
 
 

eredeti otthonába: a lél semmiben nem 
anyagi, teljesen lelki. Eredeti otthona az 
örök lelki világ. 

 
 

182. 
meg nem kötött derűsen él 

kilenc kapus testében 
nem gondol ő már a tettre 
s arra senkit nem késztet 

183. 
lél az bizony nem cselekszik 

természet mi sarkalló 
nem lél az ki bíztat hanem 

nemtudás mi mozgató 
184. 

bármit gerjeszt tudatlan lény 
érintetlen Legfelsőbb 

testnek összes tévelygése 
bizton elkerüli Őt 

185. 
ám ha tudás felszínre jut 

Napként ragyog mindenre 
eloszlanak tévképzetek 

test lényege feléled 
186. 

mikor minden a MINDEN-ben 
elme hit és értelem 

szilárd örök menedéket 
lel az ember Énbennem 

187. 
aki így vált igaz bölccsé 

különlátás nélküli 
egy neki tehén elefánt 
pap kutya s ki azt eszi 

188. 
kiegyensúlyozott ember 
aki mindent egyben lát 

önmagában teljes MINDEN 
örök szerves része már 

189. 
jóban rosszban érintetlen 
derű bánat egyre megy 

hiszen tudja minden MINDEN 
nincs rajt kívül semmi sem 

190. 
MINDEN önmagában teljes 

lél a MINDEN mása itt 
az kit semmi nem érint meg 

éli boldog álmait 
  

191. 
mindig változó világban 
minden mindig változik 
bölcset véges élvezetek 
képzete sem mámorít 

192. 
igaz boldogságot csak az 

érhet el e Földön itt 
aki értelmével veszti 
dühét és a vágyait 



 

aki nem fél: aki mentes a félelemtől. A féle-
lem az ember lelki fejlődésének egyik meg-
határozó akadálya. A téves önazonosság-
tudat testtudatot eredményez. (Ez a téves 
önazonosságtudat az alapja valamennyi 

lényen uralkodó félelemnek is.) A testtuda-
tos ember állandóan testi mivoltának álla-
potáért- és elképzeléseinek vélt sérelmei 

felett aggódik.Testi épség, egészség, biz-
tonság, anyagi javak megléte és/vagy 
gyarapítsa,  stb.  
 
 
 
gondolaton uralkodni: a csapongó elme 

szinte fékezhetetlen, ezért szükséges a lelki 
törekvőknek valamilyen segítséget hívni. Az 
évezredek során számtalan gyakorlat ala-
kult ki, de hogy kinek melyik az üdvös és kit 
milyen tevékenység hova juttat, abban nagy 
a bizonytalanság. Az tudható, hogy a leg-
szerencsésebb, amikor az ember uralja az 
érzékeket, értelme tudati alapon kormányoz 

és vágyon-, félelmen felülkerekedik.  

 
 
 
áldozatok gyűjtője: mivel minden a MINDEN-
ben nyugszik, így bármely- és bárkinek 
bemutatott, vagy gyako-rolt áldozás végső 
élvezője a Legfelsőbb. 

 
 

 
eredményvágyelhagyó: aki tudato-san és 
kötelességszerűen végzi cselekedeteit. A 
tudatosság révén világos az út, a teendő és 
a cél. A többi az elrendezések dolga. Lehet 

valaki magasszinten önmegvalósított lelki 
törekvő, azt mégsem tudja, hogy milyen 
korábbi- és ez életbéli tartozások várnak 
még kiegyenlítés-re. A legalázatosabb és leg 
igyek-vőbb személyt is érhetik váratlan 

fordulatok, amit értve-nemértve viselni kell. 
 

 

 

összekapcsolódás: általános megközelítés-
ben jóga. Jógi pedig -a szó jó értelmében 
vett- lelki törekvő. Min-den jógafolyamat 
valamilyen eredmény elérését, a tett gyü-
mölcsének elérését célozza. 

 
 

 
ki fejlett: az beéri a kötelességszerű tettek-
kel, nem véges egyéb cselekményeket. S ez 
nem is kevés! 
 
 
Tekintsük át egy fiatalfelnőtt férfi (20-25 

évtől) kötelezettségeit: létfenntartás elemi 
szükségletinek végzése (anyagcsere, pihe-
nés, védekezés – értsd: érdekérvényesítés) 
munkavégzés azon anyagi javakért amelyek 
szükségesek részben az előbbiekhez, más-
részt a családalapításhoz. Otthonteremtés 
(legyen az építés, vagy lakásbérlés). Két 
gyermek nemzése, azok gondos fölnevelése.  

 
A családos életrend (20-25 és 40-50 közt) 

első felében megalapozás + gyermekválla- 
 

 
193. 

érintetlen belül boldog 
belül tud a MINDEN-ről 
hiszen tudja lél soha nem 
kerül ki a MINDEN-ből 

194. 
eredeti otthonába 

bizton jut el mondhatom 
aki egy már mindenkivel 
s kettősséget felhagyott 

195. 
nincs itt mit tanulni annak 

ki lényegről tudatos 
aki nem fél aki túl van 
vágyon és a haragon 

196. 
gondolaton uralkodni 

kizárással is lehet 
légszabályzás koncentrálás 

törekvőnek segíthet 
197. 

uralója érzékeknek 
értelemnek elmének 

vágy s félelmet félretevő 
szabadulást elérhet 

198.  
értsd meg jó Jas hogy Én vagyok 

áldozatok gyűjtője 
világ Ura s fő barátja 
ki érti ezt békét lel 

199. 
kötelességeit végző 

eredményvágyelhagyó 
ő az igaz hívem Nekem 
nem a tettről lemondó 

200. 
tudd hogy csak az jó törekvő 

ki eredményvágytól ment 
elhagyása minden vágynak 

csak az ami kimenthet 
201. 

összekapcsolódást kezdő 
gyümölcsözőn cselekszik 

ám ki fejlett lelki útján 
az tenni sem igyekszik 

202. 
aki útja csúcsára ért 
az kívánságnélküli 

tesz de annak eredménye 
nem vonzza s nem érdekli 

203. 
tudás révén elme segít 
tudatlanság visszahúz 

tudd hogy mi áll elme előtt 
jó vagy nemjó kettős út 



lás, (25-35) második felében (35-50) lelki 

tanulmányok anyagi ismeretek fölé helye-
zése. Gyermekek fölnevelése, útrabocsátá-
sa -megfelelő szellemi és er-kölcsi muníciók-
kal- majd elengedésük.  
 

 
(Miből áll minden nap? Tisztálkodás (1 ó.) - 
ételkészítés, étkezés (2 ó.) -utazás, mozgás 

(2 ó.) - munka (8 ó..) - gyermeknevelés (2 ó.) - 
önképzés (1-2 ó.) - alvás (7-8 ó.) = 24 óra! 
 

 

tudást bíró: aki ismeretekkel rendelkezik az 
Abszolút Igazságról. 
 

 

érzékeit legyőző: akit a jól felfogott értelem 
vezérel, mentesen az érzéki-, az anyagi-, a 
hatalmi- és a pozíció-nális vágyaktól. 
 
 
részrehajlásnélküli: az Abszolút-, vagy 
Isteni szeretet harmadik fordulata (1. 

elvárásnélküliség, 2. folytonos adás, 3. 

részrehajlás-nélküliség) aki mindenkivel 
szemben egyenlő. Lásd: Isten Nap aspektu-
sát: 1. nem vár semmit, 2. csak ad, 3. 
mindenkire(nek) egyenlően. 
 
 
önfeladó: aki feladta téves önazonosság-

tudatát. Aki tudja, hogy nem ez a test az 
énünk! 

 
magányban: senkihez nem kötődő. 
 
csendes elme: anyagi vágyaktól függetlení-
tett gondolkodás. 

 
elvonul: egyéni igénytől és személyiségtől 
függő -időleges- természetbevonulás. Köte-
lességeket soha föl nem hagyva!!! Ha nincs 
idő elvonulásra, majd eljön annak is a sora 

visszavonult (>50 éves)-, majd lemondott 
időkben (>70 éves). 
 

tisztán nyugszik: megtisztulva az anyagi 
kötődésektől (a kötöttségek sosem tűnnek el, 
de a fegyelmezett és tudatos törekvő 
azokkal, mint érintetlen képes együtt élni és 
tisztulni) 
 

felszabadul: mentesül az anyagi kötöttségek 

hatásától. 
 
öngondolat: a hamis önazonosság-tudat, 
amikor a lény testi mivoltával azonosítja 
önmagát, nem lényegi lényével, az egyéni 
lél-el. 
 
se koplalás: az un. böjt azoknak üdvös, akik 

a hagyományos vegyes-táplálkozáson van-
nak. Akik a szabályozott életvitel, étkezésre 
vonatkozó ajánlásait követik, azok gyakorla-
tilag örök böjtben élnek. (kerülni a hús, hal, 
tojás, hagyma, gomba, fokhagyma, alkoho-
los italok, kakaó, koffein fogyasztását.) 
 

kevés se sok semmiből: mértékletesség, de 
folytonos aktivitás, el nem zárkózás, sosem 
tétlenkedés. 

 
 

 
204. 

ki elméjén uralkodik 
annak barát elméje 

ki a szeszélyt megengedi 
annak az ellensége 

205. 
hogyha elmédet uralod 
lényeg lényed megsegít 
hideg meleg bánat derű 
gyalázat dics nem hevít 

206. 
tudást bíró sziklaszilárd 

érzékeit legyőző 
neki egy hogy sár vagy arany 

mindegy annak akár kő 
207. 

részrehajlásnélküliként 
mindenkire egyként néz 

ellen s barát rokon s gyűlölt 
szent vagy bűnös egyet ér 

208. 
önfeladó hittel élő 

érintetlen magányban 
birtoktudatát elhagyja 
s fegyelmezi a vágyat 

209. 
csendes elme úgy érhető 

ha törekvő elvonul 
őzbőr trónra posztó kerül 

s réti sás van legalul 
210. 

összerendezett elmével 
elhagy gondot érzetet 

emelt fővel bizton ülve 
gyakorol révületet 

211. 
figyelmezzen úgy szemével 
mint ki nem lát semmit sem 

orrhegyére összevontan 
ne csapongjon tekintet 

212. 
fegyelmezett elméjével 

gondolata MINDEN-ben 
félelemnélküli szívvel 

tisztán nyugszik Énbennem 
213. 

felszabadul aki így tesz 
ha már mindent enged el 

megtisztultan lélt nem fedi 
öngondolat leple sem 

214. 
se koplalás vagy virrasztás 

kevés se sok semmiből 
túl sok evés túl sok alvás 
éppúgy elvon mindentől 



 

 

túl sok: elméletileg annyi kéne mindenből 
ami a lél és a test együtt-tartásához elen-
gedhetetlen. Ennél lényegesen többet ve-
szünk magunkhoz, viszünk be szerveze-

tünkbe. 

 
szabályozott életvitel: lásd 166. szakasz 
„önfegyelmes” kifejtésnél. 

 
nemcsapongó: kb. = egyhegyűség. Egy cél-,  

egy irány felé mutat min-den; eszmény, cél, 
érdeklődés, gondolat, törekvés. 

 
törekvő: jelen műben mindenütt, folyama-
tosan a lelki tisztulás érdekében cselekvő 
személy. 

 
tiszta lél: a lényegi lény eredeti tudása, 
képességei. 

 
őstudás(ban): a lél eredeti, örök, teljes 
tudása, ami az anyagi be-fedettség követ-

keztében nem képes megnyilvánulni, fel-
színre jutni. 

 
ízt kap: nem csak értelmileg, de az érzékek 
révén érzelmileg is megtapasztalja az Ab-
szolút Igazság végtelenjét, benne az Abszo-
lút Boldogságot.  
Itt ezen átmeneti megnyilvánulásban a vélt 
boldogság is átmeneti, nem örök, leginkább 

tévképzet. 

 
sorscsapás: a visszhatások, a karma tör-
vényének hatásáról való megvalósított 
ismeret hiányában előálló kedvezőtlennek 
vélt következménye a helytelenkedéseknek 

 
végcél: a lényegi lény, azaz a lél -értsd; 
valódi énünk- visszajutása a lelki világ 

bensőbb szférájába.  
A MINDEN Önmagán belül folytatja kedv-

teléseit. Neki nincs „künsője” Önmagában 
teljes, mindent Magába foglalva. E végte-
lenen belül végtelen sok szféra van, melyek-
ben különböző sajátosságok, jellegzetessé-
gek uralkodnak. Egy ilyen szféra pl. jelen 
teremtett környezetünk -ezen anyagi meg-
nyilvánulás a multiverzumban (univerzumok 

sokasága)- milliárdnyi galaxisával. Amikor a 

lél kikerül az általunk ismert megnyilvánu-
lási körből, akkor csak megérdemelt, kitün-
tetett esetben jut a Legfelsőbb bensőbb szfé-
rájába. Általában -csak- valamely más -akár 
más jellegű- megnyilvánulásba ér, ahol foly-
tat(hat)ja vergődéseit, míg meg nem hódol a 
MINDEN / Isten / a Legfelsőbb előtt, amíg 
meg nem tisztul, meg nem szabadul téves 

azonosságtudatától, önös vágyaitól. 

 
táltos: jelen esetben értsd: tűzevő 
táltosparipa. (az elme olyan mint az) 

 
sugaraim ölti fel: a személyes MIN-DEN 
Isteni-, személytelen kisugárzá-sa. Az Ő- és 
parányi lél-jeinek jellege érvényesül; örök – 
teljes tudású – mindig boldog. 

 

 

 

 
215. 

aki ismer középutat 
nem fárad meg sohasem 
eszik alszik munkál pihen 

megtartja a mértéket 
216. 

szabályozott életvitel 
szabályozza elmét is 

nemcsapongó gondolattal 
bölcs a MINDEN-t feléri 

217. 
mint a széltől védett lángnak 

íly elmének nyugta van 
ha törekvő rendületlen 

semmi nincs mi útban van 
218. 

mikor elme lecsillapul 
felszínre tör tiszta lél 

ki a MINDEN apró része 
s bölcs az őstudásban él 

219. 
ízt kap ekkor hidd el jó Jas 

túlnan boldogságból itt 
átöleli teljes tudás 

s sziklaszilárd lesz a hit 
220. 

rendíthetetlen hívemnek 
nincs már semmi akadály 
jöhet bármi sorscsapás is 

nem feledi önmagát 
221. 

akár testi kínok sújtják 
akár bármi érheti 

elméjében megtisztulva 
semmi el nem téríti 

222. 
ezért mondom jó barátom 

törekvőnek erő kell 
őrizze meg elszántságát 

hogy végcélját elérje 
223. 

MINDEN-tudat megsegíti 
léte bárhogy hányja is 

Rám gondolva megnyugodva 
hagyja önös vágyait 

224. 
nyughatatlan elme táltos 
parázson él úgy lobog 
ezért hűtsed örökké le 

irányt csak úgy tarthatod 
225. 

aki mindig Reám gondol 
sugaraim ölti fel 

bűntelen lesz s érintetlen 
nem téveszti semmi meg 



örök rend: az Isteni elrendezések. 

 
mindenben látja a MINDEN-t: érti, hogy 
semmi nem független a MINDEN-től, Aki 
miközben minden foglalata, ugyanakkor 
mindent át is hat. 

 
mozgó: jelen esetben az élők. 

 
mozdulatlan: jelen esetben az élettelenek. 
 
Tőle lobog: a mindent átható MINDEN a 
lényegi lények, a lél-ek lényege is Azokat 
áthatva. 
 
ő sem hagy már el Engem: aki egyszer 

megérti a MINDEN Legfelsőbbségét, az nem 
keres más utat, beéri a MINDEN-tudattal. 
 
egyik lél se MINDEN: soha senki nem volt, 
nem ’van’ és nem lesz Isten. Ő EGY, örökkön 
ugyanaz. Oktalanok azok a tanítások 
amelyek Istenné válással álltatják követői-

ket, de hát lelkük rajta. Igaz, hogy lényegi 
lényünk minőségileg mindenben megegyezik 

Istennel, de összehasonlíthatatlanul parányi 
és nem válik Istenné. 
 
tökéletes: aki megvalósítja valódi önmagát, 
eredeti énjét. 

 
érintetlen: lásd 189.szakasz „érintetlen” 
kifejtésénél 

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.  
 
annak kín: aki képmutatásból, eredmény-
vágyból, viszonossági alapon végez külön-
böző lelki gyakorlatokat, annak nagyon 

nehéz a küzdelem.  
Mondják, hogy aki Maya -az illúzió Istennő-
je- arcába vágja a (párbaj) kesztyűt, az a 

lehetetlenre vállalkozik. Maya az általános 
ember számára legyőzhetetlen, de az érin-
tetlen embert nem képes Maya az uralma 
alá hajtani. 
 

világi akarások: evilági -nemlelki- eszmé-
nyek vezérelte hatások. Ilyen tanítások, -
szokások, -társaság, -munka, -életvitel, stb. 
 

 

szertefoszlik (?): az anyagi cselekvések és 
eredmények elmúlnak. A lelkiek megmarad-

nak. A tisztulási folyamat életről-életre 
zajlik. A legparányibb lelki érdem, -erény 
mérsékli a lél anyagi burkának vaskossá-
gát. Az egész lelki gyakorlat arról szól, hogy 
-akár megvalósított tudás nélkül is- ’jó’ 
cselekedeteket végezni. Az mind tisztoga-

tása lényegi lényünknek. 
 

 

 

226. 
ilyen hívem már itt boldog 

tudja MINDEN legfőbb cél 
hiba nélkül örök rendben 

éli jámbor életét 
227. 

mindenben látja a MINDEN-t 
s tudja mind a MINDEN-ben 
mozgó az vagy mozdulatlan 

Tőle lobog mind egyre 
228. 

aki mindent Énbennem lát 
s Engem lát meg mindenben 
azt Én soha el nem hagyom 
s ő sem hagy már el Engem 

229. 
tudja az ki úgy lát Engem 
lény lényege Én vagyok 

Én de egyik lél se MINDEN 
hisz MINDEN csak Egy vagyon 

230. 
kedves Jas én jó barátom 

tökéletes az lehet 
aki látja a lényeget 

búsderűsen egyre megy 
231. 

Legfelsőbb Úr hallgatlak én  
szól a jámbor rétlakó 

mégis kétség gyötör abban 
biztos pont hogy fogható 

232. 
mert az elme fékevesztett 

szélrohamhoz hasonló 
nyughatatlan dacos álnok 

mindig másra sarkaló 
233. 

Balarám megértőn mondja 
tudom zsarnok gondolat 
szorgos hívem mégis elér 

ha érintetlen marad 
234. 

ki elméjét nem uralja 
annak kín a törekvés 

fegyelmezett jó úton jár 
ez a legfőbb vélemény 

235. 
Jas kérdezi mondjad Uram 

mit ér ki jó útra lép 
majd világi akarások 

mégis győznek elméjén 
236. 

sem a tudást nem követi 
sem nem önzetlenen él 

szertefoszlik semmivé lesz 
törekvése felhőként 



felsőbb lét: a földinél magasabb fejlettségű 

megnyilvánulás. Szokásos kifejezés szerint 
mennyei bolygók valamelyikén történő 
mennyei létezés. Az ilyen szférák és létezé-
sek is végesek és egyik felsőbb lét sem visz 
közvetlenül a Legfelsőbbhöz, csak az ember-

létbe történő vissza-kerülés és az abbéli 
meghódolás. 
 

 
nemesb lét: a lelki fejlődésben kedvezőbb 
helyzet. 
 
 
dicső család: koronként, vidéken-ként, 
kultúrkörönként más tekinthető „dicső” 

családnak. Általánosságban a társadalmi 
rang szerint minősítik egy család 
méltóságát, de ennek a jelen -Kali- korban 
alig van köze a tisztuláshoz, „nemesség-
hez”. 
Az a dicső család, amelyben a törekvő 
segítséget kap fejlődésében. 
 

 

szerencsés: általános megállapítás a komoly 
lelki tanokban, hogy sem véletlen, sem 
szerencse nem létezik. Mindennek megvan 
az előzménye, meg az oka, csak nem értjük, 
nem látható. 
 

 
újra tudásra ébred: ismét rátalál a MINDEN-
tudatra és azon halad. 

 
 
lelki erény nem vész el: lásd: 236. szakasz 
„szertefoszlik” címszó alatt. 
 

 
amit egykor megélt az az újabb segítő: 
miként a kedvezőtlen-, hibás cselekedeteket 
jóvá kell tenni -ebben, vagy következő 
életekben- akként az előző életbéli kedvező 

tettek pozitív hatással vannak az újabb 
életben is a lelki fejlődésben, tisztulásban. 

 
 
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. 

 
legméltóbb: ez a fajta méltóság sem a világi 
„méltóság” , rang, vagy a tömegemberek 
általi istenítés. Méltó a tisztulásra, arra, 
hogy fejlődjön 
 
ezer ember közül…: minden milliomodik 

ember ki valóban meg is érti. Azok, akikben 

az emberi osztályba-sorolás közül a ’gondol-
kodó’ meghatározottság a domináns. 
 
Az anyagi megnyilvánulás fizikai halmaz-
állapotai: 
 

1.föld: szilárd. 

 
2.víz: folyékony. 
 

3.lég: légnemű. 
 

 
237. 

világosíts meg Balarám 
kétségemet oszlasd el 

Rajtad kívül igaz tudást 
adni senki nem képes 

238. 
ne csüggedj oh Jas barátom 

kinek hite sziklakő 
hogyha vét is törekvése 
soha nem lesz veszendő 

239. 
ki már egyszer jó úton járt 

de eltévedt csüggeteg 
felsőbb létben tölt egy időt 
majd itt nemesb létbe kezd 

240. 
az is lehet hogy itt marad 

dicső család sarjaként 
tudd bár léte evilági 
mégis ritka 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 

244. 
a törekvők legdicsőbbje 

aszkétán is túltesz ő 
több mint tudók legtudóbbja 

s eredményért esendők 
245. 

halljad az én véleményem 
ilyen ember ritka kincs 
közülük is a legméltóbb 
ki örökkön Bennem hisz 

246. 
figyelj Jas most elbeszélem 

miként ismersz Engem meg 
törekvéssel lemondással 
Rám szegezett elméddel 

247. 
teljességgel eléd tárom 
legfőbb tudás legjavát 

mit ha felfogsz és követed 
nem marad már semmi más 



4.hő: vagy tűz; a hullám, a rezgés. 

 
5.térrész: a tér (ezotériában ~ éter, vagy 

„tudományosan” az űr) 

 
Míg az első öt a durva-, addig a következő 

három az un. finom fizikai összetevő: 

 
6.ész: az agy mint felfogó képesség. 

 
7.értelem: intelligencia, értelmező-, 
rendszerező képesség. 

 
8.hamis én: téves önazonosságtudat, a 

testtudat. 

 
felsőbbség: valódi énünk, a lényegi lény, 
azaz a lél maga. 

 
mikor van: a megnyilvánuláskor. 

 
mikor nincs: a megnemnyilvánuláskor. 

 
gyöngysor Rajtam fonálon: a MINDEN 
mindent átható sajátossága a mindenség 
befoglaló-, vezérlő- és lényegalkotó váza.  
„gyöngy” kb. minden létező megnyilvánu-
lás, „fonal” kb. ami a „gyöngyöket” rend-
szerben tartja. 

 
Hold fénye: a Nap tükröződése. 

 

teremtő OM: a Teremtő Ige:    

 
férfierő: a nemző, a maghordozó. 

 
térben hang: a teremtés. (kb. a ’tudomá-

nyos’ „ősrobbanás”) 

 
föld illata: a föld kisugárzása. 

 
tűznek heve: a váltakozás eredete. 

 
létnek ősi magja: a Forrás. 

 
tudókban azok értelme: a MINDEN-re irá-
nyuló felfogó képesség. 

 
hősben erőt hordozó: az ’uralkodó’ rendbe 
tartozó harcosok képessége. 

 
küzdők ereje: a valódi harcosokat sosem a 
szenvedély, vagy a vágy hajtja csatába, 
vagy a csatában. Miként az ős jászok, hideg 

fejjel, kötelességszerűen harcoltak, ha 
kellett. 

 
tiszta nemző: akit nem a nemi gerjedelem 
hajt a nemzés során. 

 
isteni szeretet: 1. elvárásnélküliség 2. örö-
kös adás 3. megkülönböztetés- részrehajlás 
nélküliség. 

 
Tőlem van…: a három kötőerő forrá-sa a 
MINDEN / Isten / a Legfelsőbb. 

 
káprázat kerülhető: a lényeglátók tudják és 

 
248. 

ezer ember közül ha egy 
ki őszintén törekszik 
ezer ilyen közül talán 
egy ki lényem megérti 

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 

251. 
tudd hogy minden Bennem nyugszik 

mikor van és mikor nincs 
vagyok minden cél és forrás 
fogd fel ezt és ne csak hidd 

252. 
minden ami csak létezik 

gyöngysor Rajtam fonálon 
nincsen Nálam hatalmasabb 

ezen egész világon 
253. 

víznek íze Nap s Hold fénye 
vagyok tudjad öreg Jas 

éppenígy a teremtő OM 
férfierő s térben hang 

254. 
föld illata tűznek heve 
minden lényeg lényege 

lemondás a lemondottban 
s lemondásnak értelme 

255. 
vagyok létnek ősi magja 

létezőket mozgató 
tudókban azok értelme 
hősben erőt hordozó 

256. 
szenvedély és vágy nélkül is 

vagyok küzdők ereje 
tiszta nemző jó atyákban 

és isteni szeretet 
257. 

Tőlem van jó szeszély s nemjó 
mindhárom Belőlem jő 

Engem mégsem érint egy sem 
így vagyok a Legfelsőbb 

258. 
ezen változó világban 
három jelleg vezérlő 

mégsem látják mögöttesét 
érintetlen Legfelsőt 



érintetlenül élik meg az örök változásból 

eredő kettősséget. 
 
sokan nem keresnek Engem: számtalan 
tanrendszert követ az emberiség, de alig 
akad közöttük amely ismerettel rendelkezik 

a MINDEN-ről. Vannak bőven őszintén Isten-
tagadók és tömeges a materialisták száma 
is. A MINDEN-tudat tisztában van azzal, 

hogy ki-ki más lelki szinten áll és azt is jól 
tudja, hogy az Isten által elrendezett jelen 
korban a vallástalanság a meghatározó. Az 
alkalmi templomba járókat sem szabad ös-
szekeverni a tiszta hívőkkel. 
 
önkeresők: olyan lelki kereső szemé-lyek, 

akik valódi énjük után kutat-nak és nem 
csak a viszonylagosság síkján. 
 
szeret engem … ahogy én …őt: az Isteni 
szeretet három összetevőből és azok együtt-
es megnyilvánulásából áll. 1. elvárásnélküli-
ség 2. adás 3. részrehajlás nélküliség. A 
valódi bölcs nem vár el semmit Isten-től, 

csak adni akar -miközben tudja, hogy Ő 

Önmagában teljes, tehát semmire nincs 
szüksége- az áldozat sosem a MINDEN-nek 
„kell” arra a törekvőnek van szüksége, azt 
segíti a fejlődésben, a tisztulásban. A rész-
rehajlás-, vagy megkülönböztetésnélküliség 
annyit jelent jelen esetben, hogy mindent 
Őbenne lát. Tudja és látja az Isteni EGY-

séget. 
 

természetük szerint élnek: a ’jó’ ’szeszély’ 
és ’nemjó’ kötelék dominanciája a négy 
emberi osztályban eltérő. A ’gondolkodó’ – 
’jó’, az ’uralkodó’ – meghatározója a ’jó’s a 
’szeszély’, a ’nyerészkedő’ – ’szeszély’, az 

’élvezkedő’ – ’nemjó’ meg-határozottságú. A 
jelen korra a tiszta osztálybasorolhatóság is 
eltűnt és a kötelék is mindig-, mindenkinél 
kevert, ezért a „hitek” is keveredettek. Ez is 
a természetes hanyatlás.  

 

hitében megszilárdult: Avatár Balarám 
sosem mondja, hogy mindenkinek a MIN-

DEN-tudat az útja. Sőt!  BT. 248. „ezer em-
ber közül ha egy ki őszintén törekszik -  
ezer ilyen közül talán egy ki lényem megér-
ti…” A tömegember számára a sok-sok út áll 
rendelkezésre, de mind véges és újabb létre 
kötelez hisz eszménye véges. BT. 268. „fél-

istenek imádói múló sikerhez jutnak…”. A 
különböző istenképek hasonlatosak a külön-

böző vallásokhoz, vagy hitekhez. A követők 
lelki fejlettségi szintjétől, valamint kőtőerő-
beli meghatározottságuktól függ. „Mutasd 
meg Istened, megmondom ki vagy!” – szól a 
mondás és valóban a hit (ami személyes 
ügy), a vallás (ami közügy) és az ahhoz kap-
csolódó istenkép egymás hozománya, folya-

modványa, de ezek sem függetlenek a MIN-

DEN-től. „Ki miről tud, csak addig jut!” – az-
az ameddig tart az ismeret, a felfogóképes-
ség, addig tud látni- s belátni a lelki törekvő. 
A materialisták és a személytelen hitűek 
eleve itt maradnak, hisz nincs hova menni-
ük, nincs valós eszményük. De Avatár Bala-
rám mindenkit segít az útján, részrehajlás 

nélkül. BT. 267. „megsegítem törekvésük 
kívánságuk teljesül…” 

 
 

 
259. 

szinte legyőzhetetlenek 
jó szeszély nemjó kötők 
hű követők mégis tudják 

káprázat kerülhető 
260. 

sokan nem keresnek Engem 
sokan le is tagadnak 
tudatlanok ateisták 

balgák vagy alantasak 
261. 

embereknek négy csoportja 
kik Hozzám törekszenek 
akik bölcsek kik kutatnak 
önkeresők s szenvednek 

262. 
köztük legjobbak a bölcsek 
akik tudnak MINDEN-ről 

szeret engem éppúgy a bölcs 
ahogy én szeretem őt 

263. 
mind a négyen oly kedvesek 

mégis a bölcs legkivált 
hisz ő az én utam járja 

nem mozgatja egyéb vágy 
264. 

sok sok születést követőn 
tudja én vagyok MINDEN 

de öreg Jas nagyon ritka 
ki e szintet elérte 

265. 
kiket anyagi vágy hevít 
kik imádnak félistent 

természetük szerint élnek 
s ilyen hitet követnek 

266. 
mivel minden Bennem nyugszik 

sok félisten éppen úgy 
hódolójuk akként legyen 

hitében megszilárdult 
267. 

megsegítem törekvésük 
kívánságuk teljesül 

de az ilyen adomány is 
Éntőlem jő egyedül 

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 



lél testet ölt: a megszületetlen-, örök lél, 

minden létező lényegi lénye időről-időre 
anyagi burkot vesz -vagy kap (szabad 
választása, vagy az elrendezések folytán)- 
magára, amikor az anyagi 
megnyilvánulásba zuhan a lelki világból. 

 
 
kettősséggel fedem be: a vonzalom és a 

viszolygás a két alap viszony, amivel a lél-t 
burkoló lény útjára kel a megtestesülést 
követően. 
 
 
örök lánc: amíg a lél létről-létre az anyagi 
világban ölt testet, mind-addig e kettősség 

láncolja, korlátozza a lelki fejlődésben, a 
tisztulásban. 
 
 
egységre jut: megérti és megvalósítja a 
kettősség átmenetiségét és az Isteni Egy-
séget állítja eszményül. 
 

 

felsugárzik lényeg: felszínre jut a lényegi 
lény, a lél istenisége. (Nem Isten, hanem 
olyan, mint Ő.) 
 
 
meglát Engem végpercben: a testelhagyás 

pillanatában a lény semmi másra nem 
gondol, csak egyedül a MINDEN-re, s így 
Hozzá jut. 

 
 
mozgáselvek: az örök változás forrásoka. 
 

 

félig Istenek: olyan felsőbb irányí-tók, akik a 
történések-, változások mozgatói. A külön-
böző vallások mindig valamely nem teljes 
Istent állítják eszményképük középpontjába 
(JóIsten, Teremtő, Az Atya, MagyarokIstene, 

MiAtyánk, stb.) 
 

 
testi áldozat: olyan cselekvés, amit 
áldozatként végez a test gazdája, nem 
egyéni, önös vágyból, vagy viszonossági 
megfontolásból. 
Nagyon nehéz megkülönböztetni az önzetlen 
és a viszonossági alapon-, eredményvágyból 

végrehajtott tetteket, áldozatokat. MINDEN-

tudat nélkül elkerülhetetlenül valamilyen 
ellentételezés fejében cselekszik az ember. 
„Jót teszek? – Jót kapok!”, „Lemondok? – 
Megadatik!”  
Tehát a titkos remény a viszonzásra mindig 
ott matat az elmében. Ez az egyik alappillé-
re a zsidó-keresztény gyakorlatnak (is) Nem 
megértésből-, belátásból végeznek lemondá-

sokat, hanem eredményvágyból. Nem téves 
önmagukat akarják föladni, sőt azt igyekez-
nek „mennyei birodalomba” átmenteni. 
Nincs fogalmuk a lényegről, a lényegi 
lényről, a lél-ről. 
 

 

tett: nem önzetlen, nem kötelesség-szerű, 
hanem eredményvágyó cse-lekvés, anyagi 
célra való törekvés. 

 
 

 
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 
272. 

tudod Jas hogy lél testet ölt 
kettőséggel fedem be 

irtózat és vágynak harca 
örök lánc lesz elmére 

273. 
de ki egységre jut belül 
jámboran él rosszat jót 

abban felsugárzik lényeg 
csak azt vágyja szolgáljon 

274. 
azon alázatos ember 

aki öröklétre tör 
teljes tudás birtokában 
önzetlenül Hozzám jön 

275. 
ő az ki már tudja valóm 

s meglát Engem végpercben 
mint létezés és áldozat 
mozgáselvek mestere 

276. 
Balarám mond mi a MINDEN 

mi a tett s mi a lényeg 
mi e mindenség mond kérlek 

s kik a félig Istenek 
277. 

mi a testi áldozat mond 
s ki az ki az élvező 

s hogyan láthat végső percben 
aki önfegyelmező 

278. 
aki örök Ő a MINDEN 

szól Avatár Balarám 
lél a lényeg szintúgy örök 
a tett meg eredményvágy 

279. 
mindenség e mulandóság 
kozmikus természetem 

félistenek irányítók 
fő élvező Én leszek 

280. 
bárki aki képes arra 

hogy végpercén Rám gondol 
annak helye bizton Nálam 
nem kell kezdjen új sorsot 



testelhagyás pillanatán: Avatár Balarám itt 

kinyilatkozza  azt az alapelvet, Isteni elren-
dezést, miszerint az ember amire gondol ez 
élete utolsó pillanatában, az gyakorol döntő 
hatást a következő test(e) milyenségére. 
Ezért nagyon fontos a szabályozott életvitel, 

a kitartó, egyhegyű törekvés a felszabadu-
lásra, mert ez élet utolsó pillanatán csak az 
képes a MINDEN-re összpontosítani, aki va-

lóban minden anyagit elengedett (téves én-
tudatot, testet, szeretteket, vagyont nem-
zetet, , stb. stb.) és persze akinek fogalma 
van a MINDEN-ről s nem valaki más; Félig 
Isten felé, netán a semmiben való 
feloldódásra törekszik! 
 

azisnemis: az egyidejű azonosság és külön-

bözőség alapelve. E terem-tettségben min-
dennek kezdete van, tehát vége is van. Így 
mint átmeneti „valami” az is meg nem is az, 
aminek véljük. Anyagi értelemben legtöbb-
ször valóság, míg lelki értelemben illúzió, 
maya. (A szemfényvesztés Istennője Maya 
után) 

 

örök hajlékom: a Legfelsőbb / MINDEN / 
Isten legbensőbb, bizalmas szférája a 
végtelen lelki világon belül. 
 
védikus tudás: általánosságban értsd: 
tudás alapú szemléletmód. 

 
OM-ot zengő: akinek mantrái között az 
„OM” -Teremtő Ige- is szerepel. 

 
lemondásban: kötődések- és kötöttségek 
nélküli lelki törekvő. 
 
szívbéli vágy: érzelemalapú istenessége is 

MINDEN központú. 
 
elkülönülés: elsősorban fizikális elkülönülés 
az általános embertömegektől, de köteles-
ségteljesítés közbeni kényszerű „társulások” 

során is mentesség az általánossággal való 
azonosulástól. 

 
hátráltatás: lelki fejlődésben gátló-, vissza-
húzó tanok, társulások, tevékenységek, szo-
kások, ételek, stb. 
 
harmóniában élhet itt: minden kapcsoló-
dásban a Legfelsőbb elrendezéseit látva, 

elfogadva, azzal azonosulva, végezve a 
kötelességet. 
 
nagy lelkek: akik képesek aktívan megvaló-
sítani MINDEN-tudatukat. Ilyenek voltak a 
Kuru mezőn elesett ős jász hadfiak is, akik 
életüket s népük sorsát is föláldozták az Úr 
szent akarata szerint  

 

ember léttér: jelen anyagi megnyil-vánulás. 
 
e világig kereng: a megnyilvánulásig 
 
árnyvilág: jelen esetben a megnemnyilvá-
nulás időszaka. 

 
végleg elkerülheti: a megnemnyilvánuláskor 
minden itteni létezés más -felsőbb vagy al-
sóbb- szférába kerül. 

 
 

 
281. 

testelhagyás pillanatán 
kinek ki jár eszében 

Őhozzá jut abban újul 
az vezérlő eszménye 

282. 
ezért mondom Reám gondolj 

kötelesség tevőként 
bármit tegyél Nekem áldozd 

önzetlen légy örökké 
283. 

csak így lehetsz sorskovácsod 
ha rendíthetetlen vagy 
kitartóan szabályozott 

életvitel felém hajt 
284. 

gondolj úgy Rám mint EGY MINDEN 
aki azisnemis lény 

mindentudó ősi lelki 
Nap formájú mindenség 

285. 
ember aki végső percben 
mindenét Rám hangolja 

nem kerülhet másik helyre 
mint örök hajlékomra 

286. 
a védikus tudás útján 
OM-ot zengő törekvő 

lemondásban tör Énfelém 
elmondom most miként jő 

287. 
szívbéli vágya Rólam szól 
elméje nincs szerte szét 

elkülönülés az útja 
hátráltatást kerülvén 

288. 
teremtő OM amit vibrál 
egyhegyűség Rám mutat 
így távozó testelhagyó 

nem véti el az utat 
289. 

aki folyvást Énrám gondol 
Reám mint a MINDEN-re 

harmóniában élhet itt 
nem téríti semmi el 

290. 
azok a nagy lelkek akik 
Hozzám értek töretlen 
többé sosem jutnak ide 

amit kellett leéltek 
291. 

ember léttér Teremtőtől 
e világig kereng itt 

de ha elér árnyvilágot 
végleg elkerülheti 



ezer földi korszak: ezerszer a négy kor 

(arany-ezüst-bronz-vas az Ind mitológia sze-
rint: -szatya-treta-dvápara-kali) azaz 4 x 
(1.728.000 + 1.296.000 + 864.000 + 
432.000) földi év. 
 

 
nappala is: szintén 1.000 x a 4 kor. 

 
százéves –mármint a Teremtő: 311 billió 40 

milliárd földi év. 
 
 
alkonyatkor: a megnyilvánulás 
visszahúzódásakor. 

 
 
másik lét: az örök, kezdetnélküli lelki világ, 

ami magába foglalja a megnyilvánuláskori 
létezéseket is, de azok megnemnyilvánulá-
sakor sem hiányos. A lél-ek a „másik lét”-
ben nem hordoznak anyagi burkot. 
 
 
megnyilvánulatlan: nem rendelkezik anyagi 

sajátossággal. 
 
 
aki oda eljut: az juthat a „nem-anyagi” 
szférába, aki mentesült, megszabadult az 
anyagi kötődésektől.  
 

 
szerető önfeladás: szeretet alapú viszony, 

amikor a lelki törekvő megszabadult téves 
azonosságtudatától. 
’szeretet’ alapú: aki elvárásnélküli, mindig 
csak ad és részrehajlás nélkül(i). 

 
tűzhatások idején: felszálló légáramlatkor, 
amikor szabadon száll föl a tűz füstje 

 

 

Napnál: nappal 
 

 

fénylő Holdnál: Hold-töltekor 
 

 

északi Nap féléve: téli Nap-fordulótól a nyári 
napfordulóig, amikor hosszabbodnak a 
nappalok. 
 

 
füstnél: leszálló légáramlatkor, amikor a tűz 
füstje nem fölszáll, hanem elterül 

 
 
déli Napnak féléve: nyári Nap-fordulótól a 
téli Nap-fordulóig, amikor rövidülnek a 
nappalok. 
 

 
mikor ideje el jő: a kettősségek alól 

felszabadult lelki törekvő nem misz-tikus 
gyakorlatoktól várja az általa kedvezőbbnek 
vélt születést, vagy a testelhagyást követő 
újjászületés szerinte ideálisabb helyét, 
elfogadja az elrendezéseket. Senki nem tud-
hatja, hogy milyen korábbi- vagy ebbéli 
jóvátétel maradt el s azt hol, miként kell 

pótolni.   
védákon már túlhaladt: MINDEN-tudatú 

tudja, hogy a szertartásos énekek és gya-

 
292. 

Teremtőnek éjszakája 
ezer földi korszakos 

nappala is éppen annyi 
s százévesen már halott 

293. 
életének első napján 
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 
297. 

bár MINDEN-ként nem itt lakom 
mégis mindent áthatok 
csak szerető önfeladás 
minek díja otthonom 

298. 
elmondom most Jas barátom 

mik a szerencsés napok 
amikor a törekvőknek 

kijutása biztató 
299. 

kedvező a testelhagyás 
tűzhatások idején 

Napnál és a fénylő Holdnál 
északi Nap félévén 

300. 
kedvezőtlen viszont füstnél 

éjen s fogyó Hold alatt 
déli Napnak félévében 
távozó fönt nem marad 

301. 
öröktől csak kettő az út 

világos és a sötét 
világosban szabad az út 
fénytelen meg rögkötés 

302. 
öreg Jas én jó barátom 
ki tud mind a kettőről 

nem esik az már zavarba 
mikor ideje el jő 



korlatok a jelen kor emberén már nem ké-

pesek segíteni 

 

üdvös bár a követésük: a védikus tanítások 
sosem kedvezőtlenek, mivel a MINDEN-től 
valók, így örök-érvényűek. 

 

hívem mégsem úgy halad: senki nem élhet 

ma egy korábbi kor(szak) út-mutatásai 
szerint. A hely-idő-körülmény is Abszolút 
szabály. 
 
hív barát: igaz, hű barát, aki sosem kér 
csak ad és ad, ugyanakkor barátjától két-
kedés és elvárás nélkül fogad jót-rosszat. 
 

észfölötti: nem igényel „magasröptű” esz-
mefuttatásokat, vagy „egyetemi” tudálé-
koskodást 
 
tiszta hit: a számításokon, viszonossági 
alapon nyugvó megközelítés elhagyása, ami 
mentes a spekulációktól és a Legfelsőbbtől 

származik. 
 

nem Én vagyok bennük: Mindáthatóként a 
Legfelsőbb mindenben jelen van, de az nem 
Ő Maga, hanem kedve szerinti kiterjedése, 
energiája.  
 
azisnemis: ugyanott – ugyanakkor az is és 

nem is. A ’van’-ság és a ’nincs’-ség  elfoga-
dása egyaránt lelki evolúciós (azaz: tisztult-
sági) szint kérdése. E kettő egyidejűségét 

pedig csak a lényegi lény teljes tudásának 
felszínre jutása által lehet belátni. (Lásd 
még 284. szakasz azonos címszavánál) 
 
a lél parány MINDEN: minden lél olyan mint 

a MINDEN. Bár egész, mégis csak része a 
Legfelsőbbnek, nem Isten egyik sem. 
 
okuk vagyok: mivel minden lél megszületet-
len, így a Legfelsőbb nem forrásuk -hisz Vele 

együtt örök lények- „csupán” okuk. Az Ő léte 
a lél-ek létezésének oka. 

 
száll fel: a végtelenben nincs fent, vagy lent. 
Ami magasabb rendű azt tekintjük feljebb-
valónak, vagy felsőbbnek. 
 
világkorok sora: az örökös megnyilvánulá-
sok és megnemnyilvánulások, azon belül 

pedig a megnyilvánuláskori arany – ezüst – 
bronz – vaskor ciklikussága. 
 

foglalatként adok tért: a MINDEN végtelen 
Önmagán belül engedi a teremtéseket és 
biztosít teret a teremtettségeknek.. 
 
nemszándékolt akaratom: a végtelen MIN-

DEN kedvtelései véges értelemmel föl nem 

érhetők. Egy biztos, Isten semmit nem azért 
tesz mert arra Neki szüksége volna. 
 
állót mozgót megteremti: a megnyilvánulás-
kor Isten Teremtő aspektusa kialakítja a te-
remtettség szabály-rendszerét és alkotó ele-

meit, azok sajátosságait. 
 
okozat e…: a megnyilvánulás sosem a 
véletlen műve, oka a Legfelsőbb akarata. 

 
kikben nemjó a vezérlő: azon személyek, 

 
303. 

MINDEN-tudat ismerője 
védákon már túlhaladt 
üdvös bár a követésük 

hívem mégsem úgy halad 
304. 

most pedig a legtitkosabb 
bölcseletet osztom meg 

Veled mivel hív barát vagy 
meglásd gondot oszlat el 

305. 
oly világos miként a Nap 

tiszta felséges tudás 
egyszerűen követhető 

észfölötti majd meglásd 
306. 

ki kétkedve fogadja el 
annak sorsán nem segít 

nem jut Hozzám újra kezdi 
míg nem éri tiszta hit 

307. 
mint a MINDEN itt s mindenütt 

áthatok mindig mindent 
át de nem Én vagyok bennük 
minden nyugszik Énbennem 

308. 
vagyok s nem is azisnemis 

lásd be 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 

cselekszem de nem köt mégsem 
öröklétem semleges 

313. 
nemszándékolt akaratom 
természeti törvényként 

állót s mozgót megteremti 
okozat e mindenség 



akikben meghatározó a ’nemjó’ jelleg. 

 
 
létről létre veszendők: mindaddig amíg a 
’nemjó’ meghatározottság uralkodik rajtuk, 
addig ideszületnek. 

 
 
Igaz Lelkek: akik tudatosak a MINDEN-ről. 

 
 
életük már harmonikus: az Abszo-lút 
Igazság szellemében élnek, nem a 
viszonylagos emberi elvárások szerint. 
 
 

Rólam zengenek: érdeklődésük és örök 
témájuk a MINDEN és a MINDEN-tudat. 
Fennhangon, vagy magukban folyton zengik 
a mantrát: Hari Rám Hari Rám Rám Rám 
Hari Hari! 
 
 
önfegyelmesen: szélsőségektől mentesen és 

a szabályozó elveket követve. Lásd: 68. 

oldal. 
 
szent szó: a védikus szentírások szavai. 
 
 
fű és vaj: áldozati tűz alapkellékei; növényi 

tüzelő, és kisütött vaj. 
 
tűz mi ég: az áldozati tűz. 

 
univerzum Apja s Anyja: Apa = a lényegi 
mag, Anya = a testalkotó 
 

Ősatya: Manu, az első ember. 
 
teremtő OM: az OM hangzás, mint teremtő 
ige, a cselekvő akarat.  
 
  
fenntartó: a teremtettség mozgatója. 
 
 
fő ellenőr: Aki mindenről tud. 
 
 
tanú: az örök megfigyelő Mindátható 
 
 
mentsvár: szellemi oltalom, menedék 
 
 
oltalmazó: aki megvédi igaz híveit 
 
mag: az örök lényeg 
 
mindezt szerető: aki senkitől és semmitől 
nem vár el semmit – aki örökkön csak ad, 
semmit sosem kérve – a mindenkihez és 
mindenhez egyenlő, aki  nem tesz megkü-
lönböztetést, nem részrehajló. 
 
Tőlem jő…: mindenek okforrása. 
 
bájitaltól révülnek: a különböző tudat-
módosítókat segítségül hívó misztikusok. 
 
vágyra vágyók: a mennyben sem mentesül-
nek a hamis önazonosságtudat forrású 
vágyaktól. 
 

 
 

 
314. 

mikor testben alászállok 
ostobák csak nevetnek 

MINDEN-ségem föl nem fogják 
nem ismernek meg Engem 

315. 
kikben nemjó a vezérlő 

áltudást követnek ők 
mozgatójuk eredményvágy 

létről létre veszendők 
316. 

tudd Jas hogy az Igaz Lelkek 
bizony ismernek Engem 
örök forrásként tisztelnek 
s meghódoltak előttem 

317. 
életük már harmonikus 

folyton Rólam zengenek 
kötelességteljesítőn 

élnek önfegyelmesen 
318. 

mások tudással áldoznak 
azt művelik élethosszt 

tudják Ők hogy csak EGY vagyok  
mégis Enyém minden poszt 

319. 
áldozat és áldozás is 

ajándék mi ősöké 
vagyok éppúgy mint a szent szó 

fű és vaj meg tűz mi ég 
320. 

univerzum Apja s Anyja 
Ősatya is Én vagyok 

teremtő OM minden tudás 
s Nálam összes hatalom 

321. 
célja vagyok mindeneknek 

fenntartó s fő ellenőr 
tanú mentsvár oltalmazó 
mag és mindezt szerető 

322. 
Tőlem jő a hő s az eső 
éppen úgy a szárazság 
halhatatlanság és halál 
lét és nemlét Rajtam áll 

323. 
akik Védák követői 
s bájitaltól révülnek 

jutnak mennyi létezésbe 
felsőbb térben örülnek 

324. 
de hogy érdemik fölélték 

újra lentre zuhannak 
hiába a tankövetés 

vágyra vágyók maradnak 



 
 
majd lent újra: akik ugyan követik a védi-
kus szentírások utasításait, de nem tudato-
sul bennük a MINDEN Legfelsőbbsége, azok 
újra alant testesülnek meg. A menny nem 
végállomás, az ottani örömök is mint minden 
aminek kezdete van végesek. 

 
Félisten: mivel Isten /a Legfelsőbb / MIN-
DEN : EGY, így hát minden további „isten-
féleség” Nála kevesebb, korlátozottabb 
 
föntre jutva lebuknak: a Félistenek szférái 
olyan átmeneti magas közegek amit meny-
nyeiként is számon tartanak, de a lényegi 

lénynek nem végállomása. Aki ide jut -ha 
hosszú idő után is, de- újra visszakerül ez -
vagy más hasonló- világba. 

 
félistenes Félistenhez: akik a Fél-isteneket 
imádják (a vallásos emberek döntő több-

sége) a Félistenek mennyei világába jutnak 
– majd vissza. 

 
ősimádó Őshoz: aki ragaszkodik őseihez, az 
azokkal kerül egy közegbe. E folyamat nagy 
veszélye, hogy nem tudni, az imádott ősök 
mely szférákban, milyen formában élik 
létüket? Mivel Ők az eszményítettek, így az 
Ő sorsukhoz csapódnak kívánóik/követőik 
bármíly lét is az. 

 
szellemkövetőknek szellem: a szellemvilág a 

valódi és a mennyei lét közötti kiszámítha-
tatlan tévelygés. 

 
levél virág gyümölcs… : a vegetáriánus létre 
utaló ajánlás. 

 
nemkötődve semmihez: az érintetlenség 
állapota. 

 
elkerülnek földi bajok: nem automatikusan, 
hanem a tudatos, kötelességkövető és sza-

bályozott életvezetés esetén. 

 
miként jő úgy fogadom: amilyen a lelki 
törekvő tudati és megvalósítási szintje, 
olyan irányú lesz elrendezett továbblépési 
lehetősége. 

 
bűnös … vonzalma is működik: ’bűnös’ aki 
lelki értelemben nem a helyes úton jár, de 
érdeklődi és foglalkozik a MINDEN-tudattal, 
az -mint a legfelsőbb tanítás- hatni fog. 

 
tisztuló elmével: világi körülményei még 

nem változtak, de ahogy tisztul az elme, úgy 
értékelődik át- és alakul  át minden. 

 
netán nő: a Bizalmas Tanítás nem a nőkhöz 
szól! Mégis, az a nő, aki alázattal közelít a 
MINDEN-tudathoz, arra éppúgy kedvezően 
hatnak a szabályozó elvek követésének 
viszszahatásai, vagy a női kötelesség békés 
teljesítése. (tanulás – házasságra lépés – két 

gyermek kihordása, majd fölnevelése – hit-
vese,  utódok és a környezete segítése) 
 

 
 

 
325. 

lásd hogy Véda követői 
lent és fönt majd lent újra 

de már teljeset él aki 
Engem lát itt csak Úrnak 

326. 
tudd meg jó Jas vannak sokan 

kik imádnak Félistent 
hódolatuk nem mást illet 

Urukon át is Engem 
327. 

azok akik ezt nem tudják 
föntre jutva lebuknak 

tudatlanok s nem ismernek 
Legfelsőbbik Uruknak 

328. 
félistenes Félistenhez 
ősimádó Őshöz megy 

szellemkövetőknek szellem 
s Én a MINDEN-t hívőknek 

329. 
legparányibb hódolatot 

szeretettel fogadok 
levél virág gyümölcs vagy víz 

tiszta szívvel ha adod 
330. 

ajánld amit megcselekszel 
eszel s amit áldozol 

add őszinte lemondásod 
Hozzám ér ajánlatod 

331. 
nemkötődve semmihez sem 
mindent Nekem áldozván 

elkerülnek földi bajok 
szeszély s nemjó egyaránt 

332. 
Számomra nincs kedves gyűlölt 

mindenkihez egy vagyok 
mégis aki Nekem hódol 
miként jő úgy fogadom 

333. 
tudjad Jas ki Engem imád 

lehet akár bűnös is 
ne ítéld el meg ne vessed 
hű vonzalma működik 

334. 
aki így tesz hamarosan  

tisztuló elmével él 
belső békét ím elérve 

hívem soha el nem vész 
335. 

Nálam oltalmat kereső 
legyen bár nyerészkedő 

jó úton jár mindamennyi 
élvezkedő netán nő 



 

 
járják nemes utamat: jelen Földi lét nem is-
tenes út, de e sanyarú körülmények között 
is bíztató azon lelki törekvők sorsa, akik a 
MINDEN-tudat elvei szerint viszonyulnak 

Istenhez, világhoz.  
 
 

elméd szegezd MINDEN-re: tudatosan ke-
ressen s lásson mindent a lelki törekvő a 
Legfelsőbb részeként. 
 
 
felsőbbségek s szentek itt nem tudják: 
hiába vannak igen magas szinten felsőbb-, 

vagy evilági lények, akár „szent”-ként tisz-
telt személyek, mégsem a MINDEN tölti ki 
érdeklődésüket, hanem valamilyen önös 
vágy(ak) vagy hamis képzet(ek), ezért tar-
tanak ott ahol s nem a lél eredendő hajlékán 
szolgálják a Legfelsőbbet. 
 
 

vagyok aki születetlen: aki születetlen an-

nak nincs kezdete s éppígy öröklétü is, hi-
szen aminek nincs eleje, annak vége sincs. 
Két ilyen lény van a mindenségben; 1. az 
EGY MINDEN Önmaga és 2. a végtelen sok 
parányi lél, mint minden létező lényege(i). Ez 
örök lények olyankor sem szűnnek meg 

létezni, amikor megnemnyilvánulás van, 
hisz más lelki szférákban, lelki formákban 
örökkön az örök Isten részei. 

 
 
B.T.341-345. mindennek a MINDEN a for-
rása s forrás oka. Még az ellentétpárok sem 
mentesek Őtőle. Nincs külön Isten jóra s kü-

lön rosszra! – miközben e kettőségek világá-
ban igenis van abszolút ’jó’ és abszolút 
’nemjó’. Avatár Balarám itt felsorol számta-
lan körülményt, egymásnak ellentmondó-
akat 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 tantétel-
ek, elvek és elméletek mindig megragadnak 

a kettőség valamely pontján; ’JóIsten – Go-
nosz’ ’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 
’emberségéből’ indul ki s ahhoz igyekszik 
rendezni a világot, világnézetét. Nem tudva, 
hogy az ’emberség’ éppolyan átmeneti, mint 

bármely más anyagi létezés, a legegysze-

rűbb elemeknél még ugyancsak labilisabb 
is. 
 
 
vagyok az okok oka: az általános emberi 
gondolat -legyen az akár vallásos is- az em-
beri gondolkodásból, -felfogóképességből 

indul ki. Érthető s megérthető, de az nem, 
hogy nincs is tovább, mint az emberi érte-

lem! Legtöbb Földi cselekvés oka az ember 
ugyan, de nem ez a létforma az okok oka. 

  
336. 

gondolkodók uralkodók 
hát még hívek igazak 

akik már ez árnyvilágban 
járják nemes utamat 

337. 
ezért mindig gondolj Reám 

elméd szegezd MINDEN-re 
akkor nem tévedsz meg soha 

hajlékomat eléred 
338. 

halljad Jas az abszolútot 
legfelsőbbik igazat 

adom hogy javadra váljon 
bizton járhasd utadat 

339. 
eredetem nem ismerik 

felsőbbségek s szentek itt 
nem tudják hogy mindamennyi 

Énbelőlem érkezik 
340. 

vagyok aki születetlen 
s az ki erről tudatos 

az már soha nem téved meg 
nem jár bűnös utakon 

341. 
Tőlem jő a tiszta tudás 
kétségtől ment értelem 

igazmondás megbocsátás 
és végtelen türelem 

342. 
éppen így jő a nemártás 
önfegyelem lét s halál 
bátorság és félelem is 

öröm s boldogtalanság 
343. 

forrása az adománynak 
jónak s becstelenségnek 

egyenlőség jóban rosszban 
eredete hírnévnek 

344. 
Belőlem van göncölszekér 

hét sugárzó csillagja 
azoknak meg korszakoknak 

s ma élőknek ősatyja 
345. 

mindaz aki fölismeri 
sokszázarcú lényemet 

bizton hű törekvő lesz az 
megértve a lényeget 

346. 
Én vagyok az okok oka 

eredete mindennek 
az a bölcs ki belátja ezt 

mindörökre hisz Bennem 



 

 
Súlyos nehézsége a vallásos gondolatok 
többségének, hogy az ’emberséget’ ruházza 
fel ’lélekkel’ mitöbb -szerintük idealisztikus 
esetben- ’szentlélekkel’ hol-ott a lényeg nem 

az ember, még ha kitüntetett létforma is e 
teremtett megnyilvánulásban. Ember addig 
van, míg a feltételek megfelelnek e létformá-

nak, miközben a lényeg a létforma nélkül is 
létezik. 
 
tiszta szívű: aki mentes az anyagi kötődés 
okozta befedettségtől. 
 
szeretettel követnek: bárminemű elvárás 

nélkül – önzetlen adásban, önmérsékletben, 
lemondásban, – részrehajlás nélkül. 
 
Rámérző értelem: az az értelmi képesség 
amivel a lelki törekvő képes egyedül a 
MINDEN / Isten / Legfelsőbb felé fordítani 
figyelmét, nem akad el alacsonyabb 
Felsőbbségeknél. 

 

akkor is ha mást hallok: az elkötelezett 
MINDEN-tudatú nem zárkózik el különböző 
tanok hallásától, de érintetlenségében épp-
úgy nem téríti el a Legfelsőbbtől, mint bármi 
más nemkívánatos történés. 
 

Magad szóltál: e Bizalmas Tanítást Avatár 
Balarám -mint a MINDEN személyes alá-
szállása- Maga mondta el Jasnak, a jász 

ősbölcsnek. Szavaihoz Krisna Bagavad 
Gítában elhangzott szózata ha fogható. 
 
nem ismernek istenek se démonok: a leg-
több vallásbölcseleti tanításban és az álta-

lános szellemi közgondolkodásban is az 
emberi fölé helyezettek e magasabb lények, 
pedig legtöbbjük a lényeglátó bölcsek alatt 
tart tudásban s annak megvalósításában. 
 

Te vagy csak…: a végtelen MINDEN fel-
fogására csak Ő Maga képes, senki más. 

 
hat fenség: a felsoroltak, de azok birtokosa 
egyazon személyben s bármely időben egy-
szerre, egyedül csak a MINDEN/ Isten/ Leg-
felsőbb. 
 
milyen létre létformára: a Legfelsőbb mely 

megnyilvánulására? 

 
emberi lét kevés: az emberi elme végtelenül 
csapongó, de olyat még elképzelni sem 
képes, ami a múlt-ban ne lett volt, vagy a 
jelenben le létezne. Mivel azonban csak csa-
pongása végtelen, felfogó képessége nem 
az, ezért a MINDEN emberin túli 

érzékeléséhez az Ő segítsége szükséges.  

 

Én vagyok a lényeg: ahogy semmi nem 
létezhet lényeg nélkül így a mindenség 
lényege a MINDEN. 
 
kezdet élet végpusztulás: teremtés- fenn-
tartás- pusztítás, megsemmisítés. 

 
Tőlem van de Énbennem: minden ok és 
okozat a MINDEN-ben van. Nincs Őrajta 

kívül.  
 

 
347. 

tiszta szívű törekvőknek 
Rajtam kívül téma nincs 

megbékélten boldogságban 
nem kell nekik egyéb kincs 

348. 
akik rendületlen hittel 
szeretettel követnek 

azoknak már itt megadom 
a Rámérző értelmet 

349. 
mivel velük együtt érzek 
szívük leszen lakásom 
ettől aztán tudás révén 
győznek tudatlanságon 

350. 
a Legfelsőbb Te vagy tudom 

vagy Abszolút Igazság 
ezt hirdeti minden nagy bölcs 

s Te is mondod Balarám 
351. 

hiszek Neked szól öreg Jas 
akkor is ha mást hallok 

Magad szóltál nem ismernek 
istenek se démonok 

352. 
Te vagy csak ki MINDEN-t felfog 

MINDEN-t csak Te ismered 
MINDEN Ura kútforrása 

Rajtad kívül nem lehet 
353. 

világítsd meg hat fenséged 
mi világot hatja át 

erő szépség tudás hírnév 
lemondás és gazdagság 

354. 
mond Balarám hű törekvő 

miként forduljon Feléd 
milyen létre létformára 

emelje tekintetét 
355. 

kérlek avass bizalmadba 
segítsél megértenem 

mindenhatóságod ugyan 
hol és miként lelhetem 

356. 
rendben feltárom valómat 

persze csak míg feléred 
felfoghatatlan MINDEN-hez 

emberi lét kevés lesz 
357. 

tudd hogy Én vagyok a lényeg 
minden létnek lényege 

kezdet élet végpusztulás 
Tőlem van de Énbennem 



 

 
 
Legtermészetfő: az egész teremtettség Leg-
felsőbbje minden vonatkozásban. 
 

 
Védák között hang dallama: a védai himnu-

szok hangsorainak vibráció-ja. 
 
 
manó mági Kincsörző: a szellemlények 
vezetője Kuvéra, v. Kubéra. 
 
 
361-365. Avatár Balarám sorra veszi az em-

lítésre méltó létformákat, a teljesség igénye 
nélkül – hisz azok száma szinte végtelen 
még ebben a világban is nemhogy a minden-
ségben. Kezdi a Félistenek -mint felsőbb irá-
nyítók- lelki vezetőjével (mondhatni ’gondol-
kodó’-k között az első), hisz Ők sem csupán 
önmagukban lévő független tevékenykedők. 
Harcosok legkiemelkedőbbje jön (mint az 

ideális ’uralkodó’ – Megjegyzés: az ős jászok 

egy két emberi jelleg meghatározottjai – 
’gondolkodó’ – ’uralkodó’ olyan szellemi 
ember, aki alkalmas és képes felfogni és 
követni a Bizalmas Tanítást), majd a  leg-
nagyobb földi víztömeg (felszínen a legtöbb) 
és minden folyékony áramlás mozgatója. A 

bölcselet legkiválóbbja és a hangok közül a 
teremtő OM (aminek eredeti jelentése ’igen’ 
értsd: ’van’-ság, ’lét’-ség. A belül-, önma-

gunknak szóló imádság, nem a kifelé hang-
zó! A leghatalmasabb földi képződmény. 
Növények legmagasztosabbja. A bölcselet és 
annak hangzata közül a vezető. Lovak, ele-
fántok és emberek között a legméltóbb. A 

legjobb fegyver, a szent tehén, tudást meg-
személyesítő Kígyókirály és a fajfenntartást 
vezérlő tiszta szerelem Ura. 
 

 

vétkezők Legfőbb Bírája: a MINDEN minden-
ről tudatos, belátása szerint tesz, vagy nem. 
 

 
büntetés kiadója: a „bűntetés” a tett-, vagy 
gondolat velejárója 
 
 
pusztítók közt az idő: a változó világban a 

kezdettől a megsemmisülésig az időben foly-

nak az események. Ami elkezdődik az az 
idő során meg is fog szűnni, elpusztul, (je-
lentéktelen) semmivé lesz. 
 
 
tisztító szél: a nehéz ’föld’ (szilárd halmaz-
állapot) a megfolyást, a ’víz’ állapotot (folyé-
kony) követően „elpárolog” megtisztul a vas-

kosabb erőktől.   
 
 
kezdet lét s vég: lásd: 357. szakasz „kezdet 
élet végpusztulás” részleténél. 
 
 

lél tudása: amit a lényegi lény tud az Isteni 
tudás! Ezt kell felszínre engedni a tisztulási 
folyamat során! 

 

 

 
358. 

bolygó Istenségek közül 
Én vagyok a Legfelső 

nappal a Nap éjjen a Hold 
s vagyok Legtermészetfő 

359. 
Védák között hang dallama 

Indra Király Istenség 
érzékek között az elme 
s érzés mindenben mi él 

360. 
Viharisten Síva vagyok 
manó mági Kincsőrző 
tűz és villamosság Ura 
orom mi az égbe tör 

361. 
félistenek Legfőbb Papja 

Hadúr a vitézek közt 
vízgyűjtőknek óceánja 

s minden ami vízhez köt 
362. 

Bölcsek Bölcse is Én vagyok 
szóban OM mi teremtő 

imákban a csendben hangzó 
Himálaja hegyek közt 

363. 
fák közül a Legszentebbik 

Istenbölcsek Legjobbja 
Legszebb Hangzó éneklők közt 

Tudók Legfőbb Tudója 
364. 

lovak közt a Mének Ménje 
Elefántok Királya 

emberek közt Uralkodó 
oly ki szent és hibátlan 

365. 
fegyverekből Isten Nyila 
mindent adó Tehénfő 

kígyóhadból Kígyókirály 
szerelemben Ősnemző 

366. 
minden vízben élő Feje 
Ősatyák Legnagyobbja 

vétkezők Legfőbb Bírája 
s büntetés kiadója 

367. 
Óriások Óriása 

pusztítók közt az idő 
vadállatok oroszlánja 
madárból Istenvivő 

368. 
elemekből tisztító szél 
harcosok közül Ráma 

folyók ura Szent Krokodil 
Gangá folyók anyája 



 

MINDEN-tudó: csak Ő Maga a MINDEN. 
 
 
örök Idő: az Idő maga 
 

 
mindenfelé figyelés: mindenről tudatos. 

 
 
jövőhöz a kútforrás: ami majd bekövetkezik, 
mindannak oka, alapja és „alapanyaga”. 
 
 
nőerény szó szépség hírnév 

 

 

hűség nőész kitartás: a hat nemes női erény 
és álsága: 1. művelt-,szép beszéd és a csal-
faság 2. tisztaság, ápoltság és a kacérság 3. 
jóhír, becsület és fondorlat 4. hűség és ál-
szentség 5. okosság és furfang 6. kitartás, 
megbízhatóság és az énközpontúság. Az 

ellentmondások forrásoka az azisnemis elv 
és a MINDEN mindensége (nincs külön jó s 

rossz) Az erény a ’jó’-tól, ellentettje a ’nem-
jó’-tól a (női) ’szeszély’ által. 
 
 
Vrisnik: ÉNY-Indiai néptörzs, melynek feje 
maga Krisna volt. 

 
 
Pándavák: lásd Bevezető és 4. szakasz kie-

gészítését. 
 
 
Vjásza: szent remete, aki hosszú erdei reme-

tesége során rendezte össze (a név szó sze-
rint = elrendező) a védikus tudást közérthető 
formában a Maha-Báratában, aminek egyik 
fejezete a Bagavad Gíta.  
 
 

Usana: a démonok látnok Főpapja. 
 

 
győzni vágyok cselvetése: hadicsel. 
 

teremtő mag: Akiből/amiből a létezés kiter-
jedhet. ’Aki’, mint örökké létező személy és 
’ami’, mint a mindent magábafoglaló MIN-
DEN. 

 
lényeg lényege: semmi nem létezik lényeg 
nélkül, sőt még a lényegnek is van lényege, 
Aki maga a MINDEN 
 
Nálam nélkül: a lényegek lényege nélkül 
 
Rajtam kívül: a MINDEN minden, nincs az Ő 

mindenségén kívül. 

 

szépség jóság erő dicsfény tudás …hatalom: 
a hat fenség, amivel egyszerre csak a Leg-
felsőbb rendelkezik, senki más. 
 
mivégre kell neked mindez ismeret: jogos 

Avatár Balarám kérdése Jas-al szemben 
(lásd: BT. 355.), hisz igaz hívő nem keres 
bizonyosságokat az Úr felől, még ha a tuda-
tos lét-, az örökös éberség- és a megkülön-

böztetőképesség gyakorlása állandó felada-
ta is egy igaz lelki törekvőnek. Avatár Bala- 

 
369. 

minden létben kezdet lét s vég 
szószólókban ékes szó 
lél tudása tudománya 

vagyok ki MINDEN-tudó 
370. 

A betű a betűk közül 
összetétben kettősség 
örök Idő is Én vagyok 
s mindenfelé figyelés 

371. 
pusztító halál is vagyok 
s jövőhöz a kútforrás 

nőerény szó szépség hírnév 
hűség nőész kitartás 

372. 
Én vagyok az ékesszavú 
legszebbhangzó Véda dal 
hónapból a terméshozó 
évszakból az új tavasz 

373. 
csalásból szerencsejáték 

igazaknak igazság 
erő vagyok erősökben 
bátrakban a bátorság 

374. 
Vrisnik között Vaszudéva 
Pándavák közt Ardzsuna 

remeték közt Vjásza vagyok 
költők között Usana 

375. 
titokban hallgatás vagyok 
bölcsekben a bölcsesség 
győzni vágyók cselvetése 

ítéletben büntetés 
376. 

létezés teremtő magja 
vagyok lényeg lényege 

Nálam nélkül Rajtam kívül 
álló s mozgó nem lehet 

377. 
fenségemnek nincs határa 

önmagában végtelen 
ezért párat felsoroltam 
hogy segítsem értened 

378. 
bármit látsz is csekély fénye 
mindannak mi Én vagyok 
szépség jóság erő dicsfény 

tudás netán hatalom 
379. 

mond csak jó Jas mivégre kell 
neked mindez ismeret 

hisz csak parányom mi fenntart 
mindent ami itt terem 



 

 
rám baráti kegyből mégis felsorol néhány 
„fogódzót” tanítványa részére, hozzá téve, 
hogy mindaz csupán paránya fenntartó 
aspektusának. 

 
 
tedd meg azt hogy megmutatod: a látás, a 

látvány a leghatékonyabb emberi érzékelés. 
Az emberiség 99,99%-ának osztálybéli meg-
határozottsága az ’élvezkedő’ akiknek még 
hite is: „Hiszem, ha látom!” elvű. Tudott, 
hogy a hang és az általa közvetített tudás 
magasabbrendű a képi látványnál, 
 

BBB. - Intelem: „látni szóbúl képet ezret 

belső szemmel láthatod - gazdagabb ez mű 
világnál tiszta szívből mondhatom - egy-egy 
szóbúl többet ért meg ember fia intha lát - 

túltesz a szó csinált képek sokaságán 
garmadán - láss csak szóbúl hangbúl bévűl 

ne a szemmel árnyakat - hazug képek 
sokasága nyugtatásra hasztalan - nem 

véletlen mondják bölcsek képet ne fess 

istenest - láss csak szívbűl az nem csal meg 
míg a szíved tiszta lesz”. 

 
 
megadom a látást hozzá: mivel Avatár Bala-
rám tudta, hogy Jas szíve tiszta, ezért meg-
adta neki azt a belső látást, amivel a senki 

által meg nem láthatott legfelsőbbik alakját 
is képes volt érzékelni. 

 

száj – az íz, kar – tapintás, ék – látás, illat – 
szaglás. A hang volt maga e Bizalmas 
Tanítás szava.  
 
 

MINDEN-t lát: Magát Istent, a Legfelsőbbet. 
 

 
átfogja a végtelent: Jas a kapott „látás” kö-

vetkeztében végesként képes volt valóságos-
nak érzékelni a végtelent. 
 
 
vagy kezdet és vég vagy a folyamatosság: a 
MINDEN mindenek forrása, Ő a végcél, de a 
megnemnyilvánuláskor is Ő az Akiben a 

folyamatosság fennáll. 
 

 
Benned felső alsó világ s minden ami 

köztük áll: a megnyilvánulás három osztatú, 
felső, alsó és középső. Az általunk lakott 
szféra a középső. Ehhez képes van felsőbb 
(mennyei) és alsóbb (pokoli) tér is, melyek 

csillagászati eszközökkel nem érzékelhetőek 
(más dimenzió). 
 

 
Felsőbbségek: az emberinél magasabbként 
értelmezett létformák, beleértve a Fél-Istene-
ket is. 

 

 

mind Tebeléd hatolnak…kulcsolt kézzel 

dalolnak: az emberinél magasabbként ke-
zelt létformák imádsággal kísérlik meg a 

MINDEN elérését, de meghódolás nélkül 
hasztalan, Hozzá emberlét az út. 
 

 
380. 

most hogy ha csak részeket is 
Magadról elsoroltál 

kétséget mi gúzsban tartott 
egyszerre eloszlatád 

381. 
köszönöm neked Balarám 
mindazt ami elhangzott 
teremtésről létezésről 
elmúlásról s Magadról 

382. 
ha úgy látod Kedves Uram 

képességgel elbírom 
tedd meg azt hogy megmutatod 

legfelsőbbik alakod 
383. 

ha akarod megláthatod 
ezer istenformámat 

nem kapta ezt meg még senki 
hiányzott az alázat 

384. 
ím hát lásd a mindenséget 
mint örvénylik Énbennem 
megadom a látást hozzá 
legyen szemed minderre 

385. 
mintha milljom Nap ragyogna 

Legfelsőbb úgy pompázott 
sokezer száj kar ék illat 
mégis egyet formázott 

386. 
térdre rogyott Jas csak ámul 
MINDEN-t lát és egészben 

átfogja a végtelent is 
valóság ez nem képzet 

387. 
látom Te vagy kezdet és vég 

vagy a folyamatosság 
Benned felső alsó világ 
s minden ami köztük áll 

388. 
félelmetes nagyságodtól 
földre terül mindenki 

Téged csodál minden lét s lény 
amennyi csak létezik 

389. 
imádnak a Felsőbbségek 
mind Tebeléd hatolnak 

mind lesújtva hatalmadtól 
kulcsolt kézzel dalolnak 

390. 
rettenetes fogaid közt 
látom népünk harcosit 

Kuru mező minden hőse 
lánglobogva szétporlik 



 

 
világok elhamvadnak: Jas szemtanúja volt 

a MINDEN-ben folyó állandó „teremtődé-

seknek” és „pusztulásoknak”. 

 

 

világ sora hanyatlása: jelen korunk nem az 
emelkedés, vagy nemesedés időszaka. 

Globális a szellemi és erkölcsi alacsonyo-
dás. Egyén szintjén az általános szabad 
akarat érvényesül, az őszinte és kitartó lelki 
törekvő számára semmi sem lehetetlen! 
„Mindenki a saját sorsa kovácsa” 
 

 

érintetlenség: lásd 189. és 233. szakaszok 

kiegészítésénél. 
 
 
óvhatja népedet mint jó erőd: Avatár Bala-
rám utat mutat az ős jászoknak. Ha követik 
az ’érintetlenséget’ akkor az megóvja őket 
még a szellemi és erkölcsi hanyatlás alatt 

is. 

 
 
vagyok a végtelen idő: az idő sem független 
a Legfelsőbbtől, sőt az idő is Ő maga. 
 

 

mozgató és pusztító: a változások, a történé-
sek s bennük a megsemmisülés is az idő 
folyásában képes lezajlani. Mivel a MINDEN 

örök, így az idő is kezdet s vég nélküli. 
 
 
Te vagy csak a MINDEN: Jas belátta, hogy 
nincs más Istenség, Félisten, vagy akár sze-

mélytelen energia aki /ami a meghódolás 
célja lehetne. 
 
 
mint elnyeled úgyan terem újabb világ Be-

lőled: minden megnyilvánulást megsemmi-
sülés- és minden megnemnyilvánulást újabb 

és újabb megnyilvánulás követ. Forrás és 
cél a MINDEN. 
 
 
kevés volt az ismeret: a Bizalmas Tanítás 
nélkül kevés az ismeret. 
 

 

minden mi követendő: ha a MINDEN min-
den, akkor hogy lehetne Őrajta kívül célja 
igaz lelki törekvőnek?  
 
 
négykarú emberformád: a MINDEN egyik 
aspektusa (megnyilvánulási formája) Visnu, 

Aki 10 avatárként jelenik meg e teremtett-

ségben: Négy-karúként; 1. Matszja (hal – 
vízi lét) 2. Kurma (teknős – kétéltű lét) 3. 
Varáha (vadkan – szárazföldi) 4. Nara-
szimha (oroszlán – csúcsragadozó) 
Kétkarúként: 5. Vámana (törpe/óriás 
szellemi  ember) 6. Parasurám (csatabárdos 
Rám – a harcos) 7. Rám(a) (családos) 8. 

Balarám és Krisna (béke és küzdelem) 9. 
Bud(d)ha (erőszaknélküliség) 10. Kalki 
(majd a gonoszok és démonok elpusztítója) 

 

 

 

391. 
tüzet fogott köröst minden 

világok elhamvadnak 
nem tudom már ki áll szemközt 

erő testem elhagyta 
392. 

elfogyott a vezérfonal 
mi MINDEN-hez vezetett 
segíts rajtam el ne vesszek 
legbensődet had értsem 

393. 
világ sora hanyatlása 

szólt MINDEN mint Legfelsőbb 
érintetlenség óvhatja 
népedet mint jó erőd 

394. 
vagyok a végtelen idő 
mozgató és pusztító 

mind elbuknak kik gonoszok 
s égi létre buzdítók 

395. 
Jasnak minden tagja reszket 

zavart hangon kérdezi 
mért nem hódol ím előtted 

mind aki csak vétkezik 
396. 

hiszen Te vagy csak a MINDEN 
Rajtad kívül nincsen lét 

nincsen kezdet sehol semmi 
Nálad nélkül nincsen vég 

397. 
látom teljes pompázatod 

kegyedet és erődet 
mint elnyeled úgyan terem 

újabb világ Belőled 
398. 

kérlek ím most szánj meg engem 
hogyha nemtiszteltelek 

fel nem fogtam MINDEN-séged 
kevés volt az ismeret 

399. 
most már tudom Nálad nagyobb 

senki nincs ki vezérlő 
vagy a Mester Legfőbb Atya 

s minden mi követendő 
400. 

szinte elviselhetetlen 
mit Magadról mutattál 

kérlek ezért vedd fel inkább 
négykarú emberformád 

401. 
látom elméd nyugtalan lett  
így szólt Jashoz Balarám 
lásd hát másik jelenésem 
fénylő négykarú formám 



 

csakrám: (jelentése; kör, korong) A körfor-

gás ergiaközpontja. Kívül körbe élezett harci 
dobókorong, középen szabályos lyukkal. Ujj 
körül megpörgetve kell elengedni és ami út-
jába kerül azt elvágja. 

 
buzogányom: az erő, hatalom, tekintély, 

rend jelképe. Gonoszokat elpusztító fegyver. 
(jogar) 
 

kagylókürt: (hadikürt) tengeri csiga háza. 
Jellegzetes keleti hangszer, melyet a régi 
időkben sok nép használt, így a jászok elei 
is jelek adására, információ továbbításra 
(inkább szaru tülök formájában). A hangot 

ill. a szellemi bőségszarut is jelképezi, 
továbbá a lél(ek) győzelmét az anyag felett. 
 
lótuszvirág: Az örökké megújuló szépség és 
a felejtés jelképe. Elsődlegesen a szellemi 
létezésre ébredő anyagra utal. Az egyik 
legerősebb spirituális növény. Az iszapból, a 

víz homályán át fejlődik ki, hogy a fényben 
pompázzék. Az örök életet is szimbolizálja. 

 
A négy Isteni ék(esség): energia (teremtő és 
pusztító) – rend (rendező elvek) – hang (mint 
a teremtő ige és az örök változás) – öröklét, 
megújulás. 
 

407-409. Avatár Balarám felsorolja a med-
dő utakat, próbálkozásokat, mint: önmaguk-
ban a Védák szószerinti követése, vagy a 

hagyományos-, eredményvágyó áldozatok 
bemutatása, vagy a célérdekű-, viszonos-
ságalapú vezeklések végrehajtása, a miszté-
rium-, vagy misztika követése és leginkább 
a mágia gyakorlása (Istent játszani). Egyik 

sem eredményez felszabadulást, megtisztu-
lást, sőt legtöbb -különösen hiteles vezető 
nélkül- még rosszabb helyzetbe sodor, köny-
nyen a reménytelen sötétségbe visz! 
 

Vezérlő elv az érintetlenség meg-valósítása. 
Együttélés az elrendezett viszonyokkal, 
azoktól nem befolyásolva, békével viselni 

jót-rosszat. 
 
Az egész Bizalmas Tanításon át, azaz a 
MINDEN-tudatban a ’kötelesség’ és annak 
teljesítése a Leg-felsőbb által tanácsolt út az 
igaz lelki törekvők számára.  

 

Az elrendelt helyzetnek megfelelően minél 
előbb megtudni az általános elrendezéseket, 
a természeti törvényeket, az egyén jellegét 
és azok figyelembevételével a szeretet 
jegyében (elvárásnélkülien – örökös 
adásban – részrehajlás nélkül) élni.  
  
személyemnek hódol: akinek a MINDEN 

egyedüli vezérlője, nem reked meg bármíly 
segítők, kapunállók, közbenjárók, bebocsá-
tók szolgálata, hódolata folyamatában. 
 
Reám gondol örökkön: minden mögött és 
mindenben meglátja az istenit. 
 
szeretettel él: a MINDEN-el /Istennel szem-

ben sem támaszt elvárásokat, Tőle sem kér, 
csak ad, minden helyzetben, megkülönböz-

tetés nélkül, nem csak amikor bajban van. 
 

 
402. 

ím ékeim fegyverzetem 
csakrám és a buzogány 

hanghordozó kagylókürtöm 
lótuszvirág míly pompás 

403. 
ezt sem látta senki még így 

hiába sok szertartás 
Véda hangtól lemondástól 

nem teremhet íly látás 
404. 

univerzális formámig 
ember bíz fel nem érhet 
de négykarú alakom is 
csak híveim reménye 

405. 
reménye hogy tán meglátja 

engedve emberképet 
lényeglátón meghódolva 

kitartó törekvéssel 
406. 

Jasra végre béke hullott 
mint Balarám újra vált 
visszatért kétkarú teste 
érthető embert formál 

407. 
kedves Jas én hű barátom 
amit látsz azt más nem ér 

nem hoz ide Véda útja 
áldozás sem vezeklés 

408. 
nem segít a misztérium 
mágia sem megoldás 
egyedül a kötelesség 

és a szív odaadás 
409. 

csak az aki az Én hívem 
s elvárásnélkül adó 

csak az látja formáimat 
ki szeretetben lakó 

410. 
mond Balarám ki kedvesebb 

lakod ki éri előbb 
személytelen fényre vágyó 

vagy személyest kereső 
411. 

az ki személyemnek hódol 
Reám gondol örökkön 

szeretettel él MINDEN-ben 
az a legjobb törekvő 

412. 
de majd egyszer az is megért 

ki csak sugaramnak él 
egyensúlyra törekedve 
személytelen útra lép 



 

 

sugaramnak él: aki a személytelen Isteni 
energiát helyezi előtérbe, tagadva az Ő 
személyességét. 
 

 
érzékinn győz: az a személytelen hitű, aki 

szabályozottság követésével felülkerekedik 
az érzékek késztetésein. 
 
 
csak sokára látják majd be ÉN is ott vagyok 

bennük: a lelki törekvők -járjanak szemé-
lyes, vagy személytelen úton- előbb-utóbb 
belátják, hogy nem létezik energia forrás 

nélkül. Nincs gondolat gondolkodó nélkül. 
Ha nem ebben az életükben, akkor majd a 
következőben. 
 
 
kóbor elméd: az elme szinte fékezhetetlenül 
örökké csapong. 
 

 

tudatosan Énbennem: a MINDEN-tudatú lét 
tisztában van azzal, hogy semmi nincs a 
MINDEN-en kívül, minden a MINDEN-en 
belül helyezkedik el és mint foglalat, min-
dent áthat, Tőle semmi nem független. 
 

 
418-420. Több fokozatot sorol fel Avatár 
Balarám a helyes életről. Mindenki előtt 

nyitva a lehetőség a fejlődésre, bármilyen 
jelleg meghatározottja (jó-szeszély-nemjó) 
bármely osztály által uralt (gondolkodó-ural-
kodó-nyerészkedő-élvezkedő) vagy akárme-
lyik életrendben (tanúló-házas-visszavonult-

lemondott). 1.lehetőség a szabályozott élet-
vitel, amit lehet tudatosan követni, még hit 
nélkül is (a puding próbája…) Keresni és kö-
vetni ami ’jó’ (lelki értelemben, nem ami jól-
esik!!!). 2. lehetőség, ha nem megy a fegye-

lem, akkor az áldozat. Minden felajánlása a 
Legfelsőbbnek; étel, munka, stb. Az őszinte 
törekvők számára megtisztítja azokat az Úr. 

3. lehetőség, ha az áldozat sem megy az el-
várásnélküliség (’szeretet’ első lépése!) Le-
mondás a cselekedetek eredményéről. Vi-
szonosságnélküliség. Testi vágyak lecsen-
desítése. 
 

gyakorlat(nál): tanrendszer, vallás, szellemi 

iskola, stb. 

 
ős tudás: a lél -minden és mindenki lényegi 
lénye- az örök Isteni „szikra” többek között 

teljes tudású. Nincs mit tanulnia. Az általa 
uralt lénynek van felejteni valója, hogy fel-
színre juthasson az eredendő tudás. Minél 
nagyobb mértékű a ’felejtés’ -mentesség a 

befedettségek alól- annál erőteljesebben 
érvényesül az Isteni tudás. A lél tudása is 
csak menynyiségileg kisebb a Legfelsőbbé-
nél, minőségileg azzal megegyező. 

Sokan akar(ták)ják kifürkészni Istent, holott 
csak el kéne mindazt engedni, ami eltakarja 
Tőle a lényegi lényt, a lél-t. 
 
vagy törekvés: tudatos szolgálat. 

 

vagy engedés: nemragaszkodás. 
 

413. 
az ilyen ha érzékinn győz 
egyforma már mindenben 
önzetlen szolgál mindenkit 

ő is elérhet Engem 
414. 

tudd hogy kik ez úton járnak 
küzdelmes az életük 

csak sokára látják majd be 
Én is ott vagyok bennük 

415. 
de akik Rám hagyatkozva 
mindig Reám gondolnak 

nem szenvednek lemondástól 
viselőjük sorsuknak 

 
416. 

az íly alázatos szolgám 
nem hányódik már soká 
megsegítem kerülhesse 
élet s halál körforgást 

417. 
kóbor elméd szegezd Énrám 

értelmed Enyém legyen 
ha ezt teszed teljesen élsz 

tudatosan Énbennem 
418. 

hogyha elméd fékezetlen 
s nem hagy Rajtam csüggeni 

éljél szabályozott létet 
csak jótól fogsz függeni 

419. 
ha nem bírod a fegyelmet 

ajánld minden tettedet 
áldozd Nekem s Én segítlek 

hogy lehessél független 
420. 

ha ez se megy akkor mondj le 
tetteid jutalmáról 

légy önzetlen nem számító 
engedj tested vágyából 

421. 
tudd hogy minden gyakorlatnál 

üdvösebb az ős tudás 
vagy törekvés vagy engedés 

békét hozó lemondás 
422. 

kedvelem azt ki nem gyűlöl 
aki jámbor s önzetlen 

megbocsátó barátságos 
részvétérző s kötetlen 

423. 
egyenlő a kettősség közt 

derűs és odaadó 
Reám ügyel mindörökkön 

elégedett szolgálóm 



 

 

kötetlen: kötődés, kötöttség nélküli. 
 
 
egyenlő: jóban-rosszban, dicsőségben-gyalá-

zatban, kívántban-nemkívántban, stb. 
 

 
Reám ügyel: mindig szem előtt tartja a 
MINDEN-t. 
 
 

gyönyörben érintetlen: ami adatik az iste-
ni/természeti elrendezések folytán, de igaz 
lelki törekvő úgy viszonyul hozzá, hogy ado-

mány amivel élni jó, de vissza semmikép-
pen! Nem érinti meg, nem ragaszkodik hoz-
zá.  A gyönyörből szerzett energia transz-
formálását több iskola hirdeti, de ha az alá-
zat és szolgálat nélküli, öncélú, vagy ered-
ményvágyó, akkor inkább ’nemjó’ talán ha 
’szeszély-(es)’ de nem segít a tisztulásban, 
felszabadulásban. 

 

 
egy az ellen s barát: mindkettőben a lényegi 
lényt, az Isteni lél-t kell látni aki mindenki 
segítője.  
Az igaz barát elfogad, nem akar megváltoz-
tatni, elvárások nélkül szereti barátját. 

Az ellen meg akar változtatni, leginkább 
saját képére, vagy elvárásai szerint kíván-
(na) formálni. 

Mindkét viszony a tanulást segíti. A barát-
ság szabadságot ad, az ellen gondolkodás-
ra, önismeretre késztet. 
 
 

bírja Bizalmas Tanítást: ismeri, követi. 
 
 
örök csatatér: maga a megnyilvánulás, a 
létezés színtere; az egész teremtettség, de 

azon belül minden lény testi önmaga is. 
 

 
lényeg a lél: mindennek van lényege (a leg-
parányibb részecskétől a leg-hatalmasabb 
galaxisig) és mindnek egy-egy különálló, ön-
álló személyes lél képezi lényegét, magára 
öltve az adott létezési forma jellegzetessége-
it, sajátosságait. Minden lél a MINDEN egy-

egy egész- önmagában teljes része, létfor-

májának egyedi alkotóelemei pedig rész-
egészei a lét-formának. 
 

 

mi befödi küzdőtér: a lélt burkoló létforma-

megnyilvánulás, amelyben a változások 
(küzdelmek) lezajlanak 
 

föld: az anyagi megnyilvánulás szilárd 
halmazállapota 

víz: folyékony halmazállapot 
lég: légnemű halmazállapot 

hő: a rezgés, vagy hullám állapot (mint; hő, 
hang, fény, stb.) 
tér: a végtelen tér, ami a lomhább-, 
érzékelhető halmazállapotokat is átszövi 
ész: érzékelés 

értés: értelmezés 

hamis éntudás: testtudat  
 

 
424. 

még jobb aki nem aggódik 
ki nem okoz problémát 

öröm harag s félelem ment 
megőrzi a nyugalmát 

425. 
az is jó ki szenvtelen él 
tiszta gondos vágytalan 

lemond kezdeményezésről 
szeretően elfogad 

426. 
ki nem örvend s nem bánkódik 

gyönyörben érintetlen 
nem csügg semmi eredményen 

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 

429. 
legkedvesebb mégis az ki 

Engem tekint MINDEN-nek 
bírja Bizalmas Tanítást 

rendületlen hisz Bennem 
430. 

mond el Uram mi az anyag 
s mi az örök csatatér 
mi a tudás s ki ismeri 
írd le ezek lényegét 

431. 
tudd meg Jas hogy lényeg a lél 

mi befödi küzdőtér 
aki mindezt felismeri 

annál van a bölcsesség 
432. 

mindezeknek ismerője 
egyedül csak Én vagyok 

ott a tudás ki belátja 
anyagot s tért áthatok 

433. 
halld röviden mi e minden 
hogy születik s miből áll 
hogy változik mint alakul 
nemlét létbe miként vált 

434. 
a védikus szentírások 

mindezt sokszor leírják 
föld víz lég hő tér ész értés 

és a hamis éntudás 



 

 

érzékszervből öt fogadó: szem, fül, orr, 
nyelv, tapintó bőrfelület 

 
öt cselekvő: hang, kéz, láb, végbél, nemi-

szerv 

 
az agy: vagy az elme 

 
érzékszervek tárgya: illat,íz, hang, hő,forma. 

 
mi a tudás: sokan bölcsességként határoz-
zák meg, de a bölcsesség már a megszilárdí-
tott tudás. 

A felsorolt viselkedési-, önfegyelmezési- és 
magatartási formák gyakorlása folytán nyí-
lik lehetőség a lél eredeti teljes tudásának 
felszínre jutására. Tehát a lelki tudás sosem 
kívülről jön! Ez a körülmény is megerősíti 
azt az ajánlást, hogy az igaz lelki törekvő ne 
különböző tanokat-, vallásokat-, szellemi 

közösségeket keressen, remélve, hogy az 
azokkal való azonosulás révén jut majd lelki 

tudáshoz, hanem gyakorolja az ajánlott 
életvezetést.  
Amit nem sorol fel Avatár Balarám, azt ke-
rülni kell, mert nem segíti a lél anyagi burko-
latának csökkenését. 

 
elengedve … asszonyt fiat: ebből is kitűnik, 
hogy a Bizalmas Tanítás eredendően férfi-

akhoz szól, ahogy azt Jas kapta.  

A férfi, hogy teljesítette családos kötelezett-
ségeit -házasságban két gyermeket fölne-
velt, majd útjára bocsátott- engedje el ra-
gaszkodását felesége és fiú gyermeke(i) 
iránt. Leány gyermekről nem szól Avatár 
Balarám… 
 

Mindátható: a Legfelsőbb Személy személy-
telen energiája. 

 
Benne mind… : minden a MINDEN-ben s 
mindet Ő hatja át. 

 
ok s okozat nélküli: a MINDEN az ok és 
minden az Ő okozata, de mivel Ő megszüle-

tetlen így Maga okozat nélküli. Maga Önma-
ga oka. 

 
ezer kar láb… : a MINDEN az oka mozgás-
nak, cselekvésnek, gondolkodásnak, látás-
nak, beszédnek és hallásnak a Tőle működő 
’jó’ ’szeszélyes’ és ’nemjó’ késztetések hatá-
sa alatt létező lél-ek létformáiban. 

 
minden érzék lényege Ő…: az Ő elrendezé-
seinek következménye minden hatás, de Rá 

egyik sem hat. 

 
fenntartó ám kívülálló: úgy tartja fenn a lé-
tezést, hogy Ő maga személyesen nem vesz 
abban részt, Ő az Abszolút Érintetlen. 
 Avatárként ugyan alá-alá száll, de a léte-
zéstől függetlenül. Személytelen energiája 
folytán mégis mindent áthat. 

 
MINDEN-tudat mi látó: a MINDEN a MIN-

DEN-tudat által értelmezhető. 
 

 
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 
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 már mindent 

házat asszonyt fiat rokont 
társaságot kerülve 

441. 
az Abszolút Igazságnak 

töretlen kutatása 
nem kevésbé a MINDEN-nek 

mindenfelett látása 
442. 

de halld most azt mi az mit érts 
mi az mit kutatnod kell 
születetlen Mindáthatót 

MINDEN-t mint a lényeget 
443. 

Benne mind mi által ható 
ok s okozat nélküli 

ezer kar láb fej és szem száj 
összes hangot füleli 

444. 
minden érzék lényege Ő 

mégis érzék nélküli 
fenntartó ám kívül álló 
Őt semmi nem érinti 

445. 
távoli és mégis benn van 

legyen az mozgó álló 
tárgyi tudás föl nem éri 
MINDEN-tudat mi látó 



 

szórtnak tűnik: a sok-sok történést vezénylő 
Felsőbbség cselekvése folytán a MINDEN 
soknak tűnik, de Ők is „csak” az Ő részei, 
mint minden. 
 

Ő teljes: a MINDEN hiánytalan, Önmagában 
teljes. 

 

önfényű Ő sötétségment: a MINDEN min-
denek pompázó forrása, örökké ragyog. 
 
megnemnyilvánult erő: mindig mindenki-
nek csak olyan mértékben nyilvánul meg 
léte, amilyen a személy lelki evolúciós fejlett-
ségi szintje. Teljes ereje felfoghatatlan. 

 
tudás maga: a MINDEN Abszolút. Így az Ab-
szolút tudás is Ő maga. 
 
minden szívben meglevő: a lényegi lény, a 
lél itteni tartózkodási helye mozgó lények 
esetében a szív. A MINDEN személytelen 

energiakénti Mindáthatósága éppúgy a szív-
en át hat, mint a MINDEN parányi szerves 

részét képező személyes lél, Aki az Abszolút 
tudás birtokosa. 
 
anyagban a hevület: az életerő, késztetés a 
mozgásra, változásra. 
 

forma kötőerők révén: a létforma a kötőerők 
állandó mozgása következtében hajlik jó-ra, 
szeszély-re, nemjó-ra. 

 
érdeme rendel: a lelki evolúciós fejlettségi 
szint az előző életek hozománya. A létforma 
oka. 

 

Ő ki enged: a Mindáthatóként mindenben 
jelen lévő MINDEN mindent megenged. Tőle 
a lél s az ember szabad akarata. 
 
Ő ki tanú: mindenről tud. 

 

történést elszenvedő: a MINDEN a lél-ek 
révén, a változásokon keresztül éli meg 
teljességét. 
 
anyag természetét értő: aki érti a megnyil-
vánulás okát, módját. 
 
kötéseket ismerő: aki tud a három kötésről; 

jó – szeszély – nemjó. 
 
ki áthatót bölcsen belát: aki tud a MINDEN 
Mindáthatóságáról. 
 
454-455. a lelkigyakorlat formái: meditáció 
– bölcselet-, tudás művelése – önzetlen 

jócselekedetek – az Isteni Kinyilatkozás(ok) 
hallgatása – szertartásos imádat.   

 
lél és burok: a lél a MINDEN örök megszüle-
tetlen parányi szerves része, Aki az anyagi 
megnyilvánulásban anyagi burkot / lét-
formát / testet magára öltve alkot egy-egy 

rész egészet, vagy egész részt.  
 
’Rész egész’ = valakinek, vagy valaminek az 
önmagában egész része, pl. egy atom, egy 
sejt, egy molekula, egy szerv, stb.  

 
’Egész rész’ = olyan önmagában egész vala- 

446. 
mind e hatás szórtnak tűnik 

mégis egy Ő mint MINDEN 
teremt fenntart pusztít egyben 

bár Ő teljes elhiggyed 
447. 

önfényű Ő sötétségment 
megnemnyilvánult erő 

tudás maga s mit kell tudni 
minden szívben meglevő 

448. 
kedves Jas ím bemutattam 

csatateret és tudást 
azon hívem ki ismeri 

legyőz minden akadályt 
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 

453. 
anyag természetét értő 

kötéseket ismerő 
s ki áthatót bölcsen belát 

annak nincs itt teendő 
454. 

van ki meditációval 
másik mód a bölcselet 

megint másnak önzetlenség 
ami Hozzám elvezet 

455. 
akadnak kik semmit tudnak 

Énrólam csak hallanak 
így érintem meg szívüket 

s imádattól haladnak 
456. 

tudd Jas mindaz ami itt van 
mozdulatlan vagy mozgó 
lél és burok kapcsolata 

anyagvilág alkotó 



 

ki, vagy valami, aki/ami egy Nála 
magasabb fokú lény / rendszer / rendezett- 

 
ség önálló része, pl. egy nép egy tagja. 
Míg a rész egészek mozgástere általában 

behatárolt, addig egy egész rész nagyobb 
szabadságfokkal rendelkezik. 

 
múló anyag: minden anyag keletkezik, ezért 
el is múlik / elpusztul /elhamvad / lebomlik 

 
EGY-ként: a MINDEN EGY, nem-született, 
Önmagában teljes. Őrajta kívül csak az 

egyes lél-ek ilyenek, minden más 

megszületik, felnő, megöregszik és 
elpusztul, legyen az földi lény, vagy égi 
felsőbb irányító Isten, angyal, bárki, vagy 
bármi. 
 
helyes ösvény: a valódi tudás útja. 

 
nem övé a cselekvés: az anyagi burokban 

tartózkodó lél nincs közvetlen hatással a 

burokra, az az Isteni elrendezések folytán 
működő erők közt hányódik (természeti tör-
vények, kötőerők, visszhatás -karma- törvé-
nye, stb.)  

 
ő mégis tiszta marad: a lél az anyagi burok 
fogságában van, míg fel nem szabadul. Mint 
a MINDEN parányi szerves része Ő is teljes, 

mi nem szennyeződik 

Testelhagyáskor a lél még mindig burokban 
marad, csak azok finom fizikai kötöttségek, 
anyagi kötődések és jóvátételi kötelezettsé-
gek. 

 
pompázatos csatatér: a lél személytelen 
energiája által beragyogott burok, mint a tett 
mezeje. 

 
ezen s túlnan világon: a bölcsesség meg-

szerzése nem csak itt ható erény, mint lelki 
fejlődési szint a végleges felszabadulás 
előtti magasabb létezések keretei között is 
hatást gyakorol a lényegi lény, a lél hely-
zetére. A lelki erények sosem vesznek el, 
míg az anyagi tudás, -képesség a test el-
hagyásával a feledés homályába vész. 
 

lényeg lényed feléled: aki e Bizalmas 
Tanítás szavait olvassa, vagy hallja annak 
lényegi lénye derül; burka jó úton jár a 
felszabaduláshoz 
 
nem jössz újabb teremtéskor: aki-nek 
lényegi lénye feldereng az anya-gi burok 

alól, az ha előbb nem is, de a 
megnemnyilvánulást követő újabb 
megnyilvánuláskor már nem kerül ezen 

alsóbb világba. 
 
tőle a test: ezt az anyagvilágot költőien, de 
szemléletesen Anya-világnak is hívják. 

Anya, mint (meg)szülő, akiből a test felépül. 
Ez a burok-, vagy testalkotás a Legfelsőbb 
személytelen energiái által vezérelt termé-
szeti törvények eredménye. Az anyagi test 
az anyagvilág része.  

 
lél meg Tőlem: minden létező lényegi lénye a  

 
457. 

aki mindenben Engem lát 
Mindátható Legfelsőt 

nem a múló anyagra néz 
az a lényeglátó bölcs 

458. 
mert ha látja Mindáthatót 

EGY-ként tudva Ő MINDEN 
akkor sosem téved már meg 

rálép helyes ösvényre 
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 
461. 

teljes vagyok önmagamban 
épp így teljes minden lél 
bármiben is tartózkodik 

nem övé a cselekvés 
462. 

bár az anyag térben lakik 
mégsem érinti meg azt 

lehet lélnek bűnös burka 
ő mégis tiszta marad 

463. 
naprendszert Nap beragyogja 

éppígy tesz a testtel lél 
a létforma általhatott 
pompázatos csatatért 

464. 
ki meglátja különbséget 
lényeg és a test között 

közelebb jut Legfelsőbbhöz 
mert lélt lát anyag mögött 

465. 
kedves Jas én jó barátom 

halld újra tanításom 
ha megérted bölcsen élhetsz 

ezen s túlnan világon 
466. 

e tan biztos menedék lesz 
lényeg lényed föléled 

nem jössz újabb teremtéskor 
s nemlétet is föléred 

467. 
személytelen energiám 

ezen világnak Anyja 
tőle a test lél meg Tőlem 

Aki vagyok mag Atyja 



 

MINDEN egy-egy paránya, akik akkor is 
léteznek, amikor anyagi megnyilvánulás-, 
tehát anyag-, test nem létezik. A lél a lelki 
világból le-le bukik az anyagi világba. A lél 
testelhagyáskor a ’tér’-ben tartózkodik, ami 

már lelki, de anyagi megnyilvánulás idején 
az anyagi létezés foglalata, amiben az 
anyagi létezés van.   

A lél a lény s minden létező magja, lényege. 
 

 

nemjó sötét: hiányzik belőle az értelem 
fénye. 
 
álomban él: nincs tisztában a valósággal. 

 

 

lélhez mostoha: aki figyelmen kívül hagyja 
a lélt, létezéséről sem tud. 
 
 
jó a jóhoz: jó kötésben lévő tanok, társaság, 
cselekedetek, étel, stb. a jót erősíti, tisztulás 

felé visz. 

 
 
szeszély vágyhoz: Örökös csapongás, amit 
mindig a pillanatnyi vágy mozgat. Mint 
gyermek a réten; hol erre, hol arra szalad 
céltalan. 

 
 
nemjó nemtudásba visz: a ’jó’ tisztít a ’nem-

jó’ egyre jobban befed. 
 
 
lél-el örök hadban áll: az anyagi megnyilvá-
nulásba került lél anyagi burka a három kö-

tőerő folyton változó kombinációinak van ki-
téve. Mindig az erősebb hatás alakítja a bu-
rok / test állapotát, viselkedését. 
 
 

lél felragyog: ahogy mérséklődik az anyagi 
burok befedő hatása úgy képes felszínre 

jutni a lél teljes tudása. (Ez nem jelent okos-
ságot, több-, vagy magasabb anyagi isme-
retet!)  
 
káprázat: a lényeg elfedése, nemlátása. 
 
sötétség: tudatlanság a valódi tudás felöl. 

 
testelhagyás: a élő halálának azon állapota, 
amikor lényegi lénye végleg  eltávozik a 
testből. 
 
 
tiszta bölcsek bolygója: olyan megnyilvánu-
lás /szféra ahol tiszta, de még fel nem sza-

badult bölcsek tartózkodnak, egyfajta meny-

nyei „arany-világ” ahol az egykori arany-kor 
jellegzetességei uralkodnak. 
 
 
vágytüzelő: aki folyton a vágy további ger-
jesztésén fáradozik, annak csendesítése 

helyett. 
 
 
ösztönlény: olyan állati/emberi létforma 

amelyben nem a tudatosság a meghatározó. 
 

 
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 
475. 

ha a szeszély uralkodik 
kapzsivá tesz törekvőt 

lángol a vágy kéjre s másra 
nyugtalanság serkentő 

476. 
nemjó mikor erőre kap 

eluralja az elmét 
káprázat győz és sötétség 

még a jónak is testén 
477. 

testelhagyás pillanatán 
mikor jó uralkodik 

akkor a lél tiszta bölcsek 
bolygójára érkezik 

478. 
szeszély győzte újra itt lesz 

vágytüzelő emberként 
nemjó uralt ösztönlény lesz 

kezdheti a legmélyén 



 

 

 

önpusztító tunyaság: olyan szemlélet- és 
életmód, ami a felszabadulás lehetősége-, 
vagy annak esélye helyett a Kali kornak 

megfelelő szellemi- és erkölcsi hanyatlás 
útján halad. Visszatérő kritika a ’normális’ 
gondolkodók részéről a hanyatlás tagadása.  

(’normális’ – értsd: a kor normáinak megfe-
lelő) 
 
 
maradnak: következő születésük is ide 
rendeli. 
 

 
pokol: e földi lét legnehezebb sorshelyzetei, 
vagy a földinél alacsonyabb fejlődési esélyt 
biztosító alantasabb szférák. 
 
 
ki kötések fölé kerül: az olyan érintetlen 
személy, akit nem befolyásolnak a kötőerők. 

 

 
mind csak késztető: olyan erő(k) aminek 
nem kell szükségszerűen engedni, ellent 
lehet állni. 
 
 

megszabadul: már e szenvedésektől teli 
világban képes elkerülni a boldogtalansá-
got. Olyan fokú MINDEN-tudat és elégedett-

ségérzés ami mentes minden anyagitól. 
Mivel mentesült az anyagi vágyaktól és 
késztetésektől, ezért azok nem érintik meg, 
sem létük sem nemlétük nem gyakorolnak 
rá hatást. Érti a lényeget, tudja s maradék-

talanul teljesíti a kötelességét, amivel töké-
letesen megfelel az Isteni elrendezéseknek. 
Olyan, mint az egészséges szervezet egy 
tökéletes sejtje, a szervezet egy paránya, 
ami/aki örömmel végzi szolgálatát s általa 

is a lelki felé halad(hat) ’gazdaszervezete’ 
az anyagi befedettség felől. 

 

 
anyag csak: 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 vál-

tozásra igaz, de a megnyilvánulásra és meg-
nemnyilvánulásra is, mint az emberiség szá-
mára tudni való Abszolút Igazságra. E ket-
tősség természetes része az anyagi megnyil-
vánulás öt durva (szilárd – folyékony – lég-
nemű – hullámjelenség – tér) és három finom 
(érzék – értelem – hamis én-/önazonosság 
/tuda ) megnyilvánulása, amit körülvesz és 

átsző a három kötelék/kötőerő (jó – szeszély 

– nemjó). Mindez emberi léptékkel felfogha-
tatlan sokáig tart, de Abszolút érelemben, 
„csak” a megnemnyilvánulásig.  
 
 
szeretetben fordul Hozzám: az érintetlen 

lelki törekvő a Legfelsőbbhöz is az Isteni 
szeretet szellemében fordul. Elvárásnélkül – 
örökös adásban – részrehajlás nélkül. 

Sosem kér – kötelességteljesítőn szolgál – 
bármilyen körülmények között. 

 
479. 

jótól béke s harmónia 
szeszélytől tévelygő vágy 
nemjótól csak balgaság jő  

önpusztító tunyaság 
480. 

bölcsességet jó szüli meg 
szeszélytől nő kapzsiság 
nemjóval ki barátkozik 
annak sorsa nemtudás 

481. 
emelkednek kiket jó köt 
szeszélyesek maradnak 

akik nemjó uraltjai 
pokol mélyre zuhannak 

482. 
ki kötések fölé kerül 

látja mind csak késztető 
megérti már a lényeget 

alázatos hívem ő 
483. 

érintetlen szintre jutva 
törekvő megszabadul 

földi kíntól késztetéstől 
igaz boldogságra jut 

484. 
mond Balarám hogy ismerszik 

ki kötésen felüljut 
hogyan él ő mint cselekszik 

s mitől van hogy mindent tud 
485. 

tudod Jas ki megszabadult 
minden ragaszkodástól 

jó szeszély s nemjó is mindegy 
ha van ha nincs az is jó 

486. 
érintetlenséget ki ér 

tudja hogy mi mitől van 
derűsen él kötések közt 
tudja mindez anyag csak 

487. 
egy bánatban és örömben 
föld kő arany egyre megy 

nem tart távot nem vonzódik 
mindennel elégedett 

488. 
neki egy barát és ellen 

nem törekszik semmire 
róla mondják túljutott már 

mind a három kötésen 
489. 

ilyen hívem nem követ mást 
csak mi kötelessége 

szeretetben fordul Hozzám 
Aki vagyok a MINDEN 



 

mi mindent mozgat: mindennek oka a MIN-
DEN, közvetlenül, vagy energiái- és elrende-
zései-, valamint lél parányai által s Őbenne. 
 

 

fennen visel gyökeret: a létezés nem innen 
való, nem anyagi, fentről a lelki világból jő. 

Az anyagi megnyilvánulás a végtelen lelki 
világ egy parányi szférája, ami abból táplál-
kozik, mint fa az AnyaFöldből. 
 
 
ágai meg itt: az anyagi létezés éppoly szer-
teágazó, mint a gyökérzet, de míg a gyökér-
zet égi, addig az ágak evilágiak. 

 
ének minden levele: a Védák által megéne-
kelt sokszínűség. Véda dal a levél, ami a 
Nap által „fotoszintetizál”. A Nap a MINDEN 
központi megnyilvánulása Naprendszerünk-
ben. 
 
 

492-495. a létezés szimbolikus fája a meg-

nyilvánulás összetettségére utal, annak le s 
föl törekvéseivel, amit a három kötelék táp-
lál. E fa egyre csak hajtja rügyeit, ami a lé-
nyek érzékeit állandóan ingerli. Minél erő-
sebb egy-egy érzéki kötődés, annál jobban 
köti gúzsba annak „indája” az élőlényt. 

Anyagi szemléletmóddal a létezés ilyes volta 
nem értelmezhető, de aki eléri az érintetlen-
séget, az képes ledönteni a lényegi lény fel-

színre jutása előtt tornyosuló gátakat. Meg-
nyílik kinek-kinek az ösvény a Forráshoz, 
ami egyben a Végcél, a MINDEN.    
örök szférám: a végtelen lelki világ, ami 
önfényű. 

 
 
meg nem téved: aki a MINDEN bizalmas, 
legbensőbb szférájába jut, az már nem esik 
le soha. 

 
bensőm szolgál fészkéül: a lél célja, Végáll-

omása. 
 
 
örök csata: e megnyilvánulás sajátja, hogy 
az ember öt érzéke (hallás, látás, ízlelés, 
szaglás, tapintás) és téves testtudata, min-
den testetöltéskor beburkolja lényegi lényét, 

a lél-t. Az igazi önazonosságtudat a lelkiis-

meretben nyilvánul meg, ami az előbbiekkel 
hadakozik örökkön. 
 
 
burkol új alakot: az előző életek hozomá-
nyai  / szerzeményei az új testre is rátele-
pülnek. Avatár Balarám itt utal rá, hogy ha 
az anyagi „érdemek” ugyan mulandóak is, 

de az el nem engedett kötődések, a jóvá 
nem tett-, le nem dolgozott tettek következ-
ményei életről-életre továbbadódnak. Nem 
igaz a csecsemői tisztaság, hisz a lél magá-
val hozza az előző „illatokat” melyek hat-
nak. 
 

 
tudó érti a lélt: Első lépés, hogy tud róla, 
nem hiszi, tudja! Második, hogy gyakorolja 

is a tudást. 

 

 
490. 

Tőlem jő mi mindent mozgat 
köteléket és létet 

Bennem mindnek foglalatja 
szeretet és örök rend 

491. 
tudd Jas 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 fordított fát 
földi ész meg nem érti 
érintetlenség fejszéje 
csak az ami ledönti 

494. 
ezután keresd az ösvényt 
mi már nem fordul vissza 

fogom kezed s úgy vezetlek 
forráshoz mi szín tiszta 

495. 
mikor nincs már kéj s vágy gőg félsz 

nincs kötődés semmihez 
rossz társulás szintúgy múlté 

itt a végcél Énbennem 
496. 

örök szférám ragyogása 
nem Nap Hold vagy tűz fényű 

ki oda ér meg nem téved 
bensőm szolgál fészkéül 

497. 
e világban lél parányom 

anyagot ölt magára 
öt érzékkel s tévképzettel 

kerül örök csatába 
498. 

testelhagyást követően 
mind burkol új alakot 

visszhatásként továbbviszi 
mint szél virág illatot 

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 



 
tudást bíró: aki ismeretekkel rendelkezik az 
Abszolút Igazságról, amit a Bizalmas Taní-
tás is körülír. 

 
oktalan lét: olyan létezés, amikor a lél ’gaz-

dája’ a test, tudatlan az okok felől. Oktalan 
≈ ok(ok) ismerete nélküli. Nincs lényeglátás. 
Állatias. 
 
Nap…Hold…tűz…: a férfiúi kiáradó forrás 
és a női befogadó visszfény személyes hát-

tere, míg a tűz mint a Legfelsőbb Személy 
személytelen megnyilvánulása a hullámje-
lenségben. E megnyilvánulásban így van. 

 
létlényegként áthatok: lényegileg minden 
létezés „élő”, amennyiben mindennek lél a 
lényegi lénye, amit mindig kísér a MINDEN 

kisugárzása. 
 

Holdtükörrel: a növények gyarapító, igaz 
éltetője -a fotoszintézisen túl- a Hold tükröz-
te Nap-sugárzás.  
 

ki s be járó életlég: a tiszta belégzés és a 

tisztító kilégzés. 
 
négyféle étek: 1. rágható 2. nyelhető 3. nyal-
ható 4. iható. 
 
minden szívben benne vagyok: a lényegi 
lény tartózkodási helye a szív. 
 

lél kétféle: a lél igaz lelki otthonán csalhatat-
lan, míg a külső lelki szférákban és a külön-
böző megnyilvánulásokban esendő. Tehát a 
megnyilvánulásba került lél-ek között nincs 
csalhatatlan! 
 
hármasvilág: felső – középső – alsó világok e 

megnyilvánulásban.  
Felső ≈ mennyei, középső ≈ mint pl. a Földi, 

alsó ≈pokol bolygók világa. 
 
Értem van és Általam: minden az önmagá-
ban teljes MINDEN-ért és -mint „Tőle semmi 
nem független”, értsd- Tőle van. 
 

Legfelsőbb örök boldog telt tudású: a MIN-
DEN örök, örökké boldog és teljes tudású. 
Ilyen minden lél, amikor leveti anyagi bur-
kát.  

Aki örök, annak nincs sem születése, sem 
halála.  
Aki örökké boldog, annak nincs hiányérzete, 

tehát teljes.  
Aki teljes tudású, annak nincs már mit 
megtudnia, hisz tud mindent. 
 
nem lesz esendő: aki megvalósítja a Legfel-
sőbb MINDEN-ségéről szóló tudást, az fel-

szabadul és olyan lelki szférába kerül ahol 
már nem lesz esendő. 

 
511-513.: azokat az erényes tulajdonságo-
kat sorolja fel Avatár Balarám melyekkel ha 
nem is rendelkezik eredendően egy lelki 
törekvő, figyelmes életvezetéssel megvalósít-
hatja mind.  
Talán a félelemnélküliség az egyik legnehe-

zebb feladat, hisz a testtudatú ember nem 
csak testi épségét, de javait, tekintélyét,  
 

 

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 
Holdtükörrel növényeket 

életnedvvel éltetek 
504. 

Tőlem van erjedés hője 
ki s be járó életlég 

tüze vagyok emésztésnek 
mi négyféle éteké 

505. 
minden szívben benne vagyok 

tudás emlék feledés 
upanisad szerkesztője 

ismerője és a cél 
506. 

létezésben lél kétféle 
csalhatatlan s esendő 

aki itt van mind esendő 
csalhatatlan le nem jő 

507. 
lél fölött van Mindátható 
ki Legfelsőbb személye 
öröklétű s fenntartója 
hármasvilág egésznek 

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 

510. 
tudd Jas ez volt legbensőbbik 

tanítások tudása 
aki érti meg nem téved 
bölcsen esd Énutánam 

511. 
elsorolom halld barátom 

milyen Isten embere 
félelem ment tiszta éltű 

bölcselet a kenyere 



elért helyzetét és még sok más dolgot, körül-

ményt félt, mint ha azok csak saját érdeme-
ken alapulnának, vagy csak személyes fá-
radozások következményei lennének. Nem 
kisebb teendő a ’tisztaság’ megvalósítása, 
ami szintén nem puszta tisztálkodásról szól. 

Alig akad lelki törekvő aki e téren pl. a tiszta 
gondolatok élője. Mennyi elszántság és ki-
tartó szabályozottság kell ahhoz, hogy a 

különböző tanok, társaság, étel, munka, 
környezet stb. ne idézzen elő tisztátalan 
gondolatokat.  
 
Te és néped: Jas és az ős jászok Isteni „jár-
mot” terhet/feladatot kaptak. Megkapták az 
Abszolút Igazságról szóló Bizalmas Tanítást. 

Nehéz teher az Igazság tudatával élni. Tudni 

az elkerülhetetlent, mégis híven szolgálni a 
Legfelsőbb szent elrendezését. A jász külső-
leg komor, konok, pedig belül csendesen de-
rűs és elszántan szolgáló. Hű Urához. 
 
démoni: akiben a ’nemjó’ a meghatározó. 
Számuk napról-napra nő. 

 

mi jó s mi nem: aki „csak” e Bizalmas Taní-
tást olvassa figyelmesen a leglényegibb 
követendő cselekedetekről és magatartásról 
tudomást szerez, de azok gyakorlása, kitar-
tó követése révén fel-fel sugárzó Isteni lél 
ami világosan megmutatja a ’jó’-t. 
 

aljadék: erkölcsileg az emberiség alja, akik 
élharcosai a hanyatlásnak. 

 
nincs is Isten hirdetik: nagyobb csoportjuk 
a materialisták, akik szorgosabbak a ha-
nyatlás előmozdításában, mint a személy-
telenhitűek. 

 
csak a kéj: a testi élvezetek. 
 
élveteg lét: a testi élvezetek hajszolói s akik 
javakat, hatalmat, hírnevet is hajszolnak. 

Kali jugában ez a ’normális’. Igaz lelki törek-
vő más utat keres és követ. ’Nemnormális’ 

 
ők is Isten teremtményi: nem valamifajta 
Istentől független ’gonosz’ művei ők. 
 
állatias élet: az elmebeli és a testi szeszé-
lyek kényszere alatt élők életvitele. Valódi 
ösztönlények.   

 

vágyhajtók: akik egész életét a négy vágy 
(élvezet – javak – hatalom – hírnév) vezérli, 
meggondolatlanul. 
 
vágyuk mind kiélni: vannak iskolák is me-
lyek azt hirdetik, hogy előbb minden vágyat 
ki kell élni, majd attól megcsömörlött „jógi” 

letudva a helytelenséget „megtisztul”. Sú-

lyos tévedés! Avatár Balarám megmutatta, 
hogy a lemondás is az isteni része. A sza-
bad akarat a meg nem tevést is magába 
foglalja. ’Isteni’, akiben egyszerre van jelen 
az erő, tudás, szépség, gazdagság, hatalom 
és lemondás. 
 

a pénz az Isten: a jelen kor fő eszménye. 
Majd aki eléri elkezdi/folytatja az élvezet-
vágy, a hatalomvágy kiélését, de legbecse-

sebb számukra, ha mindenki tud róluk (hír-
név – vagy egyszerűen a hiúság). 

 
512. 

mindig adó áldozatos 
szent szavakat kutató 

önfegyelmes igazmondó 
jámbor példát mutató 

513. 
egyszerű és béketűrő 
szerény könyörületes 

kedves szorgos irigység ment 
hibát soha nem keres 

514. 
hallj az istentelenről is 
mi az mit kerülni kell 

dölyf düh vadság képmutatás 
dőreség és fennhéj kedv 

515. 
isteniek Hozzám visznek 

istentelen kárhozat 
tudjad Jas hogy Te és néped 

Istentől kap jármokat 
516. 

kétfélék a teremtmények 
isteniek s gonoszok 

isteniről bőven szóltam 
halld most azt kik nem azok 

517. 
démoni kit nemjó ural 

nem tudja mi jó s mi nem 
tisztátalan tiszteletlen 

igaztalan az ilyen 
518. 

aljadékok hitetlenek 
nincs is isten hirdetik 

csak a kéj s az élveteg lét 
minek hódol mindenik 

519. 
ők is isten teremtményi 
romlást végzők hadai 

lényegi lényt gúzsba kötik 
nincs ki innen 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 



 

 
 
hatalmas és tökéletes: minél hatalmasabb, 
annál tökéletesebbnek és tévedhetetlennek 
tudja -gondolja- magát. 

 
 
nemes ősök sarja: a Kali juga (szellemi és 

erkölcsi hanyatlás kora) több mint ötezer éve 
kezdődött, kétszáznál is több generáció élt 
már azóta s a „nemesség” rég csak hírből 
ismert. Mai értelmének köze nincs ’nemes’-
séghez, nem kutyabőr dolga! 
 
 

megkülönböztetés: képesség ál és való kö-
zötti különbségtételre. 
 
 
áláldozat: olyan adakozás, áldozat és áldo-
zatvállalás, ami hamis és képmutató.  
 
 

vallásosság: vallási folyamat követése, val-

lási rend(szer)be tagozódás. Formalitás. 
 
 

démonikus anyaméh: olyan szülő anya építi 
fel testét, olyan jellem gyakorol rá meghatá-
rozó anyagi hatást, aki/ami nem a tiszta, 

nem igaz lelki útra vezet.  
Lehet az ilyen szülött a legbigottabb isten-
hívő, belül olyannyira befedett lényegi lénye, 

hogy akár több életen át sem képes helyze-
tén javítani. Javítani az képes akiben van 
megkülönböztető képesség. Különbséget tud 
tenni ál s való között, örök és mulandó 
között. A démonikus szülöttek erre nem 

képesek.  
A lényegi lény, a lél a hímivarsejten át érke-
zik, a magot adó apától. Aki testet ölt rá, az 
az anyai/anyagi petesejt.  
A jelen kaotikus korban a férfi-nő szerep is 

összekeveredett. Számosodik a nőivarú fér-
fiak (férfi lélek női testben) de éppígy a hím-
ivarú nők száma is (női lélek férfi testben) 

mindez nem nemi identitás probléma! 
Szereptévesztés!    
 
 
mindhárom oda vezet: aki nem képes meg-
szabadulni a kéjkésztetéstől, a haragtól és a 

kapzsiságtól, annak elkerülhetetlen a pokol-

szféra. 
 
 
aki kerüli…találkozhat Énvelem: aki kerüli 
a kéj, harag és kapzsiság késztetését, an-
nak jó esélye van arra, hogy megtapasztalja 
az Isteni gondviselést. (feltételes módban 
van!) 

 
 
szeszélyt jobbnak véli mint a szentíráso-

kat: „szentírások’ alatt értsd: az Abszolút 
Igazságról és a MINDEN-hez vezető, lél-
tisztító tudás útjáról szóló tanításokat! A 
szeszély a gyermeki életvezetés, mindig a 

pillanatnyi hangulat szerinti „őszinte” élet.  
A lelki törekvőnek fel kell nőnie! 
 

 
 

 
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 

531. 
pokol szféra három kapus 

mindhárom oda vezet 
kéj harag és kapzsiságból 

jutni másra nem lehet 
532. 

aki kerüli e hármast 
annak üdvös élete 

amely úton így elindul 
találkozhat Énvelem 

533. 
tökéletlen boldogtalan 
céltalanul bolyong csak 

aki szeszélyt jobbnak véli 
mint a szentírásokat 



 

 

ki ugyan hisz: sok-sok hívővel vagyunk kö-
rülvéve, de ők többnyire csak a vallásossá-
got-, vagy a pillanatnyi egzisztenciális érdek 
vezérelte formális valláskövetést gyakorol-

ják. Hitük nem tudás alapú, így a szabályo-
zó elvek követése sem kérhető rajtuk szá-
mon. Nem ismerik, vagy ha hallanak is róla 

értetlenül állnak a szabálykövetés előtt, 
mert nem értik. Ösztönlények. Mikor milyen 
hatás alatt vannak; olyanok. 
 
 
erő ami mozgató: a három kötőerő közül 
amelyik a meghatározó. 

 
 
mutasd hited s tudod ki vagy: tárgyilagos 
gondolkodó túljut a tisztán érzelmi alapú, 
értelemmentes vallásosságon. A csak hit 
alapon élőtől nem várható tárgyilagosság, 
így magáról sem képes valós képet látni. 
Nem érti, nem tudja mi ’jó’ mi ’nemjó’ s mi 

az hogy ’szeszély’-es. Akiben őszinte vágy 

van az igazság megismerésére és lelki evo-
lúciós szintje* is megengedi, az meg fogja 
találni a számára szükséges és elégséges 
ismeretet. Lásd B.T. 531-532. Avatár 
Balarám maga jelenti ki, hogy aki „csak” 
(már ha) mentes a kéj, harag és kapzsiság 
vétke alól az lelki útján találkozhat a Legfel-

sőbbel. Itt semmiképpen nem valamifajta 
„jelenésre” kell gondolni!!! Az Úr „meglátá-

sához” megfelelő „szemre” van szükség, ami 
értelmi és nem spirituális képesség és nem 
vizuális folyamat! A jelenéseket „látók” 
saját elméjük foglyai. Képzeteik kivetülését 
vizionálják.  
* a lelki evolúciós fejlettségi szint az előző és 

jelen életben felhalmozott lelki értékek 
együttese + a „levetkőzött” anyagi kötöttsé-
gek nyújtotta tisztulási mértéke a lényegi 
lénynek, a lél-nek. Ki milyen fokon tisztult. 

 
 
541-544: a három kötőerő (jó – szeszély – 

nemjó) végigkíséri e megnyilvánult anyagi 
világot. Mindhármat Abszolút értelemben 
kell vizsgálni. A relatív, „korszerű” szemé-
lyes- és /vagy csoport érdekeken alapuló jó, 
vagy nemjó távol áll az Abszolút Igazságtól. 
A valódi ’jó’ Isten felé visz, azaz tisztít, men-

tesít az anyagi kötöttségektől. A ’nemjó’ itt 
tart, visszahúz, tovább szennyez. A igaz lel-

ki törekvő nem itt kíván berendezkedni, 
ezért a tisztulásban, fejlődésben hátráltató 
körülményeket kerüli, míg a segítőket keresi 
és szorgosan gyakorolja. („Ki mivel dolgozik 
attól sározódik’)   
A szeszély, vagy szenvedély veszélyes! So-
sem tudni, hogy a ’jó’ vagy a ’nemjó’ felé so-

dor, csitítani kell, mert hasonlatos a vágy-

hoz, ami olyan mint a tűz; mennél jobban 
táplálják, annál jobban ég!  
 
 
áldozatból az jó…: az áldozat itt nem 
egyenlő a különböző áldozati szertartások 
bemutatásával. Olyan önzetlen cselekvés-

sor, ami hely-idő-körülmény szerint a köte-
lesség végrehajtásából áll.  

 
 

 
534. 

vedd e Bizalmas Tanítást 
s kövesd kötelességed 

tedd ezt s meglásd Jas barátom 
segítenek intelmek 

535. 
mond Balarám mi van azzal 

ki ugyan hisz mégsem lát 
szabályozást elkerüli 

jón szeszélyen nemjón áll 
536. 

tudd Jas hit is háromféle 
jó szeszélyes és nemjó 

olyan a hit kiben melyik 
erő ami mozgató 

537. 
olyan vagy milyen a hited 
az meg kötésektől függ 

mutasd hited s tudod ki vagy 
tudod mi van legfelül 

538. 
három féle felsőbbség van 

miként hit és ember is 
jó a jókat szeszély szenvet 

nemjó gonoszt keresi 
539. 

van ki testét sanyargatja 
túl szabályzó elveken 

kapzsi álnok vágyat szító 
szenvedélyben hentereg 

540. 
démonikus gonosz pára 

egyre gúzsba köti lélt 
ám azon túl Engem is bánt 

mint ki áthatom a lényt 
541. 

háromféle adomány van 
háromféle étel is 

éppen úgy az áldozatok 
mint ki szabályt követi 

542. 
jó az étek amikor friss 

ízes egészséghozó 
boldogító tiszta lédús 

éltető s erőt adó 
543. 

szeszélyes ami keserű 
sós savanyú vagy forró 
száraz csípős betegítő 
nyugtalanságot hozó 

544. 
nemjó ami állott túlfőtt 
tisztátalan vagy büdös 

ízetlen vagy mástól hagyott 
tudatlannak ha üdvös 



 

 
Kinek-kinek, más-hol, máskor, más körül-
mények között más a kötelességteljesítés 
módja. Íráskövetés ≈ a MINDEN-tudat aján-
lásainak eredményvágy nélküli követése. 

Más folyamat, más ’írás’. 
 
dicsfény hajtott: a dicsősség, hírnév érde-

kében végzett cselekvés. 
 
 
547. ’nemjó’ kötelékében van, aki nem ada-
kozik, nem követi a lelki törekvésben aján-
lott szabályozó elveket, nem ajánlja fel az 
ételt elfogyasztás előtt, nem ismétli a szent 

neveket: 
Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari. 

 
áldozat: -itt- önzetlen cselekedet. 
 

fegyelmezés: tudatos cselekvés. 
 
egyszerűség: a feltétlenül szükségszerű min-

denben. 

 
tisztaság: gondolati-, testi-, magatartásbeli-, 
társulásbeli-, és a beszéd tisztasága. 
 
önmegtartás: nem engedni a szeszélynek, 
szenvedélynek. 

 
sosem ártás: erőszakmentesség, tartózko-
dás minden élet kioltásától és annak ered-

ményétől. Vegetáriánus. 
 
Felsők s mester imádás: égi felsőbbségek és 
a Tanítók tisztelete. 

 
nem bántás: mondj igazat, de soha ne 
mondj ki kellemetlen igazságot.  
 
három fegyelmezés: 548-550. 
 

merő szeszély: aki kérkedik szabályozott 

életvitelével, sőt azért még megbecsülést is 
elvár, az képmutató, a szeszély kötőereje 
alatt áll. Az ilyen szeszély /szenvedély a 
’jó’-ság ellen hat.  
 
 
testét vagy mást sanyargató: az önfenyítés 
egyenlő a teljes tudatlansággal. Az ilyen 

személy nincs tisztában a test mibenlétével 
és a kötőerők-, valamint az emberi osztályok 
mibenlétével. Aki e „szigort” másokra is, 
vagy csak másokra ha kiterjeszti, akkor a 
legrosszabbaknál is sötétebb. Nem elég, 
hogy tudatlan, de még zsarnok is! Távol áll 
a ’jó’-ságtól! Az úgynevezett vezeklő rendek 
és -gyakorlatok a ’nemjó’ kötelékbe tartoz-

nak és abban is tartanak. 

 
 
szeretettelt ragyogás: amikor felfénylik az 
Isteni szeretet = elvárás-nélküli örökös adás, 
részrehajlás / megkülönböztetés nélkül. De 
ez a megkülönböztetés-nélküliség nem 

egyenlő a megkülönböztető képesség hiá-
nyával! Az igaz lelki törekvő, aki ismeretek-
kel rendelkezik az Abszolút Igazságról, az 
tudja, hogy mikor van a „jókor s jónak”.   

 

 

 
545. 

áldozatból az jó amit 
kötelességtudat hajt 
követni az írásokat 
jutalmat se akarva 

546. 
dicsfény hajtott eredményvágy 

szeszély fűtött áldozás 
aki így tesz földhöz ragad 

nem érinti tisztulás 
547. 

nemjó áldozat mi fukar 
szabályokat kerülő 

senkinek sem ajánl ételt 
szent szavakat se zengő 

548. 
halld Jas mi a fegyelmezés 

egyszerűség tisztaság 
önmegtartás sosem ártás 
Felsők s mester imádás 

549. 
beszédnek is van fegyelme 
igazmondás nem bántás 

kedvesség és legfőbb téma 
e bizalmas tanítás 

550. 
fegyelem a gondolatban 
kevés beszéd derűs kedv 

kitartás és önuralom 
békességbe merülve 

551. 
ki e három fegyelmezést 

önzetlenül követő 
viszonzásra nem gondolva 

jó az ilyen törekvő 
552. 

önszigorát mutogató 
megbecsülést áhító 

képmutató merő szeszély 
jóság ellen lázító 

553. 
testét vagy mást sanyargató 

s azt vezeklésnek hívó 
merő sötét és tudatlan 

ilyen személy bíz nemjó 
554. 

hely idő s körülmény szerint 
jókor s jónak adomány 

tudd a jóság éltetője 
szeretettelt ragyogás 

555. 
de akinek adománya 
viszonosság alapú 

vonakodó és számító 
szeszély tartja azt rabul 



 

 

sötétséget álmodik: azt képzeli, hogy az ok-
talan, tudatlan „jótékonykodás” előbbre vi-
szi. Nagyon nehéz tisztán látni, ezért elke-
rülhetetlen a tudatos és szabályozott élet-

vezetés, mely állapotban a döntések megho-
zatalában a lél teljes tudása is megsegíti az 
őszinte lelki törekvőt, a lelkiismeret formá-

jában. Akinek nagyon befedett lényegi lé-
nye, annak a „lelkiismeretnek” képzelt belső 
késztetése hamis. 
 
OM : igen, a teremtő ige. 
 
TAT : ez. Ami van, maga a létezés. 

 
SZAT : jó. Ami a ’jó’ kötésében van. 
 
a Teremtő: a MINDEN teremtő aspektusa, 
egyfajta (megnyilvánulási) formája. 
 
557. a MINDEN teremtő aspektusa az „om 

tat szat” kinyilatkozással jelölte a Lelki 
Tanító(ka)t, a ’jó’ áldozatokat s így alkotta 

meg a Védikus szentírásokat. 
 
hív = hű, ami hiteles tanítás. 
 
így jó: a MINDEN-től és az Ő szent akaratá-

tól semmi nem független, így bármi történjen 
is, Ő arról tudatos.  
 
ASZAT: nem jó, ami a ’nemjó’ kötelékében 

van.  
 
úton tart Hozzád: számtalan út vezet a Leg-
felsőbbhöz, de nem minden út! Sok út vezet-

het jobb világokba, jobb születésekhez, de 
igaz lelki ember számára sem a mennyei 
bolygók, sem a jobbcsaládba születés nem 
cél.  
A MINDEN-tudat követői jól tudják, hogy 
„…ezt is meg kell lél-nek élni hátha eszmél s 

feléri – csak feléri egyszer végre nem ez az ő 
ott-hona – ezért kellett nemes időt kö-vetni a 

botornak” B.T. 5-6.  
Ez a világ és ebben az emberi létforma kivé-
teles lehetőség a tisztulásra, emelkedésre, 
felemelkedésre. A mennyei világból nem 
vezet felfele út, csak le mert az sem végállo-
más. Innen ugyan van lejjebb, de az nem a 
lelki emberek útja.    

 
vágykésztetést hárítani: a vágy mindig van. 
’Jó’ ’szeszélyes’ és ’nemjó’. A tudatos le-
mondás a kedvezőtlen vágyak elhárítására 
törekszik. „kerülni a bajt, lecsendesíteni a 
zajt…”  
Nem kell versenyezni. Nem kell mindig, min-
denkinek a csatába menni. Az ős jászok 

csatába mentek, oda vesztek. Teljesítették 

kötelességüket. Balarám elkerülte a harcot. 
Bemutatott egy kötelességteljesítést. 
 
 
vezeklés: itt egyfajta lemondás, önszabályo-
zás, elfogadása a megpróbáltatásoknak. 
Hideg, meleg, éhség, szomjúság, stb. testi 

megpróbáltatás viselése.  
Az ős jászok -sok más nomád néppel együtt- 
szép példáját mutatták be a megpróbáltatá-

sokkal szembeni közömbösségnek.  
 

  

556. 
aki pedig tiszteletlen 

rosszkor rossznak áldozik 
nemjó ahogy alamizsnál 

sötétséget álmodik 
557. 

OM TAT SZAT szólt a Teremtő 
„igen ez jó” imígy van 
jelölt papot s áldozatot 

Védákat így alkota 
558. 

lelki ember OM-al kezdi 
áldozást és adományt 

önfegyelmet hív tanítást 
ahogy a Védákban áll 

559. 
TAT zeng egyre áldozáskor 

adás gyakorlás során 
önszigorban fegyelmesen 
viszonzásra nem vágyván 

560. 
tudd Jas SZAT a merő jóság 

létezés vagy ami van 
teremtetett tehát így jó 

MINDEN így akarta azt 
561. 

áldozat és önfegyelem 
vagy az adás szintúgy SZAT 
jó az hisz szent kötelesség 

törekvő mást nem akar 
562. 

áldozat vagy önfegyelem 
adás hit nélkül üres 

itt és túlnan egyként ASZAT 
nemjó így hát kerüljed 

563. 
mond Balarám mi lemondás 

és mond mi tartózkodás 
mit kövessen lelki ember 
mikor úton tart Hozzád 

564. 
tudod Jas a vágykésztetést 

hárítani lemondás 
eredményvágy elhagyása 

az pedig tartózkodás 
565. 

van tanítás olyan is mi 
cselekvést eltanácsol 
másik adást jóvátételt 
áldozást mind ajánló 

566. 
halld Jas jászok öreg bölcse 

ami lemondásról szól 
három féle miként minden 

jó szeszélyes és nemjó 



 

 
A legújabb világi tudományos kutatások 
kimutatták, hogy az emberiség intelligen-
ciáért felelős génállománya romlik. Igazolja 
a védikus bölcsek álláspontját, miszerint a 

jelen korban, a Kali jugában nem csak erköl-
csileg, de szellemileg is hanyatlik az emberi 
faj. Hiába a magas technikai fejlettség, esz-

közök nélkül az ember szinte halálra ítélt.  
A nagy váltás a nomád létről a letelepült 
életmóddal történt áttérés volt. Míg a vadá-
szó-gyüjtögető életmód igen magasfokú in-
telligenciát kívánt meg a túlélés érdekében, 
addig a „fejlődő” letelepült civilizációk követ-
kezetesen útjába állnak a természetes kivá-

logatódásnak. Általánossá vált a testtudat, 

a test mindentől való megóvása. Hidegtől, 
melegtől, éhezéstől, szomjúságtól, stb. És ez 
a folyamat nem áll meg, sőt… Az ős jászok 
egykor -egy nemesebb korban- letelepült éle-
tet folytattak, de a jelen kor beköszöntével 
Jas és a Bizalmas Tanítás követői nomáddá 
váltak.   
 

 
eredményvágy nélkül: nem vágyni az 
eredmény személyes következményére. 
Eredmény minden változtatást követ, így 
mivel tétlen senki nem lehet, ezért a köteles-
ség végzésével és az eredményvágy elha-
gyásával az őszinte lelki törekvő tökéletes 

része lehet az elrendezéseknek. Érintetlenül, 
azaz nem szennyezve tovább a lélt.    

 
 
három féle díj: kedvező – ’jó’. kedvezőtlen – 
’nemjó’, kevert – ’szeszély’.  
Más megközelítésben ha a „díj” a halált 
követő helyzet, akkor a szavak eredeti 

jelentése, mint kedvező következmények, 
kedvezőtlenek, vagy pedig kevertek 
 
 

öt ok…: 1. hely és körülmények 2. a cselek-
vő maga 3. az érzékek (szervein keresztül 
szerzett behatások, benyomások; látás, 

hallás, szaglás, ízlelés, tapintás) 4. a cselek-
vő egyéni törekvése, akarata 5. a Mindátha-
tó révén a Legfelsőbb elrendezése(i).     
A „tudás elemzői” -mármint akik védikus 
alapon gondolkodnak- néha kivonják a sza-
bad akarat következményeit okfejtéseikből s 

mintegy marionettbábunak tekintik az em-
bert az „okok” kényszerében. A MINDEN-

tudat a szabad akaratról is tudatos és a 
tudatos létről is. 
 
 

576: az öt ok, az öt késztető(-tés), ahol 1. a 

körülmények-meghatározta személyes hely-
zet 2. a hamis önazonosságtudatú személy 

3. az érzékek sugallta késztetés 4. az egyéni 
akarat, amit a személyes vágyak gerjeszte-
nek 5. az Isteni elrendezések, mint egyéni 
sors. 
 
 

mit sem lát…: az az „öntudatos” személy, 
aki mindenek okaként ön-magát és 
személyes vágyait, törek-véseit, képességeit 

hiszi /gondolja, az mit sem tud a valóságról. 
 

 
567. 

áldozást és adakozást 
vezeklést tartani kell 
lelki törekvőnek erről 
lemondani nem lehet 

568. 
tudd hogy ezen jótanácsot 
nem csak hogy követni kell 
de úgy üdvös ha lemondó 

kötelességszerűn tesz 
569. 

kötelesség elrendezett 
azt megszegni bíz nemjó 

ezért mindig tedd mi dolgod 
törekvőnek az való 

570. 
aki véli fáradságnak 
kötelesség megtételt 

félti testét lemondástól 
annak útja szeszélyes 

571. 
az ki eredményvágy nélkül 

végzi dolgát serényen 
kötelességteljesítőn 
jó úton jár elérhet 

572. 
jó kötésben él ki szorgos 

kellemetlent is végez 
kívántért sem rajong ő már 

tudja kötelességet 
573. 

lemondani mindenekről 
testetöltött képtelen 

ezért hát az eredményvágy 
az amit elhagyni kell 

574. 
az aki vágyón cselekszik 

háromféle díjat lel 
kedvezőt vagy kedvezőtlent 

netán pedig kevertet 
575. 

öt oka van cselekvésnek 
ők az örök késztetők 
kik a tudás elemzői 

egyre csak ezt hirdetők 
576. 

helyzet és a hamis énkép 
érzék ami ösztökél 

vágykésztette törekvések 
sors ami elrendezés 

577. 
helyeset vagy helytelent tesz 

ember oka mindnek ez 
legyen az tett csak gondolat 

vagy akár a beszédje 



 
éntudattól mentes: aki tisztában van lénye-
gi lénye kilétével, aki nem a testi-, vagy az 

elmebeli valója. 

 
harcosként akár ha…: az igaz harcosok 

meghatározóan az ’uralkodó’ emberi osz-
tályba tartoznak. Így ha ők csatába vonul-
nak, kötelességüket teljesítik. Ma nincsenek 
igaz harcosok; ’élvezkedők’ s ’nyerészke-
dők’ 

 
580. a ’tudás’ a ’tett’ vagy tenniakarás -itt- 

a gondolati felkészülés a tettre. A ’tudó’ a 
’tevő’ a cselekvő személyisége, egyénisége. 

A ’tudni való’ az ’eszköz’ a cselekvés tárgya, 
amire a tett irányul. Ezek az öt okon túli to-
vábbi mozgatók. 
 
kinek tevése: aki a cselekvő. 
 

minden lényegét: aki tudatos a MINDEN-ről, 
az Ő személyéről és Mindátható kisugárzá-
sáról, valamint parányairól a lél-ekről, akik 

(!) mindenek lényegi lényei, félistennek, em-
bernek, állatnak, madárnak, növénynek, de 
még az élettelen formáknak is, hisz lényeg 
nélkül semmi nem létezik. 

 
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. 

 
Nekem hódoló: a lél tudatos a Legfelsőbb 
MINDEN EGY-ségéről, de amíg tisztátalan, 
addig sokfelé tekint(get). 
 

külön külön lát: nem látja az EGY-séget 
ezért szétszórt. Sokféle elmélettel kacér-
kodik.  

 
egy dologhoz ragaszkodó: aki test-tudatban 
van és sem a MINDEN-ről, sem a lél-ről 
nincs ismerete. Testi valóját helyezi minde-
nek fölé; eszik, alszik, nemi életet él, véde-

kezik, mint minden állat.   

 
cselekvés mi vágytüzelte: aki az örökké 
csapongó vágy-vezérelte el-me késztetései 
szerint tesz hol így, hol úgy, valós 

megfontolások nélkül. 
 
visszhatásra nem tekintő: aki nem tud a 
visszhatás-, vagy karma törvényéről.  

 
önös: hamis énközpontúság. 
 
ártó: ami nem segít, de hátráltat a lelki 
fejlődésben, tisztulásban. 

 
588. a ’jó’ kötelékbe tartozó mindent 
komolyan vesz, de semmi nem érinti meg. 
Tisztán lát, mert tiszták gondolatai, eszmé-

nyei, szándékai és tettei 

 
589. a ’szeszély’ kötelékébe tartozó aki e 
kötelékkel jellemzett dolgokkal van barát-
ságban s azok gyakorlásával erősíti magá-

ban a szenvedélyt. 
 

 
578. 

mit sem lát ki magát hiszi 
minden változás okán 

éretlen ki így cselekszik 
nem látja mi valóság 

579. 
hamis éntudattól mentes 

értelemtől vezérelt 
harcosként akár ha öl is 
elrendezés szerint tesz 

580. 
tudás ami tettre késztet 

tudó és tudni való 
tevő tett és az eszköze 
e három mi mozgató 

581. 
miként minden háromféle 

jó nemjó és szeszélyes 
így tudás is három féle 
mint tett s kinek tevése 

582. 
minden lényegét ki látja 

jó jelleghez tartozó 
oszthatatlant megosztásban 

lélt ki Nekem hódoló 
583. 

aki külön külön lát itt 
mindent ami létezés 

nem érti a MINDEN-séget 
köteléke szenvedély 

584. 
egy dologhoz ragaszkodó 

értés nélkül bókoló 
azt tekinti a világnak 
jellemzője a nemjó 

585. 
kötelességét ki teszi 

vágyak nélkül kitartón 
annak minden tette áldott 

köteléke tiszta jó 
586. 

cselekvés mi vágy tüzelte 
erőlködő törekvés 

megtévedett éntudatban 
az egy merő szenvedély 

587. 
visszhatásra nem tekintő 

önös ártó cselekvés 
jellemzője bizony nemjó 
miből nincsen menekvés 

588. 
jót és rosszat egyként élő 

alázatos cselekvő 
érintetlen mindenektől 

jó az ilyen törekvő 



  

Lásd pl.: magyar konyha – fő fűszere a 
vörös- és fokhagyma ami a szeszély köte-
lékébe tartozik. Ehhez vonzódik a magyar 
mert szeszélyes, így is tartja és fokozza a 
szenvedélyt! 

 
590. a ’nemjó’ kötelékébe tartozó alig társul-
, vagy végez ’jó’ kötésűt és még a ’szeszély’ 

is a ’nemjó’ fokozására, halmozására 
serkenti folyamatosan, erősítve egyre a 
sötétséget. 
 
kötelékit kitartásnak: ami gyakorta éri az 
embert az hatást vált ki, le-gyen az ’jó’ 
’szeszély’-es vagy ’nem-jó’. Az elszánt ’jó’ 

követés tisztít, a ’szeszély’ inkább hátráltat, 

míg a ’nemjó’ beszennyez, rombol, vissza-
húz. Ki miben kitartó, ki mit gyakorol 
nagyobb mértékben annak a hatása alá 
kerül, legyen az tanítás, társulás, munka, 
étkezés, stb. 
 

592: aki a ’jó’ kötelékében van az rendelkez-

ik megkülönböztető képességgel. 

 
593: aki nincs tisztában a kedvező és a 
kedvezőtlen lényegével, az nem képes 
megkülönböztetésre. Ahhoz, hogy mérlegelni 
lehessen először is a lényeg és a valóság 
felől kell kutakodni.  
Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy ön-

maga árnyékát senki nem képes átlépni, az-
az lelki evolúciós fejlettségi szintje felettivel 

nem tud mit kezdeni a kereső. Csak a tisz-
tulás tud segíteni a lél felszínre jutásában 
hogy Ő is segíthessen. 
 
594. a különböző tanok, vallások keverése 

sehova sem vezet. 
 
szabályozottan: szabályozó elveket követve.  
 
596: az eredményvágy sosem önzetlen, min-

dig viszonosságalapú, hiányzik belőle a va-
lódi ’szeretet’ elvárásnélkülisége. Az ilyen 
ember nem hisz az elrendezések igazságos-

ságában. Uralni kívánja a körülményeket. A 
szerelemre-vágyás nem szeretet, ahogy a 
szerelem sem az. 
 
597: aki az álmokat ringatja, örökkön fél, 
búskomor, büszke és folyton aggódik, azon 

alig ha lehet segíteni ezen életében. Önpusz-

tító az ilyen. 
 
vége minden veszélynek: ha az öröm is ’jó’ 
kötelékben van, mint az  eltökéltség, az ér-
telem, a törekvés, a cselekvés és a látás-
mód. 
 
értelemtől ébred: ha értelmével szemléli az 

ember a világot s környezetét, akkor sosem 
örül korán. Nem bánkódik a nehézségek mi-
att. 
 
érzék teremt: ha az érzelmeivel szemléli az 
ember a világos s környezetét, akkor gya-
korta korán örül, amit követ a bánat. 

 
érzék ölel érzéktárgyat: az érzékek kenyere 
mindnek tárgya. Szemé, látásé a képi világ, 

fülé, hallásé a hangok birodalma és így 
tovább. E változó világban örök a változás. 

 
589. 

szeszélyes ki tisztátalan 
jóra rosszra egyként tör 

vágya hajtja s tett jutalma 
irigy s mindig esendő 

590. 
aki makacs rest és lomha 

sértő s rosszindulatú 
csalfa hazug ingadozó 

nemjó ami rajta úr 
591. 

figyelj Jas most elsorolom 
értelemnek hármasát 
kötelékit kitartásnak 

hogy ebben is tisztán láss 
592. 

értelemből az a jó mi 
tisztán lát üdvöst ártót 

megkülönböztető képes 
tudja mi kár s mi a jó 

593. 
szeszélyes értelmű az ki 
nem látja mi rossz mi jó 

kötelességet sem érti 
s hogy mi követni való 

594. 
nemjó annak az értelme 

ki nem látja a valót 
illúzió vallászavar 
mi rajta uralkodó 

595. 
jó az olyan eltökéltség 
mi szabályozottan tesz 
egyhegyűen elmét fékez 

ural minden érzéket 
596. 

szeszély minden eredményvágy 
hitben tettben vallásban 
eltökéltség gazdagságban 

szerelemre vágyásban 
597. 

nemjó azon eltökéltség 
mi álmot hajt s félelmet 
bú kereső és mogorva 
büszke s kétségbeesett 

598. 
halld most Jas milyen az öröm 

jó nemjó és szeszélyes 
amiben ha kitartó vagy vége 

minden veszélynek 
599. 

jó öröm mi keserűn jő 
s kitartástól édesül 

jó mert értelemtől ébred 
tudásban megtestesül 



 

 

senki nem ment: senki -és semmi- nem 
mentes a három kötőerőtől. Az egész meg-
nyilvánulást átszövő hármas hatásai elke-
rülhetetlenek, csak az irántuk tanúsított 

közömbösség, az érintetlenség képes haté-
konyan visszatartani a kedvezőtlen hatáso-
kat. A kedvezőek had jöjjenek. 

 
 
itt se fönt: a mennyei szférák is e megnyil-
vánulás részei, átmeneti világok, mint e te-
remtettség. A felsőbbségek is ’jó’ ’szeszély’ 
és ’nemjó’ kényszerei közt élnek. 
 

 
603-606: a négy emberi osztály mára sen-
kiben sem érvényesül tisztán. A kötőerők 
sem egyediségükben hatnak, hanem hár-
masságukban. Osztálybeliségében egyre 
sokasodik az ’élvezkedő’ és csökken a ’gon-
dolkodó’. E tárgyiasult, technikanizált világ-
ban mind több a ’nemjó’ és a ’szeszély’ is 

szaporodik a ’jó’-val szemben.  

Így tudatos lét, valódi tudás nélkül senki 
nem számíthat semmi jóra. Aki elfogadja az 
Abszolút Igazság azon jelen helyzetét, hogy 
szellemi és erkölcsi hanyatlás korát éljük az 
olyan felszabadulási utat keres, amit e za-
varos világban tisztességgel járni lehet. A 
MINDEN-tudat érintetlenségben követve 

megsegíti a törekvőt.  
 

 
földet művel: anyagi tevékenységeket 
folytat, közte földművelést is. 
 
 

kereskedő: aki az anyagi javak mozgatásá-
ban inkább a forgalmazással és a pénzzel 
foglalkozik. 
 
 

nyájőrző: ötezer évvel ezelőtt, a le nem tele-
pült népek körében a nagyállattartás termé-
szetes volt. 

 
jó ha szolgál: a legmagasabb szintű lelki 
gyakorlat a lelki szolgálat. Ahhoz, hogy 
ember a szolgálatot végezni tudja, gyako-
rolnia kell magát.  
 

 

608: első a kötelességteljesítés, de közben a 
MINDEN tudata. Megértve személyes Legfel-
sőbbségét mint okok okát és Mindátható 
személytelen kisugárzását mint mozgató 
energiát. 
 
 
609. Talán a LEGFONTOSABB: ki-ki inkább 

a maga kötelességét, még ha hibákkal is, 
mint a másét akár jól! 
Egy májsejt legjobb igyekezete ellenére sem 
tud -akár csak- megfelelő szívsejt lenni, stb. 
Ha mindenki más dolgát, kötelességét végzi 
-még ha jól is- felborul minden.  
 

 
minden hibákkal terhelt: itt senki és semmi 
sem tökéletes, de a mennyei birodalmakban 

sem! 

 

 
600. 

szeszély amit érzék teremt 
édesből lesz keserű 

érzék ölel érzéktárgyat 
s öröm lassan szenderül 

601. 
nemjó öröm mi csak látszat  

elejétől végéig 
lustaságtól gőgtől táplált 

sötétség az és tévhit 
602. 

három jelleg kötésétől 
senki nem ment itt se fönt 
megnyilvánulásnak része 
míg csak fennáll örökkön 

603. 
gondolkodót uralkodót 
nyerészkedőt tudjad Jas 
akár csak az élvezkedőt 
három kötés kénye hajt 

604. 
gondolkodó nyugodt békés  

szabályozott életű 
tudó becsületes tiszta 

belátó valós hitű 
605. 

uralkodó hadban vitéz 
ő az igaz vezető 

szilárd ügyes becsre vágyó 
népét híven őriző 

606. 
nyerészkedő földet művel 

kereskedő nyájőrző 
élvezkedő jó ha szolgál 

kötelességét tevőn 
607. 

az éli tökéllyel éltét 
ki kötelességel tesz 

elmondom most Jas barátom 
imígy élni hogy lehet 

608. 
kötelességtétel közben 
aki csak Engem imád 

Mindáthatót okok okát 
tökéletes nem hibáz 

609. 
hogyha ember hibákkal is 

kötelesség szerint tesz 
bűn nem éri mintha másét 

végzi tökéletesen 
610. 

ahogy tüzet füst vesz körül 
minden hibákkal terhelt 
tökéletes cselekvés nincs 

tedd a kötelességed 



tökéletest elérhetsz: aki megvalósítja az 

érintetlenséget, miközben mindig önös vá- 
 
 
gyak- és kötődések nélkül végzi kötelességét 
az itt a lehető legtökéletesebb. 

 
hova jut: mire jut, milyen helyzetbe kerül. 

 
lényeg kerül felszínre: érvényesül a lényegi 
lény, azaz a lél isteni-sége. 
 
értelemmel él: akinek vezérlője a tudás ala-
pú értelem. 
 
úr minden érzékén: a szabályozó elvek* 

gyakorlása révén megsegíti az érzékek 
vezérelte elme megféke-zését.   

* lásd 166. szakasz „önfegyelmes” cím-

szavánál. 

 
magányban: a környezetében élő emberektől 
is érintetlenül.  
 
elégedett magában: nem keres társaságot. 

Ami kötelességteljesítése közben elkerülhe-
tetlen azt érintetlenségben elfogadja. 
 

rossz társulás: olyan emberekkel való társu-
lás és azok eszményeivel való azonosulás, 
ami nem tisztít, hanem inkább tovább hát-
ráltat. 
 
odaadó szeretet: a valódi szeretet elsődle-

gesen elvárásnélküli, Istentől sem vár el 

semmit! Másodján örökös önzetlen adásban 
van, azaz kérni sosem kér csak és ad, bár-
minemű viszonosságot kerülve. Harmadján 
részrehajlás nélküli, helytől-időtől-körülmé-
nyektől függetlenül azonosan viszonyul. 
Mindez egyidejű fennállása (nem csak 
egyik-egyik szeretet-elem gyakorlása!) és 
mindennek központi eleme az érdek nélküli, 

őszinte odaadás. 
 
önfeladó: személyes vágyak- és törekvések 
nélküli.  
 
folyton munkál: örökké tevékeny.  
 

Nekem ajánld: a szolgálat célja a köteles-
ségteljesítés révén a Legfelsőbb elégedett-
ségére való tevés.  

 
légy hű Hozzám: el nem térni. 
 
göröngy: bárminemű akadály. 

 
Velem vagy: mindig a MINDEN-re gondolva, 
mindenben Őt tátva. 
 
tévtudat: elsődlegesen a hamis önazonos-

ságudat. Tudatlanság a lényegi lényről, a 
lél-ről. Hamis én-kép. Indokolatlan büsz-

keség. 
 
nemtudástól: valódi ismeretek hiányában. 
 
néped…elveszik: de lám a jászok máig sem 
vesztek el! Tehát Jas jól megtanulta és meg-
tartotta, valamint áthagyományozta az Ab-

szolút Igazságról szóló tudást, amit a jászok 

ha századokon át csak a szívükben horda-
nak is, méltó birtokosai.  

 

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 
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 

619. 
Nekem ajánld minden tetted 

légy hű Hozzám örökkön 
MINDEN-tudat általvezet 

útba került göröngyön 
620. 

túljutsz minden akadályon 
hogyha folyvást Velem vagy 
de elvesztél mikor büszkén 

tévtudatnak utat hagysz. 
621. 

hogyha elrendezés ellen 
nemtudástól viaskodsz 

néped bizony mind elveszik 
nyom se marad utánnok 



 

 

 

természete szerint tesz: a jász nemzetség az 
évezredek során szétszéledt. Ki-ki saját ter-
mészete szerinti úton folytatta, nemritkán 

vérkeveredésekkel. 

 
kápráztató energiám: az érzelmi alapon fel 
nem ismerhető erők, a tudással megérthető 

elrendezések. 

 
élőt bábként: lásd 575. szakasz „öt ok” cím-
szó alatt és az 580. szakaszhoz kapcsolódó 
értelmezéseket. 

 
békére lelsz: érintetlenül, zokszó nélküli, 
derűs viselése mindennemű megpróbálta-
tásnak, tudva NEM EZ A TEST AZ ÉNÜNK! 

 
625. ember előtt a választás mindig szabad. 
A Legfelsőbb senkire nem erőltet semmit. Ki-

ki tegyen belátása szerint. Ki hol tart abban 
hagyd.  

 
mivel alázattal jöttél: az őszinte és igaz tö-
rekvő sosem kérkedve fog sem keresésbe, 
sem tanulásba. Majd ahogy halad, ahogy nő 
valódi tudása úgy lesz egyre szerényebb és 
egyre alázatosabb. Szolgálatkész. 

 
értelmedet Reám szegezd: a lelki törekvő 
egyhegyűen, csapongás nélkül figyeljen a 

tanításra. 

 
szolgálóm: aki már belátta a Legfelsőbb 
MINDEN-ségét és nem keres más Urat, nem 
kíván mást szolgálni, csak kötelességét vég-
zi. Ezzel kielégíti a „közbenjárókat” is, mert 
Ők is Isten szolgái. A MINDEN EGY! 

 
kerüld minden vallás útját: más-más vallás, 

más-más út. A MINDEN-tudatú a Bizalmas 
Tanítás útján halad, nem csapong ezer fele.  

 
ne félj: a félelem legfőbb mozgatója a tudat-

lanság. Tudatlanság a valóság és az Ab-
szolút Igazság felöl. A valódi tudás eloszlat-
ja a féltenivaló tévképzeteket. 

 
hitében kell tartani: a különféle hiteken lé-

vőket nem szabad megzavarni. Fegyelem 
híján nem képesek nyitott gondolkodásra. 
Hagyni kell.  

 
őszinte lelki törekvő: aki a valóságra kíván-

csi, nem pedig tévképzetekben ringatja ma-
gát. 

 
ki figyelmét fordítja: a Bizalmas Tanítás 
örök, de időről-időre alábukik az emberi 
történetben. Akik érettek rá megtalálják, 
különösen ha addigi hitükben hiányt érez-
nek.  

 
értelmével imád Engem: az Abszolút 
Igazság nem érzelmi kérdés. Az ob-jektív 

valóság, ami nem függ a törek-vő érzelmi 
beállítottságától. 

 
 

 
622. 

jó Jas te mint gondolkodó 
ne aggódj mi hogyan lesz 
nemzetséged minden tagja 

természete szerint tesz 
623. 

ott vagyok Mindáthatóként 
minden szívben tudhatod 

kápráztató energiám 
élőt bábként mozgató 

624. 
hódolj meg a MINDEN előtt 

Nála keress oltalmat 
ha így teszel békére lelsz 
elérsz legfőbb hajlékra 

625. 
e Bizalmas Tanításban 
titkok titkát feltártam 

tégy hát belátásod szerint 
eredményét megláthasd 

626. 
mivel alázattal jöttél 

ím most újra feltárom 
legbizalmasabbik tudást 
hogyha figyelsz belátod 

627. 
értelmedet Reám szegezd 
légy a Hívem szolgálóm 

áldozz Nekem megígérem 
Hozzám jutsz el barátom 

628. 
kerüld minden vallás útját 

egyedül Enyém legyél 
néped s téged mind megóvlak 

bízzál Bennem csak ne félj 
629. 

tartsd ezt titkon azok előtt 
kik nem bírják hallani 

ha Rám irigy s nem fegyelmes 
hitében kell tartani 

630. 
azoknak akik híveim 

bizalommal oszthatod 
ha így teszel Engem szolgálsz 

Hozzám érsz majd utadon 
631. 

Számomra nincsen kedvesebb 
mint ki e tudást osztja 
őszinte lelki törekvőt 
sötétségtől megfosztja 

632. 
e bizalmas tanításra 
ki figyelemét fordítja 

értelmével imád Engem 
s él a MINDEN-tudatban 



 

 

 

MINDEN-tudat: tudatosság a Legfelsőbb 
Személy felől. Olyan tudati állapot, ami nem 
hit alapú. 

 
 
lényeg lénye boldogan él: aki még olyan fo-

kon befedett, hogy csak hit alapon képes 
magasabb tudás felé fordulni, annak a 
Bizalmas Tanítás hallása (olvasása) lényegi 
lényét-, az Ő valódi énjét képező egyéni lél-t 
örömmel tölti el anyagi fogságában. 
 
 

635. Jas figyelmes volt. Teljesítette küldeté-
sét. Megkereste és megtalálta a hiteles for-
rást Avatár Balarám személyében, Akitől 
felvilágosítást nyert nem csak a miértekről, 
de a hogyan továbbról is. Megnyugodott. 
 
 
636-640: a jász ős-bölcs Jas, magáévá tette 

a hallottakat. Míg visszaért a hátramaradott 

ős jászokhoz egyre ismételte a Bizalmas Ta-
nítás sorait. Elsőre megértett mindent, de a-
hogy gyakorolta magát a tudásban úgy szi-
lárdult meg benne a biztos tudat, hogy az 
Abszolút Igazsággal van dolga. Nem volt 
semmi kétsége afelől, hogy bármi is érje 

nemzetségét, ha megkapják a Legfelsőbb 
tudást -azok akik érettek arra- a helyes úton 
indulnak tovább. Hiába maradtak az árvák 

méltó családfők nélkül, ki-ki eldönthette 
merre tovább a meg-kezdődött erkölcsi és 
szellemi hanyatlást elhozó Kali jugában, a 
nézeteltérések korában. 

 
Négy korszak ismétlődik minden megnyilvá-
nuláskor: arany – ezüst – bronz – vas kor. 

Az arany tiszta ’jó’, semmi nem érinti meg. 
Az ezüst külsőleg már halványul, megjelenik 

a ’szeszély’. A bronz már kevert, ’szeszély’-
es, felszíne megváltozik, -romlásnak indul. A 
vas korban a rozsda uralkodik. Lassan min-
den, ami nemes az enyészeté. A ’nemjó’ ke-
rül hatalomra az újabb arany-korig. 

 
A jászok a Bizalmas Tanítást ápolva, egy-
hegyűen (mint a legjobb íjászok) érintetlen-

séget vesznek magukra, hogy elkerüljék a 
kötelékek visszahúzó hatását. Legyen béke.    

 
633. 

aki hittel hallgatja ezt 
azt is éri szent tudás 

lényeg lénye boldogan él 
új életben feljebb száll 

634. 
mond Jas figyelmeztél-e Rám 

érted amit hallottál 
eloszlott tanácstalanság 

mért Hozzám vándoroltál 
635. 

megértettem amit mondtál 
lelkem nyugta eljövend 

tovább viszem Szent Tanítást 
bízva nézünk jövőnkbe 

636. 
így ért véget a párbeszéd 

Balarám és Jas között 
öreg jász meg elindulva 

kétséget hagy hát mögött 
637. 

viszi kitartón a titkát 
derűs arccal egyre megy 
népe hitét vissza adva 
ős jász tudást ültet el 

638. 
Kuru mezőn mind elesve 

megtisztultak hőseink 
Legfelsőbb Hari szavai 

éltették jász őseink 
639. 

mikor ős jász legfelsőbbik 
tudásra emlékezik 

érti s érzi forrásokát 
hit tudássá nemesdik 

640. 
bárhol legyen jász íjmester 

és Bizalmas Tanítás 
ott a jólét mindent bírás 
szűnhetetlen boldogság 

 
 

 
 

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

 
*** 

 

640 szakasz. 
640 → 6 + 4 + 0 = 10 → 1 + 0 = 1 EGY. A Nap, az első, a legfőbb, a kezdet, mindenek alapja.  

Az 1 egyenlő az Egyetlen Istennel. Az 1 az élet, az isteni tűz. Mindent képvisel ami egyedi, kreatív, pozitív.  
A Teremtő. Az egység. Az igazi bölcs útja ez. 

A nyugodt erő, amely lehetővé teszi a fejlődéshez szükséges feltételek létrehozását. 
Aki kímélné magát, vagy könnyű kalandot keres, az rossz helyen jár.  

 


