Jász ősökről
a Bizalmas Tanítás kiegészítéseiben
A Bizalmas Tanítás versbe szedett 640 szakaszához fűzött kiegészítésekben több helyen vannak
utalások a jász ősökkel kapcsolatos fölvetésekre. Az alábbiakban ezek kerültek összegyűjtésre.

A Jász zászló, a Keleten kelő s Nyugaton lehanyatló Nap az égen, a Föld fölött.

(Előszó-ból) A Turáni jász elődök ős-vallása-, a ’MINDEN-tudat’-, az ’azisnemis’
(egyidejű azonosság és különbözőség) filozófiai rendszer-, valamint az ’érintetlenség’ tanának
alapja egyaránt a Bizalmas Tanítás, más néven Jasopanisad. Avatár Balarám
(aki Isten / a Legfelsőbb / a MINDEN személyes alászállása volt maga, az ie. XXXII. szd.-ban)
kinyilatkozása, a jász ős-bölcs Jassal történt párbeszéd formájában.
(Bevezető-ből) 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 szellemiés erkölcsi hanyatlásnak) kezdete. A korszakváltó összecsapás rokonok és szövetségeseik között
zajlott. Egyik oldalon a Pándava, míg másikon a Kaurava nemzetség, segítőik között az ős-jász,
As férfiakkal. A végkifejlet 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.

(Az alapokról) Kuru mező = Új-Delhitől ÉNY-ra fekvő, Kuruksetra melletti csatatér. 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.
(1.)„jászok őse Jas ivadék Balarámot kérdezi mire kellett Kuru mezőn rokonvért kiontani”
Az egykori Indiát Barata-varsának nevezték, az uralkodó Barata nemzetség után. E
nemzetséghez tartozott -mint számos más rokoni ág- a Jádavák törzséből való Jadu
király és dinasztiája. E törzsben jelent meg Avatár Krisna is és innen származ-

tak az As népből való Jas ivadékok,

jelen történet főhősének elődei is. Az öt
évezrede zajlott keleti folyamatok korszakváltó eseménye volt a Kuru mezei csata, ahol a két nagy
táborra szakadt küzdők egyik oldalán szálltak harcba az ős-jász As nép hadrafogható férfiúi és
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estek el hírmondó nélkül valahányan. Hiába várták megtérni a hadból a jász ősök a családfőket és
férfiakat. A tanácstalan hátramaradottak között teljes volt a bizonytalanság - Hogyan
tovább? - ezért az egyik legtapasztaltabb öreget megbízták azzal, hogy fejtse meg a dolgok
okát. Jas útra kelt és az ősi
(miként a hadbavonult rokonok)-

As városból -átkelve a Hindukus hágóján
addig vándorolt míg személyesen nem
találta fel Avatár Balarámot. (avatár = a Legfelsőbb, értsd: MINDEN, azaz Istenszemélyes alászállása) A korszakváltáskor a Legfelsőbb, Balarám és -öccse- Krisna alakjában
tartózkodott itt, így Jas teljes hitelességű tudásért Hozzájuk fordulhatott.
Az elrendezések következtében Jas Balarámot kereste fel nem Krisnát. A két avatár két utat
mutatott be korának és az utódoknak. Krisnáé a küzdelem útja, míg Balarámé a béke
útja.
A jász ősiség során látni, hogy a jászok sosem voltak hódítók. Ural-

kodói jellegüket is az önmagukon- és érzékeiken való uralkodásban fejtették ki. Miután Jas a Bizalmas Tanítás formájában megkapta az Abszolút
Igazságról szóló Legfelsőbb Tudást, visszatért övéihez, de már addigra is kitört a
széthúzás, a zűrzavar. Jas -követve Balarám szellemiségét- a pusztába vonult
azokkal, akik a béke útját választották. Akik a küzdelmes élet mellett döntöttek, azok más irányokba, más vidékekre vitték tovább az
As ősiséget. Ennek tulajdonítható, hogy a jász őstörténettel kapcsolatban sok-sok jász
továbbélési teória merül fel filiszteus, vagy alán és más népneveken, a Kaukázustól a Román
Alföldig, Francia és Spanyol területektől egészen Észak-Afrikáig. Épp így az eredendően
nagyállattartó, síkvidéki életet élt ősökhöz képest hegyi-, sőt hajózó-, tengeri életformákat is
említenek(?). A Jas követők kerülték nem csak az említett „kalan-

dozásokat” de még az egykori jász őshazán keresztülhaladó
Selyem utat is elhagyták, annak É-i és középső útvonala között
kóboroltak évszázadokig, pusztai nomádként. Ebben az életükben
követték a Bizalmas Tanítás elveit, valósították meg a Balarámtól
kapott Abszolút Igazságról szóló tudást. Meg nem telepedtek,
házat, templomot nem építettek. Számukra Isten személy volt, Őt
tekintették a MINDEN-nek. Volt ismeretük a személytelen isteni
képzetekről is, de tudva, hogy az a Személyes MINDEN kisugárzása, az Ő energiája, ami Tőle nem független és Nélküle
nem létezik. Mivel Jas személyesen Balarámtól kapta a Legfelsőbb tudást, így tudatában volt
az Ő személyességének. Nem valami személytelen energia, vagy gondolat
megtestesüléseként tekintettek Istenre. Vallásuk a MINDENtudat, ami nem hit-, hanem tudás alapú és mindezt a természetbe
történt beilleszkedésük során az örökös helyváltoztatásban át-,
illetve meg is élték. Tapasztalati úton is bizonyosságot szereztek a
tanítás valódiságáról. Tudták, hogy a MINDEN minden és ebben
a világban minden létező lényege egy-egy lél, legyen az bármilyen
élőlény, ember, állat, növény, baktérium vagy a legapróbb atomi
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részecske. De a lényeg -a lél- mellet mindenben ott van a MINDEN is. Ugyanabban az időben mindenben benne van, de egyik
sem Ő, miközben minden Őbenne van.
Az ős jászok tudták, hogy lényegi lényünk halhatatlan, ezért a test
elhagyását követően a testet elhamvasztották, a hamvakat vízbe
szórták, vagy szélnek engedték. Sosem temetkeztek, halottkultuszt
nem követtek, síremléket, sírhelyet nem ápoltak. Békésen vándoroltak.
(2.) Azt tudta Jas, hogy a jász ősök elestek. Azt is, hogy minden test elhamvasztásra került, vagy a
rét ragadozói-, dögevői eltakarították. Azt is tudta, hogy a méltó vezetők hiányában a családokban
csak a tanácstalanság uralkodik, de a - Hogyan tovább? - kérdésre ő sem tudta a választ. Az
aggastyánok és a hadra nem fogható fiúgyermekek között nem volt férfinép, aki igazgathatta
volna a családokat. Ebben az eszmeileg zavarodott időszakban gyakorta az

asszonyok kényszerültek döntéshozatalokra, nemegyszer az öreg
bölcsek tanácsai ellenében, hisz nem voltak családfők akik az
értelem elsődlegességét keresztülvihették volna. A Nap-szellemiséget felváltotta a Hold-szellemiség, ami csak az Isteni Tudás
visszfénye. Uralkodó híján fellazultak az ősi hagyományok és amíg
fel nem nőttek a fiúgyermekek, addig az asszonyok váltak családfőkké. Az ős-jászok hagyományosan gondos családtervezéssel éltek, ami nem járt túlnépesedéssel. Ennek ellenére a letelepedett
életmód kezdte kifejteni hatásait a még oly tisztes nép körében is.
Az egyhelyben maradás napról-napra fokozta a kötődéseket,
kötöttségeket. Az egykori értékek halványultak, az újak bizonytalan kimenetelűek lettek. Idő előtt és példa nélkül kerültek az ifjak apa helyzetbe, miközben felerősödött a női dominancia. Az
érzékek és érzések uralta nők egymás ellen fordították a családokat
az egyre erőtlenedő és tekintélyvesztett vénekkel szemben. Általános lett a torzsalkodás és a széthúzás. Voltak családok akik idegenekkel való
együttműködéssel próbálták növelni erejüket és meghatározó szerepre törekvő igyekezetüknek
érvényt szerezni. Az elbizonytalanodott szellemi alapok és az idegen behatások, a más-szokások
egyre csak mérgezték az As nép életét. Elhanyagolták a hagyományok ápolását és elferdítették,
kiforgatták azok értelmét, követésük jelentőségét. Ahogy hanyatlott a szellemi eszmény, úgy
erősödött az anyagi érdeklődés és a tárgyiasult javak iránti törekvés. Az új korszak elkezdődött. A
szellemi és erkölcsi romlás elindult.
Sokakat foglalkoztatott a kérdés, hogy miért fajultak odáig a viszonyok, hogy

rokonok, barátok, tanítók és tanítványok egymás ellen fordultak.
Erre sok elmélet állítható fel, de a válasz nyilvánvalóan nem az embernél, hanem a MINDEN kezében van. Ezért gondolták az ős-jász bölcsek, hogy ne kíséreljék megfejteni a
történéseket, nem bonyolódjanak misztikus kísérletekbe, varázslatos-, vagy más bűbájoló
szertartásokba, nem keressék meg a legmegbízhatóbb forrást. Így indult Jas az útjára és így hozta
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össze a sors Avatár Balarámmal. Jas nem tudta, hogy kit keres, de a forrást-, az okok okát indult
felkutatni, aki nem lehetett más mint Isten maga. Mivel őszinte alázattal, le-

mondással, népe iránti áldozatvállalással és önzetlenséggel
keresett -majd hogy Balarám elé került- kérdezett, így megkaphatta a Legfelsőbb Tudást. A Bizalmas Tanítás előtti eszmék és ismeret nem volt már követhető olyan
formában ahogy egykor és az Abszolút Igazság kellett, hogy hiteles
lehessen az As népre vonatkozó döntés iránya.
(3.) „figyelj hívem szólt Balarám hallgasd meg mit mondhatok annyit szólok mit megértesz ha
ügyelsz s gondolkozol”
Amikor Jas fölkereste Avatár Balarámot, Ő visszavonult családos életet élt feleségével és két
gyermekével, jámbor földművelőként és tehéntartóként. Nem volt több utód, csak a szülőket
reprodukáló kettő(!) gyermek. Az emberiség földi problémáinak legfőbb for-

rása a túlnépesedés, ami szoros összefüggésben áll eszme- és eszményrendszerével, megértésével.

Aki keres, talál! Így Jas is megtalálta azt a hiteles forrást, akitől tudakozódhatott az igazság felöl. A
tanító tanít, a tanítvány kérdez. Ha kész a tanítvány megjelenik a tanító. Ki milyen szellemi-, vagy
lelki fejlettségi szinten áll, olyan lesz tanítója és olyan tanítást kap, ami a tanítótól telik, vagy amit
Ő át tud-, vagy át kíván adni.
Az ismert emberi történetben sok-sok tanítóról és sok tanításról tudunk, de megfellebbezhetetlen
Legfelső Tanító, Jas koráig csupán négy volt. (Parasuráma, Rámacsandra, Balarám és Krisna). A
kérdés a kérdező, a válasz a tanító. A jó tanító mindig a szükséges és elégséges tudást adja át, bár a
tanítás sosem teljes.
Jas első kérdése az volt, hogy mire-, mi végre-, mi célból került sor a rokonvérontásra? Kérdése
átfogó és túlmutat az egyéni kíváncsiságon. Jas megbízásból, felkérésre kelt útra és nemzete sorsa
iránti aggodalom indította küldetésére, nem önös cél, vagy személyes vágy. Balarám barátként
fogadta, mert látta a tiszta szándékot, az őszinte érdeklődést és az alázatot. Figyelemre szólította
fogadott tanítványát és gondolkodásra. Nem kért-, nem várt vak hitet, hanem figyelmet és
megfontolást. - Hallgasd! - mondta, mert a bölcs tudás hangként nyilvánul meg és a személyes
tanítás hallás útján fogadható be.
(4.) „ami Kuru mezőn történt elrendezett dolog volt letűnt dicső korok léte elég volt sok
rokonból”
A csatatér, bejárható távolságra terül el az ős-jász As nép egykori hazájától.
… a csata ie. 3.102. február 8.-án elkezdődött, tizennyolc napig
tartott és az öt Pándava fivér kivételével ott mindenki elesett – köztük a Kauravák oldalon
hadba állt ős-jász vitézek is.
Az ütközet a MINDEN által elrendelt, sorsszerű esemény volt. A következmények?

Rokonvér kiontása a családi hagyományok vesztéhez vezet. →
Ahol nem követik a családi, nemes hagyományokat, ott a vallástalanság és a kötelességszegés lesz úrrá. → Mikor túlsúlyba kerül a
vallástalanság, akkor elfajulnak a női erkölcsök. → Erkölcstelen
nők nem képesek nemes utódokat szülni a méltatlan kapcsolatokból. → Az elsokasodó, dicstelen utódok romlását okozzák a
családoknak. → Az ilyen utódok nem tisztelik az ősatyákat. → Az
-4-

ősatyák és azok hagyományainak nem követése, a családok vesztét
okozza. → Elvesztek azok, ahol elhalnak a nemzetségi hagyományok! A dicső korok letűntek - ahogy Balarám azt Jasnak mondta.
A túlnépesedés előrehaladt, a nemzetek határai kezdtek kirajzolódni és a nézeteltérések mindennapossá váltak. Az embereken
elhatalmasodott az elégedetlenségérzet. Ugyan kezdtek megszilárdulni a
letelepedett lakhelyek, mégis fokozódott a mozgás, az eszme- és árucsere. A haszonelvűség
eszményivé vált. Elharapództak a zsákmányszerző kalandozások, megjelent a rabszolgatartás. De
ennél is súlyosabb volt a vallástalanság terjedése és a nemesebb korokban követett vallás- és
áldozatgyakorlatok hagyományának elhagyása. Az értelmi szemléletmódot kezdte
háttérbe szorítani az érzelmi megközelítés, ami különösen tisztátalan érzékek-,
rendezetlen értelmezőképesség- és még inkább a hamis önazonosságtudat okán jóra nem
vezethet. A rokoni kapcsolatok is elvtelenek és méltatlanok lettek.
Az ős-jász férfi-had a Kaurava dinasztiával állt szoros barátságban, így amikor a hadak gyülekeztek, akkor azon az oldalon sorakoztak fel. A harcos ős-jászok sorsa nem lehetett nemesebb,
mint hogy csatában -az Isteni elrendezés folytán- valamennyi vitézhez hasonlóan, küzdelemben
elesni. A hátramaradottak előtt pedig nyitottá vált a választás lehetősége. Változó világban
változni-, változtatni kell, ami ezen anyagi megnyilvánulás természetes sajátossága.
(6.) Külön kategóriába tartoznak azok a fizikai testet nem öltött magasabb létformák, amelyek
jelentős hányada csak enyhe túlzással mondható „magasabb” megnevezésűnek, hisz a számtalan
szellemlény, a különböző szándékú és természetű más lények döntően kerékkötői az ember
tisztulási lehetőségének. Akik az ilyen lényekhez vonzódnak, hozzájuk fohászkodnak, velük
barátkoznak s tartanak velük kapcsolatot -természetesen- segítségükre számítva, hisz eredményvágytól hajtva önerejükön túli -bizonytalan szándékú- segítőkbe kapaszkodnak azok nem a
MINDEN-tudat útját járják. Miként Balarám a későbbiekben fel is hívja Jas figyelmét a misztikus világtól való tartózkodásra.
(7.) „azért bánkódsz mért mentek el Jas nemzetség nagyjai pedig bölcsek nem búsulnak test létén
sem hamvain”
Jas szomorúságának legfőbb oka a nemzetségéért való aggodalom volt. Egy önmegvalósított
bölcs sosem aggódik maga-, különösen pedig testi mivolta miatt. A gondolkodók

osztályába tartozó férfiak elsődleges kötelessége a tudás utáni
kutatás, a tanulás, majd a tudás megosztásán túl a család, azon
keresztül, törzse, nemzetsége, népe sorsának gyámolítása, benne
az ősi tudás ápolása, a hagyományok megtartása, az ősök tisztelete. Jas tudta, hogy az ős-jászok barátsága életre szól, sőt életük feláldozása is a barátság

velejárója.
Az ős-jászok a Kauravákkal voltak barátságban s mivel barátságuk tiszta és őszinte volt nem
firtatták a vakon született -elsőszülött- Drítarasztra trónra-ültetésének mellőzését, hisz tudták
hogy fogyatékkal bíró személy nem tölthet be uralkodói, vagy más
magasvezetői pozíciót. Azon pedig nem vitáztak, hogy a fiatalabb testvér, vagy az
idősebb bár uralkodásra nem „engedélyezett” fivér örököseit illeti meg a trón. Hadba szálltak a
baráti szövetséges oldalán. Az ős-jászok hadviselésben sosem töltöttek be

támadó szerepet. Kimagasló íjász képességeikkel a távolhalál volt a
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harcmodoruk. Kerülték a test-test elleni kaszabolásokat. Vagy a
hadvezetés testőrségét, vagy a hadbavonuló szövetséges hátrahagyott nemzetségének védelmét látták el. Az ős-jászok a gondolkodói- és uralkodói, vagy harcos osztályba tartoztak. Tiszta emberi
osztály-tagozódás már a Kali juga kezdetén sem volt kimutatható. Úgy, mint sok minden (nyelvek, kultúrák, vallások, népek, stb.) a kasztok is keveredtek. E kettős meghatározottság tette
lehetővé, hogy az ős-jászoknak bár a szellem művelése volt az eszményi, mégis kiváló harcosként
voltak ismertek. A Kuru mezei bajtársiasság mégis a vesztüket okozta. Miért? - alapvetően az Isteni elrendezés okán (hisz más törzsek, nemzet-

de a szellemi- és erkölcsi hanyatláskezdeti
idő is az ős-jász sors fordulóját kellett elindítsa. A letűnő nemesebb
kor a dicső népeknek is a süllyedéséhez vezetett.
ségek, családok hadfiai is elestek),

(8.) „nem volt idő hogy Legfelsőbb ki én vagyok ne lett volt elhalt törzsfők jó királyok vagy te
mindig mind megvolt”
Úgy ahogy Balarám a törzsfők, királyok és Jas említésekor nem az ő testi mivoltukra gondolt,
hanem mindegyik lényegi lényére, az egyedi lél-re, éppúgy a Legfelsőbb alatt sem Balarám-kénti
megtestesülésére utalt, hanem a MINDEN-re. Ahogy a MINDEN is személy,

úgy a lél is konkrét személy, nem pedig egy a semmi űrben lebegő
szellem, vagy egy forrás nélküli valaminek a gondolata és nem is
illúzió.

(11.) Mivel teremtett világunknak volt kezdete, így hát vége is lesz, nem lehet másként e világ
összes alkotóelemével sem. Megszületnek, gyerekeskednek, felnőnek -közben betegeskednekmegöregszenek és meghalnak. De a megszületetlen lél sosem hal meg. Hamis és megtévesztő a
fiatal-, vagy idős lél(-ek) kifejezés használata is, pontosabban értelmetlen. Jas természetesen
mindezekkel tisztában volt, de Balarám mégis megnyugtatta, hogy a Kuru mezei
csatában elesett ős-jász hősök valódi lényei, lél-je felszabadult,
miként az összes ott eltávozott, függetlenül nemes-, vagy nemtelen előéletétől, magatartásától.
Valamennyi ős-jász harcos önfeláldozásból tette amit tett. Az elkötelezett barátság jegyében, nemzetük méltósága megőrzésére vállalták akár -az azután beteljesülthalált. Igaz vitéznek különb sors nem adatik. „Átlépték a léthatárt” - szól
Balarám. Számukra nem jön több megszületés. Nem tudjuk-, nem tudhatjuk,
hogy azon jász ősök milyen sok-sok előző életet éltek s milyen érdemeket szereztek.
(12.) Az emberi létformának négy nagy meghatározott osztálya van; gondolkodó, uralkodó,
nyerészkedő, élvezkedő. Az első a gondolat embere, második az uralásé, harmadik a nyereségé, a
tömeg pedig az élvezeteké. A harcosok a vezető osztályba tartoznak, míg az ős-jászokat a
gondolkodó-uralkodó osztályba kell sorolni. Vázlatosan - A Gondolkodó;
számuk mára egymillióból (ha) egy. Életrendje: lemondott. Életkora 60-80 (100) év. Sajátossága:
visszavonult. Tevékenysége: elmélkedés. Lelki szint: jó. Anyagi jelleg: föld (szilárd). Eszmény:
tudás. Szellemi jellemző: Én-tudat. Érdeklődés: Ki vagyok én? Gondolkodás: átfogó. Hit: Isten
MINDEN. – Az Uralkodó; számuk mára egymillióból (ha) ~ kilenc. Életrendje: megállapodott.
Életkora 40-60 (75) év. Sajátossága: beérkezett. Tevékenysége: tervezés. Lelki szint: szeszély/jó.
Anyagi jelleg: víz (képlékeny). Eszmény: hatalom, hírnév. Szellemi jellemző: rendszerezés.
Érdeklődés: Mi az érdekem? Gondolkodás: elrendező. Hit: Tisztelem a hagyományt. – A
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Nyerészkedő; számuk mára egymillióból ~kilencven. Életrendje: házas/fel-halmozó. Életkora 2040 (50) év. Sajátossága: törekvő. Tevékenysége: működtetés. Lelki szint: szeszély. Anyagi jelleg:
levegő (mozgékony). Eszmény: birtoklás, vagyon. Szellemi jellemző: értelmezés. Érdeklődés:
Mivel jár amit teszek? Gondolkodás: felfogó. Hit: Én vagyok az irányító! – Az Élvezkedő; számuk
mára egymillióból ~ 999.900. Életrendje: tanuló. Életkora 0-20 (25) év. Sajátossága: kereső.
Tevékenysége: rombolás. Lelki szint: nemjó. Anyagi jelleg: tűz (heves, rezgés). Eszmény: élvezet,
kéj. Szellemi jellemző: érzékelés. Érdeklődés: Mi történik? Gondolkodás: tapasztaló. Hit: Hiszem
ha látom! – Jobb időkben az egyes osztályokba tartozók aránya lényegesen jobban megoszlott és
az osztálybatartozás is egyértelműbb volt. Az ős-jászok letelepült életmódjuk

során a gondolkodói és az uralkodói osztályba tartoztak, de mára
nem csak a jászok esetében, hanem az egész emberiségnél általánosan sincsenek tiszta osztályba-sorolhatóságok. Nemcsak az
osztályok keveredtek, de népek, nemzetek, nyelvek, vallások, kultúrák, eszmények, stb., stb. Az életkorcsoportok is összezavarodtak. Fiatalok akarnak hatalomra törni, miközben az idősek
nem akarnak megöregedni, úgy akarnak élni mint ha fiatalok
lennének. Az élvezkedő osztály meghatározóvá vált. A hatalmi és
szellemi vezetői pozíciókba pedig az élvezkedőkön kívül, a nyerészkedők jutottak. A gondolkodók és az uralkodók is nyerészkedőkké váltak.
Az ős-jászokat As néven is említik, jelentése EGY, miként a MINDEN. Az As név hordozta egyedi sajátosságok: törvényesség –
hatalom – erőt-, szilárdságot- és méltóságot sugárzó – a
társadalom-, a törvényesség- a szociális- és hatalmi szabályok
kifejezője – hatalmi vágy és az uralkodás igénye – tekintélynek és a
felsőbb hatalomnak való engedelmesség igénye – uralmi, hatalmi
viszonyban áll a környezetével – korlátozza a személyes érdeket,
azt a társadalomnak, a környezetnek rendeli alá – felelősség a
többiekért – az igazság képviselője – kiegyensúlyozottságot, biztonságot és rendet szimbolizál – a férfi archetípusának egyik
megfelelője – az értelmet, az erőt és autoritást jelképezi (Az értelem itt;
ismeretet, ítéletet és döntőképességet jelent) – "apa-archetipus" ami magában
foglalja az erő és hatalom mellett a védelmet és gondoskodást – a
társadalom irányító és védelmező funkcióját jelenti, az ellenőrzést,
a rendet és a társadalmi autoritást - a "felettes én" ellenőrző és
korlátozó szerepet tölt be a személyiség struktúrájában, az ösztönök elfojtásának szerepét – a kordában tartott ösztön – háttérbe
szorul az individuum, a személyes érdek és az ösztönök kielégítése
– a személyes szabadság behatárolását és az alkalmazkodást jelenti. Ezek jellemezték az ős-jászokat, akik, mint küzdők nemesebb testelhagyásban nem részesülhettek, mint a dicső harcban történt önfeláldozás. Nem azért csatlakoztak
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Mint közismerten
hadi erényekben gazdag nép fiainak hűnek kellett lenniük hírnevükhöz. A méltó hírnév nem pusztán dicsőség dolga, nem
büszkélkedésre való, a név kötelez. A barátság pedig szent. Jas mégis szomorúan
a hadhoz, hogy bármit is megszerezzenek, vagy bárkit leigázzanak.

tudakozódott, hisz éreztem hogy a régi idők lejártak, de nem tudta milyen irányba vezet az új?
Már nem is az elesetteket sajnálta, hanem a hátramaradottakat, de leginkább a jász ősnemzetséget. Megmarad, szétszéled és feloldódik, beolvad a környező népekbe, vagy eltűnik?
Érezte, hogy az öregek -beleértve önmagát is- már erőtlenek, a fiatalok pedig felkészületlenek hisz ezért nem vettek részt a Kuru mezei összecsapásban. Apák hiányában kevés lesz a vének
tekintélye. Az asszonyok szeszélyesek.
(13.) Nem tudtuk meg, hogy mely fél fellépése volt előre vivő, hisz nem az emelkedés, nem a
nemesedés, hanem a hanyatlás vette kezdetét úgy a szellemi-, mint az erkölcsi életben az egész
világon (nem csak Barata-varsán - a mai Indián túlterjedő térségben). Az ős-jászok esetében
odaveszett a nemzetség teljes férfihada! Ki- s hogyan viszi tovább a nemes elve-

ket? Ugyan a korszakváltás vége már nagyon hasonlít az új kor kezdetére, de a Kali juga
előtt az ős-jászok értékrendjében első helyen állt a MINDEN,
majd a nemzetség léte és kinek-kinek rendelt kötelességének teljesítése. Sosem a hadizsákmány, a nyereség, a területszerzés, vagy
térnyerés mozgatta az ős-jászokat. Nem volt eszményük sem az
élvezetvágy, sem a vagyon, sem a hatalom. A hírnév iránti vágy volt
egyedüli „gyengéjük” hogy hírét vehesse környezetük az ős-jász
tisztaságot, szellemi- és erkölcsi nemességet, hadi erősséget. Úgy
voltak Ők erősek a hadban, hogy míg nem támadtak rájuk sosem hadakoztak - kivéve(!), baráti
segítség-nyújtás esetén. Zsoldosok sem voltak soha! Ne feledjük, akkor még nem volt
túlnépesedett a Turáni alföld - sem!
(16.) A kettőségektől megszabadult lél-nek nincs keresnivalója a kettősségek világában. Erről a
logikán kívül Avatár Balarám is -mint a Legfelsőbb- biztosítja Jast.
(17.) Az ős-jászok -mint koruk magas szellemi szinten álló más embercsoportjai- nem kaptak
hírnököt, vagy „véres kardot”. Barát érzi, tudja hogy mikor s mire hívja a barátja. Minden

technikai segédlet nélkül mindig szellemi kapcsolatban álltak egymással száz kilométerekről is. Így vonták össze valamennyi hadrafogható erőiket az
ős-jászok, s keltek át a Hindukus hegységen, hogy a végzet mezején barátnak s Istennek áldozatot
mutassanak be.
(21.) Az ős-jászok városállamában is jelentkeztek már a letelepedett lét és a túlnépesedés felé
haladó eszmerendszer kedvezőtlen hatásai. Gyakoriak lettek a bonyodalmak, -betegségek, fáradtság, -hibák, mint pl.: bánat, félelem. Az aggodalmak miatt sok volt a nyugtalanság.
Elszaporodott az őszintétlenség. A „nyerészkedők” csaltak. Csökkenni kezdett az emberek
ízlelő- és szagló képessége. Az időjárás szeszélyesebbé vált. Az eső egyre rendszertelenebbül
hullott. Megkezdődött a Turán alföld sivatagosodása.
(22.) Az Abszolút Igazságról szóló tudás úgy örök, mint annak forrása. - Ki a forrás? - a MINDEN Maga! E Bizalmas Tanításban a Legfelsőbb -Avatár Balarám személyében- kinyilatkozta az
Abszolút Igazság azon részét amit Jasnak szánt és tudta, hogy ott-akkor-annyit adhat át ami
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szükséges és elégséges. Nem mondott többet, sem kevesebbet, és ami elhangzott e tanításban
azzal kapcsolatban nincs okunk kételkedni.
(23.) Az

ős-jászokat As-nak is nevezték (a név kiejtve - ász, jelentése:
egy), de éppígy illetik a krónikák s ők maguk nemzetségüket az
alánok ősei is. Míg a ős-jászok és az alánok utódai ma is élnek, az
As nép feloldódott a történelem végtelen útjain. A jelen korra nem csak
egykor volt létezések tűntek el, de a tiszta jegyek, jellegek és jelentések is megváltoztak. Így már
ötezer éve is keveredések történtek az emberi faj osztályaiban.

Jas korában az emberi osztályok rendje köztudott volt, de már egyre gyakrabban fordultak elő kevert jellemzők.
Az ős-jász férfiak elvesztése pótolhatatlan volt. Új irány kellett.
A jász őshazát átszelte a Selyem út középső ága, így lakói folyamatosan érintkeztek a K-Ny-i
mozgásokkal. Nem csak a kereskedők személyükben-, de a jövő-menő eszmék és árúk is
magukban hordozták azok visszahatását (karma) és a ’jó’ - ’szeszély’ - ’nemjó’ sajátosságokat.
Mind hatást gyakoroltak az azokkal viszonyt létesítőkre. A Selyem út két súlyponti szárnya Kína
ill. a Mezopotám-, perzsa vidék. A kínai eszmények természet-központúak, az arab vidék emberközpontú. E két vonzás közé ékelődött és idomult az indiai védikus kultúrkört követő Turán
alföldi nemzetek néhány családja, mint pl. a ’gondolkodó’- ’uralkodó’ mindig hadra fogható ősjász, As nép. A Kuru mezei eseményeket leszámítva (mivel annak kitüntetett Isteni helyzete miatt,
ott mindenki felszabadult!) az általános hadi cselekményekben történő testelhagyáskor a lél-ek
életsorozatuknak megfelelő újabb megtestesülésekhez jutnak.
(24.) A ’gondolkodó’-’uralkodó’ ős-jász családfők nemegyszer kerültek olyan élethelyzetekbe,
amikor élet kioltása vált szükségessé. Az ősi elvek szerint ilyet kedvezőtlen visszahatás nélkül
’élvezkedő’, ’nyerészkedő’, vagy tisztán ’gondolkodó’ osztályú ember nem tehetett. De az uralkodói vezető harcosoknak alig van méltóbb- és dicsőbb testelhagyás, mint a csatatér. Jas
Balarámot kérdezve kevésbé aggodalmaskodott azon, hogy eltávoztak az ős-jász harcosok -hisz
mindenki tudja, hogy a csatába menők nem mindegyike tér haza- alapkérdéseinek mozgatója a; Hogyan tovább? - ezért kezdte Avatár Balarám az Abszolút Igazság azon részének feltárását, ami
segít a bölcs jásznak megérteni a korszakváltás szükségszerűségét, annak Isteni elrendezettségét és
az azzal járó további értékrend- és életvitel helyes megítélését. Jas küldetésének kettős

célja volt 1. kutassa ki a történések okát 2. megtudni, hogy mihez
kezdjenek a megváltozott világban? Ad. 1. a globális történések
oka az Isteni elrendezés -elérkezett a Kali juga kezdete- Ad. 2. a
szellemi- és erkölcsi hanyatlással szemben pedig az érintetlenség
az egyetlen célravezető.
Az ős-jászok sosem voltak hódítók, nem folytattak zsákmányszerző hadjáratokat messzeföldön híres íjász képességeiket védekezéskor és baráti segítségnyújtás során gyakorolt védelmi céllal
alkalmazták. Foglyot, sebesültet nem ejtettek. Aki rájuk támadt,
velük szembefordult annak biztos volt a halál. A jászok tudták, hogy az
oktalan támadás csak a cselekvő test végleges feltartóztatásával számolható fel. Azzal is tisztában
voltak, hogy aki bármilyen önös szándékból ártatlanra, védtelenre támad, az csak úgy mentesülhet még helytelen gondolatának kedvezőtlen visszahatásától is -nemhogy bűnös tettétől- ha
elhagyja testét. A támadók találkozása jász harcossal mindig sorsszerű végzetük volt. A jászok
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mindig teljesítették kötelességüket. Nem tettek sem többet, sem
kevesebbet, sem pedig mást mit kell(ett). Túl sem szaporodtak sosem! Ezen magatartás helyességében erősítette meg Avatár Balarám Jast, amikor részletesen
szólt a Kuru mezei csatában eltávozott hozzátartozók testi mivoltának helyzetéről. A küzdők
lényegi lénye -a lél- sem gerjesztője, sem elszenvedője nem volt a harcnak. A cselekvő testek
kezdeményezték finom fizikai síkon és folytatták durva síkon fizikálisan az összecsapást, miközben a lél-ek sértetlenül hagyták el anyagi létformájukat. A méltók felszabadultak.
(26.) A természeti törvények -értsd: Isteni elrendezések- a mozgatók. A Kuru mezei hadbavonultak mindegyike akkorra jutott emberi léte azon pontjára amikor a felszabadulással járó
testelhagyás ideje elérkezett. A jász ősök sem önpusztító-, vagy nemzetrontó késztetés okán
mentek a csatába, hanem kötelességből. A hátramaradottakkal szemben nem hűtlenséget-, vagy
cserbenhagyást gyakoroltak, hanem elfogadták az elrendezéseket.

A természeti környezetben élő ember pl.: az ős-jász (de akár a mai)
pásztor, folyamatos kapcsolatban áll(t) a természeti erőkkel, a természeti viszonyokkal - értsd: az Isteni elrendezésekkel. Természetszerű lételeme az örökös változás, váltakozás. Vándorlás
közbeni földrajzi tájegységek, évszakok, napszakok, időjárási
viszonyok és a többi. Nem múlik el pillanat, hogy -ha nem szórja
szét figyelmét, akkor- az Isteni gondoskodást láthatja maga körül.
Ezen körülmények forrásoka a MINDEN, de közvetlenül a változások sajátosságaiért- ill. egyediségeiért felelős Felsőbb Irányítók - értsd: Istenek.
A vándorló, nomád ős-jászok nem hogy kipusztultak volna, hanem
genetikusan is kimutathatóan szívós nemzetté formálódtak. Nem
pusztította őket nyár heve, sem tél zordsága, eső el nem mosta,
szélförgeteg ki nem szikkasztotta őket, pedig sok-sok évszázadon
át lakásban nem laktak. Visszatérve a kezdeti szilárd - folyékony - légnemű - hullám(28.)

jelenség sorozathoz, a lényegi lény felőli tudatosság következtében az anyagi testet a halált
követően tűz által elhamvasztották, a hamvakat vízbe szórták, vagy szélnek engedték. Miután a lél
elszáll, a tűz elpárologtatja a test- és sejtnedveket, a visszamaradó csekély por pedig könnyen
olvad széltől a tájba, vagy vizek hullámaiba. A mára eluralkodott testtudat e vonatkozásban is megreked a fizikális testnél.
(29.) „lél a szilárd mozdulatlan ésszel föl nem fogható ne bánd jó Jas testek vesztét ne légy mást
se áltató”

Még ha Isten önmagában teljes mindenségének vannak is kedvelt
dolgai, Számára mindenki kedves. Isten nem meghasonlott, nem
gyűlöli egyik szerves részét sem és a kitüntetettség is csupán olyan
megkülönböztetés ami az egyediség sajátja, nem pedig a kivételezettségé. Mindenki más. A jász küldetés a tudás őrzése. B.T. 125. „…
mit most mondtam tőlem kapta Vivaszván a Napisten - tőle Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanít
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meg 126. szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc s
máig nem jutott tovább 127. ezért ezt a leg-szentebbik teljes tudást most neked - átadom mert
barátom vagy s tiszta szívvel kérdezed…” - szólt Balarám. A tanítás továbbadása
időről-időre meg-meg szakad, de mivel örök, el soha nem tűnik.
E sötét korra egy szentség maradt meg; az igazság. Avatár Balarám megnyugtatja Jast, hogy a lél
minden kicsapongása ellenére szilárd, nem kell attól tartani, hogy elvész, viszont a tudás megismerése-, gyakorlása nélkül a lelki törekvő eltéved az úton.

Jász, nemes lét útján lesz újra jász.
(30.) …az örök váltakozás újra és újra elkíséri az embert egy életen át. És van, hogy valami nem
fér bele egy életbe. De sokszor is! Ám a komoly küldetések nem illannak el egy
emberöltő alatt. Ahogy e legfelsőbb tanítás sokszor bukott alá s mint búvópatak rejtőzködött évekig, úgy egy-egy egyéni sors is gyakorta több generáción át teljesedik ki, nyilvánul meg.

Az ős jászok is alábuktak alánokba, kunokba, magyarokba mégis
itt vannak ma is közöttünk. A Kárpát-medencei jászokat tatár összezavarta, török

fölkergette a Cserhátra, Mátrába, Bükkbe, labanc- és elbitangolt zsoldosok-, kóbor betyárok
megsarcolták s a Jászság szinte kihalt. A hegyi uradalmakban ért szolgaság sokaknak életen át
tartott, de a hegyvidéki generációknak csak egy része maradt ott, ahol

megszületett. A többséget a jász érzület visszahúzta a szabad
pusztai világba. A messzelátó bölcsek úgy tartják, hogy a jászság
sorsa a feloldódás. Ám legyen, de hol van az még? Hiába költöztek
ezredévekig, hiába hányta a jász véreket a sors, a Turán alföldi
kóborlások ugyancsak megkeményítették a jász jegyeket. Voltak-,
vannak ékesszólóbbak a jászoknál, vannak harcosabbak, még furfangosabb is akad bőven, de a
Bizalmas Tanításnak csak Ők a hordozói. Úgy hordozzák, hogy tudni sem
tudnak róla csak a szívükben érzik, mint a turáni végtelen teret, mit ezredévek sem tudtak
feledtetni. Ha vöröslik a kelő Nap, mikor fölhorkant egy ló, ha íj kezébe kerül, jász megborzong.
Nem keresi a látóhatár végét, nem vágyik a hegyekbe. Szívében tudja Ki a Legfőbb

Gazda és a jász hűséges. Nyakas, hideghónaljú, de tudja a rendet s
betartja azt. Nem kell megtanulnia. Ebben az előrehaladott szellemi és erkölcsi romlásban gyakorta az ős-, szép-, ük-, vagy dédapák be nem végzett dolgait kell fiúnak igazgatni. Kötelesség a
legfőbb. A jász vér még ha keveredik is másokkal, buzogni csak
buzog, mikor halánték deresedik s világ hívsága hátrébb kerül. B. T.
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…” - erősíti meg Avatár Balarám az ős-jászt. De mi a kötelesség,
minél semmi nem fontosabb? Kinek mi. De míg ember meg nem találja, addig biztos, hogy
tévúton van. B.T. 116. „önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint hogy másét
akár végzed tökéletesen…” - tanít a Legfelsőbb és nincs ok Reá nem figyelni. Az ős-jászok az
emberek ’gondolkodó’ és ’uralkodó’ rendjébe tartoztak. A ’gondolkodó’ életen át tanul s okul,
míg az ’uralkodó’ legfőbb harctere önmaga. Kinek-kinek meg kell vívnia a maga Kuru mezei
csatáját, még ha minden oda is vész, mert nem minden ennek az átmeneti -amúgy sok milliárd
éves- anyagi megnyilvánulásnak a szülötte. Ami itt születik, annak itt kell felcseperedni, -tanulni, - 11 -

tapasztalatokat szerezni, két utódot hagyni, őket felnevelni, viselni a betegségeket, majd mikor
megöregszik mindent el kell engedni. Ha alázatos és őszinte a törekvő, akkor örök tudásra fog
találni. Ha kérkedő, ostoba cicomára lel. Ha tudatlan, sötétséget talál, míg ha eldurvult, akkor
pokoli leckében lesz része.

A jász belül tudja a rendet, csak tartsa is meg azt. Ha dúlás jön
félre húzódik, ha nagyon pezseg az élet ki-ki megy a pusztába
csendet hallgatni. De kötelességét mindig megteszi. Az ős-jászok
évszázadokig ökörszemmé váltak réti sasból. Mikor eljött a jelen
kor az egykori vitézi fennen szárnyalást fel kellett cserélni a rejtőzködő életmóddal. Megmaradt mindig az éltető vizek mentén,
dús legelőkön kóborolt s kitért a hadakozók elől. Jó lovaik
mindenen átsegítették s ha rájuk támadtak nyilazó erényeik végét
jelentették a támadóknak. Együtt élve a természettel annak
minden rezdülését értve és érezve jó előre tudtak minden
megpróbáltatásról s még vajákolás sem kellett. Nem kellett eldobolni rossz szellemeket, mert sosem vonzották be azokat. Akár
százszoros túlerőt is lenyilaztak s vonultak tovább nyomtalan.
Hírmondójuk is csak, ha ellenséges ló maradt.
(31.) Avatár Balarám ... Jó barátjának szólítja ősjász Jast, de miként is vélekedtek akkoriban a
barátságról? A szittya-, vagy szkíta törzsek nem sokban különböztek ötezer éve az As
nemzetségtől. Lukianosz, görög szatirikus jegyezte le az alábbi párbeszédet, amelyet Abarisz,
szittya (szkíta) filozófus (aki nagy tekintélyű bölcse volt Athénnek) a barátságról folytatott görög
hallgatóságával: „Mi szittyák (szkíták), a szép beszéddel elmaradtunk mögöttetek, mert ha ti
beszéltek a barátságról, olyan szépen szóltok, hogy mi könnybe lábadt szemmel hallgatunk. De,
ha a teljesítésre kerül a sor, ti elmaradtok mögöttünk. Elmondom hát, miképpen értelmezzük mi a
barátságot … Mi szittyák (szkíták) állandóan harcban élünk és éppen ezért a meg-bízható jó
barátot mindennél, még a jó fegyvernél is többre becsüljük. Barátságot azonban csak kevesekkel,
olyan férfiakkal kötünk, akikről tudjuk, hogy nagy dolgokra képesek. Azt tartjuk ugyanis, hogy
akinek sok a barátja, az olyan mint az utcalány. Mert kevés jut a barátságból annak, aki azt sokfelé
osztja el. Ha azonban megtaláltunk egy igazi barátot, azzal olyan szorosra fűzzük barátságunkat,
amennyire csak lehetséges és ennek jeléül megkötjük vele a nagy eskünket olyképp, hogy
megsebzett karunk vérét közös serlegbe ontjuk és kiisszuk. Ettől kezdve azt tartjuk, hogy egy
testté, egy lélekké forrtunk össze és ezentúl semmi sem választhat el bennünket mindhalálig.”

Látható volt a ős jász történetben, hogy akár a biztos halálba is a
barát mellé álltak. A Kaurava barátok oldalán szálltak csatarendbe a Kuru mezei csatában,
ahol végülis mind elestek. - Másik jelző, amit Avatár Balarám használt a „rétlakó”. Jas az As
városállamból kelt útra, ahol a jász ősök letelepedett életet éltek, de
az öreg vándornak már kilátásba helyezte Balarám a pusztai létet .
Aki a pusztában él, annak nemigen akad fedele, kivéve a családokat mozgató szekereket, ami a
házat „pótolta”, ahogy Jas is fedél nélkül járta be a nagy utat Legfelsőbb Tanítójáig.
(35.) A születés szerinti osztályba-tartozás tisztasága jelen korban nem mutatható ki, mindenki kevert. Ki csak két osztály által meghatározott -mint pl.: az ős-jászok, akik uralkodó
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(harcos) és gondolkodó rend béliek voltak- de egyre általánosabb a hármas,
vagy akár négyes keveredettség is.
Mindent a maga idejében, de akkor azt és kinek-kinek emberi osztályának megfelelő módon. Az
érett jász gondolkodó/uralkodók híven teljesítették harcosi küldetésüket és dicsőséggel hagyták el
testüket.
(36.) Jas tudja, hogy az ős-jászok a gondolkodó és uralkodó rendhez tartoztak, így arról is volt
ismerete, hogy mindkét rend fontos alkotóeleme a méltó tekintélyen alapuló megbecsülés. A
’gondolkodók’ inkább a szellemi élet útmutatói, míg az ’uralkodók’ a világi tevékenységek vezetői.
Aki nem teljesíti rendelt kötelességét az még a tudással nem rendelkezők körében sem ér el
megbecsülést. Ilyen helyzetben nem képes teljesíteni rendelt kötelességét, ami nem csak
személyes emelkedésének gátja, de az általa motivált közembereket is csak csüggeszti.
(37.) Az ős jászok az As nép, gondolkodó jellege melletti uralkodói minőségében, mint „harcos”
közösség volt ismert és megbecsült, mégsem folytattak hódító, vagy területszerző hadjáratokat.

Szűk körben „portyáztak” leginkább a nagyállattartást kiszolgáló
legelők folyamatos cseréje okán. Területvédelemre még alig volt
szükség. Sosem engedtek teret a túlnépesedésnek. Az általuk
lakott vidék évszázadokig biztosította megélhetésüket.
Ázsia szíve Turán
(legsötétebb; a szűken vett Turán vidék – sötét; kb. földrajzi Turán Alföld –
legvilágosabb a „turán” jellegű ősi népek élőhelye – csillag; az As városállam
és ős jász vidék)

A Bizalmas Tanítás Balarám és Jas közötti lefolyása
előtt (ie. 3.102) az As „városállam” békében élt hosszú
ideje az amúgy gyéren lakott vidéken. Mivel vezérlő
vallásosságukra legjellemzőbb a MINDEN-tudat -szerű- eszmerendszer volt, így belátva az isteni
elrendezéseket (még ha azokat gyakorta nem is értve, de elfogadva) kötelességszerűen éltek. Ismerték a négy emberi osztályt, tudtak a „kaszton-kívüliekről” és nemzetük kettős (gondolkodó uralkodó) meghatározottságát is értették s megélték. Más népekkel nem keveredtek sem
vérségileg sem szellemiekben. Mégis részesei lettek a Kuru mezei csatának, de miért? Volt már
róla szó hogy a barátság ürügyén. Mivel az ős jászok a Kauravákkal voltak baráti viszonyban, így
az ő „szellemi meghívásukra” vonultak fel a csatatérre. Nem történt ott és akkor hadüzenet,
mozgósítás, vagy bárminemű csatába szólítás, afféle „véreskard” körbehordozás, minden érintett
és érdekelt szellemi síkon örök kapcsolatban állt. Azok a népek és embercsoportok amelyek nem
voltak érintve az eseményekben, azokat nem érintette meg az „elhívás”. Maga a bekövetkezett
ütközet sem pusztán egy szokásos hatalmi villongás-, nézeteltérés feloldására törő torzsalkodás-,
vagy összecsapás volt. Ismertek a történeti előzmények (lásd: B.T. 7. kiegészítések) mégis más is
és több is volt a Kuru mezei csata.
… a korszakváltó Kuru mezei csata után valamennyi földi maradvány az enyészeté lett és sem az
eltávozottak, sem hagyatékuk nem került megörökítésre. Isteni elrendezés volt a csata kitörése,
maga a küzdelem és az azt követő „nyomtalanság”.
(38.) Az, hogy mára egymillió ember közül ha 8-10 meghatározóan (10 millióból max. 80-100!)
’uralkodó’ jellegű ember kerül ki, nem jelenti azt, hogy ez a jász ősök egykori tagozottságában is
így volt. Sose tévesszük szem elől az elmúlt ötezer év „jótékony” hatását, ami a szellemi és
erkölcsi hanyatlás útján bekövetkezett. („jótékony” alatt értsd, az Isteni elrendezés szerinti
általános romlás) A mai vezetők döntő többsége alkalmatlan- és méltatlan arra amit gyakorol.
’Nyerészkedő’-k és ’élvezkedő’-k közül kerülnek ki korunk vezetői, pontosabban olyan személyek
ők, akik osztálybéli kevertségében e két alsóbb rend a meghatározó.
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(39.) …egykori kiváló ’uralkodó’ Ardzsuna, a Pándava herceg. Olyan nagyság, akiről Avatár
Balarám így szólt: BT. „372. Én vagyok … 374. … Pándavák közt Ardzsuna…”! Mégis amikor
egy, az íjászatban kiváló Jász herceg nyilazó tudása veszélyeztette „legkiválóbb íjász” rangját,
Ardzsuna arra vágyott, hogy ez ne következhessen be. Álljon itt egy kis történet a Mahabarata
eposzból: „A Nagy Barata nemzetség hőseinek, kiváló katonai tanítójuk volt, az égi és földi
fegyverek tudományában egyformán jártas Dróna. Olyan híres volt, hogy ezer meg ezer király és
herceg akart tanulni tőle. Egy alkalommal eljött hozzá, a jászok királyának fia. A jászokról
azonban úgy tudják, hogy tisztátalan szokásaik vannak, például vadásznak, halásznak, húst és
halat esznek. Ezért aztán Dróna nem is fogadta el a jász herceget tanítványának. Ezek a királyok
és hercegek mind hazamennek, ha megtudják, hogy együtt kell tanulniuk egy jász ifjúval gondolta Dróna. A fiatal jász herceg nem szólt egyetlen szót sem. Leborult a földre Dróna előtt,
megérintette a lábait a fejével, azután elment az erdőbe, és elkészítette a nagy katonai tanító
agyagszobrát. Ennek az agyagszobornak ajánlotta fel a tiszteletét, mintha az maga Dróna lenne, és
a szobor előtt gyakorolta magát a fegyverforgatásban, rendszeresen és nagyon nagy kitartással.
Hamarosan olyan könnyű lett a keze, hogy egyforma ügyességgel vonta fel az íjat, célzott és lőtt a
nyilakkal. Történt egyszer, hogy a Kaurava és a Pándava hercegek -köztük Ardzsuna iskirándulásra indultak az erdőségbe. A szükséges holmit a szolgák vitték, és a sors rendeléséből
hozzájuk csatlakozott egy kutya is. Amíg a hercegek az erdőben jártak, a kutya szabadon
csatangolt és egyszer csak rábukkant a jász hercegre. Az ifjú teste egészen sötét színű és szennyes
volt, fekete őzbőrt viselt, a haja csomókban tapadt össze. A kutya hirtelen ugatni kezdett, a jász
herceg pedig egyetlen mozdulattal hét nyilat lőtt a szájába és egészen kiékelte, csak hogy végre
elhallgasson. A megrémült kutya visszafutott a társasághoz. A Pándavák kihúzták a nyilakat, és
azon álmélkodtak, hogy az ismeretlen nyilazó milyen hihetetlen pontossággal célzott. Kutatni
kezdtek, és hamarosan rá is találtak a komor arcú ifjúra, aki egymás után lőtte ki a nyílvesszőket. Ki vagy te? Kinek a fia vagy? - kérdezték a Pándavák. - A jászok királyának fia vagyok - válaszolt
az idegen. - Ez itt a tanítómesterem, Dróna, tőle tanulom a fegyverforgatás tudományát. Amikor
a Pándavák visszatértek Hasztinápurba, és mindent elmondtak Drónának a kiváló harcosról, a
bölcs arcáról semmit sem lehetett leolvasni, de magában ezt gondolta: - Úgy! Ez a jász ifjú
elfogadott engem tanítójának, pedig én nem fogadtam el őt tanítványomnak. Miféle tanítvány az
ilyen? - Ardzsunának azonban volt még egy bizalmas kérdése, és ezt csak akkor tette fel
Drónának, amikor kettesben maradtak: - Emlékszel, egyszer magadhoz öleltél és azt ígérted,
egyetlen tanítványod sem ér majd fel velem, egyik sem lesz jobb nálam. Miért van mégis, hogy ez
a tanítványod, az ifjú jász herceg máris utolért, ha ugyan nem sokkal jobb nálam? - Dróna
elgondolkodott, aztán magához véve Ardzsunát elindult az erdőbe, hogy lássa a fiút. A jász
herceget ugyanott találták, szennyes testtel, csapzott hajjal, rongyokban. Kezében az íj,
fáradhatatlanul célzott és lőtt, az egyik nyílvesszőt a másik után. Amikor észrevette, hogy Dróna
közeledik, megindult feléje, majd leborult előtte, és nagy tisztelettel port vett a lábairól. Ezután
felállt, és összetett kezekkel várta a parancsait. - Azt állítod, hogy az én tanítványom vagy? kérdezte Dróna. – Igen! - felelte nagy elszántsággal. - Nos, ha valóban a tanítványom vagy, fizesd
meg a díjat, ami jár a tanításért! - Az ifjú ezt nagy örömmel hallotta, és azonnal rávágta: - Mindent
megadok neked, amit parancsolsz. Ó, kiváló bölcs, nem ismerek olyat, amit oda ne adnék a
tanítómnak. - Dróna pedig így szólt: - Add nekem a hüvelykujjad! - A herceg elcsodálkozott, de
mindenképpen meg akarta tartani az ígéretét. Így aztán vidám arccal és nyugodt szívvel azonnal
levágta a hüvelykujját, és odaadta Drónának. * Később részt vett a jász herceg a nagy ütközetben
Kuru mezőn. Durjodana oldalán harcolt, de nem igazán tüntette ki magát hüvelykujja hiányában.
Ardzsuna viszont nagyon örült, és minden féltékenysége elszállt. Most már igazán valóra váltak
Dróna szavai: - Senki sem fog felérni Ardzsunával, a legkiválóbb íjjásszal.” Még a példaértékű
’uralkodó’-k sem makulátlanok. Bár a ’gondolkodó/uralkodó’ ős-jász harcosok mind elestek a
Kuru mezei csatában, a hátramaradottak számára a méltó áldozat bemutatása örök hagyaték lett
és megmentette őket bármi csüggedéstől.
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(40.) Van, hogy a tudás -akár- generációkon keresztül alámerül, de el nem vész soha. A
ság egyik -ha nem a legfontosabb- teendője az ős-tudás megtartása,

jászamiben a Bizalmas Tanítás a vezérfonal hisz a forrás megfellebbezhetetlen. A Legfelsőbb kinyilatkozásával szemben ugyan mi állhat hitelesen? A jász-ság
olyan jelleg, amit a szívében hord az ember. Ez a lényegi lény, a lél eredeti
tudása, ami legkevésbé a pusztai nomád ős-jászok körében volt befedett. Az idő múlásával a
MINDEN által elrendelt hanyatlásnak megfelelően ez a fedettség nem hogy csökkenne, de egyre
vaskosabb. A jász-ság nem feltétlenül nemzetségbeli hovatartozás,

hisz senki nem tudhatja, hogy ki-ki milyen nemzet fia/lánya, elkötelezett tagja volt korábban. Lehetett valaki sok-sok életen át akár jász, majd

valami folytán más földrészen, más nemzet tagjaként jutott újabb testhez s mégis hordozója a jász
jellegnek. Ha megismerkedik az ős-tudással, megérti a lét lényegét,

akkor kitartó törekvéssel és MINDEN-tudattal eljuthat a jászsághoz. Miért oly kitüntetett a jász(-ság)? Mert továbbvivője a történelemben feloldódott As szellemnek, melynek jelentése; As =
EGY, miként a MINDEN. Mivel a ’gondolkodó’ ember nem törekszik változtatásokra, nincsenek tervei így -csak- elfogadja ami adódik és igyekszik a kötelességteljesítésre. Akik még- terveznek is, azok a gondolkodó/uralkodók -mint a jász ősök és- a jellemzően ’uralkodó’
meghatározottságú emberek.
A hagyomány nemes dolog, de a követés során a gondolkodás, a tisztánlátás, az idők szavának
megértése elkerülhetetlen vezető, ’uralkodó’ számára. Mindig ők a „fáklyaláng” a nép őket követi.
A Kuru mezei csatába vonult -s ott elesett- ős-jász ’uralkodó’-k hiányában a hátramaradottak
méltó vezetés nélküli sorsra jutottak. Akadt néhány agg ’gondolkodó’ -mint pl.: Jas is- de
tanácsukat csak kevesen fogadták meg, inkább az érzés alapú szeszélyt, szenvedélyt követték. Az
ős-jászok is megérkeztek a nézeteltérések korába, jelen korunkba, a Kali jugába. Az ő többségük
is elhagyta a nemes hagyományok követését. „…fölrúgták az ős parancsot - de hát mondta öreg
tátos - … - minden szabály arra való - hogyha jobb jő az a való…” (részlet a Krista titka című
versből). Szellemi és erkölcsi hanyatlás idején az elrendezett út a régi lecserélése újra. Az új ugyan
jobban megfelel a kor követelményeinek, de hanyatló korban a rosszabb a jobb (azisnemis).
(41.) …azokról az ős-jász harcosokról esik szó, akik az elrendezésekre hagyatkozva mindent
feladtak akkor, amikor a Kuru mezei csatába vonultak. Nem is mérlegelték élet vagy halál
lehetőségét, mert már egyek voltak dicsfényes hírnévben és elesésben, névtelen halálban. BT. 35.
„harcosoknak csata úgy jó ahogy vívják sors szerint - megváltás az mindahánynak nekik jobb nem
létezik…” Tehát nem győzelmet, vagy vereséget-, legfőképp pedig nem

nyereséget, vagy veszteséget kell mérlegelni, hanem a kötelességet
kell teljesíteni. A kötelességet a MINDEN „írja elő” az Isteni elrendezettségek, mint pl.:
természeti törvények formájában.
(42.) A MINDEN-tudat véleménye szerint az anyagi vonatkozású uralkodás elsődleges hadszintere ki-ki önmaga! Uralkodjunk önös vágyainkon! A BT. jelen szakasza úgy kezdődik, hogy
az ős-jász küzdők „önös vágyuk félre tették…” és ez az ajánlás minden lelki
törekvőnek.

Az ős-jászok évezredes vonulásukban, nyugat felé sodródásuk
során „menekültek” a szárazság elől -lásd: Turán Alföld elsivatagosodása- de
(52.)
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Lakásuk szekér volt, amivel ha nagy
vizek megáradtak, magaslatra hágtak, kivárva a folyók szeszélyének lenyugodtát. Hírtelen ár el sosem érte őket, hisz mindenre
volt érzékük, ahogy ellenséges szándéktól tüzeltek sem tudtak
jászon sosem rajtaütni. Gátat nem építettek, folyamot nem szabályoztak hisz sosem népesedtek túl, amihez FöldAnya kizsákmányolása lett volna szükséges. A túlnépesedés folytán mára sokszorosan több
mindig a vizes tájakon legeltettek s itattak.

ember zsarolja ki és teszi élhetetlenné, egyre szűkülő élőkörnyezetét. Hiába a mobilitás, mikor
egyik zsúfolt helyről a másikra tódulnak embertömegek, a környezet túlterhelése mindenütt
érvényesül. Mocsokban még a kútásás is hiába, hisz egyre mélyülő degradációban a tiszta bölcselet
egyre mélyebbre és mélyebbre kerül. A tiszta, dús életterek mára eltűntek, csak
az érintetlenség segít.
(58.) A Földre jutó lél a Nap sugaraira ülve érkezik, mert a teremtettség e naprendszerében Ő a
központ, anyagi s lelki értelemben egyaránt. Nem véletlenül volt sok nép -köztük az ős jászok
is- „Nap-imádó”. Természetesen, ahogy a MINDEN mindent áthat, úgy a más térrészek
energiái is átszövik világunkat.
(60.) Vannak bölcsek, akik úgy tartják, hogy az emberek
akinek nincs szolgája. Miként az ős-jászok, akik

között az az igazi úr,
úgy voltak urak, amiképpen szolga. A meg nem kötöttség adta szabadságuk révén világi
értelemben független urak voltak, de mivel sem szolgát, sem
rabszolgát sosem tartottak, így a „szolgai” feladatokat is maga maguk végezték önmaguk és családjuk, nemzetségük számára. A teljes
tudást megértő, szolga nélküli uralomra törekszik. Szabadságra.
(61.) „…ki elhagyja drága jó Jas földi vágyak garmadát s önmagában biztont talált veszti elme
játékát…”

az egykori ős jászok pusztai nomád életük előtt és annak
kezdetén, szinte ’réti-’, vagy ’szirtisasként’ élhettek. ’Réti-ként’ a
Turán alföldi síkságon, az Amu-Darja -egykor Csaksu, majd Oxusfolyó körzetében, ’szirtiként’ a Hindukus ÉNY-i lejtőin. Azután a
térségben egyre bővülő mozgások -lásd Selyem-út, népvándorlások- valamint a népesség
gyarapodása, ahhoz vezetett, hogy évszázadról-évszázadra inkább
az ’ökörszem’ rejtőzködő életmódjára kellett áttérni. Így kerülték a fennen
(62.) …

szárnyalást és fértek meg bármíly megpróbáltatások közepette. A harsány népek örök
hadakozásban fogyatkoztak, vagy tűntek el. A jászok máig élnek.
A Kuru mezei csata után ugyan sok keserűség jutott ki a hátramaradt jász ősöknek, de a Bizalmas
Tanítást megkapva, olyan szellemi munícióhoz jutottak, ami megvilágí-

totta számukra az utat máig.

Szabad térben -évszaktól függően- ott hemzsegnek a legyek, szúnyogok, muslicák, kullancsok és
sok-sok más „bosszantó”. Az ős jászok kellő tudás birtokában és bölcsen,
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minden helyzetben megtalálták a lehető legjámborabb távoltartási
módot. Olyan táplálék-kiegészítőket ettek, olyan fekhelytöltetet készítettek, ami szagával,
kipárolgásával, sajátos rezonanciájával biztos távolban tartották a nemkívánatos élőlény-társakat.
A „földi vész” vidékenként változik, hol árvizek, hol földrengések, szökőár, erdő- és bozóttűz,
gleccserár, stb. A természettel együtt élő ember, miként az ugyancsak ott élő állatok megérzik a
közelgő bajt és odébb húzódnak. Nyílván a letelepült életmód csak a mindenkori technikai
lehetőségek összességével ha képes mérsékelni az „isten-csapásokat” ami ugyan sosem ok nélküli.
Az „égcsapás” kifejezéssel jelölt időjárási viszontagságok (jó)házban elkerülhetőek, pusztában
csak tűrni lehet, cserény mögé húzódva, subával neki feszülve. A bölcs együtt él azzal
és ott, ahova sorsa/érdeme rendelte.
(63.) B.T. 628. „…egyedül

Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak
bízzál Bennem csak ne félj…” Biztosítja Avatár Balarám Jast. Ha nincs más eszmény,
vágy, gondolat, tett vagy törekvés, csak a MINDEN szolgálata, akkor végezni kell a kötelességet s
nincs mitől félni. Ha minden úgy van jól, ahogy -értve-nemértve, de- megérdemeljük, ha minden
úgy jó, ahogy a Legfelsőbb elrendezte, akkor mivégre bármi reszketés? Persze az ilyen bölcs
tényleg ritka.
(67.) … Avatár Balarám Jas kérdéseire válaszol(t) s így férfi vonatkozású közléseket tett. ... Jas
kimagasló tudású, bölcs öreg volt még az ős-jász körben is. Abból a közösségből származott, akik
még letelepedetten éltek a jász (As) őshazában, mai fogalmak szerint ugyancsak civilizáltan.
Részlet a „Honnan hova tova” című BBB írásból: „…Míves szikla faragásbúl rótták házuk,
palotájuk, útjaikat lekövezték, soraikat egyengették. Szaladt szekér kopott kövön, virágzó kert
nyílott rögön, megtalálták minden csíny ját, termést hozó víg csalitját. Volt itt erdő sziklaháton,
lankás lejtőn ligetsávok, messze futó puszta szélen, végtelennel így beszéltek. Sok századon

pompázott hon, bölcs királyok uralkodtok, rend volt béke, világ
éke, bőség ült e nemzetségen. …Mindenük volt ami kellett, írást papírra
vetettek, teljes hitük, látó szemük, mindenségre nyitott szívük. Olvasztották hegyek
ércét, kovácsolták kardok élét, szilaj lovuk erősségük, karívezett
nyilas kezük…” Tehát Jas nem tudatlan ’kecskepásztor’ volt, hanem nagytudású, tekintélyes
szellemi ember. ... Jas korában s még azt követően hosszú ideig a
szellemi életben is a szájhagyományozás, a figyelmes tanulás, az
alapos memorizálás volt a meghatározó. A letelepült életforma
feladását követően az írásosság is háttérbe szorult a vándorló
nomád időkben, de a tudás továbbadása a ’gondolkodó’ meghatározottságú emberek körében örök érték maradt. A nőknek akkor is
elsődleges kötelezettségi tere a család összetartása volt. Gondoskodás a családonkénti két gyermekről, gyámolítása az öregeknek,
étkezés, gyógyítás, „háztűz” őrizése, a mindennapok. A nő volt a
melegség, férfi a keménység. Családfő férfiaké volt a szellemi
szilárdság, asszonyoké a tárgyi közeg. Férfiaké a biztonság, nőké a
biztosság. Mindegyik megfellebbezhetetlen tekintély a maga terén.
A lelki fejlődés érdekében nem kellett másokra hagyatkozni, vagy
idegenben kutakodni. A Bizalmas Tanítás hű követése alatt elégséges volt az öregek
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által híven továbbadott ismeret. A női

életet kitöltötte a család. Volt tennivaló
minden évszakban, minden vidéken, sosem unatkoztak. A vándor
lét nem adott lehetőséget a kény-elem gyakorlására. Végezték kötelességüket s az ő szorgos szolgálatuk segítette a férfiakat a szellemi/lelki fejlődésben, ami szilárd alapot biztosított családnak,
nemzetnek egyaránt.
(68.) Vissza-vissza térő fölvetés a jelen kor Kali juga-kénti említése. Mivel (szív-béli) érzelmi és
értelmi megközelítések ugyancsak viaskodnak -még- lelki törekvők között is, talán nem oktalan
elidőzni egy kicsit a kor névadóján. Káli ind mitológiai istennő, Siva felesége, Párvati egyik
megnyilvánulási-, talán legvadabb formája. Az átalakulás, a halál és az újjászületés istennője. A
hinduizmus szerint csak pusztulás, megsemmisülés árán jöhet létre valami új a világban, az élet s
halál elválaszthatatlan egységet alkot. Új létrehozásához le kell bontani a régit.
A ’káli’ a ’kala’ nőnemű alakja, jelentése fekete s ő valóban fekete, mert a női energiát testesíti meg
(’Hold’ - nincs saját fénye). Ebben a formájában Mahakálinak is nevezik. Ábrázolásában lángoló
szemei vannak, hosszú nyelve gyakran kilóg. Nyaka köré kígyók tekerednek, s mind a tíz kezében
fegyvert tart: íjat, nyílat, csakrát (harci-korongot), kardot, pajzsot, hurkot, lándzsát, kagylókürtöt,
egy koponyát és egy hold-korongot (nem Nap-ot, Hold-at!) Tigrisen utazik, tüzet okád.
Koponyákból fűzött nyakláncot visel, derekán levágott karokból hord szoknyát. Félelmetes
külsejét ellensúlyozza felemelt keze, amellyel „Ne féljetek” jelentésű kézjelet (mudrát)
mutat. Egyes vélemények szerint Káli a férfiben élő női lélek megtestesítője. Ő ugyanakkor az idő
és a változás is, ami eme kettősségek meghatározta megnyilvánulásuk eredendő sajátossága. Más
megközelítésben Káli egy jóságos Anya Istennő. Egy merő azisnemis!
(72.) Mikor a pusztai nomád jászok égre emelték tekintetüket, nappal a Nap-, éjszaka a Hold
ragadta meg figyelmüket. A Holddal lehet kacérkodni, de a Nap szikrázó igazságát nem bírja az
ember szeme! Nappal még a felhőkre is érdemes (volt) ügyelni, hisz sok következtetést lehet(ett)
levonni azok színéből, alakjából, helyzetéből, mozgásából. Éjjel a Hold ciklikusan változó arca
adott tanácsokat és nem csak az éjszakára vonatkozóan. Dombvidéken, erdőségben már
nehezebb a tájékozódás. Sokminden kerül takarásba. Nemegyszer érik meglepetések a gyanútlan
vándort. Azután hogy terjedt a sokság, egyre kevesebb figyelem esett az égre, egyre több az
örökös körbetekintgetésre. És mivel mindenki más; mindig-, mindenki máshonnan, más értelemmel és -látásmóddal szemlél(t) dolgokat. Megérkeztünk a nézeteltérések korába.
(75.) „…lásd be tehát Jas barátom

csak az egyensúlyozott ki elméjét féken

tartja érzékire nem lobog…”

(78.) Ha egy gondolat erejéig elkalandozunk a Turán
alföldre, akkor egykori életetadó égkövének halálát láthatjuk. (valamikor a Föld negyedik legnagyobb tava volt!)
Az Aral tó, légifelvételek tanúsága szerint már csak önmaga árnyéka. Felületének 75%-át, vízmennyiségének
90%-át veszítette el az öntözések-, valamint a Kali juga
elrendezett sivatagosodási folyamata miatt. Ma már sem
az Amu-darja, sem a Szir-darja nem éri el az Aral tavat, amelyek egykor táplálták. Ötezer éve ezen a vidéken
természeti bőségben.
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éltek a jász ősök,

Mikor az ős-jász férfiak a korszakváltó csatába mentek, azt az ellenséges oldalon felvonultakkal szembeni legkisebb ellenszenv nélkül
tettét, és sem eredmény-, sem győzelemvágy nem tüzelte őket.
(79.)

Teljesítették kötelességüket. Harcosok voltak, barát segítségül hívta őket, megtették ami rendelt
sorsuk volt.
(81.) „…Balarám mond mért kellett harc érdeklődőn kérdi Jas mikor mondtad hogy értelem
cselekvésnél többet ad…”
Lehetne mindezt egyszerű diplomáciai kérdésként is felfogni, mint ha Jas tudakozódása arra
irányult volna, hogy miért nem lehetett békés-, tárgyalásos úton megoldani a Kuru mezei csata két
oldala között feszülő ellentéteket, de nyílván ennél többről van szó. Jas küldetése nem azt célozta,
hogy megtudja; miért kellett hadba vonulni az ős jászoknak, hanem azt kikutatni; - Mi lesz
azután? Milyen utat válasszanak a hátramaradottak és a jövő generációi. A jász ősök már

akkor álltak olyan fejlett lelki szinten, hogy a Legfelsőbb elrendezéseit sosem vonták kétségbe. Azért hangzott el a Bizalmas Tanítás, hogy egyértelmű irányt jelöljön, utat mutasson, az Igazságról szóljon.
(82.) Jas ugyancsak nem tudatlan, mégis segítséget kér(t) Mesterétől a világosnak tűnő, ám
ellentmondásosnak ható kinyilatkozásokról. Lelki vonatkozású esetekben azért is

bonyolult a helyzet, mert nem lehet tudni, hogy ki milyen lelki
evolúciós fejlettségi szinten van. Értsd: milyen mértékben képes
felszínre jutni az isteni lél teljes tudása? És ez nincs összefüggésben
az adott személy szellemi képességeivel, főleg nem tárgyi ismereteivel, lexikális tudásával!
Aki alkalmas az elvont gondolatra, annak az értelem az útja, aki
nemképes, annak a nemes cselekedetek, melyek eredményeként
tisztul. Nem tudja mi történik, de felsejlik bensőjéből az Isteni lél szelleme (gondolata, tudása)
ha igaz utat követ! B.T. 83. „…mondtam jó Jas kettős út van tett vagy tudás művelés - gondolkodó tudás útján más önzetlen jön felém…” Az isteni ember = értelem + érzelem.
Hogy miért kellett elesni az ős-jász vitézeknek? B.T. 88. „…mert megtették amit kellett kötelességszerűen…” Alanyaivá váltak az Isteni elrendezésnek, ami globális viszonylatban az új kor (Kali
juga - az erkölcsi és szellemi hanyatlás kora) kezdő mozzanata volt, míg jász szempontból a
letelepült, szellemi hanyatlásra forduló lét helyett, egy Isten-tudatú (értsd: MINDEN-tudatú)
kóborló, nomád továbbélés, az akkor még jól élhető Turán alföldön.
(88.) Az ős-jászok körében az As városállamban, ha már fel is sejlett a változás, még éltek a
dicsőbb rend valós és követendő hagyományai. Idézzük csak fel az ’As’-név hordozta sajátosság
egynéhányát: törvényesség - erőt, szilárdságot és méltóságot sugárzó - a társadalom, a
törvényesség, a szociális és hatalmi szabályok kifejezője - tekintélynek és a felsőbb hatalomnak
való engedelmesség igénye - korlátozza a személyes érdeket, azt a társadalomnak, a környezetnek
rendeli alá - felelősség a többiekért - az igazság képviselője - a férfi archetípusának egyik
megfelelője - az értelmet, az erőt és autoritást jelképezi - "apa-archetipus" ami magában foglalja az
erő és hatalom mellett a védelmet és gondoskodást - a társadalom irányító és védelmező
funkcióját jelenti, az ellenőrzést, a rendet és a társadalmi autoritást - a "felettes én" ellenőrző és
korlátozó szerepet tölt be a személyiség struktúrájában, az ösztönök elfojtásának szerepét - a
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kordában tartott ösztön - háttérbe szorul az individuum, a személyes érdek és az ösztönök
kielégítése - a személyes szabadság behatárolását és az alkalmazkodást jelenti. Nos e meghatározottságok még megvoltak az ős-jász férfiakban, akiknek hű- és egyenragú
társaik voltak a jász hajadonok és asszonyok. Ilyen eszményektől vezérelten,

átjárta
egész lényüket, elméjüket és szokás-rendjüket a MINDEN-tudat
szerű szemlélet és életvezetés. Tudták, hogy a test elhagyása legfeljebb
ha földi halál, de méltó életnek ha még van itteni teendője, akkor itt van folytatása, itt kapja
természetes volt a csatlakozás a hadhoz, magától értetődő volt az önfeláldozás. Persze

új ruháját a lél. Remélték, hogy ha emberlét következik, akkor az jász vérben fogan, de ha nem azt
is a Legfelsőbb szent akaratának tekintették. Készen álltak más vidékre, ezért is
vált könnyen kóborló nomáddá, az addig letelepült nemzetség.
Ahogy minden földi vidéknek megvan a maga sajátossága, úgy az összes nép, nemzet egyedi és
egyedi küldetése -kevésbé fennkölten- rendeltetése van. Több kultúra, vagy tantétel a ’vér’-t
tekinti olyan hordozónak, ami tovább viszi az egyediséget, bár ennek az ugyancsak elterjedt
vérátömlesztések némiképp ellent mondanak. Egy biztos, hogy genetikusan egy

embercsoport hosszú ideig nyomon követhető. Így van ez a jászok
esetében is, hogy fajtakeveredések ellenére genetikusan kimutatható a jász sajátosság. Azt már a történetíró teszi hozzá, hogy az szerves folytatása az
időközbe feloldódott As vérvonalnak. A több évezredes vándorlás ellenére, a
meghatározóan jász jelleg megmaradt vonzalmában az ősi Turán
alföldi lét körében, Föld-övi (Nap - Hold viszony), magassági (viszony a Földmaghoz), vízrajzi (a mozgó, de földhözragadt viszony), élőkörnyezeti (flóra – fauna
viszony) vonatkozásban egyaránt. Akik más helyre hangolódtak, azokban az oda
tartozó hatások az erősebbek, de a ’vér’ hordozza ősi emlékeit.
(89.) Az ős jászok eredményvágy nélkül csatlakoztak a hadhoz. Mint ’gondolkodó’-k tisztában
voltak a küzdelem akármilyen kimenetelével, de mint ’uralkodó’ jellegű harcosok, ott volt a
helyük. B.T. 569. „…kötelesség elrendezett azt megszegni bíz nemjó - ezért mindig tedd mi
dolgod törekvőnek az való…” („törekvő” alatt jelen esetben értsd: lelki törekvő) Mivel a jász
elődöket sosem motiválta vagyon-, hadizsákmány-, vagy területszerzés, így harcosi fellépésük
mindig olyan áldozat volt, amivel eleget tettek az elrendezések beteljesülésének. Érezték a világ
változását, hisz ha laza is volt kapcsolatuk a környező népekkel, nem
voltak elzárt tudatlanok. A kapcsolat kettős volt, egyfelől szellemi síkon, másrészt a KNY-i kereskedelmi útvonal -Selyem út- középső ága nem húzódott messze az As városállamtól.
Szoros baráti volt a viszonyuk a Barata-varsai Kauravákkal (Kuruksetra is azok főhatósága alatt
állt) de az egykori Kína és Mezopotámia közti hatások sem kerülték

őket.
Az ős jászok már rég felülemelkedtek az egyéni érdekeken és ambíciókon, híven követték a Legfelsőbb elrendezéseit és nemzetük/családjuk szolgálatát. A kiterjedt családokat egykor is ’had’nak mondták. A számosság pedig nem a sok utódból eredt, hanem
a szoros rokoni eggyüvétartozásból. Mikor védekezésre került sor,
akkor a had nő tagjai is megmutatták harci erényeiket. A jász nők
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szálegyenesek, büszke tekintetűek, harmonikus alkatúak, de szikáran erőteljesek voltak. Kezeik formásak, arányosak, de erejükben
és méretükben alig maradt el a férfiakétól. Ki-ki erejéhez mért saját íjjal bírt,
amit csak annak Ura használhatott. Eltávoztakor az is a halotti máglyájára került, nem öröklődött.

Mikor mások hadi megsegítésére került sor, akkor rendesen az
asszonyok családjukkal maradtak -egyben védelmezőül is- és a
férfiak szálltak lóra. Ruházatuk harcban sem különbözött a
mindennapitól. Kivételes íjjász képességeik nem kívánták meg
bárminemű vértek hordását. Nyilazó erősségük folytán sosem érte
őket ellen vesszeje, főleg nem dárdája, vagy kardja. A kaszabolást
más népekre hagyták. Egy-egy család két-három generációból állt, de az együtt élés
„had” szinten, a mindennapokon túli alkalmakkor vált közvetlenné. Mindenki szabad
volt, lelki evolúciós szintje adta szabadságfokán. Ugyanakkor tisztelték és tartották a nemes hagyományokat. Ilyenek voltak a közös ünnepek,
születés és eltávozás számontartása, hadi cselekmények és mások. Az örökös „vallási” életnek az
egyén és nem a közösség volt a színtere. Nem voltak kitüntetett napok, vagy

napszakok lelki gyakorlatokra. Minden gondolatukat, cselekedetüket átitatta a MINDEN-tudat -szerű- lét. Ébredéskor a Nap
köszöntése, mantrázás szinte folytonosan (leginkább a: Hari Rám Hari Rám
Rám Rám Hari Hari mantra) felajánlása a Legfelsőbbnek minden tett, -étel.
Figyelmes szemlélődés és a komoly tudás mellett ott voltak az elrendezéssel harmóniában élés
nyújtotta megérzések. Természeti jelenségek szélsőségei, család veszélye, barát baja, ellen
ármánykodása mind éberen találta a jászokat. Legkomolyabb tagjaik szenvtelenül

éltek, küzdöttek, öltek s haltak. Az ős jászok küldetése a méltó
gondolkodó és uralkodó lét megélése volt. Isten- és természettisztelet, kötelesség és emeltfős életalázat.

(92.) B.T. 326. „…tudd meg jó Jas vannak sokan kik imádnak Félistent - hódolatuk nem mást illet
Urukon át is Engem 327. azok akik ezt nem tudják föntre jutva lebuknak - tudatlanok s nem
ismernek Legfelsőbbik Uruknak 328. félistenes Félistenhez ősimádó Őshöz megy – szellemkövetőknek szellem s Én a MINDEN-t 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…”

Mikor az ős jászok turáni kóborló nomád életüket élték nem
alakult ki körükben sem a táltos* kultusz, sem sámánisztikus gyakorlat. Nem voltak áldozó papok. Nem volt rá szükség. Egyfelől tudatosak
voltak arról, hogy a MINDEN-től semmi nem független -legyen az
jó(nak) vagy rossz-(nak) vélt- másrészt tudták, hogy semmi nincs
ok nélkül és semmi nem múlik el következmény(ek) nélkül. Mind(93.)

ezekből kiindulva, örökkön szem előtt tartva élték napjaikat a természet adta lehetőségekhez
igazítva. Ha bőség volt nem dőzsöltek, ha szűkösség, hát viselték . Úgy
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dacoltak az elrendezésekkel, hogy nem volt sem örömünnep, sem „gyász”nap. Megvalósítottan voltak érintetlenek, úgy hogy annak filozófiai ismeretének
sem voltak birtokában. Tanulva tudtak. A Bizalmas Tanítás alapjain végezték kötelezettségeiket.
(*a „Tűnt léptek nyomdokán” összeállításban vissza-vissza térő ’tátos’ nem a „táltos” megfelelője!

A ’tátos’ olyan gondolkodó, aki tanít, előre mutat és soha semmit
nem kér, sem magának, sem törzsének, nemzetségének! Túl van
már családos kötelezettségein, élete a szolgálat. Nem jár ki semmit,

legfeljebb rámutat, vagy rávezet a miértekre, okozatok okára. Gyógyít is ugyan, de nem különben,
mint bármely komoly jász ’Atyafi’, vagy ’Anyajány’. Istenes elkötelezettsége folytán különb a
különbeknél.)
Máig érvényes különbség MINDEN-tudat és ős-jász értékrend, valamint más rendszerek/irányzatok között, hogy az előbbiek a valódi, tiszta Isteni Szeretet alapján nyugszanak. Nem hirdetik,
élik! 1. elvárásnélküliek, így tisztelve Istent, Felsőbbségeket, természetet, élőlénytársakat és
elrendezéseket, sosem támasztottak(nak) követelményeket. Ha szólnak, megmondják véleményüket s tudomásul veszik, ahogy lesz. Nem harcoskodnak, elfogadók, jót-rosszat egyaránt és
egyformán. B.T. 64. „…teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz…” Bármit érve, vagy kapva pedig őszinte hálával nyugtázzák azt. Nincs
alázkodás, hisz egész életük alázatban zajlik. Büszke alázatban – azisnemis. Sokszor éri kritika a
jászokat, hogy konok s büszke. Hol vannak ők kuntól, vagy szásztól? A jász emelt fő a

Legfelsőbbre való büszkeség, a -látszat- konokság pedig az elkötelezett kitartás. Aki szilárd MINDEN-tudatban van és erős tudatossága értékrendjében,
az nem sunnyog! Kiáll – kitér (azisnemis), de meg nem alkuszik. Kitartó s
mindig célba ér, ha kell generációkon keresztül, csak egyhegyűségét ne veszítse. Ne csatlakozzon a széles országúti „hadhoz”! 2. a
jászok mindig adnak, mikor mi van, tudást -hisz Ők a ’tudás’ kiválasztott hordozói, továbbvivői!ad tárgyi-, vagy fizikai segítséget. A jász kultúrkörben- és történetben nem

volt soha nemesség, sem főúr. Mindenki maga volt úr, amiképpen
szolga! Az „úr” kér, követel, kap(ni akar) vagy elvesz örökkön, leginkább érdem nélkül. Fel-

hatalmazottnak tekinti magát a juss-ra. Ahol a ’juss’ természetes, ott elmarad a hála. Hiányzik
belőlük a valódi szeretet. A jász sokáig volt „kiváltságos” de azt mindig -ha
kellett vérével- szolgálta/hálálta meg! 3. megkülönböztetés- vagy részrehajlásnélküliség. Nincs „uram-bátyám”! Mindenki a Legfelsőbb gyermeke s miként a Nap mindenkire
egyformán süt, jász is ad mindenkinek és elvárás nélkül. Nem barátkozik a soksággal s ha gyűlöl
is, ellenségének is inkább ad, mint hogy elvenne attól. B.T. 99. „…bármi lesz is egyre megy…”

Az ős jászok az elmúlt évezredekig visszatekintve, ha mozogtak is Keletről Nyugat felé, Földi viszonylatban szűk sávban, jellemzően hasonló természeti adottságok között tették. Az egykori
As városállam elhagyását követően sokáig nem telepedtek le. Úgy
vándoroltak, hogy viselték a természet megpróbáltatásait. Számukra az volt a természetes. Nem vágytak házba, nem kívántak
élni a kény-elemmel. Mindig csak azt és annyit vettek el a környezetből, ami létfenntartásukhoz szükséges volt és az élőhelyet sem
terhelte túl. Nem halmoztak fel. Állandó mozgásukat szinte észre
(94.)
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sem vette a táj évszázadokig. Jómaguk nem szaporodtak túl s
mivel a vidék termékeny volt, biztonságban tudtak élni hagyományaik szerint. Amit elvettek, azt körültekintően tették, szakrálisan.
Tudták, hogy Ki a Forrás! Tudatosan vettek el, hálatelten készítették el és csak
felajánlott ételt fogyasztottak. Az ilyen ’felajánlások’ is egyfajta áldozatok, minek következtében
„szent” ételhez jutottak. „Természetfelettivé” válik a természetes.
(95.) (Emlékezzünk rá, hogy a Kali juga előrehaladtával globálisan fokozódik az elsivatagosodás!
Az egykori dús ős-jász vidék a Turán alföldön szinte sivatag.) A
Kárpát medence azonban nem csak vízben gazdag, de földje is termékeny, sokban vetélkedik a
jász őshazával. Alig akad növény, ami itt megélni ne tudna. Azt azonban tudni kell, hogy miként
az emberi vándorlások, a növényi keveredés is általános lett. Pár évszázada nem létezett a Kárpát
medencében krumpli, kukorica, paprika, vöröshagyma, paradicsom, számtalan ma honos
gyümölcs, de a kávé, kakaó, tea is ismeretlen volt. (Ki tudja honnan is az „ősi” magyar-, vagy jász
konyha alapvetően hagymás, paprikás ételei?)
(99.) Az emberi letelepedés egyik fő mozgatója is az volt, hogy ugyan állandósultnak tűnő
körülmények között, de kiszámíthatóan alakuljanak a viszonyok. Ne legyen éhínység, ne kelljen
szomjazni, ne legyen kitéve a test a fenyegetettségeknek, -viszontagságoknak, nyugodtan, magát
biztonságban érezve aludhasson és minden vágyát élhesse kedve, pillanatnyi szeszélye szerint.
Ilyen viszonyok a nomád világban elképzelhetetlenek, különösen istentelenek körében. Akik
ráhagyatkoznak az elrendezésekre, azok tűrik a szomjúságot és az éhezést, dacolnak az elemekkel, megfontoltan párosodnak, biztos távot tartanak a veszélyektől és igyekeznek olyan életvezetést folytatni, hogy a test fáradalmai ne kényszerítsék védtelen pihenésre. Az ős jászok is, le nem
települt életükben, mindig olyan vidékeken kóboroltak, ahol víz bármikor elérhető. A bizonytalan
gyűjtögetés mellett, biztos élelemforrás volt a ridegtartású jószágok kéznél léte. A születésszabályozásban a férfiak kezében volt a megszakított közösülés révén az irányítás. Ha nincs lél-t
hordozó mag, hiába az asszonyi vágy, nincs megtermékenyülés. Túlszaporodás elkerülésében még
az elrendezések is segítettek, hisz tudott, hogy a lovas népek körében, ahol a férfiak szinte
örökkön lóháton mozogtak, jelentősen alacsonyabb volt a termékenyítő képesség. A pihenés a
férfi hadban emlékeztetett a farkasok viselkedésére, naponta gyakorta, több rövid alvással pihentették az általában nem erőszakolt testet. Mértéket tartottak pihenésben is, de „fáradozásban” is.
(104.) Számtalan küldetés létezik, most az egyszerűség kedvéért maradjunk a jászok azon
küldetése mellett, ami az igaz tudás őrzésében és továbbvitelében tes-

tesül meg. A MINDEN olyannak alakította a körülményeket, hogy abban a jász vérek alkal-

masak és képesek kiválasztottságuk végrehajtására. (Minden nemzetség kiválasztott! – Melyik
mire? Vannak ’jó’ ’szeszély’-es és ’nemjó’ küldetések, mely csoportnak mit kell végeznie
maradéktalanul ahhoz, hogy szolgálatát jól teljesítse. Az elrendeltség folytán a nemjó is része a
teljességnek! Olyan megnyilvánulás nincs, ahol csak egyik, vagy másik kötelék létezne!) Mikor híre
kelt a Kuru mezei csata előkészületeinek, akkor az ős jászok hadrafogható férfi tagjai híven
teljesítették baráti kötelességüket, a harcosi osztály-befolyásoltság mozgatta segítségnyújtást. (A
jászok a gondolkodó/uralkodó osztályba-sorolás által meghatározottak). Nem mérlegelték a harc
kimenetelét. Sem el nem bújtak, sem nem ügyeskedtek fél-haddal való kiállással. Nem aggodalmaskodtak azon, hogy miként fog folytatódni az ős jászok sorsa. Ráhagyatkoztak a Legfelsőbb
elrendezésére. Az ős-jász nemzetség ugyancsak hadrafogható nőtagjai ilyen távoli hadszíntérre
nem vonultak fel, hisz elsődleges kötelességük a család mindennapjainak fenntartása volt. Mégis
nyugodtan indulhattak a harcosok, hisz biztos kézben maradtak a nemzetségbeliek. Bármi

külső veszélyeztetésben az asszonyok és a serdült lányok méltó
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ellenfelei voltak bármilyen behatolónak.

Ők is messziről, ideje korán megérezték ha jő a baj és félelmetes íjkészségükkel biztos távolságból semmisítették meg, vagy
fordították vissza a meggondolatlanokat. Szellemi hagyományőrzésre-, iránymutatásra-, gyermekek tanítására akadt méltó öreg, így a férfihad természetes teendőnek vette a hadbavonulást.
Példájuk évezredekig hatott -tudat alatt- a jász leszármazottakra és szövetségeseikre is. Jászok
harcoltak ha kellett, és akik szövetségbe hívták őket tudták, hogy méltó nemzetség harcos fiait
kérik fel. Ameddig a történetírás visszalát, segédhadként, katonai

erősségként, íjmesterként, mindig hadrafoghatóként, testőrségként
említik a jászokat.

(105.) Vegyünk egy „durva” példát a vegyüléssel kapcsolatban: MINDEN-tudatú ős jász
keveredik sámánvallású ősi hunnal, mely vérkeveredés leszármazottja pl. keresztény magyar. Sem
nem jász, sem nem hun, sem nem MINDEN-tudatú, sem sámánvallású. Egy másik „sánta” példa
kultúrális vonatkozásban: nomád ős jász keveredik letelepült avarral, mely vérkeveredés
leszármazottai pl. a Kárpát medencei magyarok egy része, akik sem nem legeltető jászok, sem
nem földművelő avarok – miközben mindegyik (azisnemis), de mára úgy a mezőgazdálkodás,
mint az állattartás elkorcsosult.

A jászok esetében a jász-ság hű továbbvitelének az is biztosítéka,
hogy a jász történet során egyre-másra kirajzottak családok,
melyek vérségi tagjai -ha vegyülve is, de- rejtett hordozói az ős jász
tudásnak és eszményeknek. A Legfelsőbb sosem tétlen, ennélfogva a világ működik
és a nemzetségi családok „vérségi” meghatározottsága sem vész el. Nemzetségek nemzetekké
vegyülnek s az egyezményes keret (határok) közé „zárt” népesség államalkotó szabályozottsága
mentén hordozza a különböző „véreket”.
A jászokat -mint a nemzet „vegyület”-alkotóit- elemi tisztaságukban lehet körülírni, amint
lehántjuk róluk a kor eluralkodott hamisságainak mázát. A jászok nem „mézesek” de mai
képviselőik nemegyszer „mázasak”. Igaz valójuk befedett. A jászok fontos meghatá-

rozottsága a segítő szerep, még ha az rendelten inkább az anyagi világban érvényesül is, de
jellegüknél fogva a szellem uralja az anyagot. A jász ’gondolkodó’/’uralkodó’

azaz a szellem embere, az uralkodás pedig azt jelenti, hogy önmagának-, érzéseinek-, gondolatainak-, tetteinek ura, parancsol az akarat erejének s így egy ismert állapotból átmegy egy, még
ismeretlen állapotba, ha megszabadult az anyagi/testi/világi „máz”-tól. Véghez viheti, mi
küldetése. Amíg tart a „máz” addig belül őrzi híven az ősi tudást, ami a tisztulás előrehaladásával
sugárzik, annak mértékében. Ma a nézeteltérések korában természetes, hogy különböznek látásmódok a szemlélő nézőpontja szerint és annak lelki evolúciós fejlettsége függvényében.
(107.) Egykor az ős jászok úgymond fennen szárnyaló szírti- és réti sasként uralták ős honuk
vidékét (a Hindukus ÉNY-i lejtőit és a Turán Alföld DK-i szögletét), jól megférve az ottani és
akkori szemléletmóddal, világlátással, életmóddal. Messze hírlő As városállamuk és

kultúrájuk olyan hatást gyakorolt Keleten, hogy még a kontinens
máig használt neve is őrzi emléküket. Az ’as’ gyökszó alakult -kiejtve- ’ász’ –
’ászió’ – ’ászia’ formájában Ázsia névvé. A görög mitológia Aszia személynévre vezeti

vissza Ázsia néveredetét, de a vidék a görög civilizáció felvirágzása előtt századokkal már
tündökölt magasszintű filozófiai rendszereivel, vallásosságával, természet-tudományos ismereteivel, írásosságával, orvoslásával és így tovább s mindezt pedig nem rabszolgatartó társadalmi
alapon művelte! (A görög megjelölés jellemzően Kis-Ázsiára vonatkozott, ami nem foglalta
magába -a mai- Indiát, Kínát és az attól még Keletebbre eső területeket). Makedóniai Nagy
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Sándor i.e.-i 300-as években történt Keleti hódításai ugyan behatoltak még Indiába is, de az
addigra már Északabbra húzódott vándorló nomáddá vált ős jászokat földrajzilag nem érintette.
A „sas”-ból „ökörszem”-mé idomult nemzetség megtanulta a sokasodás közepette, hogy a
különb(öző) csak rejtőzködve képes fennmaradni a hanyatló sokság szorításában. Míg volt szabad
puszta ott legeltettek, de amint népesedett a táj, ahogy terjeszkedett a sivatag a Turán vidéken,
úgy húzódtak Nyugat felé, -társultak a szűk-ség szerint alánnal, oszéttal, kunnal, magyarral. Az

életre való jász ősök a vérkeveredések folytán vidékenként szét-szét
ágazva „kalandozták” be Európa majd egész 40-50. szélességi fokok/körök közti térségeit, úgy az É-i félteke felezőjében. Középúton maradtak, sem északabbra, sem délebbre nem vonultak. Ez a
„kalandozás” sosem hódító, területszerző, vagy zsákmányoló célzatú volt! Isten adta, rendelt
mozgás, hogy csak „…soha semmi meg ne álljon, poshad a víz ha áll soká…”. Folytonos
mozgás, cselekvés, idomulás, őrizve az ős tudást s követve, gyakorolva, megvalósítva annak
szellemét. Hogy mind e magas kultúrának miért nem lelni nyomát?

Mert nem tárgyi kultúra volt! Nem anyagban fejezte ki vélt önmagát, hanem tudva tudta igaz kivoltát. Testi ragaszkodás híján
nem temetkeztek, ezért nincsenek sírleletek sem. Megvalósított tudással rendelkeztek arról, hogy „- Nem ez a test az énünk!” – Ahol
temetkezési maradványok lelhetők föl, ott legyen bármíly vallásosság, a test volt az első nem a
Legfelsőbb és nem mindenek lényegi lénye, a lél, mindig a test maradt az imádat legfőbb tárgya.
Nem elég hogy életében csak a test kényét kedvét keresték, még halálában is folytatták a kultikus
testimádatot. Az ős jászok becsülték a testet, hisz az ön-megvalósításnak nem csak hátráltatója,
hanem elősegítője is, de mindig helyén kezelték. Nem a testet szolgálták, hanem a
test szolgálta gazdája kötelességteljesítését. Ezt követték mindenütt. Mely

vérekben a sík pusztai kötődés volt erősebb, azok a vizenyős legelőket keresték, akik a Hindukus lejtőit őrizték ősemlékezetükben,
azok a Kaukázus hegyeit kedvelték. A Kárpát medencében is vannak jász vérek akik a Duna-Tisza között a Zagyva-Tarna-Ágó partján vannak hon, mások a Mezőföld jóltermő vidékén, számosan
pedig a Pilis, vagy a Cserhát, Mátra lankáin. Sosem voltak ábrándos aléltak mélázók- réveteg képzelgők, fellegekben járók, a Föld emberei voltak önzetlen
szorgalommal, MINDEN-tudat szerű hitvallással. Minden tettnek lényege
a motiváció; a Miért? Milyen vágyak, milyen törekvések határozzák meg a cselekvéseket. A sokság
anyagi/testi vágyaitól nem csak az emberi történet irodalmisága, vagy történetírása, de még a napi
sajtó és mindenfajta média is túlcsordul. Komoly szemlélőnek nincs mit vetni rájuk. Vágyak,
vágykésztetések, vágykeltések s -gerjesztések, mikor lobog az természeténél fogva magától, ha
értelem nem csitítja. Ezt az önmérsékletet kell lelki törekvőnek gyakorolnia, de csak óvatosan, ne
hogy megzavarja a tömegeket a ’jó’ által. Olyan lett a világ, hogy a jó erkölcsnek-, a tisztességnek-,
az igaz tudásnak- és a valódi bölcsességnek kell bocsánatot kérnie az erkölcstelenségtől, a hamis
igazságoktól és a röpke szeszély szülte dévaj okoskodásoktól.
(111.) Jas alázatosan meghallgatta a Legfelsőbb kinyilatkozását, megfogadta és átadta szétszéledő
nemzetsége azon családjainak, melyek érettek voltak rá. Mire visszatért az ősi As városállamba,
már nem azt találta, mint ahonnan elindult. Ha akarta volna sem tudja visszaforgatni az idő
kerekét. A múlt nem hozható vissza. Ahol arra törekszenek, az interpretáció inkább
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tragikomédia, vagy hitvány paródia. B.T.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…” Az ’oktalanság’ itt kb. tudatos
megfontolás nélküli. A ’kárhozott’ kb. halálra ítélt. Kihalásra ítéltetett. Az ’irigy’ itt. kb.
rosszindulatúan mindig másra/máséra tekintgető. S így is lett. Az ős jászok egy része ment a vére,
pillanatnyi vágya után. Mások nyomtalanul eltűntek az életfolyamatok útvesztőiben. Megint
mások elhagyták az önzetlenséget, énközpontúan birtokra, vagyonra törtek a szellem művelése
helyett. Jas követői megőrizték Isten központú eszmeiségüket, rá-

hagyatkozva az elrendezésekre, meg a valódi szeretet alapú szemléletet; elvárások nélkül – adakozón – részrehajlás nélkül. A töretlen
cselekvés mellőzi a csüggedést. Mindig szem előtt tartja a szebb jövőt, még akkor is amikor
leáldozóban a Nap. Tudja, mindig megvirrad. - Minden elmúlik egyszer! - jó, rossz,
öröm, bánat és a többi. A tétlenség az alantas vágykésztetések melegágya, a tudatlanság a
hiábavaló élet. Tanulni, tenni, szabályozottan élni, ennyi.

(116.) A védikus -valódi-tudás alapú- korban és így az ős jászok körében is nagyjából minden és
mindenki a helyén volt. Felfogta-, elfogadta és élte azt az életet, ami osztályrésze (emberi
osztályban, korcsoportjának megfelelően, meghatározó köteléke szerint). Beérte azzal ami jutott,
nem tört sem másra sem máséra, alázatos kötelességteljesítőn élte le az életét. (Mai ember
mondhatja, hogy nem volt annyi kihívás, annyi kísértés, annyi inger! Igaz. Nem vágytak rá, nem
teremtették meg, nem vonzották be. Egyes tudományos vélekedések szerint 5-10 ezer éve egy
ember egész életében nem élt meg annyi stressz élményt, mint egy mai civilizált, modern, városi
ember egy nap alatt.) Senki nem gondolta egykor, hogy valamiről le-, vagy valamiből kimarad,
vagy ha mégis, tudta hogy lesz még következő élet, amelyben -ha az a sorsa, az az erős vágyaakkor megvalósul, ha nem, akkor csak a csapongó elme csalafintasága, Maya Istennő próbatétele
volt az egész, amin csak mosolyogni érdemes. A kóborló nomádok követték az éltető/élhető
vidékeket -bár földrajzilag nagy, de- jól behatárolt területen, a letelepültek pedig ott élték le
életüket ahol megszülettek. Minden családban, közösségben megvoltak a tudás hiteles továbbvivői, akik a kérdezőket felvilágosították, életükkel példát mutattak azoknak, akik még csak nem is
kérdeztek, de követték a tisztes hagyományt. Mindenki a helyén volt. Rendben volt egyén, közösség, -környezet. Természetesen ahhoz, hogy az egyén tudja mi az osztályrésze, mi a sorsa,
ahhoz tudásra kellett szert tenni. Az érdeklődők tudakozódtak, az egyszerűbbek követték amit
láttak s mivel méltóak voltak a vezetők és a szellemi emberek, amit követtek az többnyire ’jó’ volt.
Akkor sem voltak az emberek makulátlanok, de mivel nem törtek idegen babérokra, nem
kiérdemeletlen javakra, -viszonyokra, ezért ha hibákkal is, de önnön kötelességét tette mindenki.
Nem volt túlnépesedés, senki nem ment nem neki rendelt helyre. A nomádok is a maguk
területén vándoroltak -nem tulajdonilag, hisz tudták hogy minden a MINDEN-éahol mások elvétve éltek, de hozzájuk hasonlóan. Ez a rend már régen megbomlott. Most más
idők vannak soron. Visszaforgatni semmit nem lehet, de egyszerű, tudatos, MINDEN-tudatú
léttel élő harmóniában lehet mindennel.
(117.) A 864 ezer évig tartott Dvápara-juga, vagy Bronz-kor (ami nem a régészeti „bronzkort”
jelenti!) utolsó évezredeiben már megtalálhatóak voltak a jelen-, Kali-juga, vagy Vas-kor
sajátosságai. A mai korszak időtartama 432 ezer év, amiből ie. 3.102 óta, alig több mint ötezer telt
el, mondhatni még nagyon az elején tartunk. Tehát az átmenet emberi léptékkel igen hosszú, míg
a váltásként megjelölt Kuru mezei csata „csak” 18 napig tartott (korszakilag egy pillanat). E
történelmi „pillanat” után találkozott a jász ős-bölcs Jas Avatár Balarámmal, mert kereste és kapta
meg a Bizalmas Tanítást, mert kérdezett. Jas nem Balarám után kutatott, hanem a nemzetségét
érintő körülmények magyarázata iránt. Mivégre volt a nemzetségfők eltávozása és mik az okok az
egyéni embert-, valamint az emberiséget -benne a jászokat- érő törvényszerűségekben. Az
érdekelte, hogy mi az Abszolút Igazság? Tudta Jas, hogy korszakváltás idejét élték. Ismerte a
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múlt- és a jelen rendjét, de nem az eljövendő kilátásokat. Tudta, hogy mindig relatív viszonyok
között élünk, komoly szellemi ember mégis csak akkor képes eligazodni a világban, ha tudomást
szerez az Abszolútról és ahhoz méri a jelent. Így jutott arra a következtetésre, hogy
természetszerűleg véget ért az ős-jászok letelepült élete. Megkapva a Bizalmas Tanítást, azt is
kikövetkeztette hogy igaz lelki törekvő csak érintetlenül viszonyulhat

mindenhez, hisz a lelki emelkedés ellentmond a kort jellemző
hanyatlásnak. Lelkileg az képes emelkedni, aki nem hódol be a kor „vívmányainak” hisz

azok vezérlője a szellemi és erkölcsi hanyatlás. Hiába a civilizációs fejlődés, mikor halványul a
józan ítélő- és eltűnőben a valós megkülönböztető-képesség.
Aki nem érintetlen, az védtelen a világi kihívásokkal szemben.
Embertudatú ember az emberek szokásai szerint él, MINDEN-tudatú Isten Abszolút útmutatásait követi kitartón.
(125.) Az Abszolút Igazságról szóló azon tudást, ami ebben a világban az embereknek (is) javára
válik, a naprendszer központi égitestének Istene, Vivaszván kapta meg először. Nem

véletlen számtalan kultúra Nap-imádó hitvilága, vallási rendszere így a jász ősöké is- azok nem babonaságalapúak, vagy tudatlanságra utalók.

Mikor Jas Balarámhoz fordult, akkor a jász ősök komoly válaszút elé kerültek; - Merre-, hogyan
tovább? - Akik az As városállamban maradtak, azok az elérkezett

nézeteltérések korának áldozataiként a sorozatos külső- és belső
viaskodásokban őrlődtek fel, nyomuk veszett. Akik különböző
irányokba vándoroltak előbb-utóbb betagozódtak, asszimilálódtak,
elveszítették ősiségüket. Akik Jas nyomdokán, a Bizalmas Tanítás
szellemében a kóborló nomád életet választották, azok a szinte
végtelen Turán vidéken még egy-két ezer évig, sok-sok generáción
át megőrizték valamennyi ősi sajátosságukat. Az emberi túlnépesedést
megelőzően szabadon választhattak maguknak élőhelyet a különböző nemzetségek. Jellemüknek,
vérmérsékletüknek megfelelően hosszabb-rövidebb ideig megtelepedhettek, vagy belátásuk
szerint nomádként élhettek ott, ahol arra a természeti adottságok alkalmasak voltak. Míg el nem
sokasodott az emberiség, szinte mindenütt paradicsomi körülmények voltak, de a szellemi- és
erkölcsi viszonyok ugyancsak színesek. Ha a világ sok mitológiai eleme össze is cseng, mégis más
alapokra helyezték értékrendjüket a népek. Amíg magában él(hetet)t egy kultúra, addig
szellemi/lelki evolúciós fejlettségi szintje szerint alakíthatta világnézetét, szemléletmódját az
önálló embercsoport, de amint összeszorította a különbözőségeket az elrendezés, a nézeteltérések
korának megfelelően megkezdődött az az emberi történet, aminek történetírói szinte csak
csatákról, összeütközésekről, cselvetésekről, árulásokról, hódításokról, uralomról és uraltságról,
intrikákról, erkölcstelenségekről szólnak. Ebben az emberi történetben kell kinek-kinek megtalálnia a maga útját, de nemesebb énje szerint.
(126.) Ötezer éve egy megszakadt tudás-lánc(olat) uralkodott a Földön, mégsem fordult senki a
két Avatárhoz (Krisna és Balarám) nem kérdezte; - Hogyan tovább? - csak Ardzsuna a Kuru
mezei csata előtt és Jas a csata után. Mindkét kérdező alázattal és nemzete érdekében fordult
Tanítójához, olyan baráti szellemben, amikor nincs számonkérés, nincs követelménytámasztás,
nincs haszonelvűség, vagy elvárás, csak a nyílt őszinteség és a másik olyan elfogadása, amilyen Az.
Mindketten megkapták továbblépésükhöz a szükséges és elégséges tanítást, minek vezérelve a Ne félj! - és a - Dönts belátásod szerint! - tanács.
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(129.) Jas nem értette az ősjász derékhad vesztét, mégsem azon elmélkedett, hogy miért? - hanem
azon; - Hogyan tovább? - Kereste az okok okát, a mikéntek miértjét és a lehetséges tovább-ot.
Kereste a hiteles forrást, amit az elrendezések folytán Avatár Balarám személyében és az Általa
átadott Bizalmas Tanításban találta meg.
(130.) Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mikor osztotta meg Avatár Balarám a Bizalmas
Tanítást az ős-jász Jassal. Egy nemzetség sorsfordulóján, olyan korban, amikor még létezett a
szebb idő, de már megjelent a jelen. Ma már több mint ötezer éve a jelenben vagyunk és az
emberi történet összes „vívmánya” rárakódott a múltra. Kifinomult megkülönböztető képesség
kell, hogy a valódi értékeket el lehessen különíteni a normává vált hamisságoktól, alantasságtól.

Jól meg kell fontolni „tisztesség” „becsület” „jó erkölcs” miben
létét.
(132.) A

mai magyar, vagy a jász is erősen a ’szeszély’ befolyása alatt
van, nem véletlenül „barátkozik” a hagymás ételekkel (melyek tudottan
’szeszély’ kötőerejűek, azt erősítik!) hisz mindkét nép ősidők óta a Közép- és Elő-Ázsiából
származó vörös- és fokhagymával volt kapcsolatban. Mindkét konyha elengedhetetlen alkotóeleme, melyek fogyasztása növeli a ’szeszély’-t, köznyelvileg a szenvedélyt. Aki mérsékelni
szeretné a bensőjében erősködő ’szeszély’-t, annak nagy lépés már az is, ha kihagyja étrendjéből
az azt serkentő, erősítő alapanyagokat (Hal- és húsételek, tojás, só, erős paprika, fekete bors, kávé,
tea, cukor, cola, csokoládé, sör, bor, stb.) Így belátható hogy nem kell a Legfelsőbbnek közvetlenül azon fáradozni, hogy minden lél körülményeit rendezgesse, rendezi azt ki-ki maga, persze
a NagyElrendezés keretein belül, az Isteni Törvények adta mozgástérben.

Amikor az ős-jászok nagyjai elestek, akkor egy dicső kor vége
jött el és a régi hagyományok követése az As városállamban maradókat a szétszóródtatásra, lealacsonyodásra, majd nyomtalan eltűnésre kárhoztatta. Jas és a MINDEN-tudatot magukévá tévők
nem követték az addigi hagyományt. Elhagyták a letelepült életet
és kóborló nomáddá váltak. A helybenmaradtak nyomát ma már
csak a kövek őrzik, régi szellemiségükről semmit nem tudni.
Később a fennmaradtak elhagyták ősi vallásukat, el nyelvüket, el
az addigi hagyományokat. Elmagyarosodtak, pedig a „magyar”-ság
(142.)

megfejtése is még várat magára. Ma akik a túlélésre játszanak, azok úgy- és olyan hagyományt
követnek, melyek pillanatnyi érdekeiket szolgálják. Halálukig „túl-élők” lesznek, majd dicstelen
testben és -helyzetben folytatják következő életükben. Még ha valami szerencsés véletlen folytán
(ami ugye egyik sincs!) ugyanabba a nemzetbe születnek is újra, az előző életben elkövetett
oktalanságok következményeként nagyon csak jóvátételi helyzetben, értsd: olyan testben és
körülmények közé, ahol a korábbi hibákat korrigálni lehet, tehát nem azt kell folytatni, amit
egyszer -vagy többször- már elrontott(ak). E szakasz első fordulatának talán leglényegesebb szava,
az „önzetlen”! Ha csak minden ősöknek önzetlenségi példázatát követjük, már közelítünk a
’szeretet’ elvárásnélküli aspektusához. A szakasz második fordulata a sors elfogadására és a helyes
út követésére bíztat. A Kuru mezőre vonult jász elődök gondolkodó/uralkodó meghatározottságúak voltak, akikben az ’uralkodó’ jelleg a harcosi természetet, a vitézi utat rendelte el, míg a
’gondolkodó’ a körülmények bölcs belátását sugallta. Sugallta, mert hisz Ők nem tudatosan
mentek a halálba, hanem önzetlenségből, baráti segítségnyújtásból vonultak fel. Nemzetük
hanyatlásba sodortatásáért mégsem kárhozat lett/volt osztályrészük, hanem a felszabadulás,
ahogy Avatár Balarám ezt kijelentette. Teljesítették kötelességüket. Relatív értelemben a küzdők
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sorsszerű tagjaivá váltak, Abszolút értelemben, elindították a hagyománykövető ősök elmúlását és
a hagyományt felváltók máig fennmaradását. A nomád pusztai vándorélet, sokad-

iziglenig tartó asszimilálódási hajlamot és képességet tanított.
Hasonulni, beolvadni. Egykor a természetbe, az ott munkáló Isteni elrendezésekbe, ma

a népességbe, annak megnyilvánulásában megtestesülő elrendezésekbe. Mivel az Abszolút Igazság
minden részecskéje örök, így az azon alapuló s azt követő szellemiség is az. Hiába az új

felszín, a mélyben szunnyadó lényegi lény tudatos az ősi tudáskincs felől. Általa valósul meg az ős-emlékezet. Nem külső sugallat, égi
megnyilatkozás segíti az igazság útját keresőket, hanem a lél Isteni minősége. E minőségben
kezdetnélküli hagyomány az ami a ’jó’ felé segít nem a jövő-menő mű hagyományosságok. E
teremtettség alap sajátja a változás, tehát minden ami ennek megfelelően történik az természetes.
Ami természetes az Isteni, ami természetellenes, az emberi. Az ember ugyan természetes része a
mindenségnek, de szellemi élete, eszményei, leginkább pedig mindennapos megnyilvánulásai
nagyon is emberiek. A konzerváláshoz nagyon erős „szer”-ek kellenek, hogy meg ne romoljon az,
amit tartósítani akarnak. E „szer”-ek az emberi vívmányok, minden területen. Mára oly erősek,
hogy ugyan megmarad amit velük kezelnek, de egyre többször és egyre több területen élettelenné,
élhetetlenné válnak a következmények. Esett már szó arról, hogy „A követők mások út-

ját járják!” - ami kiterjesztése az egyéniség nélküli életnek, de követni úgy is lehet, hogy azon
ősi hagyományokon alapuló értékeket tűzzük zászlónkra, ami tartósítás nélkül él, ha megbújva is,
de ős természetességével, mindenkiben.

(148.) Természetesen vannak fő szabályok mint; ne ölj, mondj igazat, ne csalj, ne lopj, másét ne
kívánd, stb. Bár főleg ez utóbbiak nem minden korban és nem mindenkinek szóltak. Nem szóltak
azoknak, aki számára természetes volt, hogy ilyen galádságokat nem követnek el. S nem a
vissz(a)hatástól tartva, vagy bármi fenyegetettségtől-, büntetéstől félve, hanem azért mert az úgy
való. Aki nem vágyott más vagyonára, jószágára, más kedvesére és így tovább, az nem is követett
el ilyen erkölcsi vétkeket. Nem is kellett igaz tanításban erről szót ejteni. Ilyenek voltak -többek
között- a jászok ősei. Mikor kóborló nomádként éltek századokig a Turán Alföld elhagyott, dús
vidékein. Távol a letelepült, összekényszerült népek, emberhez méltatlan erkölcsi hatásaitól és a
vándor kereskedők hurcolta gyarló vágyakra késztető hírektől. A letelepült ember, egyhelyt
berendezkedve jogot kezd formálni mindenre, amit vágyai és az inkább hamis minták sugallnak.
A letelepedésnél a sok hiba, a helytelenségek, negatív energiák halmozódnak. Már ötezer éve nem
a ’jó’ terjed, hanem a ’szeszély’ és a ’nemjó’ szokásokban, eszményekben, étkezésben, viselkedésben, stb. „A kisebb ellenállás felé” - főtörvény szellemében. A testileg könnyebb vonzóbb, mint a
nehezebb. Az anyagilag kívánatosabb erősebb vágyakat gerjeszt, mint az áldozat, a lemondás, az
önmérséklet. A pusztai nomádoknál mindenki úgy volt úr, amiként szolga. Tisztelve Istent uralta
önmagát s végezte mindenki kötelezettségeit maga és családja fenntartására. Nem volt kihasználás. A letelepültek közt alá- s fölé rendeltségi viszonyok közepette mindig lesznek kiszolgálók és
haszonélvezők. A haszonélvezők mások munkájából élve önfenntartásukban felszabadult idejüket
unatkozással és erkölcstelenségekkel töltik ki (ma is !). Az ős jászoknál életre szóló

társ volt a hit-ves (nőnek hites ura, férfinak hites neje), személyes minden
szükséges és elégséges ruha, tárgy, eszköz. Személyes alapú volt
hit-rendszerük, egyénhez kötődő minden ami test és lél egybentartásához elengedhetetlen. Felesleget nem tartottak. Bíztak az
elrendezésekben és viselték a megpróbáltatásokat is. Tudták, hogy
minden tél után eljő a tavasz. A borút mindig derű követi. Ami
nincs, az valami miatt akkor ott ép nem szükséges. Ha elrendezet- 29 -

ten szükség volna rá akkor volna.

A személyes holmik a személyhez tartoztak.
Nem birtoktudat alapon rendelkeztek az emberek a szükséges holmikkal, hanem az elengedhetetlen szükségesség okán. Ami volt az van, ha nincs akkor nem kell. A ’van’-t is mint a
MINDEN-hez tartozót kezelték, nem birtokként, birtokoltként. Vándorlásaik során

nem alakult ki az átmeneti tartózkodási helyekkel kapcsolatban
sem birtoktudat, hisz mikor kellett tovább álltak, a múlt a múlté.

Mesékben, ha fölemlegettek élményeket, érdekességeket, tanulságokat. Senki nem viselt idegen
ruhát, nem használt idegen íjat, kést, takarót. Mikor valaki meghalt, a halotti

máglyára került minden, ami személyes. Senki után semmi anyagi
nem maradt. (Ezért sem talál a régészet tárgyi leleteket a jász ősök után!) Akinek nem volt
semmije, annak örököse sem jutott semmi „potyához” mint azokban a társadalmakban, ahol a
készbe esnek arra érdemtelenek, idegen „tollakkal ékeskedve” hiteltelenül. Csak a szellemi örökségek, a dicső emlékeket és hagyományokat vitték tovább, ki-ki ’jó’ hírét. Ilyen viszonyok között
magas fokon valósították meg a vágytalanság eszményét. Nem is szennyeződtek. Kötelesség-

teljesítő örökös tevékenységük közepette nem érte őket bűn.

(152.) A Kuru mezei csatába ment ős jászok, vajon áldozatot mutattak be? Végkifejletében igen,
de hadbavonulásukkal „csupán” baráti kötelezettségüket teljesítették, méltó harcosokhoz illően.
Nem készültek ők a halálra, nem kívánták feláldozni magukat, alapvető kötelességüket tették.
Harcos kenyere a küzdelem, ahogy gondolkodóké a kérdés. Igaz harcosok egykor a számosabb
’uralkodó’-i osztályból kerültek ki s tudjuk, hogy a jász ősök a gondolkodó/uralkodó emberi
osztály meghatározottjai voltak. Úgy áldoztak, hogy elvárás nélkül adtak, ha kellett vérüket -ami
végigkísérte a jászokat történelmük során!- és olyan megkülönböztetés nélkül, részrehajlás
mentesen, amivel nem önös érdeket szolgáltak, hanem másokat. Így teljesítették be az ’áldozat’
szentségét is és egyben a valódi ’szeretet’ hármasságát is.
(159.) A Védák keletkezését i.e. 4.000 és 6.000 közötti időpontra teszik. (Tekintve, hogy Avatár
Balarám és a jász ősbölcs Jas közötti párbeszéd i.e. 3.102 körül zajlott le -a korszakváltó Kuru
mezei csata után- s mivel ott már hagyományozottan kerülnek többször fölemlítésre, inkább a
hatezer év, vagy még régebbi ismertség tételezhető fel.) Mai formájukban négy fő részből állnak.
A Rigvéda; himnuszokat, a Jadzsurvéda; áldozó-igéket, a Számavéda; ősi dallamokat, míg az
Atharvavéda; főként varázsigéket foglal magába. Legősibb az 1.028 himnuszból álló Rigvéda. Ősi
memorizációs technikákra támaszkodva, a szövegek évszázadokon keresztül szájhagyomány útján
terjedtek. Sőt, mivel rituális értéke csak az Apáról - Fiúra, Mesterről - Tanítványra, élőszóban
áthagyományozott szövegnek volt, azért még írásos megjelenésük után is, szinte kizárólag szájról
szájra őrződtek meg. A himnuszok és imák az istenekhez szólnak, mert a mindennapok tudásalapú életvitelét, szabályrendszerét a méltó hagyományok, a nemes erkölcsiség és magasszintű
szellemiség vezérelte, amit nem kellett rögzíteni, a védikus berendezkedésű társadalmakban -mint
pl. a jász ős, AS nép körében- mindenki élte, rendre-, rangra való tekintet nélkül. REND volt. (A
’véda’ gyökszava; ’vid’ – jelentése; tudás, bölcsesség. A kettőt gyakorta mossák össze, vagy cserélik fel, de alap a valódi tudás, majd annak gyakorlása, megvalósítása, megnyilvánulása a bölcsesség,
ami manapság legtöbbször tudat alatti tudás kifejeződése, azaz a mértékletes-, lecsillapodott-,
megfontolt életvezetést mutató ember által sugárzott -rejtett- tudás a lél kivetülése, akár a bölcsben tudatos megfogalmazódás nélkül is).
Még a XIX. szd.-i magyar vidéken -köztük a Jászságban- is azt várta a fiatal, mikor nő bele
Apja/Anyja ruhájába. Úgy öltöztek, úgy étkeztek, úgy dolgoztak és éltek, mint eleik. Mindenki
büszke volt, ha bekerülhetett az ősi vérkeringésbe. Nem akart senki eltávolodni a nemzetségtesttől. Nem volt ez semmiféle lemondás, természetszerű áldozatosság volt, mert úgy volt ’jó’.
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Mikor eljött a jelen kor kezdete és az ősi AS városállamban is kezdtek terjedni a REND-ellenes
képzetek, magatartásformák, akkor jött el ős jászok számára (is) a válaszút; -Menni, vagy maradni?
- a hagyomány a maradást diktálta, de változatlansággal! A változ(tat)ások megjelenése szétzilálta a
társadalmat. A ’más’ ott volt, hisz nem voltak elzárva a világtól s a környező kapcsolatok mindig
döntési helyzetbe hozta őseinket; - Hagyomány? Változás? - mindezt pedig nem a tudás oldaláról
közelítették meg, hanem a tettek, a cselekvés felől. Jas a Bizalmas Tanítás szellemiségével a
pusztába-vándorlást mutatta be, az elfogadó, ráhagyatkozó elrendezésekkel, áldozati ceremóniák
nélkül. ’Élni’.

Mikor Jas visszatért As városába, már dúltak a nézetkülönbségek, -eltérések mégis mindenki az öreg Tátost kérdezte: Hogyan tovább? - és a jó öreg letelepedett szokott helyére és csendesen elismételte a Bizalmas Tanítást. Szóról-szóra pontosan. A
közelülők ámultak. A hátrébb kerültek bizonytalanul csóválgatták
fejüket. Akik már alig hallották a tanítást; morgolódtak, elégedetlenkedtek, kételkedtek, hitetlenkedtek, aggályoskodtak. Sokan el
sem mentek a szellemi gyülekező helyre. - Ostobák! - hangoskodtak az épp serdülők, meg a családfők nélkül maradt asszonyok .
(169.)

As városában egykor -mint egy viruló, erőteljes szervezetben- békés rend honolt. Mindenki
örömmel tette dolgát. Az As nemzetség egész(séges) volt. Volt(ak) bölcs gondolkodó öreg(ek),
szilárd, rátermett vezetők, -családfők, ügyes szervezők, -iparosok, -gazdálkodók és szorgalmas,
elégedett köznép, de immár nem jutottak közös nevezőre. Hiába az Abszolút Igaz-

ság, ha a sokság még nem érett rá.

Egyes nézetek szerint a jászok genetikusan jászok, a sok százados fajtakeveredéseket követően is (?) A jász-ság, nem genetikus
meghatározottságú. Több annál, a lényeg, a lél hozománya/
adománya. A ’jász’ ősgyöke az ’as’ = EGY. Úgy az egység hordozója, hogy a felszínen alig más. A lél sugallta hovatartozás. Nem
néphez, nem földrészhez, de a MINDEN-hez. Vonzalom éghez,
térhez, réthez, lóhoz és erényhez, vonzalom az íj s nyíl egyhegyűségéhez, a célirányos céltudatossághoz. Hiába a földhöz-ragaszkodás képzete, mikor tekintete mindenkor az égre tör. Ha komoran is, de nem sandán, nem alulról, egyenesen, mint a népi rigmus:
„Jász egyenes – jász elmehet!” - El szolgaságból, el csüggeteg
kilátástalanságból, mert a szíve a helyén. A jász pásztor botjára támaszkodva látszólag nem tett semmit. Homlokát megráncolta,
szemöldökét megeresztette, de szeme sarkában ott szikrázott mindig a huncut derű. „-Mit nekem bárki s bármi is!” - és úgy volt jó.
(170.)

(172.) Mikor az ős jászok As városállamban éltek, sajátosságaiknak- és a viszonyok összességének
köszönhetően réti/szirti sasként szárnyalhattak. Később- és mára az ökörszem rejtőzködése a
túlélés záloga. Szemfülesen átvészelni a bajos időket, megtartva élet- és lelki erőt, szellemi
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nemességet, átörökíteni azt az utódokra.

nak rendelt hordozói.

Őrizni-, ápolni a TUDÁS-t, mint an-

(185.) …a nagyon más nézetűek társaságát kerülni ajánlott. Nem ritka, hogy azonos/hasonló cél
érdekében, de másként munkálkodók érzik rokon vonásaikat, de az eltérő megközelítések, módszerek és -hozzállás miatt még ellenségesen is viselkedhetnek. Aki nagyon ragaszkodik
valamely (képzelt) azonosság-tudatához (magyar vagyok, jász vagyok, kun vagyok…) anélkül néz
ferde szemmel a másikra, hogy ténylegesen megfejtette volna hovatartozását. Magyarországon
általában majd’ mindenki magyarnak gondolja/vallja/tartja magát még akkor is ha világos nemzetségi gyökere. Ami biztos, az a lényeg.
(187.) Avatár Balarám és Jas párbeszéde távol, DK-re történt a jászok őshazájától, túl a Hindukuson és a Pamír hegyláncain, ahol jellemzően letelepedett törzsek éltek. Ez a mai ÉNy-Indiai
térség -Kuruksetra környéke- már akkor nagy tiszteletben tartotta a teheneket, még inkább az
elefántokat, de leginkább a szentéletű papokat. Tisztátalan és kerülendő volt az ottani kultúrában
a kutya és különösen azon emberek csoportja akik kutyahúst is fogyasztottak. Mindezek abban a
környezetben természetes ’hasonlatok’ ’szimbólumok’ voltak, függetlenül az ős-jász szokásrendtől. A nagyállattartó népek -miként a jászok is- tisztelték a tehenet, mint az éltető tejet adó
„Anyánk”. Elefánttal azonban nem volt dolguk, alig ha ismerték, így harcos népként a velük való
hadakozás módszereiben sem voltak jártasak. Erre hadi alkalmasságukban szükség sem volt, hisz
kiváló íjászként a távolból tették ártalmatlanná elleneiket, mint jellemzően szövetségeseik vezérkarának védelmezői. (e királyi véderősség még a középkori Kárpát medencében is tartott) A jász

sosem volt tömegember. Hadban és szellemben mindenkor megbecsült rangban kezelték, tisztelték őket úgy ellenségeik, miként a baráti más népek. Mint lovon járó emberek a kutya
szolgálatára sem szorultak rá.
(194.) Úr Balarám -többek között- így szólt a jász ős-bölcs Jas-hoz;
B.T.627. „…értelmedet Reám szegezd légy a Hívem szolgálóm - áldozz Nekem megígérem
Hozzám jutsz el barátom…” - a ’szolgáló’ és az ’áldozó’ jelen esetben -leegyszerüsítve- olyan
viszonyulás a Legfelsőbbhöz, hogy mindenben elfogadni az Ő elrendezéseit. Úgy élni s az által
áldozni. Pl. egy családfő is úgy képes családját híven szolgálni, méltó áldozato(ka)t bemutatni, ha
minden rendelt kötelezettségét, mara-déktalanul ellátja. Közben nem spekulál, nem sző terveket,
bízik a Úr igazságosságában, mert tudja ’jó’-ért ’jó’ a ’nemjó’-ért ’nemjó’ a ’szeszély’-ért pedig az
örök bizonytalanság, tépelődés jár (természetszerüleg). Mindez nem személyre szóló egyéni
„packázása” Istennek, hanem általános -mondhatni- Abszolút Igazság(osság)a elrendezéseinek,
köztük a természeti törvényeknek. Majd Avatár Balarám így folytatja; B.T. 628. „…kerüld minden
vallás útját egyedül Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak bízzál Bennem csak ne félj…” - amiben több fontos információ is ott rejlik; 1. ugyan sok(féle) vallás
van, mégis a Legfelsőbbhöz törekvő számára a MINDEN-tudat (szerű) megközelítés az üdvös.
(Akik más/ok/hoz-, másfelé törnek azok járják azt az utat, lelkük /sorsa/ rajta). 2. a Legfel-

sőbb biztosította Jast, hogy a Jász Népet mindig megóvja! Persze nem

a megpróbáltatásoktól, nem kijárt (érdemelt) nehézségektől, nem a konok el-, vagy szembefordulások következményeitől, nem a helytelen eszmények-, szokások-, cselekvések- és törekvések-,
hamis azonosulások vissz(a)hatásaitól. Az egyének szabad akaratuk révén -akár- Istennel is
szembe fordulhatnak nem hogy az Ő alárendelt Felsőbbségeivel. Követhetik Ábrahám, Mózes,
Zoroaszter, Buddha, Jézus, Mani, vagy a ’jézusos’ Pál tanítását, azok várható következményeivel.
Egyik sem a lél un. ’eredeti otthonába’ vezet, hanem a tanrendszer által meg-(vagy nem) jelölt
helyre/helyzetbe. 3. Legfontosabb; a félelemnélküliség! Aki nem fél, az tudatos Istenről! (Sosem
szabad keverni a ’szeszély’-ből táplálkozó vakmerőséget, a nemtörődöm -’nemjó’- tudatlanság
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szülte ’fejjel a falnak’ magatartást a bölcs belátással, az alázatos-, őszinte elfogadással.) A maguk- s
tévelygéseik útján járókkal szemben Úr Balarám ezt tanácsolja; B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok
előtt kik nem bírják hallani - ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani…” - Aki hite
Felsőbbségét a MINDEN fölé helyezi, annak elviselhetetlen, hogy nem imádott ’Istene’ áll
mindenek felett, ezért nem szabad megbántani. Tiszteletlenség. Ha az ilyen ember kétkedő/féltékeny szemlélettel nyilvánul meg a MINDEN-el szemben, akkor is hagyni kell. Felesleges tetézni
az amúgy is elrendelt nézeteltéréseket. Harmadsorban akik nem követik a tiszta vallásosság
természetes részét képező szabályozó elveket, azoktól nem várható értő figyelem. (húsevés,
parázna lét, szabados nemi élet, anyagi/testi élvezetek mindenek elé helyezés, nyerészkedés, bárminemű szerencsejáték, bódító-, mámorító-, tudatmódosító szerek használata) Aki gondolati
síkon „egy már mindenkivel” az megvalósította a MINDEN megértését. Ekkor már megszabadul(t) a kettősségekben való szemlélettől. (jó-rossz, kívánt-utált, kedves-ellenszenves, stb.) Az
ilyen személynek teste elhagyását követően adott a lehetőség a Lelki Világ kitüntetett helyei helyett immár közelebb kerülni a Bizalmas Benső Otthonhoz, ami felette áll minden lelki szférának.
B.T. 621. „…hogyha elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz - néped
bizony mind elveszik nyom se marad utánnok…” - lám Jas és a jász

ősök megfogadták a Legfelsőbb tanácsát, ellenálltak ’nemtudásnak’ így nem is oldódtak fel nyomtalanul a népek olvasztó kelyhében. Mondhatja magát magyarnak, igaz jász az jász marad. B.T. 622.
„…jó Jas te mint gondolkodó ne aggódj mi hogyan lesz - nemzetséged minden tagja természete
szerint tesz 623. ott vagyok Mindáthatóként minden szívben tudhatod - kápráztató energiám élőt
bábként mozgató 624. hódolj meg a MINDEN előtt Nála keress oltalmat - ha így teszel békére
lelsz elérsz legfőbb hajlékra…”
(196.) A mozgásszegénnyé vált mai élethez képest a kóborló nomádok -mint a jászok ősei iskimért, mégis folyamatos aktivitásukkal, tiszta természeti környezetben, állandóan biztosították
testük- s így agyuk friss oxigénnel való ellátását, miközben a figyelmes be és kilégzés által méregtelenítés is történik.
A Bizalmas Tanítás 196. szakaszához tett hozzáfűzések 877. lábjegyezet:
Kérdezik, mi
gyökerű)

a különbség (pl.) jász és magyar között? (pedig mindkettő Keleti

1. A legfontosabb, hogy jásznak

van ősi vallása, míg a magyar a magyarét

kiírtotta. Idegen gúnyát vett magára, kegyesnek hírdetett szemellenzős járomként. Hasonlíthatnánk
ezt a nyelvcseréhez, de mégsem az. Jász elhagyta ősi nyelvét, mert integrálódott
a magyarhoz(ba). Azonban hogy nincs saját nyelve (hiába nemzet/i/ség
meghatározó jogi alaptétel!) mély-tudása el nem veszett. Senki elvenni nem tudta, kiírtani,
megsemmisíteni nem lehetett s nem lehet, mert rejtve marad(t) a szív őrzi. Tudatosan- és ösztönösen is
tudta jász, hogy abból csak baj lehet. Anyagi, testi és egzisztenciális baj a két első életszakaszban.
Megalkuvás? Ilyen a büszke jásszal kapcsolatban értelmezhetetlen. Mikor valaki, akár egész nemzetség a
hely-idő-körülményt belátva változtat, önként és nem kényszer(ítés) hatására, akkor a ’szín’(lelés) akár
őszinte is lehet. Mivégre a harcoskodás? Avatár Balarám nem arra taní-

tott. Majd’ mindenütt fölemlegetik a jász ősök nyilazó képességét, sosem kard-, vagy dárdaforgató-,
netán tusakodó voltát.

2. Másik nagy különbség, hogy más

a jász emberi osztály-meghatározottsága.
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A jász ’gondolkodó-uralkodó’. A magyar inkább ’uralkodóélvezkedő’. (korunkban nincsenek tiszta meghatározottságok!) De tudjuk, uralkodni sokféleképpen
lehet. Lehet ’jó’-l s lehet ’nemjó’-l, a ’szeszély’-ről nem is beszélve. A jász-féle uralkodás befele munkál, önuralom, önfegyelem. Ami idulat feszít az már a keveredés szeszély
bőszítette robbanékonysága, lobbanékonysága, ami sokáig féken tartható, ám néha mégis kitör,
meggondolatlanságból. Ne csodáljuk, aki

jöhet elő.

’gondolkodó’ ↓
életrend:
lemondott
sajátosság:
visszavonuló
tevékenység:
elmélkedés
lelki szint:
jó
anyagi jelleg:
Föld (szilárd)
eszmény:
tudás
szellemi jellemző: Én-tudat
érdeklődés:
Ki vagyok én?
gondolkodás:
átfogó
hit:
Isten minden!

’szenvedélyt’ eszik, iszik, azon ’jó’ nem

↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔

’uralkodó’ ↓
megállapodott
beérkezett
tervezés
szeszély/jó
Folyékony (képlékeny)
hatalom, hírnév
rendszerezés
Mi az érdekem?
elrendező
Tisztelem a hagyományt!

↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔

’élvezkedő’ ↓
(rossz)tanuló
kereső
rombolás
nemjó
Tűz (heves)
élvezet, kéj
érzékelés
Mi történik?
tapasztaló
Hiszem ha látom!

a
jász -ugyan- feloldódó, de „ötvözőként” is megőrzi eredeti-, ősi sajátosságát.
3. A magyar beolvasztó, folyamatosan „ötvöződik” veszítve önnön sajátosságát e keveredésben, míg

(Ha a kineziológiai mérésekre visszagondolunk, ha csak egy 300-as igazságszint feletti jász van is, az 90
ezer 200 alattit is képes „kompenzálni”.)
„…Nagyon fontos, hogy megjegyezzük: a kalibrációs értékek nem számtani-, hanem logaritmikus haladványt
képviselnek! A 300-as érték amplitúdója tehát nem kétszerese a 150-ének, hanem sokkal többszöröse, hiszen a
300-as érték 10 a háromszázadikon (10300)! Ennek megfelelően néhány pontnyi előrelépés is már óriási erőnövekedést jelent; a skálán felfelé haladva az ERŐ nagysága hihetetlenül nagy mértékben növekszik! … A 200
alatti szintek mindegyike az egyénre és a társadalomra nézve egyaránt életellenes jellegű, a 200 feletti szintek
viszont mind az erő építő kifejeződései. A döntő szint a 200-as érték: ez az a fordulópont, amely elválasztja
egymástól az erő és az ERŐ birodalmát. Az energiamezők érzelmi megfelelőinek leírásakor nem szabad elfelejteni, hogy azok az egyénben csak igen ritkán nyilvánulnak meg tiszta állapotban. A tudati szintek mindig
keverednek: egy adott személy az élet különböző területein más-más szinten működhet. Az egyén össztudati
szintjét különböző szintjeinek összege határozza meg. Energiaszint: 20 – ’szégyen’ Mivel a szégyen a személyiség teljes szintjét erősen lehúzza, hajlamossá tesz a többi negatív érzelem iránt, s így gyakran vált ki hamis büszkeséget, haragot és bűntudatot. 30 – ’bűntudat’ A bűntudat-domináltság egyik következménye a „bűn" iránti
megszállott érdeklődés. Az a könyörtelen érzelmi hozzáállás, amit gyakran használnak fel a vallási demagógok
mások kényszerítésére és irányítására. Ezek a „bűn és megváltás" kufárai, a büntetés megszállottjai, akik valószínűleg a saját bűntudatukat jelenítik így meg, vagy azt vetítik ki másokra. 50 – ’fásultság’ Erre a szintre a
nyomor, a csüggedés és a reménytelenség jellemző. A világ és a jövő kilátástalannak tűnik; az élet fő témája a
szenvedés. Ez a hajléktalanok és a társadalom perifériájára szorultak kalibrációs értéke. Sokan kerülnek erre a
szintre idős koruk miatt, vagy valamilyen betegség miatti elszigetelődés következtében. 75 – ’bánat’ E szintre a
szomorúság, a veszteségérzet és a függőség jellemző. Ez a búslakodás, a veszteség és a múlt iránti bűntudat
foka 100 – ’félelem’ A világ jelentős részét a félelem mozgatja, az embereket állandó ténykedésre serkentve.
Félelem az ellenségtől, félelem az öregségtől vagy a haláltól, félelem az elutasítástól, és egy sor egyéb szociális
félelem, amelyek a legtöbb ember életében alapvető motivációk. A félelem korlátozza a személyiség fejlődését,
és gát-lások kialakulásához vezet. Mivel a félelmen való felülemelkedéshez energia kell, az elnyomottak segítség
nélkül nem képesek magasabb szintre emelkedni. A félelemmel teli emberek ezért erős vezetőket keresnek akik lát-szólag legyőzték minden félelmüket -, hogy kivezettessék magukat a félelem rabszolgaságából. 125 –
’vágya-kozás’. Az emberi tevékenységek igen jelentős részét motiválja, beleértve a gazdaságot is. A vágyakozás
egyben a szenvedélybetegségek szintje is, hiszen itt maga a mohó vágy néha az életnél is fontosabbá válik. A
vágyako-zással kapcsolatos a felhalmozás és a mohóság, mégis kielégíthetetlen marad, hiszen folyamatosan
fennálló energiamező, s így az egyik vágy teljesülése csupán annyit jelent, hogy egy másik kielégítetlen vágy lép a

- 34 -

helyébe 150 – ’harag’ A harag egyaránt vezethet építő és romboló jellegű cselekedethez. A harag lehet tehát az a
sar-kalatos pont, ahonnan az elnyomottak számára végül ablak nyílhat a szabadságra. 175 – ’büszkeség’ Ez az a
szint, amelynek elérésére az emberek többsége ma törekszik. Az embereket -e szintet elérve- olyan pozitív
érzések töltik el, amelyek már éles ellentétben állnak az alacsonyabb energiaszinteken tapasztaltakkal. Az önbecsülésnek ez a megnövekedése gyógyír mindazon fájdalmakra, amelyeket az alacsonyabb tudati szinteken kell
elszenvedni. A büszkeség jól fest, és ezt tudja is magáról; Öntelten páváskodik az élet díszszemléjén. A büszkeség megosztó, elősegíti a frakciózást, ami igen sokba kerülhet. Mindig is nagyon sokan haltak meg a büszkeség miatt. 200 – ’bátorság’ Az ERŐ a 200-as szintnél jelenik meg. Ez az a kritikus határvonal, amely elválasztja
egymástól az életet érő pozitív és negatív hatásokat. A bátorság szintjének elérése a valódi ERŐ megszerzését
jelzi, s ezért ez a „képessé válás" szintje is. Itt kezdődik a felfedezés, az eredmények, az állhatatosság és az
elszántság zónája. Az alacsonyabb energiaszintekről a világ reménytelen, szomorú, ijesztő vagy frusztrációkat
okozó helynek tűnik, a bátorság szintjéről azonban az élet már izgalmas, kihívásokkal teli és serkentő jelenség.
Az e szinten álló személyek ugyanannyi energiát táplálnak vissza a világba, amennyit elvesznek onnan, míg az
alacsonyabb szinteken a populációk, a csoportok és az egyének csak elszívják a társadalom energiáját, de semmit
sem adnak cserébe. 250 – ’pártatlanság’ Ez a belső magabiztosság kezdete, az egyén ráébred az EREJÉRE, s
ettől kezdve már nem félemlíthető meg olyan könnyen, nem hajtja többé a bizonyítási vágy. A 250-es szintre az
a hozzáállás jellemző, hogy bár az életben vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, az ember mégis képes végig
a felszínen maradni, és így nagy baj nem történhet. 310 – ’hajlandóság’ Ez az igen pozitív energiaszint a magasabb szintek elérésének kapujaként is tekinthető. Nem érzi lealacsonyítónak a kiszolgáló jellegű munkát, sem
azt, ha a ranglétra legalján kell kezdenie. Másokkal szemben segítőkész, és sokat tesz a társadalom javáért. Nem
okoz gondot számára, ha szembe kell néznie belső problémáival, és a tanulás terén sincs semmilyen különösebb
nehézsége… A büszkeségtől megszabadulván készek szembenézni hibáikkal és tanulni másoktól…”

4. Értelem-, vagy érzelem-vezéreltség. Magyarban

az érzelem dominál (hajtja ’szeszély’es, ’élvezkedő’ „vére”), míg a jászban hiába „érzelmi-fertőzöttség” mégis
az értelem vezérli.
(197.) Nem tudjuk, hogy Úr Balarám és a jász ősbölcs Jas milyen nyelven „beszélt” -ha a
valóságban kontaktusuk egyáltalán verbális volt(?)- Az ősi jász (s elődje az as) nyelv rég feledésbe
merült. Az is lehet (szinte biztos), hogy messze szegényesebb(?)* volt árnyaltságban, nyelvi fordulatban, szinonima-bőségben, mint a mai magyar. (* ami látszólag szegényes, mondanivalójában-,
lényegi értelmében nemegyszer gazdagabb, mint a cizellált -oly sokszor- édelgő, szépelgő
szaporítása szavaknak!) Gondoljunk a szutra műfajra. A szutra mint vezérfonal, műfaji sajátságai
révén rövid tőmondatokban fogalmaz, összekötő szöveg nélkül. A korai Ind tudományos
értekező próza ezt a nyelvet használta. A mű főszövege próza, a fejezetek végén kétsoros
versikékkel, Baktay Ervin megfogalmazása szerint „szentenciákkal”, azaz költői nyelv
töménységét segítségül hívó sommás bölcsességekkel. A szutrában csak mélyértelmű szavak
sorakoznak, legtöbbször megmagyarázhatatlan gyökökként, beavatatlannak megfejthetetlen
tartalommal.
(198.) Természetesen legmagasabb szint a Legfelsőbb barátságának kiérdemlése, amiben csak
kevesek részesülnek(tek). Ilyen volt Krisna és Ardzsúna barátsága, de ilyen lett Balarám és Jas
viszonya is, mikor a jász ősbölcs, őszinte alázattal és teljes ráhagyatkozással fordult Tanító
Mesteréhez. Jas nem kért barátságot s megkapta (B.T.50. 230. 465. „…kedves Jas én jó
barátom…” 61. 75. 159. 171. 238. 298. „…Jas barátom…” 302. „…öreg Jas én jó barátom…”).
Miként az igazi harcos, aki rendelt küzdelme során is hideg fejjel* végzi kötelezettségét, úgy a lelki
törekvő is minden helyzetben megőrzi higgadtságát, józanságát, nyugodt békéjét. Nincs elragadtatva. Nem rajong, nem kesereg. Nem lelkesül, nem csügged. (* a hidegfejű harcos sem
veszíti el érző-, meleg szívét. Tudja hogy sorsa a harc, amikor annak van az ideje. A valódi
harcosok az ’uralkodó’ emberi osztályból kerülnek/tek/ ki -manapság ilyen elvétve található!akik sosem ok nélkül, vagy kedvtelésből öltek. Mert ők nem hadakoztak, senkit nem kínoztak,
nem sanyargattak, rabságba nem vetettek, szenvedést nem okoztak. Mikor egy összecsapás Isten
által elrendezett -amiben a küzdők „csak” a Legfelsőbb szándékának végrehajtói- akkor a méltó
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harcos rezzenéstelenül, félretéve minden személyes érzelmét, indulatmentesen öl. Rá(juk) nem
vonatkozik s olyan csatában nincs ölési tilalom. Aki háborút szít, ki másra támad, annak egyetlen
tisztulási lehetősége a gyors halál, mit érdemes harcos kimér rá. A ’gondolkodó-ural-

kodó’ meghatározottságú jász ősök küzdelmeiről azért nem szólnak a krónikák, mert mikor hadi erényeikkel felléptek, annak hírmondója nem maradt. Kóborló, nomád életükben kerülték a bajt,
az összeütközéseket. Nem viharzottak ordító csatazajjal, kardcsörtetve, lándzsát törve. Soha, semmit nem ostromoltak. Csak
magukat, családjukat, nemzetségüket védték, ha kellett, vagy barát
segítségére, azok védelmezőiként páratlan nyilazó tudásukkal a
távolhalált gyakorolták. Egy lövés egy találat, egy találat egy halál.
Indulat, zaj, felfordulás nélkül. Akik -az elrendezések következtében- a jász harcosok által beteljesített visszahatás „áldozatai”
voltak, legtöbbször az előtt estek el, mielőtt „IstenNyila” sorscsapásukról bizonyosságot szereztek volna. Mikor ellen elesett, a
békés harcosok csendesen -diadal nélkül- folytatták örök vándorlásukat a végtelen Turán síkságban.)
A Bizalmas Tanítás 203. szakaszához tett hozzáfűzések 901. lábjegyezet:

Jelen s más iratok nem a jász fölmagasztalását célozza, de körülírását, amit minden nemzetség ugyan tehetne tisztesen kedvére,
mintsem mást leszól, lenéz, miközben idegen gúnyákban, kacska
tollakkal tetszeleg. A jász bármíly nyakas is, de csöndes, nem áll a
világ útjába. Dolgát mindig elvégzi. Legfőbb szórakozása a
munka, hát él neki. Rég nem vágyik már őshazájába, arra sem tör
hogy kutassa azt, mit belepett a homok. Több elhivatott magyar talált már magyar
őshazát s ugyan mire ment vele előbbre a magyar tudás, a magyar küldetéstudat? Hírét sem hallani, csak a
csatazajt, a letűnt vélt dicsőségeket.

Jász semmit nem vezet vissza jász ősiségre. (Még Jézust sem hírleli véreiből
valónak) Nem sír még nyelve elvesztén sem, maga hagyta el. Beolvasztója nyelvén beszél önmagáról, amikor múltba, dicső múltjába- s arra tekint, mert van mire. Van miből meríteni s az jászé,
nem másé. A MINDEN-tudat nem jász bölcselet, de a jászok
egyes ősei Jas tátos útján-, MINDEN-tudat szerű eszme mellett
vándoroltak, míg túl nem népesedett a környező sokság és csak
békével beolvadni lehetett. Húzódni olyan tájra, mire másnak foga
nem fáj, idegen békén hagyja, nem keresi, nem bolygatja, de élni
lehet rajta dolgosan ’jó’-t, ’jó’-l.
(218.) Voltak a kóborló nomádok is, amint pl. a jász ősök. Ők ugyan örökkön bolyongtak, napi
megpróbáltatások közepette, ám nem voltak képesek felhalmozni, kisajátítani, birtokolni, (el)
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Minden helyen,
helyzetben, nap-nap után meg kellett találni a túlélés lehetőségét.
Mindezt pedig tették úgy, hogy jó erkölcsöt el sosem hanyagoltak.
bitorolni, tehát mehettek nyugodtan, nem ártottak senkinek és semminek.

BBB. Fehérló – részlet: „…újabb év is eljő csendben senkivel sem verekedve - csendben szépen
egészségben telik az év békességben - szeretetben egyezségben álmodással nevetéssel…” „…Temetkezésük hamvasztással történt, a hamvakat szélnek engedték. Tudatosak voltak a test,
lél által áthatott, alsóbbrendű, halandó helyzetéről. Annyi javuk volt amire szükségük volt s azt
magukkal is vitték új lakhelyükre. Nyomtalanul továbbálltak…” „…mezőn lápon ligetréten ~
tágas réteken, ingoványosokon, pusztai ligeterdőkön keresztül…” „…farkas medvét elejtették ~
támadó, útba kerülő ragadozókat elkergették, ha kellett lenyilazták, vagy levágták. Ha az útról sok
bőrt, szőrmét vittek, abból tudni lehetett, hogy gazdag a bejárt vidék. Gazdag, de veszélyes. Ha
kevés volt a préda, biztonságosabb vidék várta a telepeseket, de kevésbé dús…” „…továbbállt a
család népe ~ a visszatért ló-vigyázók, beszámoltak a vezérnek és a tátosnak (tátós – aki nyitott,
kerek egész, aki befogad és hanggal is közvetíti a tudást) útjukról, a fehérló szabadon töltött
útközbeni viselkedéséről, amiből a vezér és a tátos következtetni tudott a terület sajátosságaira.
Hol jobb, hol több a víz, a fű, hol időzött szívesebben fehérló, hol volt veszély, mely vidéket
kerülte, mind-mind adalék volt a jövőbeni megtelepedés mérlegeléséhez…” „…bíztak újabb
gazdag rétet ~ a beszámolókból és a vezető(-k) bölcsességéből erőt merítettek, bizalommal
fordultak az új irány felé. Hatalmi helyzetben a vezér volt, aki vezérelte népét, de mindig a tudós
tátos tanácsai alapján. Nem mindig tartotta be a tátos tanácsát a vezér, de ennek mindig
kedvezőtlen következménye lett. A vezér bölcsességével, erejével, leleményességével tűnt ki a
család többi tagja közül. Eltávozása előtt a tátos jóváhagyásával kijelölte utódját. Nem hivalkodó,
finom viseleti jegyek, de leginkább belső kisugárzása fejezte ki rangját…” „…égnek térnek és
reménynek ~ égieknek, a végtelennek és az örök vágynak, hogy aki kiérdemesült, az megtérhet ős
otthonába…” „…újabb év is eljő csendben ~ időről-időre megismétlődnek az események.
Békében, míg túl nem lépi a közösség, életteréhez igazodó létszámát. Míg nem ront belterjesség,
és nem szaggat szét-húzás…” „…senkivel sem verekedve ~ ritka és kevés volt a külső kapcsolat,
az is óvatos távolságtartással. Tisztelve a mást, a más szokást, a más helyet, a más helyét. Nem
volt hazugság, nem volt csalás, kívánása és elvétele más párjának, jószágának, „vagyonának” hisz
csak a személyes szükséglet volt. Kevés volt a cicoma, kevés a haszontalan…” „…csendben
szépen egészségben ~ a csend a béke. Béke kívül s béke belül. Csak az elrendezések harmóniája. A betegség, ha volt leginkább végzetes volt. A betegség a hiba
jele, a belső rend felbomlása, orvoslása az ember belső ügye. A külső segítség csak iránymutatás
és a pozitív gondolatminták megosztása. Ha nem rendeződött le a hiba belül, sok segítség nem
volt kívül, jött az elrendezés, természetes gyógyulás, vagy a természetes halál…” - ott az

egyéni lél alig volt befedve.

Ha szív és ész együttáll, egyik segíti másikát. Az elragadtatást
fékezi a bölcsesség, míg a hideg fejet meleg szív teszi egésszé.
Erről voltak híresek egykoron jász ősök, olyannyira, hogy míg As véreknek
(219.)

nevezték őket, kontinensnyi volt hírnevük. ’Gondolkodó’ egyetlen „gyengéje” a hírnév iránti
vonzalom. Ahogy gallokról volt híres gall-ia, germánról germán-ia, hispánról hispán-ia, indről india, alánról alán-ia, oszétról oszét-ia, úgy maradt fönn napjainkig As-ia (Ázsia)
a nagytekintélyű As nemzetség híre nyomán. Őrizzük hitüket.

amikor a lelki törekvőnek lecsillapul elméje, mikor fel-fel
csillan tiszta lél, ébredezik ősemlékezet, akkor már tisztába kerül
(222.) …
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valódi kilétével, igaz önmagával, tisztul szelleme és teste, akkor
végcélja nem e földi lesz. Minden és mindenki segítségére lesz. A
mérséklődő elmebeli- és testi szennyezettség lehetővé teszi, hogy magasabbra emelje tekintetét.
Az ilyen egyén már nem görnyed Maya (illúzió) igájában, szálfa egyenes -mint a

büszke jász- s ha kérdezik; -Ugyan már, mire oly büszke? – Derűsen csak annyit mond: Istenre. Nem csak elkötelezett, de eltökélt útja folytatásában
bármi zivatarok közepette. Ami erőre szüksége van, az a lelkierő. Naponta
megemészteni a visszásságokat nemes eszmények és csalfa megnyilvánulások között, illuzórikus igazságok és pöffeszkedő hazugságok között. De már helyén van. Nem tér(ül) el.
(231.) Jas, mint „jámbor rétlakó” van aposztrofálva, holott amikor az ős-jász tátos felkereste Úr
Balarámot, akkor még egy letelepült nép küldöttjeként indult el. A „rétlakó”-ság az elkövetkezendő évszázadok kóborló nomád életvezetésére történő utalás. Nem egy gondolkodó veti s
vetette fel már korábban is, hogy a letelepült- és a nomád életmód gyakorlatilag ’ég és föld’. Még az Ó-Testamentum is jól érzékelteti -bár legtöbb keresztény értelmezés figyelmen kívül hagyja azt a tényt- Káin a letelepült földművelő és Ábel a vándorló pásztor
esetén keresztül, hogy mi is a különbség. Pl. a tűzáldozat elfogadása Felsőbbség által. A letelepült
Káin áldozati tűzének füstje nem szállt fel, míg a kóbor Ábel tüzének füstje igen. Eltérő légköri
viszonyok? Ugyan. Tökéletes a szimbólum. Aki egyhelyt megtelepedve rontja

maga s környezete helyzetét, az hiába áldoz. Míg aki elfogadja az
Isteni elrendezéseket, az bízhat áldozata célbaérésében. Mikor a
Bizalmas Tanítás elhangzott, (mai kutatók) a Föld népességét úgy 250 millióra teszik;
meghatározóan a Nílus-völgy, Mezopotámia, Indus-völgy, Jangce és Sárga folyók-völgye
térségében. Így a Turán alföld is (Aral tó, Amu- és Szír-Darja), ahol As ősök is éltek, ugyancsak
ritkán lakott terület volt, miközben flóra és fauna szempontjából igen gazdag. Nem dúlt még az
elsivatagosodás. Választásos alapon lehetett kóborló nomádként is teljes földi életet élni még,
nélkülözések nélkül. Jas ezzel az üzenettel tért vissza övéihez, de az addigra már As városállamban is eluralkodott nézeteltérések következtében kevesen követték a (még gazdag) pusztába.
A világ népessége pedig szaporodásnak indult.

(237.) Amikor Jas az ős-jász tátos (tudós, gondolkodó, tanító) felvilágosítást (megvilágosítást - ami
nem azonos a „megvilágosodás” vallásbölcseleti kifejezéssel! - valójában egyfajta tudásszerzés,
ami Jas esetében nem öncélú kíváncsiság, vagy saját érdek, de nemzetsége sorsán való jobbítási
lehetőséghez vezető tanítás útja!) kér Avatár Balarámtól, egyúttal elfogadja, hogy Nálánál hitelesebb forrást nem tud elképzelni. Mint a későbbi As ivadékok-, jász ősök tanítója, Jas számára
Balarám a megfellebbezhetetlen Úr, Isten maga, a MINDEN, a Legfelsőbb. Ha meggondoljuk,
mind e megjelölések nem ’nevek’ a szó nyelvtani értelmében, inkább egyfajta pozíciók, tisztségek,
állapotjelzők. Ám az emberi gondolkodás egyik lényeges eleme, hogy igényli mindenek néven
nevezését. Így adódik pl. a Bizalmas Tanításban, hogy Isten neveként/megszólításaként 21-szer a
Balarám- és csupán egyszer szerepel a Hari név (dacára annak, hogy pl. a Hari-Rám mantrában a
’Balarám’ szóösszetételű megnevezés egyszer sem fordul elő, míg a Hari, a Rám-al együtt
kitüntetett. Mindkettő Isten jeles nevei közül való. A ’Balarám’ név „bala” össze-

tétele ≈ -lelkiekben- erős, nagy, mintha „Erős-Isten”, vagy „NagyIsten” volna, pedig „csak” az Isteni Avatár itt léte alatti meg-nevezése volt, ahogy Őt akkor
szólították.) ’Balarám’ -egyfajta- jelentése ’Főpap’ (azaz lelki tanító)
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’Hari’ pedig a ’Halál’ ami értelmezhető úgy is hogy az, aki életének nehéz helyzeteit úgy tudja
megoldani, hogy egyszerűen elengedi azt, tudomást sem véve a helyzet komolyságáról. Majd
túllépve mindenen új, ugyanolyan nehéz szituációkat épít ki, hogy azokat ismét maga mögött
hagyja. A MINDEN ’Hari’ vonatkozása: az anyagi megnyilvánulás minden fizikális mozgásának
irányítója, amit az előbbi „halál” analógiával összekapcsolva, belátható, hogy e teremtettségben az
Úr nem mélyed el a részletekben, túllép minden nehézségen, amit azután újabb nehézség követ az
egyedek számára, kitüntetett helyen a halállal - ami e megnyilvánulás természetes sajátja. Ami
megszületik, annak számára biztos a halál, szelídebben; az elmúlás. Maradva némiképp a nevek
sajátos jelentéstartalmánál (ami mindig több mint néveredetkutatás) ’Ábrahám’ pl. az

Eón, mely név a Nagy Újrakezdést az állandó megújulást jelenti.
Életében soha nincs nyugvópont, amint elérte célját, új irányok
felé veszi útját. Ha ezt nem önszántából teszi meg, a körülmények
kényszerítik az új élet elindítására. Nem csodálható így, hogy az Ő nevéhez

kötődik a zsidó, a keresztény, a muszlim, a bahái vallás is. Mindegyik Ábrahámra vezeti vissza
nemzetségét, vagy vallásbölcseleti gyökereit. Azonban mindezt, ha a Kali juga jellegzetességéből
nézzük, értsd: -többek között- a nézeteltérések kora, akkor látható a még azonos gyökér fölé
növekedett hajtások közötti békétlenség is. Ha megfigyeljük a ’csillag’ szimbólika változását, látható, hogy egyre szerteágazóbb a sugarasság, mely szerteágazottság nem a sokrétüségre-, vagy
sokoldalúságra-, de szétszórtságra utal inkább. Mondhatni; ahogy távolodunk az

EGY-től, úgy nő a szétszórtság. Az EGY Isten tökéletes szimbóluma a pont, a kerek egész, a közép. A kettősség még nem „csillag” viszont e
teremtettség alap jellemvonása/törvényszerűsége. A hármasság, már lehetne egyfajta „csillag”-kép
(bár nem szokásos csillag-szimbólum) a Teremtés-Fenntartás-Pusztítás hármassága, vagy a három
itteni kötelék (jó-szeszély-nemjó). Tudni kell, hogy a kellően felvilágosodott (megvilágosodott)
népek mindig tudták hogy minden csillag egy-egy Nap, egy-egy Nap-rendszer köz(ép)pontja. A
négyágú csillag már nem ritkaság, melyek elemi megjelenítései az × és a + (nem ez a † !)
ahogy azt a lél, vagy életszikra (életmag, erőnyszikra) ábrázolására × alakban hasz-

nálta az ősi jász. (Az álló + egyfajta állandóság, stagnáló eszményképű, míg a dölt ×
egyfajta mozgás, változás tudatú.) Az ötágú csillag már sok jelentéstartalommal

felruházott. A korai iszlám is az ötágú csillagot használta a Fél-Hold mellett. Hatágú „Dávid”
csillaga, pl. a bahái kilenc ágú. De Jas nem Ábrahám-hoz fordult (Érthető, hisz jó
ezer évvel megelőzte azt! A Bizalmas Tanítás ie. 3.102 körül hangzott el.) Visszakanyarodva még a
„megvilágosodás” kérdéskörhöz; A zen legenda szerint, amikor Buddha megvilágosodott, azt
mondta: „Milyen figyelemreméltó! Már minden lény megvilágosodott!” ( MINDEN-

tudatú megközelítésben, minden lényben -eredendően- ott a lényegi lény, egy-egy lél!) Ez a „már megvilágosodott” állapot a buddha-természet.
(buddha jelentése: megvilágosodott ember) A mahajána buddhizmus-ban (a zen buddhizmust is
magába foglaló un. „nagy szekér”, vagy „nagy út”) a buddha-természet nem más, mint a minden
lényben benne rejlő buddhaság. Mert minden lény már buddha, ezért a feladat nem a
megvilágosodás elérése, hanem a feltárása. Mint ha a lél-re rímelő analógia
volna. A lél -többek között- teljes tudású, azaz a tudás megszerzésének

legcélravezetőbb módja a lél befedettségének megszüntetése, miáltal Ő eredeti teljességében képes megnyilvánulni. A buddhista „példabeszéd”-ben szereplő minden lényben rejlő „buddhaság” a valódi tudás. Jas a valódi-, az igaz
tudást kereste s kérdte afelől Avatár Balarámot. Áldásos lehetősége volt, hogy a Legfelsőbbhöz
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fordulhatott Magához, nem kényszerült közvetítők-, vagy „isteni suggallatok” bizonytalanságaiban kutatni az igazságot. Az igazat tudta átadni ős-jász véreinek.
(245.) A Jas pusztába-vonulását (nem pár hetes meditációként) vállaló jász ősök követték is
századokig Úr Balarám tanácsait s hagyták fel a történelmileg baktriai vidéket a margiánai
tájegységre, az Úr Hari nevét viselő Hari Rud (rud = folyó)-tól, az Oxus mellett (Amu-Darja) az
Aral tóig vándorolva (mára a Kara-kum sivatag). Úgy éltek generációk teljes életet,

hogy a köznyelvi civilizáció nyomait nem hagyták maguk után.
Sosem birtokoltak szükséglet felettit, meg nem telepedtek, halottkultuszt nem követtek. „Csak” tudásuk öröklődött az ősemlékezet
által.
(247.) Maradjunk most annál a fő kérdésnél, ami Jas-t izgatta. - Mi legyen a jász ősökkel? (Ne feledjük; a B.T.-ben ie. 3.100 táján vagyunk!) A családfők elvesztése végzetes körülmény volt, amin
változtatni már nem lehetett. Mint kiindulási alapot kellett tudomásul venni. Nem volt más
alternatíva.
Szkeptikusok mondhatják, hogy puszta fikció a Kuru mezei csata és az abban résztvevők kiléte,
sorsa. Nem bonyolódunk bizonyítási próbálkozásokba. (hány „szent”-írás vérzik ezernyi sebből,
követőiknek mégis egyfajta megnyugvást adva, ezredévekig, de legalábbis századokig, alkalmas
„mankó” a tanácstalanság ellen!) Legyen a kétkedők véleménye szerint (számukra). Itt, mi most
vegyük alapul, mint annak mozdítóját, amiért változások történtek As körökben. A történet-

írás -majdnem egyetértésben- sorba rakja az as-jász-alán-szarmata-oszét
„vonalat”. Az as nép eltűnt. A jászok -higulva bár, de- virulnak. Az alán,
történelmi emlék. Szarmata -ami inkább gyűjtő fogalom- szintén a homályba merült. Az oszét már biztosan sem nem jász, sem nem alán,
még ha rokoníthatóak is. Más hit, más mitológia. (értsd pl.: a Nart legendárium.

Részlet az elektronikus „tudás”-tárból /információhalmazból/: „A háromezer éves nart eposz a
világirodalom legrégibb eposzainak egyike. A Kaukázusban mintegy évszázada fedezték fel és
kezdték lejegyezni a kutatók. Az eposz alaprétege az északkelet-iráni népek -szkíták, szarmaták,
alánok- mitológiai hagyománya. Bár az észak-kaukázusi népek szinte mindegyike őriz belőle egyegy "nemzeti" változatot, az eposz elsősorban az alánok utódai, az oszétok mondáit tartalmazza.
A Nart eposz számos motívuma a görög, római és skandináv eposzokkal áll rokonságban.
Feltételezhető, hogy az eposzt az oszétok legközelebbi vérrokonai, a jászok a XIV. században
még ismerhették. ... A kutatók feltételezik, hogy az oszét eposz Kr. e. 8-7. században született ...
Az eposz a nép természetes módján létezett, a megőrzője a szóhagyomány volt ... A nart egy
mitikus sztyeppei nép, melynek tagjai kiváló harcosok, gyakran emberfeletti képességekkel
rendelkeznek, bölcsek, ravaszok, a portyázások és harcok mellett sokat mulatnak. ... Miután
minden ellenségüket legyőzték, elhatározták, hogy az istenekkel mérik össze az erejüket. ... A
nartok azonban nem békültek ki, s választaniuk kellett: vagy korcs utódaik születnek vagy
mindnyájan kipusztulnak. A dicstelen élet és a dicső halál közül a nartok az utóbbit választották.
... A nartok a történelmi legendájuknak megfelelően a nap gyermekei, az istenek kedvencei, az
életüket katonai portyázásokkal, játékos vetélkedőkkel és tömeges táncokban kulmináló áldozati
torokkal töltötték. ...”) Nem lehet sosem eltekinteni attól, hogy az ér-

telem, vagy az érzelem vezérel hitet, vallást, tudáskincset, eszményt, cselekvéseket, magát az embert. A MINDEN-tudat
értelem-központú, nem tagadva az érzelem elkerülhetetlenségét,
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ugyanakkor nélkülözhetetlenségét.

Jas értelmén keresztül viszonyult Avatár
Balarám tanításához, majd adta azt tovább azon véreinek, akiket ez érintett meg. Az érzelemvezérelte többség önnön vére- s szeszélye után ment, szerteszét, keresve s találva más
eszményeket, más célokat. - Hogy mi lett a jász ősökkel? - Melyikkel mi. Akit
testtudata s anyagi szemléletmódja hajt(ott), az a jövőé lesz(lett), a szellemi és erkölcsi hanyatlás
építője s követője. Aki lél, azaz lényeg(i) tudatos, az él a mindenkori mában (!), nem a mának,
nem a múló szeszélyeknek, de az örök tudásnak -minek jász az őrizője- és az Abszolút Igazságoknak. Ehhez nem kell több, mint a B.T. szellemiségének megismerése, feldolgozása, kinekkinek lelki evolúciós fejlettségének megfelelő szinten történő értelmezése, a szerinti követése és
jutás oda, ahova megvalósítása elvinni képes lehet őt.
(256.) A tisztább emberi osztály-meghatározottság idején, jelen korunk -a Kali juga- előtt (több
mint ötezer éve) az un. vezető réteg ’gondolkodó’ és ’uralkodó’ meghatározottságú személyei
voltak legnagyobb hatással az emberi társadalmak életére, egyének viselkedésére. A ’gondolkodó’
egyfajta tanítói, papi szerepre rendelt, az ’uralkodó’ a méltó vezető, a dicső harcos, egyfajta
katona. A jász ősök esetében ez azért értelmezhető nehezen, mert közöttük pusztai

nomáddá válásukat követően nem volt osztálybéli tagozódás.

A
Bizalmas Tanítás szavainak követése során nem szándékolt sem teremtés-elmélet, vagy eredetmondák keresése, nem az As civilizáció letelepült életének magas szellemi és tárgyi kulturális
időszakának taglalása, vagy a Kárpát-medencei „megrekedést” megelőző keleti élet- és létkörülményeket kutatni, a történetírások szerinti ős-jász vidékeken. Ahogy szaporodtak,
vérségileg amint keveredtek és idomultak külsődleges megnyilvánulá-

saikban

a kor lehetőségeihez, akár alánként, szarmataként, kun-, magyar társulásként, azok
más körülmények voltak. Semmiképpen nem mondhatók dicstelennek, de az un. ’vegyülés’
előidézte külsődleges megnyilvánulások sem még (As civilizáció) sem már (Kaukázustól a Kárpát medencei Alföldig) nem tiszta MINDEN-tudat jellegű szellemi elkötelezettségek. A szellemiség külső megnyilvánulása igazodott a környezethez. Jász nem

vitázik, nem csatázik hitelvbéli kérdésekért, nem az a dolga. Jász a
tudás őrzője, amit nem hírdetnek. Ős tudás szívében s mikor idő
úgy kívánja a búvópatak felszínre jut. Miként az Isteni lél is fel-fel
csillan, mikor a sötét anyagi burok megvékonyodik. A had, a
nagycsalád, a törzs, az ős-jász -vérségi- nemzetség tagjai akként
voltak urak amiképpen szolgák. (mint még a XX. szd. eleji jász tanyás parasztgazda,
aki maga s véreivel közösen végzett mindent birtokán) Volt köztük készség, képességek szerinti
részleges feladatmegosztás, de mindenki végezte a napi kétkezi elfoglaltságokat, magukat és
tevékenységüket közösen szervezték meg (külön ’nyerészkedő’ és tisztán ’élvezkedő’ réteg nélkül.

Jászok sosem vonzódtak a kereskedéshez és sosem felejtkeztek
bele oktalan időmúlatásokba még ha dévajkodás -értsd: tréfás pajkosság, csintalan-

ság- föl is ütötte a fejét köztük.) Tehát emberi osztály-meghatározottságuk gondolkodó-uralkodó
volt. Ebből a szellem művelése egyéni és családi térre szűkült, a harcosi
jelleg pedig sajátos megnyilvánulásként jelent meg. Esett már nemegyszer említés lovas-íjász
meghatározottságukról. Ám ilyen nép(ség) bőven akadt a nagy Turán síkságon és még Keletebbre
is, de „szenvedély és vágy nélkül” hadba vonuló ritkaság. Sosem szeszély-,
vagy győzniakarás vágya mozgatott. Élni életet, rendelt rend szerint s ha védekezni kellett, vagy
barát segítséget kért, akkor hideg fejjel tenni mit tenni kell. Távolhalálként íródott le az az íjász
harcmodor, amikor olyan távolságból küzdötték le az ellent, hogy nem kerülhetett sor kasza- 41 -

bolásra, ölremenésre. (lásd: BBB „Jász hadivirtus”, „Íjas lovas jászok” írásokban. Mongol,
napjainkig nagy birkózókedvű. Pusztai magyar elei száguldozva, lováról kaszabol, menekülést
színlelve nyilazik hátra fondorlattal és a zsákmányszerző „kiruccanások” sem voltak tőlük
idegenek) A tiszta küzdő ereje Isteni. Míg emberi történet visszalát, a „győztesnek mindent
szabad” szellemiség mindig élt és napjaink sem mentesek tőle. Győztesek nem csak megírták a
legyőzöttek történelmét, nem csak kiírtották a rég gondolatiságát, de számolatlanul és
gátlástalanul gyalázták meg a vesztesek asszonyait, leányait, bárminemű szégyenérzet nélkül. Sőt, a
vért tovább kell vinni, a magot mindenütt el kell ültetni. Ez az elsokasodás és a szellemi-, erkölcsi
hanyatlás szülötte. A jó Atyákban, a tiszta nemző szintúgy Isten(i) mint a méltó küzdők ereje. A
„jó Atya” ’jó’ meghatározottság viselője. Az Isten felé vivő törekvés segítője. A „jó Atya” nem a
’szeszély’ leginkább pedig nem a ’nemjó’ bemutatója. Sok a nemjó apa és még több a szeszélyes.
Anyák sem mentesek ezektől. Ember nem ’szaporodik’! (szaporulata az állatoknak van!) A ’jó’
nem sokasodik. Ember tovább adja lél számára a tisztulással teli élet lehetőségét. Apa után
egy, Anya után egy utóddal. (Nem kell tartani emberiség kihalásától, sokasodik a sokság egyre
csak!) Méltó a nemzés, méltó az Anya és méltó a család, mi példát nyújt és oltalmaz. Mindkét
szülő szereti gyermekét, de Apa és Anya nem egyformán. Férfi és nő hiába egyenjogú, hiába
egyenrangú, nem ugyanaz. Az Isteni módon szerető Apa nem támaszt elvárásokat (ne tévesszük
össze a követelményekkel!), ad és ad, részrehajlás-, pillanatnyi szeszély nélkül s példájával ezt
tanítja gyermekének. Mint Isten, minden teremtményével szemben. Az anyai szeretetet hiába
tekintjük a szeretet-megnyilvánulás majd’ legmagasabb fokának, ha elváró, kapni is kívánó és
elfogult. Isten nem ilyen szeretetében. De hát visz a szerető szív! Igen, visz, sodor a szeszélybe,
mi nemegyszer nemjóba fordul. A gondos és figyelmes, fegyelmezett apára könnyen mondják rá
’szeretetlen’ pedig csak viselője a család gondjainak. Tudja, nem egyszer élünk. Gyermekeink sem
egyszeri életre születnek. Mindaz mit itt elmulasztunk, elhibázunk pótlásra-, az életismétlés során kijavításra szorul. ’Jó’ esetben lehetőség nyílik
most változtatni, magunkat most megváltani (talán).
(267.) Sokszor merül fel a kérdés: Ki a magyar? Azt láthatjuk, hogy nemzetséghez, nemzetiséghez
biztosan nem köthető. Lehet magyar; jász, kun, palóc, székely, vagy rác, sokác, matyó, bunyevác,
ruszin, meg tót, hajdú és sváb, cigány, zsidó... mert a magyar dolga a beolvasztás.
Nem rekesztés, elfogadás. Magába olvaszt sok vért, majd az új vérek útálkozva vetnének ki
mindenki mást. Jásznak ugyan egyszerű(bb) a dolga, az őstudás őrzése és

tenni ezt abban a tudatban, hogy jász senki másból nem lehet,
csak jászból.

(269.) Nagy rácsodálkozás a sokság tagjai számára, amikor azt hallja, hogy ő(k) lényegileg nem
ember, pl. nem magyar, sőt nem keresztény, nem férfi, nem nő, stb. hanem mindenki egy-egy
külön szuverén lelki lény, Akit a MINDEN-tudat lél néven említ. Még azok a jászok sincsenek
tisztában azzal, hogy amikor a Lehel-legendát s leginkább „Annak” kűrtjét tartják nagy becsben, akkor LÉL-vezérről ejtenek szót, vele kapcsolatban mesélnek, aki azért kapta a

Lél nevet, mert felmenői tisztában voltak a lél-, mint mindenek
lényegének nem csak létével, de Kiben/miben-létével is. Lehelkürtjének sem abban rejlik misztériuma, hogy az valóban Lél vezéré volt, vagy

sem, hogy valóban akkor csorbult-é ki amikor „azzal” Lél vezér lesújtott Konrád császárra,
hanem a kürt hang-hordozói minőségében. Hisz ahogy jász eleink tisztában

voltak a lél létével s kilétével, épp úgy tudatosak voltak a Teremtő
Ige, az OM hang-béliségéről is! A ’hang’ a durva fizikai megnyilvánulások első
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lépcsője, a teremtettség kettősségének azon változást/váltakozást megjelenítő energiája, ami a
hullám/rezgés, közte annak számtalan tartományával - így a hanggal is. A föld-víz-levegő-tűz értsd ez utóbbit a hullámjelenség képi megjelenítéseként- amit a tér -köznyelvileg ’éter’- előz meg,
ami már anyagi is, de még lelki tartomány is. A jászok nagyra tisztelt kűrtje nem
kard, pallos, jogar, korona, vagy más szokásos jelkép, még csak nem is íj, vagy nyíl (ami tán
érthető/bb/ volna), netán eke, hanem hang-adó. Hiába volt Avatár Balarám elválaszthatatlan
készsége az eke, ha jász sosem volt Balarám-hívő, de volt MINDEN-

tudat szerű folyamat tudója s követője, tudás tovább adója az ős
időkben. Tudva akkor is és belül ma is, hogy B.T.628. „...kerüld minden vallás útját egyedül

Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak bízzál Bennem csak ne félj...”
...még csak a tudatos azonosulást sem kéri Úr Balarám az ősjász tátos Jas-tól, beéri a hittel, adja
meg a bizalmat a Tanításnak s élete során majd meglátja annak igazságát, belátja igazolását. Volt

ideje jász ősöknek tapasztalásra nem kevés. Kóborló nomád
századaikban mindig és mindenhol megbizonyosodhattak arról,
hogy a Legfelsőbb megóvta őket. Nem kellett semmi más vallást
felvenniük, vagy követniük, hisz a MINDEN-tudat mindenre megadta a szükséges és elégséges választ számukra. Találkoztak ind, perzsa
gyökerű tanokkal, de mivel szemük előtt mindig a Bizalmas Tanítás-béli kötelességteljesítés
elsődlegessége lebegett, hát mindig azt tették előbb, mi sorsuk volt. Nem kértek, nem

fohászkodtak. Úgy éltek, mint a munkamániások, örökkön serénykedve, meg sosem fáradva. Nem tartottak kitüntetett időket, helyeket lelki gyakorlatokra, hisz egész életük egy merő „meditáció” volt, tudva, látva s belátva a Legfelsőbb mindenekben való
részességét, érintettségét. Megértették, hogy a letelepült életmód
nem kedvez a lelki törekvő(k)nek. Értették s gyakorolták a természetes természeti életet. Egy-ségben éltek az elrendezésekkel,
viselve bármi hányattatást, egész-ségben. Jas tanítását követők
többé már nem alapítottak országot, de még városállamot sem. Ez
nem jelenti azt, hogy jász vérek a számtalan szétszéledés, kirajzás során ne kerültek volna a
különböző történeti híresztelések szereplőinek sorába. Általában pogány (= nem keresztény),
barbár (= nem görög), filiszteus (= idegen) hírében álltak, mert minden nép közt
idegenek, szabad Isten-tudatban éltek, derűsen.
(271.) (’próféta’ ~ aki Istennel beszél/t/ vagy Tőle sugallatot kap/ott/, Általa sugalmazottakat
hírdet/ett/, vagy ír/t/ le. Jas nem volt próféta, mert nem írt, nem hírdetett. El-

mondta azon jász ősöknek, akik kérdeztek és/vagy meghallgatták. Úr Balarám pedig Maga Isten volt, a MINDEN, Aki
nem sugalmazott, de személyesen válaszolt Jas kérdéseire és szólt
neki az Abszolút Igazság azon töredékeiről amire Jasnak szüksége
volt és a jász tanácstalanság számára irányt tudott adni. Nem mondta,
hogy ezt és ezt, így és így, és csak így! Főleg pedig nem riogatott sem kárhozattal,
sem pokollal, vagy kitagadással. Hogy és kit zárhatna ki az Úr Magából?
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Bízz Istenben és ne félj! Jas számára a sok bölcsesség mellett ez mint fő”
szabály” elég volt ahhoz, hogy - B.T.636. „...öreg jász meg elindulva kétséget hagy hát mögött
637. viszi kitartón a titkát derűs arccal egyre megy - népe hitét vissza adva ős jász tudást ültet el
638. Kuru mezőn mind elesve megtisztultak hőseink - Legfelsőbb Hari szavai éltették jász őseink
639. mikor ős jász legfelsőbbik tudásra emlékezik - érti s érzi forrásokát hit tudássá nemesdik 640.
bárhol legyen jász íjmester és Bizalmas Tanítás - ott a jólét mindent bírás szűnhetetlen boldogság”
- mi kell, ennél több egy nemzetségnek?
(278.) E kép szerűen beszéltek pl. az ős jászok is. (részlet BBB. „Jásztörténet” című írásából) „...
Ha egymás felöl érdeklődtek? - As vitéz, hogy van? - így a kérdés. - As vitéz jól van - hangzott As
válasza. Magukat, Atyjuktól kapott nevükkel határozták* meg, de életük
során nemegyszer változó, ragadványneveket is kaptak. E ragadványnevek;
készségek, tulajdonságok, erősségek, sajátos szokások jelölései...” A néveredetkutatás szerint
Magyarországon kb. a XIII.-XIV. szd.-ban alakultak ki a családnevek, leginkább foglalkozás,
helységnév, keresztnév, nem ritkán nemzetiség alapján. (* A felmenők fontossága különböző
népeknél eltérően jelenik meg a személynevekben. Pl. Irakban első név az Apa, második a Saját,
harmadik a Nagyapa, negyedik a Családnév. Az apa előbbre való mint a személy, de ha nagyapa és
a család/had nevet meg is előzi, azok is közlésre, használatra „kerülnek” - Tisztelet, hagyományőrzés, identitástudat erősítő. Nem tanulság nélküli az un. nyugati kultúrák névhasználata, ahol a
saját -utó/kereszt- név megelőzi a családnevet, vagy vezeték /értsd: vezető rendeltetésű/ nevet!)
Az ős jászok sem igen használtak egyes szám első személyt.
(Jásztörténet-ből) „...- Idő Úr hogy van? - kérdi egyik jász a másikat. - Az Idő Úr haragos - szólt a
válasz. Mindez annyit jelentett, hogy az időjárási viszonyok kellemetlenebbek lesznek. Hogy
milyenek? Nem kell részletezni, hisz a pusztai nomád, tűr bármíly viszontagságot...”
A Bizalmas Tanítás 286. szakaszához tett hozzáfűzések 1126. lábjegyezet:
Már tudjuk, hogy az ős jász, emberi osztálybasorolása ’gondolkodó’ + ’uralkodó’ melyekről
sokszor esett szó. A védikus- (tudás) alapú ind bölcseletben a ’gondolkodó’ megfelelője a ’bramana’ (~
tanító, leginkább pap, lelki-, lelkész ember) az ’uralkodó’ a ’ksatria’ (~ király, vezető, leginkább harcos)
Mikor a két jelleg/meghatározottság együtt jut érvényre, azt ’hansza’ néven említik, jelentése: hattyú,
mert hogy a hattyú sajátos csőrével és nyelvszerkezetével képes a vizes tejből úgy kiválogatni/kiszűrni a
tejet, hogy a víz visszamarad. Eképpen képes a

’hansza’ meghatározottságú személy -mint pl. az
ős jász szellemi emberek (nem a széles jász néptömeg !!! )- mindig
és mindenben elkülöníteni ’jó’-t s ’nemjó’-t, ált és való(di)t. Ilyen
képességű személy szebb időkben is ritka volt, manapság még inkább elenyésző, de jász eleinkben

meghatározó volt jelenlétük és szerepük. Nem véletlenül alakult sajátosan a jász történet, mely
szívbéli jász számára máig hat.
Mik ezek a sajátosságok? Teljesség igénye nélkül: 1. míg

lehetett nem telepedtek le 2.

vándorló életük során nem szaporodtak túl, (úgy As városállamában, mint vándorlásaik idején,
majd a Kárpát medencei bejövetelkor kb. mindig pár ezren voltak, akárcsak napjainkban - nem
keverendők a Jászságban élők, ott születettek és/vagy elszármazottak a „jász”-al!) 3. nem

teremtettek egyházat, vallási közösséget 4. család alapon
szerveződtek 5. nem hoztak létre maradandó tárgyi kultúrát (építmények,
épületek, templomok...), annál hűségesebb őrzői az ős bölcselet szellemiségének,
amit nem tanítanak, nem hirdetnek, de jellemvonásaik (rejtve) őrzik a tudás bírását 6. nem hagytak maguk
után temetkezési helyeket, síremlékeket, hamvasztást,
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vagy pusztába vándorlást

alkalmaztak, kivéve, ahol keveredtek más kultúrával 7. ahogy helyhez nem ragaszkodtak nem
kötődtek bármi áron még nyelvükhöz sem, még ’as’ vagy ’jász’ nevükhöz sem

(több századon át alán-ként, majd kun-ként és más neveken szólt róluk a történetírás) 8. mert megtanulták,

mindig képesek voltak a változtatásra, hogy ne törjenek, hát hajlottak, mégis mindig
egyenesen, a keresztény kultúrkört is elfogadva 9. sosem kereskedtek, ha gyakoroltak is
árucserét 10. ahogy haszonra, birtokra sem törtek egészen kb. a XIV. szd.-ig, mikor már
kezdtek magyarosodni.

(287.) mondja a MINDEN-tudat „Vele, de nélküle!” Szellemi elkülönülés. Ha tudjuk hogy lényegi
lényünkben semmi anyagi nincs, akkor ugyan miért ne „különülhetnénk” el minden testi, anyagi
körülménytől? Ha elfogadjuk, hogy a szellem(iség) anyag feletti, akkor azt kell hívni segítségül.
Mert a rendes vallásos ember, a valóban Istenes nem arról ismerszik,
hogy minden templom, vagy feszület láttán hányja a kereszteket magára egyre csak, de arról,
hogy észrevehetetlen. Ős jászok is egykor -jó ötezer éve- magasan szárnyaltak, mindenki felnézett rájuk. Ma azt is alig tudják kik azok .
Mikor a vizes, tüskés borkos mentén ha ember gyalogol,
csak hangját hallja, de meglátni alig, a mindent túlélő
ökörszemnek. Hangot ad s ha sikerül kifürkészni, pillanatokra meg is villantja magát, hogy „-Én is itt vagyok!”
Csepp, de hegyes. EurÁzsia mérsékelt övén él, nem vonuló.

Kerüli a bajt. Szerény, nem hivalkodó
mégis figyelmes. Mindig résen van. Tegyen
hát lelki törekvő is így: szerényen, nem hivalkodón, mégis
figyelmesen. Ügyeljen a hátráltatókra s kiművelt megkülönböztető képességével, döntsön mindig helyesen.
(288.) A ’lemondás’ nem tétlenség, sőt örökös; hol testi-, hol szellemi aktivitás. Az ’elkülönülés’
nem elzárkózás, sőt része lenni az egésznek; „csak” érintetlenül. Kerülése a
’hátráltatók’-nak nem aszkézik, sőt figyelmes életvezetés a valódi tudás jegyében s nem az illúzió
kényszerképzeteinek hódolva. Istennel sokféle kapcsolat lehetséges. BBB. „Jász
Úr és Tündér” – részlet: „...A Tündér vidáman csacsogott, kezében rétvirág, haja meg fenn lobog.
Koszorút font. A koronát a Nagyúr fejébe húzta és nagyot kacagott. - Hódolatom Jó Ura! - s már
illant is tovább. A Jász Nagyúr csak csöndben ballagott. A fura társulás egyszercsak Hat testvérrel
találkozott. - Kik vagytok? - így a Tündér s kíváncsin pislogott. - Békesség - szólt első –
Szolgálat - második - Barátság - harmadján - Gyermekség - negyedik - Szülőség
- ötödik - Szerelmesség - utolján. ... - Tündér! Szorult beléd értelem is, vagy csak ez állandó
gyerekség foglal el? - szólt csendre szelídülve a Hadúr. - Nem kevésbé, mint érzésből beléd Jó
Ura! - fricskázott a Tündér. A Nagyúr erőst elgondolkodott. Lábait maga alá húzta, derekát
kiegyenesítette, karját nyugvón ölébe engedte és meleg tekintetét Tündérre emelte. -

Világosítsd hát meg nekem, mire megyek a Hat Testvérrel? Békesség mind megóv. Elvárásoktól ment meg s hogy egy legyél
jóban-rosszban. - Szolgálat kitanít alázatból, hogy sose légy büszke. - Barátság megsúgja, ne tégy különbséget. - Gyermekség a
ráhagyatkozás biztonát nyújtja. Bízz az Úrban vakon. - Szülőség
tanít meg adni, adni és adni, semmit sosem kérve. - Szerelmesség
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a szín önfeladás - ott már nincs méricskélés, adok-kapok. Nincs;
legyen józan ész és nem számít akár az egész világ! - A Jász
Nagyúr erőst elgondolkodott...” – mert a gondolat nem azért szabad, hogy
parttalanul csapongjon tarka elmeszüleményként, de egyhegyűen rendeződjön össze az.
(298.)

A kellő értelemmel bíró nomádok -miként az ős jászok isfolyamatos továbbállásukkal óvták a természeti környezetet, túl
sosem szaporodtak. Birtoktudat híján kímélték önazonosságtudatukat bárminemű uralmi pozíció képzetétől. A nem kellő értelemmel
bírók-, a kor törvénye szerint (értsd: Kali juga = szellemi és erkölcsi hanyatlás) sokasodtak,
letelepedtek, bírtok-tudatba és énközpontuságba burkolóztak. Nem csak magukat, de ivadékaikat,
sőt mindenféle rokonaikat is mások fölé/elé helyeztek, haszonelvűen halmoztak mindent (javakat,
élvezeteket, pozíciókat, befolyásolást, hírnevet) A nomádok nem tudtak felhalmozni, hisz gátolta
volna szabad mozgásukat. Hogy előbb volt a szükségletek feletti felhalmozás és az okozta-e a
röghözkötöttséget, vagy fordítva, nincs mit firtatni, bekövetekezett. Az egyhelyt való sokasodás
már igen korán jelezte a problémaforrásokat, de különböző vallási-, politikai-, igazgatási- és
hatalmi eszközökkel azt máig törekszik az ember mérsékelni, bár csekély sikerrel (lásd örökös
háborúk, kül- és belviszályok, népvándorlások, stb.)
(299.)
Ne feledjük semmi változás nincs következmény nélkül! Rendesen a rendelt élőhely
elhagyása szükségtelen. Azonban itt e fránya szabad akarat, ami az emberi
kíváncsiságra és különösképpen a telhetetlenségre települve néha még a Föld bolygót is szűknek
véli, nem hogy egy behatárolt territóriumot. Bizton leszögezhető; ahhoz hogy egy lelki törekvésű
ember adott életét teljességben megélhesse egészen szűk körzet elégséges. A többi valódi
hiábavalóság. Teljeskörű vizsgálódás helyett maradjunk most a jász ősöknél. Ismert

történetük a Föld É-i féltekének 45. szélességi foka térségében
zajlott s meghatározóan folyik jelenleg is. Nem északabbra, nem
délebbre és mindig maradva a mérsékelt égöv alatt. A Földi felszínen való
lét további meghatározó eleme a domborzat, a vízrajz és a természetes flóra-fauna.
(300.)
Lejárt a ’pásztor’ -értsd:. vándorló nomád élet ideje- elérkezett a ’földműves’ általános letelepült
életmód, annak összes negatív hatásával, legékesebben a Föld kizsákmányolása.
(301.)
BBB „Jászhit” - részlet: „...Zaratusztra, (i.e. 628 - 551) a párszi – ó-perzsa vallás alapítója.
Tanításának fő elve; az idő. („idő vagyok, világok pusztítója” - mondja a védikus tanításban a
Legfelsőbb) Legfőbb tétele: „Isten a legbölcsebb út, Ő minden jóságos teremtője”. Fény-hitű
tanítása szerint, a világ rendszerében a jó és rossz harcából adódó kettősség érvényesül. Minden
létezőnek két oldala van: egy lelki, vagy mentális, és egy fizikai vagy anyagi. Azonban nem csak
megszemélyesítette a természeti tüneményeket, hanem erkölcsi tartalommal is ellátta. A Napisten
- Mitra; a tisztaság, a fény a jóság az igazság képviselője, aki a hazugság és gonoszság, a sötétség
ellenfele. A csillagok, a jó gondolatok, a Hold; a jó szavak, a Nap; a jó tettek megfelelője. A
csillagok -mint távoli napok- teremtő kisugárzásukkal a jó gondolatok sokasága. A Hold -a
teremtő sugarakat, hullámokat visszatükröző- a jó szavak, jó vibrációk forrása. A Nap, az eredet,
a teremtés, a teremtő jó cselekedetek, jó tettek jel-képe. "Életem legmélységesebb titka, óh én Istenem,
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hogy minden létezőnek benső értelme Te vagy, hogy kezdet és végezet, e világ létele és benső valója mind Te belőled
való! Hogy e világ értelmének leggyönyörűbb gondolata Te vagy, legjobb érzetünknek a legbensőbb magja, és örök
forrása a hullámzó élet végtelen árjának." Írja a Zaratusztra-hit szent könyve, a ZendAveszta, (aveszta = Tudás könyve) melynek tanításával a vándorló ős Jászok is

találkoztak, Jézus előtt századokkal. /!/
Az egykor pusztai nomád életet élt jász ősök nem természet-szellemekkel
incselkedő, vagy sámánok által elődobolt Felsőbbségekkel kokettáló
„egyszerű” népek voltak, de vitték, hordozták magukkal úgy a védai tanokat, mint az Aveszta

szellemiségét, vagy a Manicheizmus hatásait, melyek őshazájuk-,
a Baktriai As városállamban
gyakorolt vallásos élet vezérfonalait képez(het)ték. (megjegyzés:
Zaratusztra is Baktria szülötte
volt!) Térkép: az ie.-i 2.000 körüli állapotról.
BBB „Jászhit” -részlet: „...Mani i.e. 216-ban született. Azt tanítja, hogy a hiedelmektől, hit-béli és
hagyomány-béli tekintélyektől az érvelés erejével kell megszabadulni. A tudás meg-világító ereje
teszi lehetővé, hogy az ember megértse saját természetét, az univerzumét, az ember és a világegyetem sorsát. A tudás biztosíthat-ja, hogy megtudjuk, kik vagyunk, honnan jöttünk, és hová
megyünk. Mani tanai szerint csak a tudás vezethet az üdvözüléshez, emberi mivoltunk
kiteljesüléséhez. Legfőbb Lény: a Fény, amely a bölcsességet jelenti. (a Nap; személy, Fénye; a
Nap személytelen kisugárzása) Ez a kisugárzás, ez a Fény sem nem szellemi, sem nem anyagi. Az
egész fénybirodalom az istenség testét képviseli. Isten fogalmi testét Mani mint öt hajlékot nevezi:
Értelem - Megismerés - Gondolkodás - Mérlegelés - Felfogás...”
(302.)
...volt olyan testelhagyás is, amit főképp a fejlett(ebb) lelki emberek gyakoroltak az ős-jászok
közt, hogy pusztába-vonulás. BBB. „Bevégeztetett” -részletek- „Pusztavándor öreg Tátos botra
rója terheit, búcsút intve veszi lába napnyugatnak lépteit. Nincs itt sírás, nincsen bánat, útra kél a
jó öreg, aki látja mosolyt röptet, intve hódol sok föveg. Elindul a végső útra, nem kíséri senki
sem, lenyugodott szívvel, egyként, köszönt múló életet. Nem vágyik ő üdvösséget - Míly világ
lesz? Egyre megy! - volt mit szívből megtehetett; - Ím, most bevégeztetett! ... Térdig érő magos
fűben járás már nem könnyüdik, lassan megy a Nap nyugtával, szemét egy csepp könny üli. - Elég
volt-e? - amit megtett - Átadta-e amint kell? - nem tudja meg hogy lesz tovább, ki-ki éri amint
tesz. - Ennyi volt. Ím ennyi mára, pillanat lett sok-sok év! ... Itt a hely mi alkalmas lesz, itt a végső
nyughelye - végerőből botra dőlve, nyom a földbe rúdhegyet. Tátosbot a kopjarúdja, végső
harcnak harcosa, ez lesz itt a békeküzdés, arca már nem marcona. Nincs itt kürtszó, dob se szólal,
lovasroham messze leng; egy a küzdő, egy az ellen, le kell vetni életet. ... Szikár kezek fonadéka
botra kúszik ég felé, lehunyt szemmel, emelt fővel csendesíti életét. Nincsen benne ragasz-kodás,
vágyak álma eljövend. Egyre könnyebb lesz már minden, áldozat mit elkövet. Itt a végső áldozatja
- Lám a játék véget ért! - ennyi volt csak, most csak ennyi, föladja az életét. Nap korongja egyet
pislant, látóhatár pompaszép, fű, fa, virág, madár hallgat; - Ím, elillant kósza lél! - ami maradt már
nem Ő az, nem a Kedves Jó Öreg, csupán erős csontozaton szövetek és bőrköpeny. Testmelegje
már elhagyta, lepi éjnek harmata, megtalálja lágy fuvallat s más élőknek garmada. Mondta mindig
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jó öregje: - Életen az élet él! Tedd csak mindig mi a dolgod, légy derűs és sose félj! Nem tehet
mást ember fia -miként többi élő sem- ha nem okul, akkor marad, magát testnek vélőnek. Ez az
egyik legfőbb lecke; - Tudd hogy lél vagy, nem haló! Testi rabság futó létünk, ősi tudást elhagyó!
... Csend a vége, puszta béke, senki nem rí életért; - Ennyi volt és itt a vége! Csapong, kacag
csacska lél…” - mert lényegi lényünk így is úgy is elillan, de hogy hol s hogyan folytatja azt már a
visszavonult életrendben gondos gyakorlással előkészíthetjük.
(307.)

Akivel Jas beszélt -a Bizalmas Tanítás során/keretében- Ő Avatár Balarám (volt)
mely megnevezésben az ’avatár’ alatt, Isten Maga értendő. Tekintve azonban, hogy az
„Isten” kifejezés is oly sokszor kerül fölemlegetésre ugyancsak bekorlátozott Felsőbb Irányítókra
vonatkoztatva -is- (pl. egyes népek Istene, Teremtő Isten, Atya Úr Isten, stb.) hogy szükségesnek
tűnt olyan kifejezés bevezetése, aminek nincs hiánya. Bizonyára lehetne még számtalan
megjelöléssel-, netán különböző vallások, más-más köreiben használt nevekkel illetni, de a
„MINDEN”-nél teljesebb magyar szót (magyarul, a magyarban) nem sikerült kitalálni. (Mindez
nem kitaláció, hisz nem Isten végtelen sok neve közül egy -ami akár lehetne is, hisz mi nem fér
bele a végtelenbe/?/- hanem egy/fajta/ pozíció, egy Abszolút „poszt” aminek egyetlen
sajátossága, hogy csak egy van belőle és egy Személy tölti be maga a Legfelsőbb)
A Bizalmas Tanítás 308. szakaszához tett hozzáfűzések 1179. lábjegyezet:
Az érintetlenséget megvalósított lelki törekvő úgy képes létezni a normalitásban (az aktuális-,
egyezményesen elfogadott „rend”-ben), hogy az se ki nem veti, se hatást nem gyakorol rá. Ennek volt-, s
van megvalósítója

az igaz ’jász’ (aki/ami sosem keverendő a jászsági magyarokkal!)

(309.)
BBB. „Tőhajtások” -részlet- „...A kivágott fa életképes gyökereiről tőhajtás(-ok) nő(-nek). A
tőhajtás, az eredeti ős tő folytatása. * Ha egy egyedi, önálló jegyekkel rendelkező csoport,
törzs, nép, keveredések folytán elfajzott és az elfajzott törzset kivágják, akkor -ha
életképes- kihajt az ős tő, feltéve ha eredeti gyökereit föltárják, és az egykor volt
csoport, törzs, nép leszármazottai hitelesen fölelevenítik, újra (meg)élik az
önálló, egyedi jegyeket...”
A Bizalmas Tanítás 309. szakaszához tett hozzáfűzések 1180. lábjegyezet:
Az egykor letelepült As nemzetségtől az alánokig terjedő időben élt jász

ősök semmi tárgyi
nyomot nem hagytak maguk után, ám eszményeik, eszméik máig
hatón léteznek, még ha rejtőzködve is, mégi feltárhatón.
Egy fának nem törzsét-, ágait-, leveleit-, még csak nem is gyümölcsét kell öntözni, de gyökereit kell
táplálni.

(311.)
A B.T. hozzáfűzései magyarul, az általánosítható magyar szokásokhoz igazodva kerülnek
megfogalmazásra. Nem magyar specifikus, mégis bekorlátozott az itteni berögződések szerint.
Mondják a magyart Európainak, kereszténynek úgy, hogy egyik sincs mindenki számára
egyezményesítetten definiálva. Attól, hogy valaki Európában kap emberi testet, itt szocializálódik,
attól miért volna természetes, hogy pl. keresztény értékrendet vall és/vagy követ, netán tart
„leg”magasztosabbnak, „leg”-magasabb szintűnek? Ki tudja mit hozott előző életeiből? Ki tudja,
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hogy jelen testi „köntöse” jutalom, vagy büntetés? Tanulnia kell-e itt és most, vagy tanítania? E
hozzáfűzések szerzője (be)vallottan jász elkötelezett, magyar állampolgár. Olyan jász „amit”
szinte csak érzelmileg lehet valahova elhelyezni, hisz a ’jász’ sem nem kisebbség, sem nem
nemzetiség. Nincs saját nyelve, jász-nak mondott kulturális megnyilvánulásai szinte teljesen
magyar-osodottak. Mégis a jász-szívű emberek komolyan veszik jász-ságukat. Csupán egy a baj; Mi az? - mely kérdésnél már Európaiság, magyarság és kereszténység vonatkozásában is
megakadtunk. Nem ritkaság, hogy valaminek a megfejtéséhez úgy juthatunk közelebb, hogy az Mi nem? - Mikor azt gondoljuk, hogy Isten nem véges, vagy nem korlátozható, nem határolható-,
nem szűkíthető be, akkor érthetőbbé válik, hogy Ő végtelen s mint ilyenben végtelen kiterjedésű a
tér és végtelen azon szférák számossága ahol bizonyos „világkorok sora szerint jön majd oszlik
anyaglét” amihez aztán Isten teret biztosít foglalatként. Egyben az ős-Ok is Ő. Ez a „mi nem technika” hasznos -lehet- népcsoport (ön)meghatározása terén is. Bármeddig tekintünk
vissza az ismert-, különösen az írott emberi történetben (ami mindig több, tisztább és
valóságosan tágabb értelmű, mint a történelem, amibe „csak” a -feltételezetten, vagy erő-diktátum
okán- igazolható /?/ történések kerülnek - meg a történelemhamisítások!) a jász újra és
újra visszaköszön. Különböző neveken, de ezek a nevek legtöbbször
mások általi megnevezés, nem a jász nemzetség saját név-tudata. (a nyelvtörténelem nagyjából egyet ért abban, hogy az emberi nyelvek ős-állapota gyökszavakból állt,
majd azok formálódtak és minden gyökszó egy magán-hangzóból állt egy-, vagy több mássalhangzóval „színesítve” artikulálva. A több magánhangzós szavak már nyelvi sajátosságok szerint
formázott szóalakok.) Ahogy a jász elhagyta nyelvét, el kultúráját,
elrejtette ős-vallását, úgy nevét sem hangoztatta mindenek felett.
Amint sodródott, ahogy társult, vagy kapcsolódott, békével viselte mikor más nép-név alá
sorolták (szarmata-jászok, metanaszta-jászok, kun-jászok) hisz maguk között, maguk
tudták, hogy ők AS (ász) vérek. Ősi hagyományaik szerint nem ragaszkodtak
semmihez. Ez pedig nem együgyű igénytelenség-, alávetettségi gyámoltalanság-, netán tudatlanság
volt, de magasfokú megvalósítása az „egyszerű élet, magasszintű gondolkodás” - szellemi
eszménynek, melynek alapja a MINDEN-tudat -szerű- világnézet, szemléletmód. Míg a sors ki
nem kényszerítette, hagyta a világ zsongását, élt benne kitartó tevékenységgel. Megvalósítója volt
az Arany-i („Epilógus” - részlet) „...Ha egy úri lócsiszárral - Találkoztam s bevert sárral: - Nem
pöröltem, - Félreálltam, letöröltem. - Hiszen az útfélen itt-ott - Egy kis virág nekem nyitott: - Azt
leszedve, - Megvolt szívem minden kedve...” – az ős-tudást szívükben tudták

-miként ma is!- éltükben élték. Nem kellett nekik idegen vallás,
mások hit-rendszere, regevilága. Bizton tudjuk, hogy a jász ősök
mi(k) nem! Nem európai eredetűek, nem magyarok s nem
keresztények. Ide sodorta őket az idő, felvették a keresztet és
beolvadtak a magyarságba.
(313.)

Jász máshogy élte meg az elmúlt ötezer évet. A magasztos ős-tudás révén, mit szívében hordoz,
máig követi az igaz utat. Ez az út most nagyon kacskaringós, legtöbbször -akár
generációkon át- rejtekek között vezet. Sokszor, mint a bujkáló ökörszem a szúrós bokrok
között, hogy más oda ne követhesse, más ne zavarja. As városállam óta sosem volt

országa. Nem volt rá szüksége. Nem volt mit félteni, védeni. Legyen víz, legyen fű hol jószág
megél s jász nem vész el soha. Viseli-, bírja a változásokat, mert belátja; „világ sora
változása” - mikor régbe mered nem merevedik, nem forgatja idő kerekét vissza. Előre tekint,
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mint egykori ős kóborlásai során előre, amerre a Nap halad. Nem

kergette senki sem,
nem uralta senki sem, húzódott az élhető vidék felé. Nem hágott
sziklára, nem épített várat, de még templomot sem, mert tudta; „az
egész világ az istenek temploma s lakása”
(316.)
B.T.39. „...tudták ők ezt hát megvívták végső csatájukat ott - így az árvák szeme előtt minden jó
lél fenn lobog...” - mert a jász ősök tudták: miként maguk-, felmenőik
lényegi lénye is egy-egy lél.
(317.)
Tudjuk, hogy Jas már ugyancsak túl volt élete delén, letudta a visszavonult életrendet is és
valóságos lemondottként csak népe javára kívánt tenni. Felkutatni a hiteles forrást s kitudakolni a
miértet, a tovább hogyant. Maga és önnön sorsa felől érdektelen volt. Megtudta, hogy

népe nem vész el soha, hogyha tudatára ébred a MINDEN-nek,
belátja a változások kényszerét és ki-ki megértve kötelezettségét,
követi azt töretlenül. A megkezdődött szellemi és erkölcsi hanyatlás uralta világba az
képes besimulni aki követi az idők szavát. Ám Jas azt is megértette, hogy jász többre
hivatott, mint világi boldogulás, testi élvezet, anyagi javak,
politikai hatalom és kérkedő hiúság. A jász igazodás a „vele, de
nélküle” megvalósításának érintetlensége. Húzódott Keletről Nyugat felé

ahogy nyomta a sivatagosodó puszta, tolta a túlnépesedett más népek uralási kényszeredettsége,
határok húzása, erődök emelése s mások által azoknak lerombolása. Zsákmányolás,

rabláncra fűzés, vérkeveredés minden útba kerülővel, mit a jász
ősök mindig gondosan kerültek! A sok százados Turán alföldi béke elmúlt. A

sokak szerinti (mint pl. a Spártaiak) „gyávák fegyverére” az íjra „szakosodott” könnyűlovas jászok
gyakran sodródtak harcos népekhez szövetségesként, segéd csapatként, maguk békéje s
nemzetségük biztonsága érdekében. Mikor az alánokkal éltek -már-már- rokoni viszonyban,
harcosaik felvonultak egészen Európa nyugati határáig. Már nem kerülhették el a majd’ önellátásszerű életvitel feladását a megzavarodott „népvándorlások korában”. Szűkültek a legelők, egyre
másra határokba botlottak, kellett a szövetséges és kellett a megélhetés. Letűnt a szabad nomád
élet. Nem tagozódtak be az egyre hatalmasabb és keveredett hun
invázióba. Jász mindig a békét kereste nem a hódítást. I.sz. 451-ben az
Attila vezette hun hadaknak a -„döntetlenül végződött”- Catalaunumi csata, hódításaik végét
jelentette. Ebben az összecsapásban az alánok -köztük jász ős harcosok- a római erők oldalán
harcoltak. Aetius, a római vezér megbízhatatlannak tartotta Sangibant, a mintegy ezer fős alán
erősség vezetőjét. Ezért a római és a vizigót sereg közé vezényelte őket középre. Ennek ellenére a
hunok első támadására az alánok kitértek az összecsapás elöl. A rómaiak oldalán álltak, mégsem
harcoltak a hunok ellen. A jász harcosok megmaradtak „távolhalál”
harcmodoruknál, azaz távolról nyilazva okoztak nagy veszteséget a hunoknak,
megakadályozva így azok frontális támadásának eredményességét. Attila visszavonult, egyes
krónikák mégis győztesként hirdetik. Egy biztos, a csata után 25 évvel (i.sz. 476) a lehanyatlott
Nyugatrómai Birodalom összeomlott.
(319.)
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este mindig kis tüzet gyújtottak a pusztai népek s mindig volt, aki reggelig táplálta. Messze
fénylett, mint Jas útján az erdei „remeték” hívó tüze. BBB. „Jas útja” -részlet- „...újabb napok érik
egymást - moha lesz a megvetett ágy - száraz gally a tűzhöz éjre - fáradt testnek melegsége sűrűben az est sem csendes - éj vadászi settenkednek - hol egy fiók hol egy madár - válik csöndes
áldozattá - amint egyszer estre hajlik - vándor előtt fény világlik - kicsiny mert még elég messze gondol egyet hogy meglesse - ahogy közelednek lángok - úgy ér el egy kis tisztáshoz - kerek
térnek közepében - találkája remetéknek - öltözetük faháncsruha - hajuk hosszú lábuk csupasz tűz körül ők dúdolásznak - dalaik az égbe szállnak - Jas csak csendben közeledik - alázattal hódol
nekik - remeték meg szúrós szemmel - hangtalanul kérdezgetnek - ki az aki megzavarja - szent
találkát avatatlan - ki az ki jut rengetegbe - úttól távol keveredve - legöregebb szólal elébb - gyere
közelb melegedjél - hűvös az éj árnyvilágban - mond el ki vagy ki itt járhatsz - Jas vagyok én
jászok vére - elmondom hogy mint járt népem - el hogy tudja fű fa virág - miként tréfált meg a
világ - hadba mentek jó vitézink - barátokat hogy megvédik - de a csata végső harc volt - nem tért
haza egy se abból - mért e sújtás mi lesz eztán - ki mondja meg mi vár reánk - így kérdi a
remetéket - tán szebb jövőt elmesélnek - tudunk Kuru mezejéről - sokaságról kik elvérzők - nem
maradt ott senki élve - Pándu fiakat kivéve - testvérharc volt korszakváltó - nyitotta meg rút
világot - hátra maradt rokon vérek - mind csak új életet élhet - de hogy mely nép hogyan tovább nem tudja más csak Balarám - őt keresd meg Ő megmondja - megfejti mi szíved nyomja - Ő ki
elkerülte harcot - küzdés helyett mást mutasson - reménysugár véreidnek - bizton tudom hogy
csak Ő lesz - megkeresem de mondjátok - Balarámot hol találom - merre menjek tovább merre nem ismerek semmit erre - nem kell ismerni itt semmit - csak szívedet kell felfedni - ne hagyjad
hogy elméd húzzon - keserűség folyton nyúzzon - hajnalban ha megpihentél - nézz a Napba az
lesz vezér - elvezérel biztonsággal - találkozhass Balarámmal - bizony hosszú idő óta - fáradt
vándor útját rótta - végre imé nyugton alhat - remeték közt biztonságban - mikor rikkant hajnal
madár - Jas megébred és láss csodát - sehol senki nyoma sincsen - tán álmodta az egészet ...” - ha
álom volt, vagy hogyha nem ami biztos Jas rátalált Úr Balarámra és mert önzetlenül s
alázatosan kérte megkapta, meg amit Jasopanisadnak is neveznek; Jas-hoz szóló Bizalmas
Tanítást. Jas-hoz, hogy tovább adhassa. Már nem az öreg lemondott rendbe

tartozó aggot kellett felvilágosítani, de a hátramaradt utódokat s
jelen jászainak elődeit. Ezt kapta az ős jász tátos, mert méltó áldozatot hozott
nemzetségéért, jász ősAtyákért, hogy ki meghallja, aki megkapja, felkutatja,
vagy kire rátalál, az részese lehessen az ős jász bölcseletnek. Sokan-,
legtöbb helyen még a történetírások is úgy tartják, hogy a kóborló pusztai nomádok egyszerű
természeti népek voltak, leginkább primitív természet-vallásossággal. Mint ha a kőkori ember
kicsit kivakarózott volna s egészen addig míg a híres neves nagy kultúrák föl nem virágoztak,
bizony „butácskán” tengették napjaikat. Ez a butaság! A ma dicsőített nagy

civilizációkat ha sokkal meg nem is előzték, de semmivel sem
voltak alávalóbbak. Jas ötezer egyszáz éve kapta meg a Bizalmas
Tanítást, de már akkor sem nyiladozó csipájú vérek leszármazottja volt. BBB. „Honnan hova
tova” -részlet- „jász királyság puszta szélén - északlejtős hegyvidékén - sandán tekint reá a nap talpuk alatt föld nem szalad - míves szikla faragásbúl - rótták házuk palotájuk - útjaikat lekövezték
- soraikat egyengették ... sok századon pompázott hon - bölcs királyok uralkodtok - rend volt
béke világ éke - bőség ült e nemzetségen - nem csak királyik volt dicső - vitézeik messze hírlő - ép
így szorgos kétkeziek - mindent látó tudós fejek ... mindenük volt ami kellett - írást papírra
vetettek - teljes hitük látó szemük - mindenségre nyitott szívük - olvasztották hegyek ércét kovácsolták kardok élét - szilaj lovuk erősségük - karívezett nyilas kezük...” - s ím

megmaradtak
(322.)
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Az Úr nem csak hőt és esőt „biztosít” de szárazságot is, ha a kedve úgy tartja. Jó példa az Aral tó
esete. (lásd: 78. szakasz hozzáfűzéseiben) Azt mondják -nem teljesen hibásan- hogy a gyapottermesztéshez szükséges öntözés ürügyén az Amu-darja és a Szír-darja már nem éri el az Aral
tavat s így a tó lassan meghal (kiszárad). Bizonyára sok más hasonló vidéke is van a Földnek, de
szempontunkból azért kitüntetett a Turán Alföld, mert ott élt tovább a Bizalmas
Tanítás hírülvivése(kapása) után az ős-jász nemzetség, akkor még eleinte
teljes természeti bőségben. Nem volt még gyapottermesztés, nem volt még ipari
méretű öntözés, a szárazság mégis megkezdődött s jött létre a Kara-kum és a Kizil-kum sivatag,
mára bővülve az Aral-kum sivataggal, a kiszáradt tómederrel. (A Kara-kum sivatag -akkor még
kisebb mértékben sivatagosodott- területén húzódott keresztül az egykori Selyem-út Bactria As
érintésével).
Már a régmúlt Kelet bölcsei előre vetítették,
hogy -klimatikus szempontból- a Kali juga egyik
hozománya lesz a sivatagosodás fokozódása.
Egykor a magyar Alföld majdhogynem
átjárhatatlan volt nyáridőben a szétterülő
vizektől. Tudjuk volt folyam szabályozás (azt ma
sem értjük az emberi mohóságon kívül pontosan miért) de anélkül is ide ért volna a
sivatagosodás, amit egyre növekvő kiterjedésben tapasztalhatunk a Kárpát-medence közepén.
Az Alföld a folyamszabályozások előtt.
Ám nem csak ilyen „jelentéktelenségek” mint hő, eső,
szárazság dolga áll Istenen, de lét s nemlét, benne halhatatlanság és halál egyaránt. Ezek -különösen embertudatú- ember számára fontos kérdések. A világ léte s
nemléte még hagyján, hisz az olyan nagy időintervallum amit
ember elmében ha kezelni képes. Mégis, innen is
megtudhatjuk, hogy világ léte s nemléte Istenen múlik. Nem
véletlen NagyBumm, de e NagyBumm is az Ő műve. Ne feledjük azért, hogy Tőle jő majd a
NagyReccs is! Megnyilvánulása(i) s megnemnyilvánulása(i) teremtettség(ek)nek állandó
örvénylésben van(nak) a MINDEN-en belül.
A Bizalmas Tanítás 323. szakaszához tett hozzáfűzések 1201. lábjegyezet:
Pl. jász

eleinknek nem kellett a védákat tanulmányozni, Jas hozta el
számukra a Legfelsőbbtől kapott „interpretációjukat” miközben a
Jasopanisad (a Bizalmas Tanítás) megőrizte a védikus gyökereket.
(324.)

A jász ősök úgy területileg, mint szellemi „vezér-alakjukban” jól
elkülöníthetőek. Az As idők vallásosságáról érdemi elképzelések nincsenek, de a
korszakváltó Kuru mezei csata után Jas tudomására jutott Isteni kinyilatkozás -a
Bizalmas Tanítás formájában- meghatározó erejű tudott lenni egészen addig
míg olyan mértékű keveredés és környezeti (kényszer)hatás nem érte a jász
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elődöket, mely idomulásra, beolvadásra késztette őket nem csak
életvitelükben, kultúrájukban, de vallásosságukban is.

A szellemi hanyatlás egyik megnyilvánulása a vallásos folyamatok egyszerűbbé tevődése*, ami
nem csak gyakorlatában lett egyre megengedőbb, de tanításában is leegyszerűsített számtalan
kérdést. Ilyenek egyike a halál utáni hova kerülés is. (* „egyszerű az egyszerűnek, bonyolult a
bonyolultnak” – ami nem csak az oktalan túlbonyolításra utal, de a sokság szellemi- és erkölcsi
degradálódását követő engedmények megnyilvánulását is eredményezte a lelki életben)
Általánossá vált -az amúgy nem teljesen alaptalan- mennyei szféra vég-állomáskénti
aposztrofálása. Volt(van) a pokoli- és a mennyei lét közötti választási lehetőség. Az újabb
itteni élet (élet-ismétlések, reinkarnáció) általánosságban törlésre került.
Bizonyára kevéssé találták inspirálónak és gyenge lelki terrorizálási lehetőségnek vélték az újabb
ideszületést, helyette jött a mennyei boldogság, vagy az örök kárhozat ígérete/fenyegetettsége. E
kétosztatúság szinkronban van ugyan jelen teremtettség kettősségével, csak nincs a lelki világ
gazdagságával.
(325.)
A Bizalmas Tanítás elhangzásakor még nem született meg Mohamed, sem Jézus, Mani, vagy
Zoroaszter. A MINDEN „buddha-ságának” sem jött el az ideje, de Mózes és Ábrahám is még
csak a távoli jövő szülötte volt. A MINDEN-tudat előtt is volt élet, volt vallásosság, voltak
teljesen „kifejlett” civilizált közösségek, jellemzően leginkább városállamok. Még jól elfértek a
Földön az embercsoportok. Az erődítéssel körülvett központ kerítettsége inkább szakrális
jelentőségű volt, mint sem hadászati, de természetesen védelmi funkciót is jól töltött be. E

régmúlt időben a hitélet, az Isten felé való törekvés még
magasabbrendű volt mint a
Kampyr Tepe, a termékeny Oxus (Amu-Darja) mentén
világi gyarapodás. Egészen világosak
voltak az emberi osztályok (gondolkodó uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő) melyek a
Legfelsőbbtől valók, nem emberi kitalációk,
vagy manipulált hatalomkialakítás/kiélés!
A falakon belül folyt a vallási-, politikai-,
kulturális-, művészeti élet. Ilyes volt a jász ős As
nép egykori otthona is. Ne feledjük, ÉAfganisztán területén -mely magába foglalta az
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egykori Bactriát is- 50.000 éves nyomai vannak
földművelésnek, ami a letelepült életvitel biztos
jele.
Gonur Tepe

Akadtak közöttük népek melyek már akkor teljes
életet éltek, bárminemű újkori huncutság nélkül.
Legtöbbjük miért tűnt el nyomtalanul? (ami biztos)
Isten tudja.
(326.)
Egy igaz, önmegvalósított pusztai nomád, a maga „szerény kis” Isten-tudatában, bizony csak
megmosolyogta volna a mérhetetlen anyagi/tárgyi mihasznaságot, ami biz’ mind-mind ide köt,
semhogy fölemelne. Nem is tud róluk a modern ember -mármint a bölcs nomádokról(329.)
Bő ötezer év telt el Úr Balarám és Jas beszélgetése óta. Sok változás történt a világban. Így az
étkezési szokások is nagyon mások. Egy kóborló nomád Turán alföldi nép bizonyosan nem volt
vegetáriánus. Állattartók lévén főleg hús szolgált étkezésre. Ha dús is volt akkor még a turáni táj,
az legeltetési bujaságot jelentett elsősorban, ami a jószág biztonságát jelentette, a bőséges tiszta
vízzel együtt. Csak az élemedett korú szellemi emberek éltek leginkább szinte csak tejen.
(332.)
„Jász Úr és Tündér” -részlet- „...A fura társulás egyszercsak Hat testvérrel találkozott. - Kik
vagytok? - így a Tündér s kíváncsin pislogott - Békesség - szólt első - Szolgálat - második Barátság - harmadján - Gyermekség - negyedik - Szülőség - ötödik - Szerelmesség - utolján...” - ez
a „felsorolás” az egyén Istenhez való viszonyulási módjának/lehetőségének egyfajta vázlata. 1.
békés 2. szolgálói 3. baráti 4. gyermeki 5. szülői 6. szerelmesi viszony; „...miként jő...”. Mind már
fejlett szint. Érzékelteti miként közelít a lelki törekvő Isten(é)hez. A MINDEN pedig „...úgy
fogad...” - úgy „viszonoz”/viszonyul átfogó semlegességén belül. Megoszlanak a vélemények
abban, hogy a felsorolás milyen sorrendiség, ha az? Van alacsonyabb- és magasabb szintű/rendű
viszonylat? Vagy egyfajta fokozatosság, fejlődési folyamat? Nehéz megmondani. Ahogy a
Legfelsőbb viszonyulni képes -sokféle módon- úgy hódolói is különböző képpen, vagy épp fejlődési folyamatban tud(hat)nak az Úrhoz közelíteni. Mindegyik „módnak” könyvtárnyi irodalma
van és nem kizárólag vallásbölcseleti művekben, de szépirodalomban, vagy tudományos
írásokban. Leginkább -természetesen- emberi megközelítésből (kevésbé az Úr felől) azaz akármelyik megközelítést is vesszük, meglehetősen szubjektív eszközökkel. Folytassuk talán a felnőttmese további részletével: „...Egy tűz körül ültek ... - Isten hozott - szólt Békesség - Mi már
ismerjük egymást! - A Jász Nagyúr csak bólintott. - Mi járatban ? - kérdezi Szolgálat. - Fölzavart
ez a mihaszna - a Nagyúr csak így morog. - És miben segíthetünk - kérdi Barátság. - Nem tudom,
hogy legyen - dünnyög a Nagyúr. - Bízz a Legfelsőbben, meglásd Ő megsegít - vígasztal
Gyermekség. - Bízom én nincs hiba, de mi az mit tehetnék? – Gondoskodj azokról kiket az Ég
reád bízott - simogat Szülőség. - Azt teszem egyre csak s nem várok másokat - kedvetlenkedik a
Nagyúr. - Jó út mit megteszel - így szól Szerelmesség - de hol az önátadás? - Csend lett. Csak
Tündér csicsergett és önfeledten kacagott. Hallgattak. Pattogott a tűz s halkan dúdolni kezdtek.
Ringott a hullámzás, ágak közt szellő járt, fény-árnyék játszódott, senki nem aggódott...” izgalmas a helyzet, mégis nyugalom lengi át a szereplőket. De mire megy ember a hatféle
„viszonnyal”? Lássuk tovább a mesét: „...Békességet már régről ismerte a Jász Nagyúr,
Szolgálattal jó barátságban volt, Barátságot nemegyszer látta vendégül, várkastélya ódon falai
közt. Szülőséget népe igazgatásakor lelte föl, de Gyermekségnek és Szerelmességnek hírét sem
hallotta...” - mert, hogy a Jász Nagyúr (aki az értelem vezérelte ember megjelenítője) Istentudatban élt s végezte kötelezettségeit, de a MINDEN-re sem nem mint gyermek, sem nem
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szerelmesként tekintett. A békés (béke-tűrő) semlegesség természete volt. Szolgálatát
kötelezettségkövetőn mindenben gyakorolta. Mint a jó barát, senkit nem akart megváltoztatni és
mindent és mindenkit annak természetességében fogadott el. Szerető szülőként gondoskodott a
rászorulókról. Azonban az Istenre való gyermeki ráhagyatkozásban és különösen a szerelmes
viszony dolgában járatlan volt. Mi a mese következtetése? „... Tündér ... - Világosítsd hát meg
nekem, mire megyek a Hat Testvérrel? - Békesség mind megóv. Elvárásoktól ment meg s hogy
egy legyél jóban-rosszban. Szolgálat kitanít alázatból, hogy sose légy büszke. Barátság megsúgja,
ne tégy különbséget. Gyermekség a ráhagyatkozás biztonát nyújtja. Bízz az Úrban vakon.
Szülőség tanít meg adni, adni és adni, semmit sosem kérve. Szerelmesség a szín önfeladás - ott
már nincs méricskélés, adok-kapok. Nincs; legyen józan ész és nem számít akár az egész világ! ...”
(338.)
Jas a Kuru mezei csata következményeit kutatja a jász ősök vonatkozásban. Balarám erre is ad
utalást, de inkább az Abszolút felől közelíti meg a tájékozódási lehetőséget, aminek azután
láthatóak is a következményei, nevesen; Jas megértette a hallottakat, azt átadta
az ős jász hátramaradottaknak és azok közül akadtak, akik figyelembe vették azt. A
többség ment a maga feje után, vagy a korábbi megszokások szerint. Ezért is olyan színes a
jász ősök- és különösen legtöbbször alán rokonaik révén fellelhető történelmi

emlék (catalaunumi csata, britanniai rómaiak-, vagy a vándorló kunok segédcsapata-kénti

említés, de még az Arthur királyi legendáriumban is fölvillannak). A B.T. sem kerüli Jas és népe
Isteni „segedelmét”. B.T.393. „...világ sora hanyatlása szólt MINDEN mint Legfelsőbb érintetlenség óvhatja népedet mint jó erőd...” - ha jász megőrzi érintetlenségét, a

„vele, de nélküle” életigenlő hozzáállását mindenekhez, akkor az
biztos védelmet nyújt. Világunk hanyatlása tényszerű. Hiába a sok technikai vívmány, ha
mögülle hiányzik az emberség. B.T.511. „...elsorolom halld barátom milyen Isten embere félelem ment tiszta éltű bölcselet a kenyere 512. mindig adó áldozatos szent szavakat kutató önfegyelmes igazmondó jámbor példát mutató 513. egyszerű és béke-tűrő 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 visz-nek
istentelen kárhozat - tudjad Jas hogy Te és néped Istentől kap jár-mokat...” - a „járom” kifejezés
ezen oldalakon leginkább a három kötőerő egyfajta „szinonímája” (jó - szeszély - nemjó)
ugyanakkor olyan Isteni kötelezettség is, ami édes teherként kerül arra édemesek vállára.
„Teher alatt nő a pálma” - Jász esetében a tudás őrzése és továbbvitele. B.T.619.
„...Nekem ajánld minden tetted légy hű Hozzám örökkön - MINDEN-tudat általvezet útba került
göröngyön 620. túljutsz minden akadályon hogyha folyvást Velem vagy - de elvesztél mikor
büszkén tévtudatnak utat hagysz...” - s lám jász még nem veszett el! - 621. „...
hogyha elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz - néped bizony mind elveszik nyom se marad
utánnok...” - s lám a sokfelé kóborló-, sok helyre csapódó-, Jas útját elhagyó jászokkal a
történelem lapjain lehet már csak találkozni. B.T.622. „...jó Jas te mint gondolkodó ne aggódj mi
hogyan lesz - nemzetséged minden tagja természete szerint tesz ...” - a jász nemzetség más-más
ágai különböző utakat jártak, így sorsuk is akként alakult. B.T.628. „...kerüld minden vallás útját
egyedül Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak bízzál Bennem csak ne félj...” - a félelemnélküliség az érintetlenség testvére, minél kevesebb a kötődés, ragaszkodás, annál inkább csökken
a félteni-, félni való.
(344.)
BBB. „Jász” - Magyar Adorján: Az Ősműveltség - című művében -részlet- „...A

jászok ... a
négy nyolcas számrendszer szerint számoltak (egy, kettő, három,
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négy, négyenegy, négyenkettő stb. /Megjegyzés: 1, 2, 3, 4, 1+4=5, 2+4=6, 3+4=7,
4+4=8, 1+4+4 azaz 8 = 9, 2+4+4 azaz 8 = 10 és így tovább/
... A négyes szám sok fontos területen kíséri

végig a jászok világ-

képét. Négy égtáj, négy évszak, de a közvetlen természeti környezettől elvont; négy

világkorszak ... négy emberi osztály (gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) vagy a
négy életrend (tanuló – családos – visszavonult – lemondott) négytagú család (apa + anya + két
gyermek /rendesen nem több!/ ) és így tovább.
A ’4’ egyfajta jelentése ’Uralkodó’. Az ’Uralkodó’ a törvényesség és a hatalom jelképe. /a jász
követi a törvényt – Istenit/természetit éppúgy mint a világiakat s
függetlenségi igényében is tiszteletben tartja a hatalmat/ Erőt, szilárdságot és
méltóságot sugároz. /a jász kitartó, mások pedig amit büszkeségként

vélnek az a belső erő és a szilárd lelki/szellemi alapok megléte/ ...”)
(348.)
(Emlékezzünk rá, hogy sok ó nemzetség körében napi gyakorlat volt a nőrablás. Lásd: Hunor s
Magyar esetét ős-jász alán, Dul király lányaival.)
A Bizalmas Tanítás 349. szakaszához tett hozzáfűzések 1248. lábjegyezet:

A kiválasztottság nem kivételezettség, de többlet feladat, ahogy jász számára a tudás
őrzése, vagy zsidónak a Kali juga elmélyítése, ki(be)teljesítése, stb.
(350.)
Mohamed, Jézus, Buddha, Mani, Zaratusztra, Mózes, Ábrahám és mások
meg a jász ős-bölcs Jas, a MINDEN tanítását.

előtt kapta

(351.)
„…Átok a nyelv, ha nincs hozzá fej! - foglalta össze végül a kérdés lényegét Lin-csi
apát....” - mert mi kell a megvilágosodáshoz? Isten-tudat és lél-tudat. Tudni a forrásokot s tudni
mindenek lényegét. Erről való ismerethez még csak könyv sem kell, nem hogy írás, ahogy sok
egykori bölcs nép bárminemű szervezetszerű „magas” vallásosság, sőt egyház nélkül tisztában
volt a miértekkel. A primitívnek gondolt -valaha volt- Turán alföldi nomádok -köztük jász ősök
is- egykori letelepült életüket felhagyva „...felhők vonulásából, madarak röptéből, erdők
zúgásából, hegyek hallgatásából...” és így további jelekből/jelzésekből tanultak s okultak, nem
rendházakban, nem könyvtárakban (még csak nem is az elektronikus országúton!). Elfogadták az
elrendezéseket, teljesítették kötelezettségeiket, viselték sorsukat. Világos volt számukra; „semmi
nem tart örökké” és „nem egyszer élünk”! A lelki élet és a lelki fejlődés rendkívül egyszerű
(miközben majd hogy nem felfoghatatlanul bonyolult - azisnemis) megtudakolni a REND-et s
betartva követni azt. A szemlélődés, a természeti megfigyelések mind a MINDEN
kifürkészhetetlenségének árulkodó jelei/jelzései. Figyelni s ügyelni!
(352.)
A MINDEN-ben nincsenek mostoha gyermekek, nincsenek kivetett népek, de még olyan módon
kiválasztottak sem, amiként azt arra hivatkozók állítják. A kiválasztottság olyan

sajátossága adott embercsoportnak, ami küldetése, feladata,
kötelezettsége. Ilyen például a ’jász’ valódi tudást őriző missziója,
vagy ’zsidó’ a nézeteltérsek korának-, a szellemi s erkölcsi hanyatlásnak hivatott gondozója.
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Miközben mind Isten, a MINDEN, a Legfelsőbb gyermeke. Még az „ördögtől való” ember is a
MINDEN „szülötte” mint az ’ördög’ maga.
A Bizalmas Tanítás 352. szakaszához tett hozzáfűzések 1252. lábjegyezet:
Mert mi kell a megvilágosodáshoz? Isten-tudat és lél-tudat. Tudni a forrásokot s tudni mindenek lényegét.
Erről való ismerethez még csak könyv sem kell, nem hogy írás, ahogy sok egykori bölcs nép bárminemű
szervezetszerű „magas” vallásosság, sőt egyház nélkül tisztában volt a miértekkel. A primitívnek gondolt valaha volt- Turán alföldi nomádok -köztük jász ősök is- egykori letelepült életüket felhagyva

„...felhők vonulásából, madarak röptéből, erdők zúgásából, hegyek
hallgatásából...” és így további jelekből/jelzésekből tanultak s
okultak, nem rendházakban, nem könyvtárakban (még csak nem is az
elektronikus országúton!). Elfogadták az elrendezéseket, teljesítették
kötelezettségeiket, viselték sorsukat. Világos volt számukra; „semmi nem tart
örökké” és „nem egyszer élünk”! A lelki élet és a lelki fejlődés rendkívül egyszerű (miközben majd hogy
nem felfoghatatlanul bonyolult - azisnemis) megtudakolni a REND-et s betartva követni azt. A
szemlélődés, a természeti megfigyelések mind a MINDEN kifürkészhetetlenségének árulkodó
jelei/jelzései. Figyelni s ügyelni!

(356.)
Senki nem tagadhatja, hogy a jászok olyannyira alkalmazkodtak-, hasonultak a magyarokhoz,
hogy már-már magyarok, (jász szerint; a legjobb magyarok!) de így voltak

képesek fennmaradni, feloldódással, őrizni Isteni küldetésüket, a
valódi tudás szívben hordozását, hogy az el ne vesszen soha.
(357.)
Esett már szó a Darwini megállapításról, miszerint nem a leg-okosabb-, még csak nem is a legerősebb-, de az marad fenn, amelyik képes a változásra,
alkalmazkodásra.
… Senki nem tagadhatja, hogy a jászok olyannyira alkalmazkodtak-, hasonultak a
magyarokhoz, hogy már-már magyarok, (jász szerint; a legjobb magyarok!) de így voltak

képesek fennmaradni, feloldódással, őrizni Isteni küldetésüket, a
valódi tudás szívben hordozását, hogy az el ne vesszen soha.
(362.)
Helyes kiejtése - az elterjedt, ám helytelen Himalája helyett Himálaja. Tágabb értelemben véve a
hegységrendszer részét képezik a Pamír, a Hindukus és a Karakorum hegy-vonulatai is, melyek
közül a Hindukus ÉNY-i lábánál terült el az ős jász As nép

magaskultúrájú-, letelepült élőhelye.

Innen nézve választja el a Himálaja az attól É-ra húzódó kínai, mongol… vidékeket és a D-i
indiai szubkontinest. A két szemléletmódú világ É-i területe inkább természetközpontú, míg a D-i
Isten központú, mint a MINDEN-tudat.
A Bizalmas Tanítás 362. szakaszához tett hozzáfűzések 1270. lábjegyezet:
A Himálaja markáns határvonal két mentális beállítódást eredményező adottság között. Pl. a magyar ősiség
a Himálajától É-ra helyezhető, míg a jász ősiség attól DNY-ra. Két szemléletmód a világhoz.
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(365.)
miként Balarám bőre fehér, viselete fekete/sötétkék, e két szín
kultúra két legfőbb színe is egyben.

a jász ős-

(366.)

nem csak megélték pl. a jász ősök a természetet, de annak
okforrásával is tisztában voltak s hogy mindenek magukban
hordozzák a Legfelsőbb parányait.
A Bizalmas Tanítás 368. szakaszához tett hozzáfűzések 1277. lábjegyezet:
Mikor az angolok fennhatóságuk alá vonták Indiát, nem értették miért nem fordítanak az indek gondot a
történelemre, történelemírásra ? Így hát megírták maguk.
Ne feledjük a szólást: „Ne azt nézd, hogy mit mond, hanem azt hogy ki mondja” – magyar kiterjesztése –
„Bolond likbúl bolond szél fúj” – így hát Európában azt tanítják évszázadok óta Indiáról, amit az angolok
és a sok-sok orientalista megírt. Az indek többsége pedig ezen csak mosolyog.
Hasonló értetlenség van magyarságban a jászokkal kapcsolatban. Nincs (ismert) nyelvük, nincs írott
történelmük, talán nincsenek is. Csak a jászok tudják, hogy dehogynem! Miért nem örökítették meg
évezredes vándorlásaikat? Minek a’? Míg

a valódi tudást szívükben hordják,
nincs mit fölemlegetni, elég annak őrzése.
(374.)
A családi kötelékek régóta és hosszú ideig a legszorosabbak voltak. Mikor nemzetről beszélünk,
akkor tudni kell, hogy annak alapjai a nemzetségek, a vérségi/rokonsági együvétartozó nagycsaládok. Szemléletes példa a családi/nemzetségi elsőbbségre pl. a jász történelemben,
hogy még a XIV.-XV. szd. hivatalos okleveleiben is mindig

családok/nemzetségek kerültek említésre, adományok
jogosultjaiként, vagy szolgálatok kötelezettjeiként. Nem egy-egy
személy volt birtok tulajdonosa, nem konkrét egyénnek kellett
teljesítenie a kirótt (rendszerint hadi-, katonai szolgálatot) kötelezettséget,
hanem a család valamely tagjának. Magasabbrendű volt a család, mint annak

tagjai, akár a családfő egy személyben, miközben ugyanakkor a családfő-, nemzetségfő-, törzsfő
személyesítette meg a közösséget.
(379.)
Mikor itt (a Bizalmas Tanítás-ban és annak hozzáfűzéseiben) és a MINDEN-tudat körülírásában
más hitrendszerek megközelítéseit keresi valaki, akkor jobb ha tudja, mindazok a MINDEN-tudat
után (ki)alakult tantételek. Ezért nem lelhető fel itt sem judaisztikus, sem tóra-, talmud-, vagy
korán- alapú, netán biblikus okfejtés/hivatkozás, hisz mindezek még nem léteztek, amikor a
valódi Isten-tudat már MINDEN-tudat alapú volt. Mégis hova sorolható jelen bölcselet? (ha már
ember csak olyan, hogy szeret mindent valami keretbe ágyazni) Leginkább a hindu gondolatiság
nagy útjának Fenntartó (Visnu) eszményű** ösvényéhez. És miért merül fel, hogy a

MINDEN-tudat a jász ősöknek is meghatározó eszmeisége-,
vezérelve lehetett? Mert, hogy végigkövetve a jász történetet (úgy 5-6
ezer évre, ameddig visszalátunk benne) azon jász egyéni- és közösségi
megnyilvánulásokat látjuk, melyek nem a fent vázolt más iskolák
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„tantárgyai” és míg újra letelepültek
nem lettek, a Bizalmas Tanítás és a
MINDEN-tudat megnyilvánulásai
fedezhetők fel. (** nem a Teremtő- s nem is a
Pusztító alapú)
(380.)
Mikor Jas útra kelt, hogy kérdéseire hiteles választ
kapjon, a jász ős As nemzetség magasan

fejlett civilizációként élt (archeológiailag
behatárolhatóan) baktriai városállamában. Épített-, míves település,
írásosság, fém-megmunkálás, papírkészítés, lovaglás és
kocsihasználat, tudatos gazdálkodás, gyümölcs- és
zöldségtermesztés, közben ridegtartású állattartás, kézművesség,
stb. nem utolsó sorban pedig Isten-tudat alapú társadalmi
szervezettség, -berendezkedés. Akár a civilizáció csúcsának is tekinthetnénk
viszonyaikat, hisz úgy csoportos-, mint egyéni önmegvalósításhoz minden adott volt. Mivégre
hát a felhagyása ezen életformának? A valódi okról természetesen
csak a MINDEN tudatos, de figyelve az akkori kort és az azt
követő eseményeket, érthetővé válhat a történés. A megtelepedés egyfajta
megcsontosodás, megmerevedés, elvesztése hajlékony rugalmasságnak. („Ami nem hajlik, az
törik!”) Minden anyagi/tárgyi alkotás megköt, kötöttséghez-, kötődéshez vezet. Eluralkodik az
emberi tévképzet, miszerint mi alakítjuk a viszonyokat, ami természetesen igaz is (meg nem is!)
hisz jelen hozzáfűzések is úgy kezdődtek, hogy „nem az Úr „intézi” így, hanem mi magunk,
gyarló emberek”.
…emberi elme műveléséhez nincs szükség a természet leigázására, különösen pedig nincs
élőlény-társak pusztítására, kihasználására. A méltó vezetők nélkül maradt jász

ősök között is eluralkodott a zavarodottság. Mire Jas visszatért
övéihez, már visszafordíthatatlanná váltak a viszonyok. A nézeteltérések
szétszabdalták a korábban harmonikus közösséget. (Ez a folyamat figyelhető meg nem csak a
különböző vallások darabolódásában ~szektásodásokban-, tudományos megosztottságokban, de
nemzetek nem csak kifele irányuló, de belül is maró viszálykodásaiban!) A Kali juga működik.
(382.)
Jas már eddig is igen messze jutott Avatár Balarámmal folytatott párbeszédében. Alig akadt hozzá
hasonló ismert történelmünkben*. Legyen a jász ős-bölcs bármíly ’bölcs’ rajta is erőt vesz az
„élvezkedő”-i hit** jellegzetessége: „Hiszem ha látom!” (* fontos különbséget tenni emberi
’történelem’ és -’történet’ között. Az előbbi az írásos/megírt emlék, míg az utóbbi a valódi
ősemlékezet által, az emberiségről felidézhető -igaz- történet! - **már tudjuk, hogy mindenkiben
mind a négy Istentől eredő meghatározottság jelen van → gondolkodó + uralkodó +
nyerészkedő + élvezkedő - „csak” kiben-, melyik-, milyen mértékben! A ’gondolkodó’-i hit
jellegzetessége: „Isten minden!’ Az ’uralkodói’: „Tisztelem a hagyományt!” A ’nyerészkedői’: „Én
vagyok az irányító!”) Hiába kapott sok információt Jas a „teremtésről létezésről elmúlásról s
Magadról” (mármint Istenről) az ős kíváncsiság benne is ott matat.
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Vélhetően Jas sem tudatlanságát kívánta mérsékelni (hisz nagyon is nagy tudású
volt!) hanem az igazság elviselhetősége érdekében kért láthatóságot az Úr mindenhatóságáról.
Nem csodatételekre vágyott, nem varázslatokra, vagy bármi misztériumra „csak” Istennel
kapcsolatban az igazságra.
„Mégis, hogy nézhet ki Isten?” A tudós társadalom egyre bonyolultabb-, nagyobb felbontóképességű- és nagyobb hatótávolságú technikai eszközt hív segítségül. A filozófikus alkatok
elméjüket igyekszenek kiterjeszteni. Míg az igaz önmegvalósított bölcsek úgy kérik az Urat, hogy
elbíró képességük szerint tárja fel Isten azon Önnön „hányadát” ami megsegítheti.
Megláthatjuk majd (B.T.390.) hogy Avatár Balarám Jas számára olyan

formáját mutatja meg (annak meglátásához ad számára „szemet”) ami a jász
ősök Kuru mezei elestét is magába foglalja. Jász sosem hal ki (hisz a
tudást őrizni kell!) de a ’jász’ jelleg ugyancsak rejtőzködő. Olyannyira
titkos, miként bizalmas ezen évezeredes tanítás, ami Avatár Balarámtól a jász ősbölcshöz eljutott és igaz jász szívek ma is őriznek. Ez a „titkosság” nevezhető
tapintatosságnak is. A szellemi- és erkölcsi hanyatlás korában-, jelen korunkban, értelmetlen olyan
üzenetek közhírré tétele, amire nincs ’vevő’.
(384.)

Hogy tanította ős jász tátos nomád gyermekeit? BBB. „Oskola a puszta
rétben” -részlet- „… - Tátos apó mond el nékünk, milyen a mi istenségünk? Hogyan árt és
hogyan használ, miként teremt, miként munkál? - Nemúgy héka, nekünk isten?
Hogyan volna hisz ő MINDEN. Nincsen külön fölvigyázónk, az van csak mit Ő
tanácsol. MINDEN minden. Le nem írjuk, semmi néven mi nem

hívjuk, le nem festjük, nem faragjuk, körülnézünk s csak őt látjuk.
Nézünk körül kívül belül, Ő ki mozgat, Ő ki derül. Tőle s Benne van ami van, velünk Ő csak
semmit akar. Hallgatózunk, hátha halljuk. Tapogatunk, tán megfogjuk. Nem érezzük az Ő szagát,
hiszen Ő az egész világ. Ő a kellem, Ő a csúfság, keserédes is Ő úgyám! Aki erős, aki lágyabb, Ő
ki fi és Ő leánya. Hangját csak csendben hallani. Kéz nem tudja tapintani. Képét szem észre nem
veszi, orr szagát nem érezheti. Íze nincs és van hisz MINDEN, leginkább üt tiszta vízre. Sorolva
sincs vége hossza, végtelen ő bárhogy osszam. - Kérdéd hogyan árt vagy használ?

Csak azt adja kinek mint jár. Árt is nem is, jó is nem is, áll is megy
is, nincs és van is. Úgy cselekszik ahogy véled, tenmagad kell hogy azt érezd. Sorsod felől
Ő ártatlan, segíti csak a vágyakat. Tőle semmi nem független, mégsem Ő ki
munkál benned. Önnön vágyad ami mozgat, nincsen nyugta amíg itt vagy.
Majd ha egyszer tisztúlt léted, akkor mondja - Itt a vége! - nem kell újra megszületned,
árnyvilágban tekeregned. - Kérdted azt is hogy teremt Ő? Nem nagy

dolog,
hisz Teremtő. Gondol egyet jókedviben, egykettőre itt van íme!
Nem bíbeli napok hosszát, egyet sóhajt aztán ott áll. Kereng forog
anyavilág, egész addíg míg nem megáll! Akkor áll meg mikor gondol, s attól csak a nagy csönd
honol. Örök nyugság e világban, újabb tervig minden állhat. - Így lőn folyvást amint éri,
kedvtelése elkíséri. Meg nem fárad, sosem szusszan, csak cselekszik élet hosszan. De éltinek
nincsen vége, elejében sincsen része. Mindörökkön volt és lesz is, mint a bennünk mozgó lél is! Hogyan munkál? -azt is kérdted- elmondom hogy jól megértsed. Elébb egy volt

végtelenhosszt, lett a kettő teremtéskor. Egységben volt túlnan
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minden, mi túl egység; kettős itten.
Mi az itten s mi a túlnan? Lél az örök, anyag
múland! E teremtett nagyvilágban, buta anyag az
mit láthatsz. Értelmét sok lél mi adja, de e hely nem
lél világa. Túlnanból lett ezen látszat, adta az Úr sok
lél vágyta. Urak akartak ők lenni, de hol van úr nincs
mit tenni! Ezért aztán elválasztá végtelenből e kis
padkát, végeláthatatlan parányt, mit úgy hívunk anyavilág. Adott hozzá három jármot, midőn
serdített világon. Járja sok lél örök táncát, míg nem veszti három jármát. E világban folyton
folyvást; jó, szeszély és nemjó mit látsz! Ez a három ami kereng, kívül, belül, testben, fejen.
Kettősségtől van; rossz és jó, éjjel, nappal, némaság s szó. Mert a kettő;
van és nincsen, változást hoz és bilincset! Szabadság helyett van rabság! Mi körül vesz; mindmind fogság! Ekként munkál Urunk itten, tanuld meg hát; mi mint lészen…” - hát nem

csekélység, mit a „primitív” nomád kisdedek oskolaként
megkaptak. Ilyen alapokról bizony más a világ. Máshogy ért és máshogy
gondol olyan ember, ki valódi tudást kap útravalóul tanuló éveiben. Teljes világkép, igaz
mondákkal. Nem mesék és nem is ámítás, mit ébredező gyermekész ha megkaphatott.
Hozzá a tiszta erkölcs és dicső, nemes eszme. Ugyan minek lettek volna híjján bőtermő Turán
síkságon, hol sem képzetnek sem gondolatnak semmi határt nem szabott. Mikor akár gyermek,
vagy felnőtt derűlt éjen fűbe heveredve tekintetét az égre emelte, láthatta a mindenség
örvénylését. Tudta, hogy forgás, kerengés az alap mozgató. Elemi részecskék elektronjai magjuk
körül, bolygók Napjuk körött, de forgandó éj és nappal, nyár és tél, születés és halál.
Ahogy Jasnak a Legfelsőbb (rész)egésze meglátására alkalmas szemet adott (kölcsön) akként
fejlődhet/nyílhat ki alázatos lelki törekvőben az a harmadik szem, ami nem a misztériumra
született, de az igaz valóságra.
A Bizalmas Tanítás 384. szakaszához tett hozzáfűzések 1313. lábjegyezet:
Aminek híjján voltak ős-jász elődök -korunk emberéhez képest- az nem szükséges az Istenes-, teljes-,
egészséges élethez. Látjuk a ma embere számára mi minden érhető el, mi minden birtokolható mégis híjján
vagyunk valódi Istenességnek, teljességnek, egészségnek.

(388.)

Hogy miért nem szól a történelem jász ősök hódításairól? Mert
sosem voltak hódítók, miként sosem térítettek MINDEN-tudat
szerű bölcseletük nevében. Követték a „Téged csodál minden lét s lény amennyi csak
létezik” - szellemét. Mert minden élettelen létezési forma és minden élőlény lényegalkotója -a
lél(ek)- révén tisztában van a MINDEN Legfelsőbbségével. Minden létezés lényegalkotója
birtokosa az ősemlékezetnek s általa tudás lényegiségének. Lásd pl. BBB. „Jas útja” -részletek„…hegyszorost vezet az útja kérdi merre tudás kútja - kérdezi a hegyoromtól égbe nyúló jó
rokontól…” - mert Jas (is) tudja minden lényegi lény igaz testvériségét. Tovább menve:
„…langyos szellő megszaladva asókafát simogatva - lombkoronát fújja fújja levélhullás mutat útra
- tarka levél förgetegben kanyarogva rét felett leng - lassan szállva hogy Jas lássa merre vezet az
iránya…” - mert az ősbölcs nem csak az „élettelen” heggyel, de az ugyancsak élő faóriással is léltestvérként beszélt. E szóváltások lehetnek képletesek is, de éppúgy valóságos párbeszédek, amikor a bölcs kérdező (akár) fennhangon kérdez s élő-élettelen válaszol; a maga módján. Ezeket a
módokat kell(ene) lelki törekvőknek kifürkészni, amikor is a természeti jelenségek beszédessége
tudósabb bármi tudós tudósoknál. Lásd pl. BBB. „Tőhajtások” (Megfigyelések a természetben és
- 61 -

ami mögöttük van) -részletek- „A kivágott fa életképes gyökereiről tőhajtás(-ok) nő(-nek). A
tőhajtás, az eredeti ős tő folytatása. → Ha egy egyedi, önálló jegyekkel
rendelkező csoport … keveredések folytán elfajzott és az elfajzott

törzset kivágják, akkor -ha életképes- kihajt az ős tő, feltéve ha
eredeti gyökereit föltárják, és az egykor volt csoport …
leszármazottai hitelesen fölelevenítik, újra (meg)élik az önálló,
egyedi jegyeket. „ - vagy – „Van, hogy egy életképes tőbe, más fajtájú vesszőt

oltanak/toldanak. Ha megered, az oltóalany szerint él tovább, hoz termést a tő, de az már nem az
ős tő. → Ha egy elfajzott csoport … az új jegyeknek megfelelő új

hittel, új eszményekkel, új szokások szerint él tovább, akkor az
már nem az ős tő, miközben a tő, míg ugyan elfajzottan más
csoportot … éltet, megtartja eredetiségét, ő maga nem változik.”
A Bizalmas Tanítás 389. szakaszához tett hozzáfűzések 1325. lábjegyezet:

„embercsoportok között nincs hierarchia” és van! Azisnemis. Az Isteni terv megvalósulása során más és
más teendők, küldetések, kötelezettségek más és más mértékben és minőségben járulnak hozzá a Nagy
REND fenntartásához. Így azon nemzetség/népcsoport amely nagyobb hányadban járul hozzá a
folyamatok előrehaladtához, az -talán- magasabb rendű/rangú mint amelyik kevésbé. Népek között is
vannak un. „katalizátorok” melyek oly módon befolyásolnak folyamatokat, hogy maguk nem változnak
(hiába változnak a viszonyok, körülmények).
Visszatérően két nép kerül fölemlítésre jelen oldalakon: jász és a zsidó. Előbbi azért

nélkülözhetetlen, mert őrzi és továbbviszi az Abszolút Igazság
azon részét ami emberre tartozik, míg a második azért kiemelkedő, mert léte-,

működése- és tevékenysége a legfontosabb; a szellemi és erkölcsi hanyatlás előrehaladásában. Most ez a
rend!

A Bizalmas Tanítás 389. szakaszához tett hozzáfűzések 1329. lábjegyezet:
A más nemzetségbe/nemzetbe olvadó népek -természetszerüleg- elhagyják maguk Istenét. Lásd pl. jászok
katolizációját.

(390.)
A B.T. 7. szakasz hozzáfűzéséből egy kis -ismétlő- előzmény: Baratavarsát /melynek töredéke a
mai India/ a jámbor Kuru dinasztia szentéletű királyai kormányozták. Pándu, az igazságos, sokak
által szeretett király korán meghalt. Öt fia /Judistir, Ardzsuna, Bíma, Nakula és Szahadév/
bátyjának, a vak Drítarasztrának fennhatósága alá került. Bár Drítarasztra volt az idősebb, ő
vaksága miatt nem foglalhatta el a trónt. Egy ideig, míg a Pándu-fiak fel nem nőttek, mégis
vállalnia kellett a kormányzást. Eközben -fiai és tanácsadói nyomására- foglalkoztatta a gondolat,
hogy miért ne legidősebb fiát, Durjodanát ültesse a trónra? Drítarasztra fiai kezdettől fogva azon
fáradoztak, hogy a jogos örökösöket, a Pándava testvéreket eltegyék az útból. Számtalan
cselszövés, üldöztetés és megalázás után a Pándava testvérek nem kerülhették el a nyílt
összecsapást. Így a kor uralkodói, seregeikkel és szövetségeseikkel két pártra szakadva, a Pándavák, vagy a Kauravák oldalán sorakoztak fel a Kuru mezőn. Az ős-jászok a
Kauravákkal voltak barátságban s mivel barátságuk tiszta és őszinte volt nem
firtatták a vakon született -elsőszülött- Drítarasztra trónraültetésének mellőzését, hisz tudták hogy
fogyatékkal bíró személy nem tölthet be uralkodói, vagy más magasvezetői pozíciót. Azon pedig
nem vitáztak, hogy a fiatalabb testvér, vagy az idősebb bár uralkodásra nem „engedélyezett” fivér
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örököseit illeti meg a trón. Hadba szálltak a baráti szövetséges oldalán…) Így hát szabad
akaratukból úgy döntöttek** a jász ősök, hogy csatlakoznak a
hadhoz. (** jellemük meghatározottsága mellett nem is választhattak volna más utat) Sem

hódítani, sem sarcot szedni nem kívántak, „csak” barátnak
jobbot/segítséget nyújtani. Szokásos harcmodoruknak
megfelelően nem a direkt kaszabolásból vették ki részüket, hanem
kiváló nyilazó képességeikkel a távolhalál „technikáját”
alkalmazva támogatták a Kaurava hadat. Odavesztek.
(391.)
BBB. „Jásztörténet” -részlet- „…Néztél már nyájas olvasó az egyik pillanatban még élő, majd a
következő pillanatban holt ember szemébe? Láttad/érezted már a lényegi különbséget, mit
legtöbbünk egyenest eltagad? Az ős jászok fölhagyva letelepült életet,

vonulva pusztába véglegest, megtanulták, megtapasztalták, hitték,
tudták és megélték a teljes életet. E teljes életből csak az hiányzik de mind- mit ma életnek képzelünk. A vándorló nomád, pusztai élet során eleink
semmiben nem szenvedtek hiányt. Századokig! Úgy, vagy negyven generációt. Többet, mint
István óta magyar. Nem ismertek tulajdonlást, elbirtoklást, természettől

elbitorlást! Emelt fővel éltek, szálfa egyenest és méltósággal
haltak, mikor eljött annak is ideje. Mikor íjmester jász elhalt,
fegyvere teste mellé került az áldozati máglyára. Volt úgy, hogy kedves lova
is és nemegyszer önként belépett e tűzbe örökhű hitvese. … Igen áldozati volt e tűz, mert a
felszabadult lél „ruhája” mi hátramaradt, már nem képezte imádat, vagy bármi becs tárgyát.

Eredendően a jászok ősei kizárólag hamvasztással „temetkeztek”.
Vándorló pusztai életük során azonban -elsősorban a tátosok
példáján- el-elterjedt a pusztába-vonulás...” (lásd: BBB. „Bevégeztetett”)
(398.)
Idézzünk ide egy ősi világképet, a jász ősök tudása szerint. (Minden világkép
annak magyarázata, hogy; - mi az ember - mi a szerepe a világmindenség-

ben - mi az univerzum - mi az élet - mi a halál - mi az élet értelme mi a jó, és - mi a rossz. Minden világkép ezekre az alapvető kérdésekre ad választ.)
Tekintsük át az ősi jász világképet: - mi az ember? - Isten egy parányi szerves részének -a lél-nekegyik, átmeneti anyagi létformája. - mi a szerepe a világmindenségben? - megélni vágyait az Isteni
kedvtelések segítségével. - mi az univerzum? - a mindenség, parányi anyagi megnyilvánulásának,
egy parányi térrésze. - mi az élet? - az átmeneti anyagi megnyilvánulás során, a lél; egyéni
vágyainak-, a természeti törvények (Isteni elrendezések) hatásainak- és a szerzett visszahatások
(előző és jelenlegi élet cselekedeteinek visszahatása) következményeinek megélése. - mi a halál? egy élet befejezése és egy új kezdete. A lél -a lényeg- elhagyja anyagi létformáját. A hátra maradt
anyaghalmaz, anyagi összetevői lebomlanak, visszaépülnek az anyagi környezetbe. - mi az élet
értelme? - a lél tanulási folyamata, életről-életre. - mi a jó? - mindaz, ami a lelki fejlődést, a lél
eredeti helyzetébe (Isten környezetébe) történő visszakerülését szolgálja, segíti elő. - mi a rossz? ami hátráltat a lelki fejlődésben, ami megköt, ami visszatart az anyagi világban. Sokféle válasz
adható a kérdésekre, de hogy ki melyiket tartja elfogadhatónak, ki melyik tanácsot tartja
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megszívlelendőnek, az egyénfüggő. Az

egyén viszonyát az adott válaszhoz pedig,
lelki fejlettségi szintje határozza meg…
(400.)
Az ismert, hogy a

jász ősiségben a négy, a négyes meghatározottság, a
négyesség fontos alap(elem)tétel. Az ős jászok pl. négyes számrendszert
használtak. Nem kitalációs a vallásbölcseletben és a természetben a „négyes”-ség mint
visszatérő elem sem. Négy világ-korszak (arany - ezüst - bronz - vas) négy emberi osztály
(gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő), négy életrend (tanuló - családos visszavonult - lemon-dott), családban az apa - anyag - fiú - lány négyesség, de épp így a négy
durva fizikai elem (föld - víz - levegő - tűz) vagy a négy finom (tér** - ész - értelem - hamis én →
ahol a ** tér ugyan a durva alkotóeleme is, de ugyanakkor azon lelki szféra amiben
megnyilvánulás létrejön s ezáltal áthat minden durva „halmazállapotot). Ott a négy égtáj, a négy
évszak, de a négy ősi jász szín (fekete - fehér - /sötét/kék - ezüst) a

négy szirmú jázmin, a forgókereszt (vagy Nap-kereszt) négy ága és
a négyágú × lélekszikra/vagy erőny-szikra, mint a lél vizuális/
grafikus leképezése. Ez utóbbiakat jól illusztrálja az OM Turáni Jász gyűrű, ami
igyekezett összefogni a jász ősiség alap szimbólumait. (Az ezüst gyűrűn a központi OM, 2x4
jázmin, 4-4 áttörés, kék zafírral (a gyémánt után a legkeményebb drágakő. A bölcsességet
jelképezi, a tisztaság és a hűség képviselője. Hatásai: belső béke,
spirituális fejlődés. Segítséget nyújt az agy és az idegrendszer megfelelő
működésében), 4-4 Nap-kereszttel és köztük az (antik/ezüst-oxid)
fekete mezőben
(2x4) 16 lélekszikra, azaz lél).
(403.)
Két személyről tudunk bizonyosan, akik a Legfelsőbb Személyes alászállásával (valóságos
avatárjával) Tanító - Tanítványi viszonyba kerültek. Ők Ardzsuna, Aki Úr Krisnától a Bagavad
Gíta -párbeszédben- valamint Jas, Aki Úr Balarámtól a Bizalmas Tanítás -párbeszédbenkaphatták meg az Abszolút Igazságról szóló azon tudást, melyet Isten Nekik szánt. Mindketten a
szükséges és elégséges információban részesül(het)- tek, melynek birtokában Ardzsuna egyik
vezető személyisége lehetett a Ny-Indiai népeknek, Jas pedig útmutatója a jász

ősöknek. Azon vitázni, hogy mely népcsoport és/vagy kultúra előzte meg és mennyivel a

másikat, melyik hódította és/vagy „tanította” a másikat, nem utolsó sorba, hogy mire (?) nem igaz
lelki törekvőkre tartozik. Nem mellesleg, ha követjük az életsorozatok során egyes lél-ek által
előző életekből hozott „maradványokat” (tudást és/vagy tudásfoszlányokat) nem kell
semminemű vándorlásos „hírvivőkben” gondolkodni. „Amikor kész a tanítvány, megjelenik a
Mester” Mikor egy nép megérett, megkapja a kellő tudást. Mely nép

mire érett, olyat kap!

(403.)
Ide idézve a Jász zászló „mottóját” beláthatjuk, hogy nem
oktalan a Keletre tekintés (ami nem gazdasági/pénzügyi
machinációk példázatát jelenti, de a szellemi hagyatékot és
annak élő követését !) A Jász zászló, a Keleten

kelő s Nyugaton lehanyatló Nap az égen, a
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Föld fölött - mert hogy: Az Isteni tudás - miként a Nap - Keleten
kél és Nyugaton lehanyatlik. - mindezek szel-lemében bátran forduljon minden lelki
kereső, vagy szellemileg nyitott gondolkodó a Bizalmas Tanítás ősi szavaihoz, hogy jobban
eligazodhasson a világban. Békébe és egyenesbe kerülhessen magával, embertársaival,
környezetével. Bár a párbeszéd üzenetét Jas a jász ősöknek vitte el, azok egyetemes gondolatok,
örökbecsű tanítások bárki számára, alázattal tanulmányozva.
(406.)
Ki-ki olyan belső késztetésekkel rendelkezik minden élethelyzetben, amilyen osztály-béli
meghatározottsága (mivel tiszta jelleg nincs, mindenkiben több keveredik s azok közül a
befolyásoló ami leginkább hat). Az ősi kérdező jász ős-bölcs Jas, gondolkodó
meghatározottságú volt, ezért hát mint a szellem (itt értsd: lelki tudományok) embere,
a szellemi nagyság (lelki tudós) ismérveit tudakolta.
A Kuru mezei végzetes összecsapásból az ős jászok kivonhatták volna magukat miként Avatár
Balarám tette, bár a MINDEN másik akkori megnyilvánulása Avatár Krisna formájában részese
volt az ütközetnek! Az ’azisnemis’ elv magas szintű megjelenése, amire csak a Legfelsőbb képes,
hisz más nem tud ugyanakkor valamit tenni is és nem is!
(407.)
Különbséget kell tenni a gondos lelki gyakorlatok, szabályozott életvezetéssel történő követése melyek tisztító hatásúak- és a személyes Isten-találkozás esélye között. Jas és Úr Balarám között
baráti viszony alakult ki, azaz egyikőjük sem kívánta a másikat megváltoztatni, úgy fogadta el
amilyen és egyik sem igyekezett a másikat saját előnyére kihasználni. Így jutott a jász ős-bölcs
azon (lelki) béke állapotába, aminek következtében addigi kérdéseivel kapcsolatos aggodalmai
feloldódtak.
(428.)
A Bizalmas Tanítás bő

ötezer éve hangzott el, a Kuru mezei csata után, ahol a jász ősök
hadrafogható fiai/férfiúi, családfői mind elestek. Addig az ős-jász As (Ász) nép
letelepülten-, városállamban élt a Hindukus É-NY-i lábánál, a Turán alföld déli
peremén, a történelmi Baktria* területén. (* Baktria földrajzilag az ellentétek vidéke.
Lényegében egy K-Ny-i zóna a Hindukus hegység és az Amu-darja /Oxusz/ folyó között.
Rendkívül termékeny /alluviális/ folyami hordalékkal rendszeresen elöntött terület, ahol korán
megkezdődött a mezőgazdálkodás és a városiasodás. Búzát, árpát már a nagyon ősi időkben
termeltek itt és igen korai a gyümölcstermesztés nyoma. Az északabbra húzódó dús legelőjű
sztyeppe kiváló legeltető volt nagyállattartáshoz /szarvasmarha, ló, teve - a kétpúpú-, vagy ázsiai
teve, más néven baktrián -Baktria nevé-ből- Camelus bactrianus/. Ugyan régóta létezett a
cserekereskedelem, de a táj lakói szinte teljes önellátásban élhettek századokig. Azonban nem
csak természetföldrajzilag volt „Isten áldotta” térség Baktria, szellemi vonatkozásban is
termékeny, innen származott Zaratusztra/Zoroaszter próféta. Máig ható tanítását a párszik őrzik.)
A jász ősbölcs Jast Tanítója (Avatár Balarám) megelőlegezetten úgy (is) szólította, mint „rétlakó”.
B.T. 31. „…föl a fejjel jó barátom rétlakó…” - vígasztalta Mester a Tanítványát, abbéli
csüggedése miatt, hogy mi lesz a hátramaradt jász néppel. Aki „hajlék nélkül rendületlen mindent
visel csendesen” az alkalmas a nomád életre és méltó -megkülönböztetett- szeretetére Istennek.
BBB. „Pusztai nomád élet” -részlet- „… Nézzük csak meg egy pusztai legeltető ember
életkörülményeit. Élete ritmusát az állandóság és ugyanakkor a folytonosság határozza meg. A
jószág nappal legel, iszik, kérődzik, ürít, éjszaka pihen. A legelés lassú andalgás, békés válogatás
dúsabb, éltetőbb és gyógyító füvek között. A víz tiszta, a delelő pihentető. Éjszaka csend,
nyugalom, pihenés. Hajnalban leszáll a harmat, fűre, jószágra, pásztor subájára. Mikor pirkad, az
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éltető Nap vörös korongjának jótékony sugarait elbírja a szem. A pásztor szemez egy kicsit a
Nappal, hisz később már nem teheti, nem bírja. Lassan felszáll a harmat, kipattannak a rét virágai.
Dalol száz madár, zenél a sok levélugró és simogat a lágy szellő. Lehet az idő zord is. Csaphat
zúgó zivatar, söpörhet szélroham, a jószág szembe fordul az esővel, a pásztor subája hátát
támasztja neki, vagy behúzódik a cserénybe, ha állított. Lehet tél is, a jószág bírja, csak a
pásztornak nehéz. Ház kell, fedél, tűz melege, de ez már a szükség. Folyik az edzés („az acélt
megedzik”) és a jó acél bírja a küzdést. A pásztor türelmes és belátó. Nincs kivel hadakozzon,
tudja ki az Úr. Lassan él, mindent lát. Lát életet, halált, virulást, elmúlást és szerez millió
tapasztalást. A puszta örökké nyitott könyv, csak tudni kell olvasni és olvasni kell. A pusztában
minden „szemléltető eszköz”, isteni iskola. A jószág legel, hogy friss fűszál sarjadjon. Jó nem
ennyire költői, hisz csak az éltető anyagcsere folyik, de ez így túl prózai lenne. A fűből beépül a
szervezetbe minden szükséges vitamin, ásvány és az éltető Nap energiája. (fotoszintézis) Aztán a
jószág ürít is, hisz ez is az anyagcsere, a körforgás része. A gazdag trágya bő táptalaj más
életeknek, de ha kell és a pásztor gondosan megszárítja, nem kell egy fát sem kivágni, ha egy kis
tűz mellett meg akarja melengetni tenyerét, és a bogrács alatt a legkiválóbb hőforrás. Tisztább,
Naphoz közelibb energiahordozó alig van. És állandóan megújuló, míg van rét, jószág, föld, víz
és napfény. Mintha csak a pásztor volna fölösleges, de hát ez az egész most rólunk, emberekről
szól, akik valamikor nagyon-nagyon régen, nagyon-nagyon kevesen, a trópusi vidékeken
gyümölcsevők voltunk és nem kellett ház, nem kellett kályha, sem jószág, sem vágóhíd. De
tudom, ma sokan vagyunk, „urak” vagyunk, a „világ urai”, s addig sanyargatjuk a környező világot
-aki jól bírja- míg egyszer megrázza ma-gát, egy kicsit kilyukad az ózonpajzs, egy kicsit elfogy a
tiszta víz, egy kicsit minden étel mű lesz és … Ne is beszéljünk róla, térjünk vissza a pusztába.
Aztán a jószág, ha megfejik tejet ad. A teljesség igénye nélkül; a tej iható, kiváló tápanyagforrás,
készül belőle, kefir, joghurt, tejszín, vaj, sajt, túró, tejföl, s belőlük végtelen sok finomabbnálfinomabb más étek, -a tudomány vívmányaként- a legkiválóbb műanyagok is készülhetnek tejből
és mindez csak egy kis fű, víz, napsugár és a jószág. Nem is értem, miért kell levágni, miért kell
még a húsát is megenni, a bőréből táskát, cipőt csinálni, a csontjából állati fehérjét, stb. stb. nem
adott eleget a „semmiből”? De hát az egy másik kultúra. A pásztor, ha együtt él a természettel és a
jószággal, nem csatangol a világban, nem jár nyaralni, hisz el sosem fárad, nem kell neki szálloda,
élménypark, autó-pálya. Nem kell neki infrastruktúra, kőolaj és villamos energia. Nem érdekli a
tőzsde, az olajárrobbanás. Nem duhajkodik, nem zavar, nem bánt másokat. Csak hát az élettér.
Tudom, sokan vagyunk. Aztán a pusztán ott a sok virág, miből az „ostoba” méh mézet csinál. Ni
csak; itt a tejjel mézzel folyó Kánaán! Csak hát ez nekünk kevés…” - szól a ma embere, aki hajlék
nélkül nem rendületlen és nem viseli csendesen sorsát, de zajos. Büszkén rátarti ha magasztalják
és vérremenően bosszúvágyó hogy ha szidják. A ma embere sosem ’egy’ mindig vagy - vagy. Vagy
szomorú, vagy vidám, vagy dühös vagy…
(431.)
A Bizalmas Tanítás-kori ős-jász

As nép halottait hamvasztással „temette”
s a hamvakat folyóba szórta, vagy szélnek engedte, de nem volt
ismeretlen az un. „pusztába vándorlás” amikor (különösen a tátosok =
szellemi vezetők) haláluk eljövetelét megérezve, a pusztában hagyták el
testüket, ahol az ég madarai takarították el a földi maradványokat. BBB „Bevégeztetett” részlet- „…Nézd mi Tátos után maradt; arcvonása mint derül, tátosbotja kopjafája, sírja rét mi
elterül. Eső mossa, szél szárítja, Nap hevétől fonnyad el, egyre inkább szikár csont csak, földi
jószág lopja el. Réti arszlán, ég keselyű, varjú, holló, kis rigó mind-mind tölti éltes kedvit,
porhüvelyt eltisztító…” - a lél elszállt.
(434.)
Az un. védikus

szentírások korát ugyan vitatják, de ha a tényszerűen tudott Kuru mezei
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csata (ie. 3.102.) után hivatkozási alap lehetett (amit pedig Jas,

mint bölcs szellemi
ember minden további nélkül ismerhetett az ős-jász As nép
általános műveltsége folytán), akkor nyugodtan datálható mától akár ötezer évet is
meghaladó időkre keletkezése. Nem beszélve arról amit Avatár Balarám Naprendszerünk
központi égitestjének Istenével- és az első embert követő tanítványi láncolattal kapcsolatban
elmond, mert hogy a vázolt anyagi megnyilvánulás-részek felett ott van az Isteni parány, a
végtelen sok -nem anyagi- örök lél.
(437.)
Illyés Gyula: „Bartók” -részlet- „… Van-e remény még emberi fajunkban? - ha ez a gond s némán
küzd már az ész, te szólalj, szigorú, szilaj, "agresszív"* nagy zenész, hogy - mégis! - okunk van
remélni s élni! S jogunk van -hisz halandók s életadók vagyunk- mindazzal szembenézni, mit
elkerülni úgysem tudhatunk. Mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy
befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg s majd szidjanak: nem
segítettetek! Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt,
a bűnt - te bennünket növesztel, azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez - ez vigasztal!
Beh más beszéd ez! Emberi, nem hamis! A joggal erőt ad a legzordabbhoz is: a kétségbeeséshez.
Köszönet érte, az erőért a győzelem-vevéshez a poklon is. Ím, a vég, mely előre visz. Ím, a példa,
hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Ím, a nagy lélek válasza a létre s a
művészé, hogy megérte poklot szenvednie…” - mert pokolra nincs hova szállni, itt van az kinek
melyik s milyen. (* az ős jász vér is szigorú, szilaj, „agresszív”. Szigorú

magához, mert hordja a pusztai ezredévek nyomát. Szigorú
másokhoz, mert komolyan veszi a sorsot. Mikor boros, bizony
szilaj, akár féktelenül lendületes, korlátozottságot nem tűrő.
Agresszívnak pedig úgy viselője, mint a versbéli Bartók-zene, ami
fölkavarja a posványt.) A valódi tudás is itt van köröttünk örökké -jász vér külön

hordozója- csak a jegyeit kell megszívlelni, gyakorolni, szívbőljövően megvalósítani. Hiába
„színház az egész világ” s hiába „színész benne minden férfi és nő” (ahogy Shakespeare Vilmos
zengte volt) a szerepnek nem kell hamisnak lennie. Voltak/vannak/lesznek dicső(ítő) szerepek,
amit hitelesen játszva, segíteni lehet.
(439.)
B.T.611. „…érintetlenséget érve nem vágyva már semmire - ragaszkodás nélkül élve tökéletest
elérhetsz…” - bíztatta Avatár Balarám a jász ős-bölcs Jast, amit vérei hosszú ideig
megfogadtak s követtek. Miután

megismerték a Bizalmas Tanítást és akik
megértették annak üzenetét, szellemiségét, azok képesek voltak
elengedni az addigi magas civilizációjú letelepült életformát. Az
egyszerű élet magasszintű gondolkodás birtokában, voltak akik
követték Jast a dús legelőjű Turáni pusztába. Századokon át
tudtak érintetlenül élni, belátva minden változást, derűs kedvvel,
érintetlenül, tökéletes Isten-tudatban. Megvalósítottan tudták Ki a
lényeg. A lél tudatában viselték a változásokat, nem kötődve semmihez. E közben a
világ folyamatosan változott. Jöttek -igaz s hamis- próféták, keletkeztek vallások, hitrendszerek,
emberiség sokasodásba fogott és eluralkodott az ’Én’ és az ’Enyém’! A sokság nem tudott
(miként ma sem tud) a lél-ről. A hamis önazonosságtudat, az áléntudat győzedelmeskedett a tiszta
tudás fölött. A hamis lett az igaz, az illúzió a való(di), a tévút a követett. Sem a ’szeszély’
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különösen pedig a ’nemjó’ nem engedte a világosság (el)terjedését. A

jász ősök Istentudatú hányada kitartóan tartotta/követte kötelezettségét. Hordta- s
máig hordja szívében a tiszta tudást, alázattal, nem ártva, nem
hivalkodva, fegyelmezetten. Hűen szolgálták családjukat,
törzsüket, ha kellett szövetségeseket. Tiszta szívvel, tiszta-, önzetlen szándékkal,
becsülettel / becsületben. Az egyszerűség, az egyenes őszinteség és a
becsület kísérte útjukat. Türelemmel viseltek minden kihívást,
megpróbáltatást. Sokáig nem telepedtek le. Országot nem
foglaltak, államot nem alapítottak. Éltek
(441.)
Mit kérdeztek például az ős-jász nebulók Tátos Tanítójuktól? (az „Oskola a puszta rétben” című
BBB történetben?) „…milyen a mi istenségünk? Hogyan árt és hogyan használ, miként teremt,
miként munkál?...” - hány, de hány (mai) felnőtt nem tesz fel ilyes kérdéseket. Mint ha csak csupa
ostobaság érdekelné a nagyokat. A „kicsik” értelmesen kíváncsiak. A „nagyok” meg -úgy
képzelik- mindent tudnak. Ha már ide idéztük a pusztai ó-jász gyermekek kérdéseit, legalább egy
ré-szét hallgassuk meg a válasznak is: „…- Nemúgy héka, nekünk isten? Hogyan volna hisz ő
MINDEN. Nincsen külön fölvigyázónk, az van csak mit Ő tanácsol. MINDEN minden. Le nem
írjuk, semmi néven mi nem hívjuk, le nem festjük, nem faragjuk, körülnézünk s csak őt látjuk.
Nézünk körül kívül belül, Ő ki mozgat, Ő ki derül. Tőle s Benne van ami van, velünk Ő csak
semmit akar. Hallgatózunk, hátha halljuk. Tapogatunk, tán megfogjuk. Nem érezzük az Ő szagát,
hiszen Ő az egész világ. Ő a kellem, Ő a csúfság, keserédes is Ő úgyám! Aki erős, aki lágyabb, Ő
ki fi és Ő leánya. Hangját csak csendben hallani. Kéz nem tudja tapintani. Képét szem észre nem
veszi, orr szagát nem érezheti. Íze nincs és van hisz MINDEN, leginkább üt tiszta vízre. Sorolva
sincs vége hossza, végtelen ő bárhogy osszam…” - több válasz-részlet magyarázatot kívánna*,
hisz hiába kerülnek Abszolút Igazságok is sorra**, azért némi elterelésnek sincs híján a Tátos
Tanító. (* „nekünk isten?” mármint, hogy kifejezetten személyes jász isten? Jászoknak

Istene? Ami az igazság; van is, meg nincs is. Valódi ’azisnemis’. Van,
amennyiben minden rész-egész rendelkezik lényeggel, értsd: saját
lényeg-alkotóval. A jász egy ’rész’ -emberiség/magyarság egy része- miközben
’egész’ hisz nincs más népcsoport/nemzetség mely jásszal azonos
lehetne/volna! Amennyiben pedig van egy máshoz nem fogható egész-rész, akkor annak
az egységnek van saját, személyes Istene. ’Saját’-ja, mert kizárólag az Övé és

’személyes’ mert minden lényeg, minden lél, így minden Felsőbbség és/vagy Fél/ig/Isten
személy. Tehát volt/van/lesz „JászIsten” míg jász s velük a jász-ság mint egyedi sajátosság- létezik. Azonban, mindezt tudva az ó-Tátos Tanító, nem
azt hangsúlyozta kíváncsi nebulók számára, hanem arra hívta fel a figyelmet, hogy „Ő
MINDEN” - amennyiben a MINDEN ’jász’ aspektusa, azaz tulajdonképpen nincs is külön
jászisten. Folytatva a tanítást: „Nincsen külön fölvigyázónk, az van csak mit Ő tanácsol” - értsd:
nem Jász Fölvigyázóra kell ügyelni jásznak -hisz Ő úgyis teszi a maga dolgát, annak rendje szerinthanem a MINDEN tanácsait kell szem előtt tartani, amit Jas, a jász ős-bölcs a Bizalmas
Tanításban áthagyományozott apáról-fiúra, míg a tanítványi lánc meg nem szakad/t/. Majd a
további folytatásban: -többek között- „Tőle s Benne van ami van, velünk Ő csak semmit akar” semmi külön igénye, kérése nincs az Önmagában Teljes Legfelsőbbnek! Ki-ki „csak” kötelességét
tegye meg, de azt tegye! ** A meseversidézet néhány Abszolút eleme: Isten = MINDEN. MINDEN minden. - körülnézünk s csak őt látjuk. - Ő ki mozgat - Tőle s Benne van ami van - 68 -

velünk Ő semmit /nem/ akar. - Ő az egész világ. - Sorolva sincs vége hossza, végtelen Ő. melyek Abszolútsága megkérdőjelezhető, de attól még az  ) Mindezek -s még megannyi más- a
MINDEN minden-felett látásának megvalósított tudásán alapuló ismeretek. Egyik sem függ sem
embertől, sem emberi megítéléstől, még csak világunk léte-, vagy nemléte sem befolyásolja, mint
megannyi (tudományos) filozófiai megközelítését, ami univerzumi szinten mér, majd Földi s azon
belül emberi mércével. Nem utolsó sorban emberi felfogóképességhez viszonyít. Mint ha ami azt
meghaladná az kizárható lenne. (és itt természetesen nem a sokság felfogóképessége a mérce, de a
legtudóbb tudó/so/ké ! )
(444.)
a megvalósított szintű magáévá-tétel kb. annyi, hogy adott dolog olyannyira beépül lelki törekvő
életébe, hogy arról nem is tudva éli azt. Ilyen a jász ős rituálé is, amit hiába keresnénk bármely
szakrális leírásban, nem talál-ható. Mi is valójában a jász rítus? A MUNKA. Az
a kötelességkövető, kötelezettség-gyakorló életvitel, amikor a munkás nem
keresi még csak értelmét sem tevékenységének, elvárás nélkül -egyfajta mániaként- szorgoskodik,
eredményre sem várva. Mint ha güzülne, de nincs cél, nincs felhalmozás, puszta állandó
tevékenység. Mindennek pedig nem templom, vagy szent hely a
színtere, de bárhol, bármi, bármikor. Tudva, hogy a MINDEN mindenütt s
mindenben jelen van örökké. Pár megerősítés a Bizalmas Tanításból: B.T.611. „…érintetlenséget
érve nem vágyva már semmire - ragaszkodás nélkül élve tökéletest elérhetsz…” 316. „…tudd Jas
hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem - örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem
317. életük már harmonikus folyton Rólam zengenek - kötelességteljesítőn élnek önfegyelmesen…” 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…” 56. „…elvárásnélküli legyél ez a lét művészete…” 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 …” - mely ’szeretet’
ismérvei: elvárásnélküliség + adás + részrehajlásnélküliség. Mindezen hozzáállás jász

ősök előtt olyannyira egyértelmű volt, hogy szóra sem érdemes.
Ami magától értetődik, azt nem kell tanulni, arról nem kell beszélni, sem leírni
bármi ajánlásként, vagy intelemként, nem hogy szabályozó elvként-, vagy
tilalomként hírdetni. Ahogy a megvalósított tudás nem kérkedik, nem szónokol
nagyságáról, „csak” tudja ami rátartozik. Nem véletlen hát, hogy nem lelhetőek
fel jász „iratok”. Az a tudás, mit jász őriz s tovább visz, minden
jász szívben ott van - tudva, nemtudva.)
(445.)
Visszatérő hivatkozás, hogy a

jász ős As szellem, de különösen az ős-jász
gondolat MINDEN-tudat szerű lehetett. Miközben összemosódik ős-jás és As,
aközben érezni lehet, hogy az élet haladtával, generációk egymásutániságával s a változó/megváltozott életkörülményekkel együtt alakult az alig elkülöníthető két nép/csoport/ egyedisége.
Az As letelepült nép volt erős Ind és Sumer kapcsolatokkal. /Lásd: a
jász indo-iráni nyelveredeztetés/ Civilizációs egymásrahatások

voltak a Bactria vidéki As városállam, valamint az Indus völgyi- és
a Tigris-Eufrátesz közti kultúrák között. Hasonlóságok, de mégis egyedi
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sajátosságok. A jász ősiség kezdete ezek utánra datálható, amikor is szétszéledt As város
lakossága. Olyas kirajzás volt ez, mint a Kárpát-medencei jászok e-setében az egyre-másra
bekövetkezett kirajzások. Ilyenkor több család útra kelt, újabb vidék felé. A MINDENtudat -szerű- gondolatiság -legyen akár hitrendszer- a Jas szellemiséget

követő családok ismérve lett. Nyelvi emlékek hiányában, tárgyi tudási alapon
megfejthetetlen ez a talány. A „MINDEN-tudat mi látó”.

Mi haszna egy ilyesfajta tudásnak? Vegyünk pl. a BBB. „Jász ősiség - JÁSZ ↔ ÁSZI ↔ JAS ↔
AS” című eszmefuttatáson alapuló párhuzamokból, az As – Jász jelleg ismérveiből néhányat:
’As’ → törvényesség tisztelete + a társadalom, a szociális és hatalmi szabályok tisztelete + a
felsőbb hatalomnak való engedelmesség igénye + kor-látozza a személyes érdeket + felelősség a
többiekért + az igazság kép-viselője + az értelmet, az erőt és autoritást jelképezi + a kordában
tartott ösztön. ’Jász’ → Szerepe a segítés + nyugodt, szilárd, határozott + földi-gyakorlati
problémákra ügyel, melyeknek megoldásához jó-zanságra, realitásérzékre és mértéktartásra van
szükség + védelmező és biztonságot adó + az ember kénytelen önmagát bizonyos korlátok közé
szorítani és ez a korlát a földi lét törvényszerűségeinek figyelembe-vételét jelenti + kötelességtudó
+ szigorú önmagához és másokhoz. – Nem véletlen a „Mutasd meg Istened, megmondom ki
vagy!” – fölvetés, hogy embert s népet megismerhessünk.
(449.)
BBB. Vagyunk elébb ”Ifjú kérdi tudós Tátost: - Mi végre lőn e világon? Ki, vagy mi az mi
önmaga, miként nézzen nemostoba? - kedves mosoly Tátos arcán, elröstelli önnön magát; - Mi
végre is? - hiszen tudja, mégsem okult itt van újra. - Ami biztos; nem az-, más vagy minek hívnak,
minek látnak! Amit ha más névvel illet, átmeneti nem a lényeg. Vagyunk elébb fényes
lél-ek! Utóbb jövend mind egyébek! Ezen testben ember féle, fi vagy leány ki
mint érte. - Földi ember imígy élhet, e tájt másként sosem lészen. Ki-ki mibe kerül éppen, azon
léte úgy ér véget. Földi övek szerint kapják, születésük kárhozatját. Ott kapja meg apja magját,
testet szülő anyja szab rá. Ősi vérek ott kavargnak, ember testben

nyughatatlan. Keres kutat, mi lőn sora, fészkit mégsem leli soha! - Nem lesz nyugság nem

lesz béke, míg el nem hagy ember képet! Járja-járja örök útját, nem meríti tudás kútját. Os-tobán
él, nem lel tudást, csetlik-botlik bután-sután. Meg-meg csalja minden érzék, nem hagyja el ember
lépték! Ott keresi gyökérzetit, ahol nem volt soha neki. Nemtudja, hogy örök léte; nem emberi,
Isten féle. Ilyen létnek pedig sora, nem e földi, nem ostoba. Itt ha bölcs, akkor csak

tanul; remény szerint talán okul.” - s ahogy ember tanul(hatna) épp úgy a lél is

életről-életre szerzi azon tapasztalatokat, hogy nem jól döntött, amikor teremtettségre vágyott,
ahol megkisérelheti az uralkodást. A legtöbb vallás ezt természetesnek tartja. „Azért teremtette
Isten a világot, hogy azon az ember uralkodhassék!” - vallják sokan. Azonban ennek csak azon
fordulata igaz, hogy a lél-ek számára teremtetett a megnyilvánulás, de nem azért hogy uralkodjon,
hanem hogy okuljon. Ebben Avatár Balarám azt mutatta be, hogy

sokmindent megtehet(ne) az ember, de nem kell mindent
megtenni! BBB. „Balarám” -részlet- „… Van a harc, a küzdés útja és van a béke útja. A harc
útja tragikus, a béke útja csak nehezen járható. A harc útja; az emberi történelem … A béke
útja; elfogadása az isteni akaratnak, az isteni elrendezéseknek, a
sorsnak, ha még oly elfogadhatatlannak tűnik is. Tudással szétoszlatható, a
nemtudás sötétsége. A tudás gyakorlásával/megvalósításával elkerülhető a csata, az egyén
számára. A tömeg nem az egyén. Az egyén lehet bölcs, a tömeg csak ostoba. Az ostoba tömeg, a
kimagasló irányítók/vezetők vágyainak beteljesítői, csakhogy; az ostoba döntések véres
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következménye, visszaszáll a tömegalkotó egyénekre is … Balarám
lehet kerülni a vaskor szorításából …”

a remény. Ki

(466.)
Még „csak” ¾-énél tartunk a Bizalmas Tanításnak, mégis már most biztonsággal nyilatkozta ki Úr
Balarám, hogy ha Jas az eddig elhangzottakat megérti s követi, már biztos menedéket nyer itteni-,
további életében(hez). Ha pedig azt népe is megfogadja, nem kilátástalan jász ősiség
fennmaradása úgy testben, mint szellemiségben. Ennek megvalósulását
még akkor is látjuk, ha ugyan a valódi jász szellem mélyen jász szívekben

rejtőzködik a felszín ellenében. Kivonat a BBB. „Jász ősiség AS↔JAS↔ÁSZI↔JÁSZ”
írásból. A közelmúlt béli és a mai ’Jász’ ismérvei, sajátosságai: „…Szerepe a
segítő szerep az életben. Szereti a test örömeit. Megfelelő biztonságban érzi jól magát.
Nyugodt, szilárd, határozott. Találkozás a földi-gyakorlati problémákkal, melyeknek
megoldásához józanságra, realitásérzékre és mértéktartásra van szükség védelmező és biztonságot adó, egyben szigorú, korlátozó és fogva tartó erő

- elsősorban materiális szükségleteire kénytelen koncentrálni. A fejlődést számára a gyarapodás és
termékenység jelenti. Az anyagi-, tárgyiasult fellendülésen valamilyen kézzelfogható szaporodást
ért. Ez nem társadalmi sikert és elismerést hoz, hanem a hétköznapi élet területén történő
eredményes feladatmegoldást. A gondoskodást és a nevelést is jelenti.
Jelentkezik a szükség fogalma, amikor az ember kénytelen önmagát bizonyos korlátok közé
szorítani és ez a korlát a földi lét törvényszerűségeinek figyelembevételét jelenti, az alapvető földi
szükségletek kielégítését. Ez a fejlődési szint a gyakorlati élet sikeres feladatmegoldása, ami
felelősségvállalást követel. Ebben az állapotában mértéktartó és kötelességtudó, szigorú
önmagához és másokhoz, az egyéni fejlődés háttérbe szorul, hiányzik a kreativitás,
a spontaneitás…” - mindezek szoros összefüggésben és szerves folytonosságban állnak az ős ’As’
jelleggel, valamint a ’Jas’ által birtokolt jegyekkel. Idézzük ide most csak a jász ősbölcs
sajátosságait ugyanabból az írásból: „…az isteni, szellemi és fizikai világ teremtőerejét jelképezi alapjai a törvény és a jog - feladata a morális tanítás - ismérve a spirituális-,
elvont keresés, válaszadás az élet nagy kérdéseire - igény arra, hogy kívülről szemlélje önmagát,
keresse a lét értelmét és egy felsőbb irányítót találjon - útja a kollektív spirituális keresés
- tanítása megfogható, szavakba önthető, megtanulható - sajátossága a
nehéz belső krízis - Istenhez, vagy egy számára tekintélyt képviselő emberhez fordul tanításért
tanácsért - olyan tanulási fázis, vagy életszakasz, amikor a tanításnak, tekintélynek, irányítónak
teljes hatalma és befolyása van az ember fölött - a befolyás szellemi-, intellektuális-, morális
hatás és elsősorban a gondolkodásra, nem pedig a cselekvésre irányul
- az elvekhez, morális szabályokhoz való ragaszkodást és szigorú vallásos elkötelezettséget jelent a személyes meggyőződés és az egyéni, személyes tudás szerepe csekély, a külső befolyás- és
tanítás érvényesül elsősorban - a szent dolgok közvetítője és magyarázója - a "nagy
hittanító" aki Isten és ember közt közvetít - a tradicionális vallást szimbolizálja
- a morális normák, a tradíció, a vallás világi, a társadalmi rend őrzője és képviselője…” mindezeket személyesítette meg Jas és neve máig jelöli/hordozza a felsoroltakat. Látható, hogy

Avatár Balarám és Jas egykori találkozása során felmerült bölcselet
magjai nem hullottak terméketlen talajra.
A Bizalmas Tanítás 467. szakaszához tett hozzáfűzések 1514. lábjegyezet:
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Egy egyedi sajátosságokkal rendelkező embercsoport/család/törzs/nemzetség is addig áll fenn, míg
vezérlő lényegalkotója (mármint a közösség Felülvigyázója – „Istene”) regnál, azaz Felsőbbségét alkotó lél
itt működik. Mikor ez a lél (többnyire tisztázhatatlan okok miatt) odébb áll, megszűnik a „köré”
rendeződött csoport(osulás) kohéziója, eggyüvétartozása. A változások nem -feltétlenül- csapás szerűek.
Mikor egy sejt lényegalkotója távozik el, olyankor a sejt addigi elemei viszonylag gyorsan oldódnak fel
környezetükben (martalékává válva a maradék, az azon élőknek - „…életen az élet él…” -idézet- a BBB
„Bevégeztetett” című írásból.)
Nemzetség esetén ez a (fel)„oldódás” több generációs is lehet. Mikor több nemzetség jut „szövetségre”
kialakítva nemzetet, ott már nincs „EGY Felsőbbség” a nemzetalkotó csoportok Felsőbbségeinek
együttműködése gyakorol hatást, ahol bizony még az „Erősebb kutya…” - elv is érvényre jut. Így vannak
beolvasztó nemzetek (pl.: a magyar) és feloldódó nemzetségek (pl.: a jász). Béke addig tud fennállni, míg a
Felsőbbségek harmóniában vannak. Mikor eluralkodik a viszály, Felsőbbségek között is nézeteltérések
alakulnak ki, akkor a nemzet (is) oszlásnak indul. Hiába országhatárok, ha a „pestis” belül mar.
Nemzeten (deklarált kultúrkörön) belül, az egyes nemzetségek sokáig (akár évszázadokig) őrizhetik egyedi
sajátosságukat, ha arról tudatosak és van (még) ilyen egyáltalán.

Jász számára Isteni küldetése (a valódi tudás őrzése és továbbvitele) még hosszú
ideig biztosítja (békés, nem harcias) Felsőbbsége egészséges életképességét és a köré boruló lél-ek összetartozását.
(475.)
Vegyük például az egykori vándorló nomád jász elődöket. Családok és törzsek
úgy tudtak évszázadokig fennmaradni, hogy a ’gondolkodó/uralkodó’ meghatározottságból nem
csak a ’jó’ jutott érvényre, de a ’szeszély’ is, ami kellett ahhoz az erőhöz amivel a
megpróbáltatásokon úrrá lehettek. Örökös helyváltoztatás, igazodás a
természeti körülményekhez, környezet adta forrásokhoz (víz, élelem,
biztonság) jámborság a szellemiségben, de erő a harcban. BBB „Jász hadi
virtus” -részlet- „…De most halljuk hogy harcolnak: kettő útja vagyon annak. Egyik hogyha ellen
támad, más-kor segítünk barátnak. - Mikor baráton segítünk, védelmezés a mi részünk. Ő ki
tusakodik máson, addig jász őriz családot. Amíg kérőnk harcát vívja -neki tetsző harcmodorbannem vívunk, nem kaszabolunk, távolhalál mi a sorunk. Oly távból súlyt jászok íja, azt képzelik
Istennyila! Nem gondolják ki lesz alul, hadban sorscsapások vagyunk. - Kérdik néha; - Mi
jutalmunk? - jászok ezen csak mosolygunk. Barátság, meg önzetlenség, senkit ne sújtson ellenség.
- Tulajdonlást, elbirtoklást, természettűl elbitorlást? Nem ismerték soha jászok, ezt a három
galádságot! - Hogyha ellen reánk támad, jász azt mindig készen várja. Száznyolc nyíllal tegezében,
íj felajzva kőkeményre. Felajzásról sose feledd; - Azt csak lövés előtt lehet! - hisz íj pihen
puzdrájában, idegfeszült a csatában* ! - Jó jász harcos mind megérzi, hány az ellen s mi vezérli.
Állnak szembe jó előre, száznyolcszoros túlerővel. Egy jó harcos egy lövése, egy pillantás s öt a
vége, egy lövés az egy találat, találkozás a halállal. - Jön az ellen bőszült haddal! Jászok sora mást
nem adhat - kire mit a sorsa rámért, jámbort sújtó támadásért…” - ilyes és hasonló helyzetekben
elkell(ett) a fegyelmezett ’szeszély’ is, nem csak a bölcs belátás. (* békében a nyugalom,
csatában összpontosított-, feszült idegek, mégis hideg fej.)
(480.)
az inkriminált szöveg Avatár Balarám -Aki a MINDEN/Isten/a Legfelsőbb- és az ős jász Jas
között hangzott el, azaz konkrétan Jas személyére és szemlélet-módjára-, valamint a jász vérek
fennmaradására vonatkozik. Kiterjesztve ezt mindnyájunkra és a mára; 1. amíg Istennel
vagyunk, túljut(hat)-unk minden akadályon. 2. ha rátarti módon megmaradunk
azon tévképzetnél, hogy az anyagi/testi ember az első és annak elme(bajainak) ki-vetülései, akkor
(el)veszett a helyzet(ünk). 3. (ami jelen szakasz hozzáfűzései vonatkozásában is a legfontosabb)
amiben élünk az Isteni elrendezés (!) és ha ez ellen a nemtudás által
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meghatározottan viaskodunk, akkor egyén és nemzetség sorsa
kilátástalan ! 4. pozitív végkövetkezmény: jász ma is él ! - azaz Jas
megfogadta az Isteni tanácsot és eloszlatva nemtudását, kerülve ’nemjó’-t, mérsékelve ’szeszély’-t
és keresve a ’jó’-t, nem viaskodott az elrendezésekkel, aminek következménye népe
fennmaradása. Kevés szó esik arról, hogy jász úgy maradt fenn, hogy -szinte- névtelenül
vándorolt a Turán alföldről a Kárpát medencéig, közben számtalan néppel került kapcsolatba
-akár keveredett is- (’szkíta - szarmata - maszagéta’ - hun, avar, türk, kazár, onogur,
ősmagyar, besenyő, kun, alán…) mégis megőrizte önazonosságát, egyedi
sajátosságát, még úgy is hogy országot*, államot nem alapított, nyelvét-, ősi vallását
elhagyta. (* vitatott azon körülmény, hogy a jász azonos volna az időközben „felszívódott/
feloldódott” jazig/jazyg néven említett néppel s mint ilyen Jazygia megalapítóival. Akárhogy is, ha
a jazig nép „elrendezés ellen nemtudástól viaskodott” akkor okkal/joggal tűnt el, míg

jász fennmaradt ! Sosem lett kapzsi, megtartva a mértéket, ’nemjó’t kerülve a nemtudást legyőzte, máig őrizve szívében az ős-tudást.)
(484.)
Az emberi kiváncsiság természetes. Különösen olyankor gerjed fel, amikor az általában
megszokottól eltérő valami merül fel. Ilyen lehet pl. a lelki életben előmenetelt elért illető
„tesztelése”. „- Miért tesz ő másként mint a többiek ?” - vetődik fel. „- Mire jó ez (neki) ?” folytatódik. „- Veszélyeztet ez engem ?” - s jönnek az újabb és újabb belső kérdések,
bizonytalanságok. Eleve már a más-ság figyelemfelkeltő. Az ’élvezkedő’-i hit-megnyilvánulás, a
„Hiszem ha látom !” - működik. (Ami itt most nem Jas vonatkozásában merül fel, hisz Róla
tudjuk, hogy döntően ’gondolkodó’ meghatározottságú volt, némi

’uralkodó’-i attitűddel, miként van az igaz jász jellegben
általánosan.)
(487.)

A jász ősök legnagyobb becsben tartott színesfémje az ezüst volt,
nem az arany.
A Bizalmas Tanítás 487. szakaszához tett hozzáfűzések 1574. lábjegyezet:
Részlet: Hamvas Béla 1942-ben írott - „René Guénon és a társadalom metafizikája” - című művéből.
„…Az arany nem az uralkodó tulajdona, hanem az istené. Senki ember fia, húsból levő lény nem mondhat
belőle magáénak egyetlen szemet sem. Kínában, Indiában, Egyiptomban, Peruban, Őskaldeában a profán
embert, aki magánál aranyat tartott, mindenki szentségtörőnek tartotta* … (* a jász ősök

legnagyobb becsben tartott szinesfémje az ezüst volt, nem az arany.)

Mert aki a maga számára egyetlen darab aranyat elrejt, az elrejt egy darabot a mindenkinek kijáró fényből és
napból és az eldug a maga számára egy részt a hatalomból, amihez nincs joga. Önző és egyéni célra lefoglal
önmaga számára valamit, ami az egész világé. Ennél elvetemültebb bűn egyáltalán nincs. A materializált
napfény elrejtése annyit jelentett, hogy a kozmikus rendet megzavarta és az isteniszimbólumot meggyalázta…

(496.)

Miért hagyta el jász a maga nyelvét és „azonosult” a magyarral ? A
változás okán. Mert „letűnt dicső korok léte” - szólt Úr Balarám és a
változás úgy erkölcsi-, mint szellemi vonatkozásban a hanyatlás. A
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„hanyatt” az előre haladó álló testhelyzet helyetti, hanyatt-fekvő, sült galambot váró, tátott szájú
égretekintés lett, némi elbukással. Mikor Isten és ember közötti személyes kapcsolatról van szó,
nincs szükség szavakra. Mikor lelki beállítottságú-, „csupán” kötelességét teljesítő Isten-tudatú
emberek egymás közötti kapcsolatáról van szó, szintén elég a kevés szó, nincs szükség
szóvirágokra. A kevésbeszédü-, bölcs jász idomult a beolvasztó
népességhez, amely szószaporítással igyekezett feloldani a nézeteltéréseket, de az ilyen
próbálkozásnak is az a következménye, mint a vágy tüzelésének oltás helyett. „Sok
beszédnek sok az alja !”)
A ’jó’ társaság/társulás ’jó’-ra vezet, míg a ’szeszélyes’ szenvedélyes, örök érzelmi hullámzásra,
szélsőségekre (ami egyik pillanatban mint ha ’jó’ majd a következőben mint ha ’nemjó’ volna) és
(össze)zavart elmére, a ’nemjó’ -hétköznapi nyelven; rossz- társaság ’nemjó’ eredménnyel jár a
lelki fejlődésben - hangsúlyozottan ’lelki’ és nem anyagi vonatkozásban, hisz az nem témája a
MINDEN-tudatnak, ennek ellenére nem véletlenül tér mindig vissza a jász ősiséghez,
aminek alapja a vérségi nemzetség, család és törzs bázisú

hagyományosság. Ilyenkor mindig felmerül a gén(ek) (jelentése: eredet) fogalmi kör(e).
Minden rokoníthatósági kapcsolódás genetikus alapú ?
Nem a gének a teremtők. … Nem a gének az indokai, sem a mi-, sem pedig nemzetség(ek)
fennmaradásának ! Létezés oka a lél tanulási lehetősége, Aki(k) célja az Úr benső fészke.
(508.)

Jas megkapta az Abszolút Igazságról szóló tanítást, értsd: ’tudást’
amit szájhagyományoztak még századokig a jász ősök. Miért-e
kitüntetettség ? Az önzetlen barátság és az alázatos kérdések okán, nemzetsége szolgálatában.
(511.)
Amikor Úr

Balarám Jast, a jász ős-bölcset tanította, arról is biztosította, hogy ha
elfogadja és megfogadja, népe pedig követi e Bizalmas Tanítást,
akkor nem csak méltó Tanítványát, de annak népét, azaz a jász
ősöket s azok leszármazottait is védelmében részesíti ! Jász-nak sosem
volt és sosem lesz szüksége idegen istenekre !
(515.)
A jelen szakasz második fordulata különösen jász emberek számára tanulságos. (Ahol a ’jász’
nem egyenlő a jászságban élő magyar s más nációkkal !) Jas és minden
jász, Istentől kap(ott) „jármokat” azaz olyan igát amiben szolgálhat. Jószerivel már értjük az
’azisnemis’ törvényt hát arra hagyatkozva jegyezhető meg, hogy jász úgy kap(ott)

szabadságot, hogy örök szolgaságba vettetett: Isten szolgálatába.

Ez a szolgálat azért speciális és megkülönböztetett, mert más nemzetségek (kiemelten a zsidók)
olyan igát kaptak, ami uralásról szól, valamint a szellemi és erkölcsi hanyatlás építéséről. Ezzel
szemben -bármerre is halad a világ- jász azt a tudást őrzi s viszi

életről-életre, ami leginkább megközelíti az Abszolútot. Hiába
emberiségszintű degradáció, hiába „világ sora hanyatlása” (B.T.393.)
a szent tudás őrzői nem vesznek el soha. (B.T.628. „…kerüld minden vallás
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útját egyedül Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak…”) Mindezt

pedig olyan
fondorlattal rendezte el az Úr, hogy a jászok sem tudnak róla, nem
hogy más. (Miként hiába sok zsidóban -a megfogalmazatlan- öntudat, nem mind követi
tudatosan a degradáció elmélyítését. Sőt. Ha zsidó embert kérdeznénk mind tagadná, hogy ebben
rejlik kiválasztottságuk. Még a „Cion bölcseinek jegyzőkönyveit” is mint koholmány mutatnak be,
miközben figyelmes olvasója /be/láthatja, hogy annak végrehajtása folyik.) BBB. „Jász ősiség JÁSZ ↔ ÁSZI ↔ JAS ↔ AS” -részletek- (jász) „…korlátozza a személyes

érdeket, azt a társadalomnak, a környezetnek rendeli alá felelősség a többiekért - az igazság képviselője - kiegyensúlyozottságot, biztonságot és rendet szimbolizál … a kordában tartott
ösztön – háttérbe szorul az individuum, a személyes érdek és az
ösztönök kielégítése … a gyakorlati élet sikeres feladatmegoldása,
ami felelősségvállalást követel … mértéktartó és kötelességtudó …
szigorú önmagához és másokhoz, az egyéni fejlődés háttérbe
szorul, hiányzik a kreativitás, a spontaneitás …” - mert szolgál és
tiszteli az Isteni hagyományt.

(524.)
„…Ne feledjük, É-Afganisztán területén -mely magába foglalta az egykori Bactriát* is- 50.000
éves nyomai vannak földművelésnek, ami a letelepült életvitel biztos jele…” (* aminek része
volt az ős jász As vidék/város-állam.) Egy ilyen fejlett és szervezett város, mint
pl. Gonur Tepe nem a pattintott kőkorszak primitív „terméke” !

Olyan mint egy görög, római, vagy akár mai város. A korunk

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

Az elsődleges lépés az emberiség szellemi és erkölcsi visszafejlődésében a letelepülés adta
„kényelem” által előidézett túlnépesedés. Ennek nem is a létbiztonság volt a kiváltója, hanem a
testtudat eluralkodása (lásd a fejlett civilizációként számontartott, mezopotám, egyiptomi, inka,
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azték, kínai… társadalmi, vallási, kultúrális viszonyokat, kiemelten a „halott-kultuszt”. Intelligens
emberek nem tulajdonítanak jelentőséget a halott földi maradványainak. Annak már semmi köze
lényegalkotójához, valóságos por, hamvasztás után ténylegesen hamu. (Nem ok nélküli a Halotti
beszéd „por s hamu” szóhasználata, mert még akkor is élt nyomokban a hamvasztás, ami mára
nem szellemi emelkedés okán terjed, hanem helytakarékossági és „ócsítási” megfontolásból, mert
hogy olcsóbb, mint a koporsós temetkezés.   ) Mutatják a mauzóleumok, piramisok,
zikurrátok, sírkertek, kripták és megannyi hiábavalóság, ami erősíti a hanyatló szellemiséget.
Valóságosan primitív halál utáni „lét” képzeteinek emlékművei. A sokasodás magával hozta a
mozgást, helyváltoztatást. Az elterjedt test-tudattal elérkezett az „Én, enyém” el(fel)sőbbsége, sőt
tovább is fejlődött az „enyéim”-el. „Utódaim tovább viszik az én dicsőségemet, nagyságomat,
gazdagságomat !” - figyelmen kívül hagyva azt az egyensúlyi alapigazságot, hogy ahol valamiből
több van (leginkább a kelleténél), az valahonnan hiányzik !!! De az erkölcsi romlás nem szab gátat
az énközpontuságnak, főleg annak, amelyik téves ön(én)azonosság-tudati alapon van ! Amely
szerint nincs lél, nincs lélek (legfeljebb anyagi kölcsönhatások generálta lelki jelenségek) sőt még
Isten sincs, meg különben is „Csak egyszer élünk !” - és a kelepce bezárult. Sok ezer éve s mint ha
még a „lakat kulcsát” is eldobták volna. A nagy egyházszervezetek nem híveik lelki üdvét
szolgálják, de atyáskodó államaik uralmi helyzetét támogatják erősítik, legyen az ateista, vagy
(leginkább színleg) vallásos. Szerencsére felvilágosult vidékeken a gondolat még szabad.
Gondolkodni szabad (egyre gyakrabban titokban). Az egyén eldöntheti miként szemléli a világot,
benne Istent, embert, lél-t és anyagi javakat/viszonyokat. Abban is dönthet, hogy viszonyul
FöldAnyához és ember-, vagy élőlény-társaihoz. Uralkodni szeretne, vagy szolgálni ? Vagy ha még
szolgálni nem is, de legalább élnihagyni, mert hogy az állandóvá vált „küzdelmi kényszer” nem
engedi a sokságot sem a Balarámi béke útján, sem a „Csak könnyedén” úton. Erőfeszítésekre
tanít és bíztat vallás, iskola, tanrend és állam, kis- és nagy-közösség. A „Kaparj kurta…” sem mai
keletű szólás, vagy a „Segíts magadon…” és társai. Ha semmi mást nem veszünk az elmúlt ötezer
évről, csak a történelmi iratokat, már abból látható hogy amit említésre méltónak
tekintettek/tekintenek, azok a csaták és győzelmek, háborúskodások és vereségek, hódítások,
eszmék erőszakos terjesztése, mások leigázása, élettérkeresés, uralomratörekvés és így tovább. Az
anyagi/testi törekvő „hatalmas és tökéletes szerencsés úr” - lesz. Képzete és tervei szerint. Rátarti
büszkeség és minden ami nem ’isten emberé’-nek jellemzője. Gonoszság, démonikus viselkedés
mindegyre csak.
(525.)
Mikor valaki arra hivatkozva büszkélkedik, hogy milyen ősök sarja, nem érdemes arra sokat adni.

Bölcsebb időkben, nem is a vérségiség volt a vezetői szerep
betölthetősége, mindig az arra legalkalmasabb személy került az
élére közösségnek. (Pl. a jász-, vagy kun Kapitányok sosem
örökletesen lettek megválasztva ! miközben sok olyan esetet jegyzett le a
történelem, amikor érdemesnek vélt atya hitvány utódo/ka/t segített trónra.

(529.)
BBB „Jász mindennapok” -részlet- „…Az elrendezett-, természetszerű folyamat: Rokonvér
kiontása a családi hagyományok vesztéhez vezet. → Ahol nem követik a családi nemes
hagyományokat, ott a vallástalanság és a kötelességszegés lesz úrrá. → Mikor túlsúlyba kerül a
vallástalanság, akkor elfajulnak a női erkölcsök. → Erkölcstelen nők nem képesek nemes utódokat
szülni a méltatlan kapcsolatokból. → Az elsokasodó dicstelen utódok romlását okozzák úgy a
családoknak, mint a rokonvért kiontóknak. → Az ilyen utódok nem tisztelik az ősatyákat. → Az
ősatyák és azok hagyományainak nem követése, a családok vesztét okozza. → Elvesztek azok, ahol
elhalnak a nemzetségi hagyományok…” - a női erkölcs kitüntetett fontossága nem véletlen. A női
petesejt-, majd az anyaméhben az anyai szervezet lesz a test felépítője. Tudjuk, hogy lényeg a lél
(ami lelki eredetű és apai ágon érkezik a hímivarsejtben) de itt (ezen anyagi megnyilvánulásban) a
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test fontossága tagadhatatlan. Így a jóerkölcsű anyák petesejtje és nemes elméje vezérelte teste
nemes hajlamú utódot fog építeni a lél-re. Az erkölcstelen és/vagy rossz erkölcsű anya petesejtje
és „felépítő” szervezete hitvány utódokat tud csak eredményezni.
Tovább idézve a „Jász mindennnapok”-ból; (ötezer éve) „…Azt is feltárták a bölcsek, hogy mi
fog következni. Mindez nem babonás jövendölés volt, tekintsük csak át és nézzünk figyelmesen
körül ma, ötezer év elteltével. A jelen kor jellegzetességei: Az emberek elhagyják a védák, az ősi
tudás által javasolt gyakorlatok követését. (A védákon nyugvó védikus bölcselet virágos nyelvét ma már nem
csak, hogy nem értik, hanem félre értik. Akik ha végeznek is lelki gyakorlatokat, azokat öncélból,
eredményvágyból, hit nélkül és tisztátalanul teszik. Az ős jászok nem misztikus

gyakorlatokat követtek, hanem birtoklásvágy, eredményvágy
nélkül élték pusztai nomád életüket, teljes Isten-tudatban,
ráhagyatkozva az elrendezésekre.) Általánossá válnak a bonyodalmak, -betegségek,
-fáradtság, -hibák, mint pl.: düh, bánat, éhség, félelem. Eluralkodik a vallástalanság. (Materializmus
= vallástalanság.) Állandóak lesznek a viszályok, nézeteltérések és a bűn. (Viszály a kor
alapjellegzetessége, mert a téves én-tudat folytán minden ember önös érdekéből közelít meg mindent. Mivel
általánossá vált az én-központúság és az „egyszer élünk” tévképzete, ezért állandósultak a nézeteltérések. Bűn.
Legnagyobb bűne a lél/-ek/nek, hogy az anyagi létbe került/-ek/. Így a bűn egy állandósult állapot, de magát a
kifejezést minden olyan tévedésre, vétekre, helytelenségre is alkalmazzák, ami a letelepedett életmóddal, a
túlnépesedéssel, a nemes hagyományok elhagyásával függ össze.) A vallási erények közül már csak az
igazságosság maradt meg. (A vallási erények kiterjesztett értelemben a teljes anyagi létre értelmezettek.
Gyakorta mondják: „ - Nincs igazság!” - mert nem a saját elképzelések jutnak érvényre ? A visszahatás törvénye
alapján minden cselekedet, változtatás az azt követő természetszerű, megfelelő következménnyel jár. Ha nem
vagyunk megelégedve a következménnyel, akkor végezzünk alapos önvizsgálatot. Természetesen vallástalanul,
eltompított érzékszervekkel, az általánossá vált értelmező- és rendszerező képesség hiánya miatt, csak korlátozott
lehet a vizsgálódás köre, így az eredmény sem kecsegtet semmi bíztatóval, tehát marad a: „ - Nincs igazság!” jelmondat, bár alaptalanul.) Nincs tisztaság, nincs könyörület, nincs vezeklés. Hanyatlik a világ,
romlik az ember, eszményei egyre alantasabbak lesznek. Az általános erkölcsi romlás mindent
romba dönt. A világ hanyatlásának a természetszerű elrendezés miatt, a túlszaporodott ember, tudatlan
tevékenysége az oka. Az emberi létformán belül, a felvetett csoportok számszerű arányai jól érzékeltetik a
romlást. Nézzük az eszmények alakulásának arányait: Tudás 1/1 millió - Hatalom, hírnév 9/1 millió Birtoklás, vagyon 90/1 millió - Élvezet, kéj 999.900/1 millió!) Az emberek rövid életűek. A lelki
megvalósításban lassúak. Az aggodalmak miatt folyton nyugtalanok. Általánossá válik az
őszintétlenség. Az emberek csak a hírnév kedvéért gyakorolják az adakozást és az áldozatokat. Az
„uralkodók” az „élvezkedők” dolgát végzik. Az „élvezkedők” felvirágoznak. Bűnözők kerülnek az
uralkodó körökbe. Egyre több lesz az állati, embertelen, kegyetlen emberi magatartás. A
„nyerészkedők” csalnak. A „gondolkodók” koldusbotra jutnak, vagy „nyerészkedőkké” válnak. A
nők áruba bocsátják az ölüket. Gyereklányok esnek teherbe. (A mai gyereklányok előbb érnek
biológiailag, mint szellemileg. Az ős jász családokban feszes születés-

szabályozás volt. Nem engedték meg a túlnépesedést. Egy
férfi/női kapcsolatban -ami mindig egy életre szólt- legfeljebb két
utód volt. Ennek a /legfeljebb/ két utódnak szellemileg is és fizikálisan is életképesnek kellett lennie, őket
érett anyáknak kellett a világra hoznia. A leány gyermekek nagy gondosság alatt,
apjuk védelme alatt nőttek fel. Éppoly becsben álltak, mint a fiúk,
csak más módon. Míg a fiúk a férfi életre készültek, addig a lányok
az anyaságra, a családi életre.) Tizenhat éves fiatalemberek megőszülnek. Az öregek
továbbra is úgy akarnak élni, mintha fiatalok volnának. A feleségek utcanővé válnak, bár férjük
még él. (A nőkben olyan erősek az anyagi vágyak, hogy bármi áron törekszenek azok tárgyiasult
megtestesítőinek elérésére. Ha kell testük áruba bocsátásától sem riadnak vissza ékesebb dolgok megszerzéséért,
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jobb munkahelyi viszonyok, lehetőségek eléréséért.) Egyre kevesebb lesz az erényes ember. Csökken az
emberek ízlelő- és szagló képessége. Az időjárás szeszélyessé válik. Az eső rendszertelenül hull.
Nagy területek elsivatagosodnak. Emberek tömegesen halnak éhen, másutt halomra ölik egymást.
(Figyeljük csak a világ híreit ! Mit látunk, hallunk és olvasunk ?)…”
(534.)
Ahogy, ama puding -leghitelesebb- próbája, valóban az ha megeszik, hisz mindaddig csak teóriák
és mindenféle képzetek/képzelgések síkján lehet a pudingról beszélni. A Bizalmas Tanításról
sincs sok értelme akár kritikusan, akár dicsérően szót ejteni, míg annak olvasója/hallgatója meg
nem ízleli (legalább mondanivalóját - netán csak munka-hipotézisként).
Mi a Bizalmas Tanítás mondanivalója? (vázlatosan) Maga a B.T. először is egy

párbeszédes kerettörténet, aminek két „hőse” Isten (mint Tanító/
Mester) és egy ős jász Tátos (eredendően is szellemi ember, mint
Tanítvány). A Tanítvány -nemzetsége felkérésére- tanácstalanságában fordul felkutatott

Mesteréhez -As/Jász- nemzetsége hadrafogható férfiainak elvesztése okán, annak miértjére és az
azon helyzetet követő teendőkre keresve a válasz(oka)t. A Mester olyan átfogó képet

igyekszik átadni, ami minden kereső ember számára vezérfonal
tud(na) lenni ahhoz, hogy eligazodjon a világban, beleértve; Isten
↔ ember ↔ és mindenek lényeg-alkotó lél-jei ↔ s mindezek
„működése”/kölcsönhatása vonatkozásában.

(535.)
A MINDEN-tudat nem véletlenül hozza fel a jász ökörszem-virtust*, vagy a legfőbb
erények egyikeként az érintetlenséget**. (* a mindig résen levő, figyelmes, de
igazából rejtőzködő életvitel és mindezt úgy, hogy ** semmi ne érintse meg. Vele, de
nélküle.)
(544.)
A jász ősök egykori As hona, a Perzsa és az Ind vidék közé tehető (Bactria).
Ha visszatekintünk a századokkal ezelőtti jász konyhára, ott is fontos helyet foglaltak el a
zöldségek és gyümölcsök, minden formában. Nyersen, főzve, aszalva, levesnek, mártásnak, vagy
főzeléknek, de épp így különböző kelt tésztákba, süteményekbe.
(545.)
Mivel a

jász eredendően ’gondolkodó’ és ’uralkodó’ emberi osztálymeghatározottságú, így a szellemi és a harcosi munkálkodás a
lételemük. Így a Kuru mezei csatába felvonult ős jász vitézek sem mérlegelték sorsuk mikénti
alakulását, „csupán” kötelességszerűen csatlakoztak a baráti hadhoz.
(554.)
A jász ősbölcs Jas tudja, hogy semmi nem mentes a kötőerőktől (az adományozás sem !)
(563.)

A Bizalmas Tanítás nem új keletű ajánlás. Sokáig nem volt leírva, de szellemisége apáról
fiúra szállt generációkon keresztül. Lévén, hogy sem szervezetszerűségre nem biztat, sem nem térítő
tan, követőinek száma ismeretlen. A történetírás sem örökítette meg, csak látni eredményét
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azon jász jegyek fennmaradása által, amelyekben azok eltérnek
más népekétől. De mit is lehetne tudni azokról a természeti népekről, akik érdemleges tárgyi
örökséget hátra nem hagytak, tartósan le nem telepedtek*, sírhelyeket sem ápoltak. (pl. a kóborló
jász ősök, mikor valamely tagjuk elhagyta testét, elhamvasztották, a hamvakat vízbe szórták, vagy
szélnek engedték. Sírhelyeket nem hagytak, hisz általában ugyanoda nagyon ritkán tértek vissza,
vagy ha mégis épp csak átutazóban. A derékhad lovon járt, míg az asszonyok, gyermekek, öregek
szekéren s mikor megálltak, egy helyben csak addig maradtak, míg nem kezdett sárgulni kocsik alatt
a fű. Kártétel nélkül továbbálltak.) Mára már érthetetlen ez az életvitel. Nemzetségek nemzetekké
tömörültek, hont foglaltak, letelepedve államot alapítottak. A szaporaság és a röghöz kötöttség
megannyi oktalan és/vagy kényszerű szokást alakított ki, amibe csak azok fértek bele -kiközösítés
nélkül- akik betartották, követték a regulát. Nem is lehetett másként. A sokságot kordában kellett
tartani. Hol erővel, mikor meg vallással. Ha visszatekintünk a Kárpát-medencei jász történetre, azt
látjuk hogy mire jász ősök ide értek, a medence könnyebben lakható-,
termékeny részei már benépesültek. Ebbe a közegbe érkeztek előbb a kunok
(1239-ben a Radnai-hágón keresztül úgy 40 ezren, köztük 10 ezernyi könnyűlovas hadra fogható)
akik igencsak eltérő életformát folytattak, mint az itt lakók. A Turán alföldön- s útközben
megszokottakat követve, szabadon kóboroltak, portyáztak, jószágokat „elrekviráltak” mint ha az
mindenkié volna. Jogot formáltak mások javaira, nemegyszer leányaira. Megművelt területeken
áthajtottak, terméseket megdézsmálták, birtokolt legelőket lelegeltettek azok gazdái elől. Sok gond
volt velük. Volt is jogos háborgás az addigra állammá formált magyarság körében. Az idő közben
megkeresztelkedett Kötöny (Kuten) -kun- vezér ugyan családostul Budára költözött, de egyes hírek
szerint tatár kémeknek vélték (Kötönyt és/vagy általában a kunokat) és a vezért meglincselte a
budai néptömeg (köztük nem egy magyar főnemessel). Több se kellett a nomadizált kun
seregletnek, galád dúlás közepette kiviharzottak Magyar-országból, a Vajdaságba. Út köben
(nem)mellesleg levertek két magyar sereget, így mire a tatár/mongol csapatok megérkeztek se
kunok, se teljes magyar had. Biztosított volt a vereség. Eddigre értek a Dél-vidékre a jászok, a
Román alföldön keresztül, a Duna mentén (úgy 30 ezren, nem az ÉK-ről korábban behívott
kunokkal együtt !) Kunhoz hasonló népség, de mégis jámborabb. Nem

ok nélkül. A Bizalmas Tanítás sugallta erőszakmentesség
szellemét egyre csak hordozták. Sokmindenről lemondtak, amiről
más nomád törzsek nem és sokmindentől tartózkodtak, amit
mások követtek. A Magyar uralkodót igen szorította a mongol had és szükségét látta

részben erősségül, részben hadi rokonságban állva a tatárokkal olyan erők behívásának, mint a
kunok és a jászok, akik immár együtt érkeztek a Duna-Tisza közére. E kis történelmi csemegézés ha
másra nem, arra alkalmas lehet, hogy rámutasson; magyar - kun - jász három jelleg,
három jellem. Hiába fújunk ma egy követ („jászok – kunok - avarok, már mindannyian
magyarok” - ahogy zeng Bánfi Ferenc dalában) a gyökerek eltérőek s máig hatnak.
Ha csak ismét egy korábbi történést ide idézünk; redempció (az 1745-ös jász-kun

önmegváltás) melynek kieszelői szintén a más jellemű jászok voltak,
csatározások, tiltakozások, lázongás, ellenségeskedés helyett. Ugyan
három generációig is kihatott a redemptusok (jelentése: felszabadított, egyéb iránt azok, akik az
egykori -jellemzően hitelből /!/- pénzbeli hozzájárulók voltak.) életére, akkor sem

lázadtak fel, amikor 122 év múlva (a Kiegyezéssel) minden korábbi
függetlenség és szabadságjog eltöröltetett. Tehát volt a jász
történetben lemondás is, viszálykodástól való tartózkodás is,
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melyek nem lelki célzatúak (voltak ugyan), viszont lelki nagyság
eredményei. Hisz amint elér valaki némi lelki emelkedettséget, megváltozik viszonya a
világhoz és megváltozott magatartása/viselkedése lelki nemesedését szolgálja/eredményezi. Jas még
kérdezett, korunk jásza nem kérdez, mert belül érzi/tudja „Nem

nőnek a fák az égig !” - „Semmi nem tart örökké !” - nehézségek
esetén; „Ez is elmúlik egyszer !” - és ha kell, képes lemondani különösen hiábavalóságokról- de tartózkodni is minden olyantól,
ami hátráltat abban, hogy Isten felé haladjon. Sosem harcolt
alávetettség miatt. Századokig viselte „kun” név alá sorolását.
Nyelvét is elhagyta, hogy kedvtelésének; a földnek és a munkának
zavartalanul élhessen. Mert tudja a kötelességet. Szánt és vet,
őrizve szívében az ős-tudást, mit őse az Úrtól kapott.
(566.)

Az ős jászok -sok más nomád néppel együtt- szép példáját mutatták be a
megpróbáltatásokkal szembeni közömbösségnek. A legújabb világi
tudományos kutatások kimutatták, hogy az emberiség intelligenciáért felelős génállománya romlik.
Igazolja a védikus bölcsek álláspontját, miszerint a jelen korban, a Kali jugában nem csak
erkölcsileg, de szellemileg is hanyatlik az emberi faj. Hiába a magas technikai fejlettség, eszközök
nélkül az ember szinte halálra ítélt.
(569.)
Nem véletlen a sok téren megtapasztalható „négyes”***
(*** négy égtáj, -évszak, -durva fizikai elem /föld, víz, levegő, tűz/, -finom fizikai /hamis én,
értelem, érzet, tér/, -korszak /Arany, Ezüst, Bronz, Vas/, -emberi osztály, -életrend, -családtag
/Apa, Anya, Fiú, Lány/… - nem véletlenül volt az ős-jász számrendszer a

4.-es !)

(573.)
A testet úgy kell tisztelni, mint hívőnek vallása templomát, de azok közül is a szükséges és elégséges
szakralitást felmutatót, nem a „túl” ragozottat. (Abszolút értelemben -miként az ős

jász gyakorlatban- nincs szükség templomra /sem lakásra/ hisz
minden a Legfelsőbb temploma s lakása. Nincs Rajta kívül !) Itt a lél
sem tud előbbre jutni test nélkül, hát ügyelni kell rá, de sem kényeztetésre, sem „túl”-zásokra nem
szorul rá ! Legtöbbször itt is a „kevesebb a több” érvényesül.

(574.)
Jas bánkódott ős jász vitézek elvesztén. Ám az Úr felvilágosította; B.T.37. „.. szent volt a
harc Kuru mezőn isteni elrendezés* - elkerülhetetlen végzet elhullt sok
agg s hős legény…” - (* a kuruksetrai összecsapás nem puszta emberi nézetkülönbség-rendezési
próbálkozás volt. A Legfelsőbb „szervezte” -rendelte- meg azt.) B.T. 38. „…nemes törzsfő

ha bújt volna testét bizton menti meg - de a törzsnek többé fője
gyalázatban nem lehet 39. tudták ők ezt hát megvívták végső
csatájukat ott - így az árvák szeme előtt minden jó lél fenn lobog 40.
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ott lobog a dicső példa hiába az árvaság - bármíly nehéz is a sorsuk
előd példa fáklyaláng…” - Az önfeladó/önfeláldozó példamutatás, nem csak hadban
erény, de bármi szolgálatban. B.T.41. „…nekik akik csatát vívtak mindent kellett adni fel - egynek
kellett lenni fényben* testük vészben hagyva el…” - Győzelem lehetőségének

dicsősége sem vakította el a jász ősöket. Kötelességteljesítőn élték
meg sorsukat végezték dolgukat - barát megsegítése, nemzetség
dicsőségének emelése. B.T. 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…”
Mivel a jász ősöket nem vágy tüzelte a harcra, hanem baráti kötelezettség, így Ők „csak” a
felszabadulás díját érték el. Lelki törekvő nem kaphat más bíztatást, mint; B.T.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…”
(575.)

A könnyedén való cselekvés természetes tevékenység, nem fárasztó teher.
(Egyfajta hobby, miként jász számára a munka.)
(586.)
Visszatekinthetünk az írott emberi történelemre, ami hosszan sorolhatja az eltűnt népeket,
civilizációkat, kultúrákat, melyeknek ha volt is feladata/rendeltetése virulásának helye-idejekörülménye/i/ szerint, mind -nyommal, nyom nélkül- feloldódtak, pedig ugyancsak volt
vágytüzeltség tévképzeteik megvalósításában ! Ezért hát az ős jász Jas nem kaphatott
más intelmet, mint, hogy B.T.628. „…kerüld minden vallás útját egyedül

Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak bízzál Bennem csak
ne félj…”

(591.)
Jas gondolkodását nem ismerhetjük, de kérdéseiből, az arra kapott válaszokból,
valamint abból amit Úr Balarám közölni szükségesnek tartott, következtethetünk arra,
hogy mi volt Isten- és mi Jas szándéka jász ősök vonatkozásában.
Bár azt el

senki nem titkolta, de csak értő fülek számára volt mindig
hallható. Annyi bizonyos, hogy úgy az Úr, mint Jas az emberi értelemre
apellál. Az érzelmi megközelítések másokra marad(tak).

(597.)
A Bizalmas Tanítás 640 szakaszban foglalja össze a MINDEN/Isten/Aki a Legfelsőbb és a jász
ősbölcs párbeszédét. Jas aggodalma szertefoszlik és hiába az elkerülhetetlen változás,
a tudással a derűt is őrizni kell. B.T.636. „…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…”
(621.)
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Ismét emlékeztetni kell, hogy a Bizalmas Tanítás Avatár Balarám (Aki a MINDEN = Isten = a
Legfelsőbb Személy) és az ős-jász Jas között zajlott le. Tehát amikor a jelen szakasz második
fordulata szerinti intelem hangzik el; „néped bizony mind elveszik nyom se marad utánnok” - arra
az esetre vonatkozik, ha jász nemtudástól terhelten viaskodik a mindenkori visszásságokkal
szemben. Hogy mi történt az elmúlt több, mint ötezer évben azt nem

tudhatjuk, de hogy jász ma is él s szívében őrzi az ős bölcseletet és
a valódi ’tudás’-t az azt példázza, hogy nem hagyta el az Isteni
utat, még az Isten által rendelt sanyarú Kali jugában -a nemegyszer
embertelen- korban sem.
(622.)
„jó Jas te mint gondolkodó ne

aggódj mi hogyan lesz - nemzetséged
minden tagja természete szerint tesz…” - A „gondolkodó minősítés” a
’gondolkodó’-i meghatározottságára is utal Jasnak, meg arra is, hogy életvezetése során is a
tudatosság volt mindig sajátja. Persze tudatos több alapról (kiindulva is) lehet az
ember, de a valódi ’tudás’ követője aggodalom nélkül halad s fogadja (el) az elrendezéseket. Talán
nem oktalan áttekinteni a ’tudás’ „kritériumainak” (B.T. 437.-441.) ellentettjeit. Alázat hiánya.
Erőszakosság. Hiúság. Fegyelmezetlenség. Szolgálattal szembeni elutasító magatartás. Tisztátalanság
(elmében, gondolatokban, szándékban, vágyakban, testben, étkezésben, környezetben, társaságban)
Becstelenség, tisztesség hiánya. Hazug megnyilvánulások, hazug beszéd, -viselkedés. Képmutatás.
Egyszerűség elvetése. Önzés. Türelmetlenség. Értetlenség a természetszerű változások előtt, mint
öregség, betegség, halál. Befolyásoltság, kötődések, megkötöttségek. Derű hiánya. Ál-, hamis
ön(én)azonosságtudat. Szétszórt ragaszkodások. Az Abszolút Igazság létének tagadása. Nem látása-,
nem értése a Legfelsőbbnek. Akire jellemzőek a felsoroltak, az még nagyon messze van az igaz lelki
úttól. Ha fel nem eszmél, bizony sok születés vár rá, azok összes megpróbáltatásával. Most nézzük
meg azt, hogy igaz jász miként védekezik a Kali jugai támadásoktól. (Az „Ad.” hivatkozások, a
B.T.621. szakaszához fűzöttekben soroltakra való építő reak-ciók.) Ad.1. Jász vallásos. A lelki
előmenetel szempontjából még az is mindegy, hogy mely vallás útját járja, fontos a vallásosság
megnyilvánulása életében. Nincs olyan vallás, melyben ne lennének igaz tantételek (is) bárhol is áll
az a hitrendszerek hierarchiájában. Igaz jász erkölcsös. Szilárd morális
alapokon áll. Az erkölcstelenek csak színleg jászok ! Ad. 2. A klasszikus
védai gyakorlatok felett eljárt az idő, de a valódi ’tudás’ örök s míg jász azt követi, csak
nemesedésére válik, tisztulására szolgál az. Ad.3. Lehet bármilyen romlott a társadalom légköre
(gondoljunk csak vissza az ismert magyar történelem elmúlt századaitól napjainkig) jász
mindig képes volt megőrizni tisztességét. A tisztességtelenek csak
színleg jászok ! Igaz jász önzetlen, nem számító, nem érdek alapú.
Ad.4. Jász számára első a kötelesség ! Hétköznapi megnyilvánulásában, a munka.
Ad.5. Jász nyugodt, mert félelemnélküli. Nem fél semmi kihívástól s még abban is
megőrzi nyugalmát. Ad.6. Jász mindig megtalálta környezetében a megélhetés lehetőségét.
Türelmes. Ha néha fel is fortyan, nem dühös, nem bánatos. Ad.7. Jász szilárd
morális alapokon él s munkál. A világon sosem uralkodni akar(t) de beleférni
abba. Ad.8. Húsevő ragaszkodását pusztai nomád életéből hozta, amikor az örökös vándorlásban jószága volt biztos táplálékforrása. Majd leveti, ha belátja. Ad.9. Jász számára bármíly erős is a
nemi kihívás, nem él vissza azzal. A paráznák csak színleg jászok ! Ad.10. Jász

számára első a család, annak szilárdsága, gyermekek, nők
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oltalmazása. Ad.11. Jász sosem volt és sosem lesz „belterjes”. Ha oldódik is,
szívében jász marad. Ad.12. A politikával szemben ugyancsak
hideghónaljú*, gyanakvó. (* Hideghónaljú ≈ higgadt, nyugodt, önfegyelmezett,
nemigen jön izgalomba, gyanakvó, meggondolt, zárkózott, figyelembe vesz mindent és mindenkit
akit-, illetve amit figyelembe kell venni -meghallgat minden véleményt- de nemigen lelkesedik
semmin, nem elhamarkodott…) Ad.13. Jász sosem volt hódító, népírtó, rabot-,
rabszolgát sosem tartott. Ad.14. Jász nem ül fel hamisságoknak,
szélsőségeknek. Ad.15. Őrzi vallásosságát, egyenességét, fizikai
erejét és hagyományait. Ad.16. Könyörtelenség, kapzsiság elkerüli.
Ad.17. Igaz

jász házasságában is hűséges. Ad.18. Tiszteli s gondját
viseli szülőknek, nagyszülőknek, gyermekeknek. Ad.19. A ló mellett a
tehénnek is becsülője. Ad.20. Jász Istenes, legkivált Isten-tudatú. Ad.21. Vallási
szertartásokból a kötelezettségszerűeket követi, nem a magamutogatót. Ad.22. Tiszteli a
hatalmat, de távolságtartón. Ad.23. Jász vándorlásai során mindig az éltető víz felé
fordult. Ad.24. Nélkülözést, betegséget félelem nélkül viselt mindig. Ad.25. Jász nemzetség
nem nemzetalkotó. (nemzetség ≈ vérségi összetartozás, nemzet ≈ nemzetségek
keveredése.) Ad.26. Jász inkább maga hős, mint sem hősök gyilkolója. Királykodást nem
szívleli. Egyszerű. Ad.27. Jász sosem volt „király-adó”. Ad.28. Jász a „munkáshatalom”
idején is megtartotta jász-ságát. Mindig tisztelte a tanítókat, az alkotó
embereket. Ad.29. Szívében örzött Isten-tudatával megtartja az isteni útmutatásokat. Ad.30.
Jász még formális vallásosságában is tiszteli a szent könyveket. Ad.31. Az ábrahámita
vallásokat megelőző ős jász hit nem csorbul hamis tanoktól. Ad.32.-33. A család
mindig oltalmaz nőt, gyermeket, jószágot. Ad.34. Munkamániás jász nem ismeri a
munkanélküliséget. Ad.35. Jász sosem volt kereskedő. Ad.36. Vízhez
ragaszkodása s bőtermő vidéke ellátja. Ad. 37. Bármíly szabadszájú, méltósággal tud
viselkedni. Ad.38. Tevékenységében leli meg örömforrását. Ad.39. Igaz jász nem ismer
ön-gyilkosságot, megfutamodást az élet kihívásai elöl ! Ad.40. Még
csekély intelligencia mellett sem lesz ateista. Ad.41. Család, nemzetség szent ! Ad.42. A
jász férfi tisztessége erény. A tisztességtelenek csak színleg jászok ! Ad. 43. Érti az
elrendezéseket. Ad.44. A jász-ság eszménye sosem silányul, hiába degradálódó a
világ s megannyi az istentelen becstelenség. Istenes jász nem az értelmét keresi Isten megértésének,
hanem természete szerint végzi kötelességét töretlenül.
(628.)
Nem tud(hat)juk milyen világképpel, hittel és/vagy vallásossággal bírtak az As -ős-jász- elődök, de
a Bizalmas Tanításból világosan lát(hat)juk hogy a több mint ötezer éve lezajlott Kuru mezei
ütközet után árván maradtak páratlan kincsben részesültek Jas Mesterük zarándoklata által. Jas
útja során (lásd BBB. „Jas útja” - című írásban) háromszor rebegte el bánatát és tanácstalanságát,
elsőnek a hegyoromnak, másodjára az erdei remetéknek, majd a kívánságteljesítő asókafának.
„…Jas vagyok én jászok vére, elmondom hogy mint járt népem, el hogy tudja fű fa virág miként
tréfált meg a világ. Hadba mentek jó vitézink, barátokat hogy megvédik, de a csata végső harc
volt nem tért haza egy se abból. Mért e sújtás mi lesz eztán, ki mondja meg mi vár reánk ? ...” mely szavakból annyi biz-tosan kitűnik, hogy jász eleink egyként fordultak természeti
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képződményekhez, fűhöz, fához és virághoz. E szerint volt képzetük mindenek
egylényegüségéről. Tehát a lél, mint vallásbölcseleti fogalmi kör nem volt
ismeretlen előttük. Nagy súlyú kérdés(ek) esetén nem vajákosokhoz, vagy

különféle jövendőmondókhoz fordultak, hanem értelmüknél fogva
hiteles forrást kerestek. Mindebből kitűnik, hogy hagyománya volt a Mester
- Tanítvány viszonynak. A tanácstalan Tanítvány Mestert keresett. A kérdés súlya
hatással volt a Mester „minőségére” mely ’minőség’ nem rendi-, vagy rangi kérdés, „csupán”
annyi, hogy mindig a szükséges és elégséges válasz megtalálhassék. Egyszerű kérdésekre elégséges
válasz lelhető -ma is- a szemlélődő természetfigyelésben. Az „Amint fent úgy lent…” „párja” az
„Amint kint, akként bent” és megfordítva. A külső körülmények hatnak a

belsőre, míg a belső állapota vonzást- vagy taszítást fejt ki
környezeti hatásokra. Az As városállam India és a későbbi Perzsia között helyezkedett

el, a mai Afganisztán É-i peremén Baktriában. DK-ről a Hindukus és nyúlványa zárta el az Indus
völgytől, D-ről Afganisztán sziklás vidéke az az alatt elterülő (Beludzsisztáni) bőtermő térségtől,
NY-ról Pártia, Média, míg É felé a nyílt Turán Alföld volt a szomszédsága. Ebben a környezetben

a zárt, ugyanakkor szellemileg nyitott As nép mindig megőrizte
eszméit. Ha hatással lehettek is képzeteikre a környező kultúrák, bizonyára rendelkeztek
saját világképpel. A kor tanítása nem támogatta a helyváltoztatást. Nem félelemből nem
vándoroltak idegen tájakra, de tudva, hogy ahova ember születik az a honja. Számára az
rendeltetett. Bár szinte a legalkalmazkodóképesebb létforma az emberi, amikor az egyre bővülő
népesedés kezdett határokat szabni szabad mozgásnak, kényszerüvé vált a „röghözkötöttség”.
Persze nagy birodalmak még klimatikusan is különböző tájakat fedtek le, ám az As városállam
szilárd bázist nyújtott az ott élőknek. Bizonyára nem ok nélküli, hogy amikor „nagy tanácsra” volt
szükség, akkor Jas nem D, NY, vagy É felé vette az irányt, hanem
Napkeletnek. Tudták, hogy az Isteni tudás -miként a Nap- Keleten kél, Nyugat felé pedig
hanyatlik. Az É-i és D-i „terjeszkedés” megváltoztatná a Föld-bolygón belüli szélességi
mozgásteret, márpedig jász sosem hagyja el az É-i Félteke felezőjét, mint
egyfajta középutat. Keleten pedig a korai Ind civilizáció volt.

Mikor a kutató ember megkísérli visszakeresni/megfejteni a mai jász
jelleg/jellem gyökereit, elkerülhetetlenül le kell hántani az évezredek
rárakódásait. A kapható eredmény nem azt jelenti, hogy korunk jász jellege olyan, de ha
ősit keresünk, akkor nem szabad megrekedni idők hordaléka
között. Jász számára nem szorul bizonyításra, hogy egyedi sajátosság. Nem ilyen,
vagy olyan, vagy ha ilyen s olyan is, az nem veleje leglényege, csupán a kor manírja. Jász
sosem fél(t) és nem maradt el az Isteni oltalom, hisz él(ő). Vehet magára
bármilyen maskarát (maszagéta, alán, szarmata, hun, szkíta, roxolán, aorsz, kun, magyar vagy
bármi más), ál mögül is sugárzik a való(di). Ami elhagyhatatlan, az az Isteni
elrendezések folytán működő hovatartozásban azon egész-rész, amiből az egész a
jász.
(634.)
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Avatár Balarám nem fogott jövendölésbe, de több helyen is utalt a jász nemzetség
teendőire, fennmaradása és boldogulása érdekében, tanítása során. Amit nem csak Jasnak,
vagy nemzetségének, de mindenkinek tudomásul kéne venni -ha már az Úr így nyilatkozott (!)B.T.393. „…világ sora hanyatlása szólt MINDEN mint Legfelsőbb - érintetlenség óvhatja
népedet mint jó erőd…”
B.T.515. „… tudjad Jas hogy Te és néped Istentől kap jármokat…” - a
„járom” szó leginkább a kötőerők kapcsán szokott ezen oldalakon felmerülni, mint jó-szeszélynemjó kötelék, de itt most arra a keretre utal a Legfelsőbb, ami jász küldetése; ez pedig

az Abszolút Igazságról szóló tudás minél hitelesebb megőrzése,
alázatos és őszinte érdeklődők részére pedig átadása annak.

Egyet biztosan tudhatunk, jász nem veszett el ! Hiába oldódik, hiába
keveredik (legutóbb és leginkább magyarsággal) nem csak különcködésből gondolja magát
másnak. Büszkén mondhatja, hogy „Legjobb magyarok a jászok” - mert hogy

magyarságukban is őrzik azon értékeket, melyeknek magyar s más
népek híjján vannak. B.T.622. „…jó Jas te mint gondolkodó ne aggódj mi hogyan lesz nemzetséged minden tagja természete szerint tesz…” - értsd; végzi s teljesíti Isten
adta kötelezettségét.
B.T.628. „… kerüld minden vallás útját egyedül Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak
bízzál Bennem csak ne félj …” - mely elköteleződésért nem kért Isten
semmit (hisz Önmagában Teljes !) de Jast figyelmeztette, hogy ne szórja szét
figyelmét, hanem egyhegyűen kövesse a Bizalmas Tanítás ajánlásait, fogadja
meg tanácsait, intelmeit s adja át azon jász véreknek, akik erre érettek.
Különben is; B.T.106. „…bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar…”

Jas részese volt a „varázslatnak” B.T.390. „…rettenetes fogaid közt látom népünk harcosit Kuru mező minden hőse lánglobogva szétporlik…” - jász mégis él.
(635.)

Jász bízik a jövőben.
(636.)
Ugyan Jas a Szind-en (Indus folyón) túl kapta Mesterétől az Isteni Tanítást, de mint azon inneni
jász ős, ezredévvel előzte meg az ábrahámita tanításokat. Tudott olyan
alapokat adni As városállam családfők nélkül maradt „árváinak” ami sok századon
mentette meg azokat bármi kétségtől. Már akik Jas tanítását követték.

át

(637.)
A családfők nélkül maradt jász ősök hite összezavarodott. Magasan fejlett civilizáltságuk ellenére
(lásd pl. B.T. 67. és 319. szakaszaihoz tett hozzáfűzésekben idézett BBB. „Honnan hova tova”
írás részleteit) ők is azon emberi hibába estek, hogy nem átallottak Felsőbbségeket kárhoztatni
sorsuk miatt.
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Napjaink mélyen vallásos hívei is gyakorta kérdezik: „- Miért sújt az Isten ?” - holott Ő
teljességgel ártatlan, hiába mindenek forrás-oka ! Messze van a baj a forrástól, a sokság pedig
sosem próbál messze látni. Különösen türelmetlen-, felszínes és pörgő mai világunkban, gyors és
közeli a bűnbakkeresés. Ahhoz, hogy jász ősök ne essenek ilyen hibába, áldásként

érkeztek a Jas által közvetített Isteni szavak. Nem tudjuk milyen hittel-,
világnézettel bírtak As városállam lakói. Abban biztosak lehetünk, hogy nem a
ma széles körben elterjedt teóriák voltak a vezérlők. Feltételezésekbe nem
bocsátkozva érdemes inkább a Bizalmas Tanításra ügyelni. Ennek üzenetét ismerhetjük s
megfontolhatjuk feltételezhető egykori hatását és máig szóló szellemiségét.
Balarámról sem sokan tudnak, különösen Európában, vagy az Ind kultúrkörön kívül, de hogy
személye nem volt ismeretlen a Turán Alföldön sem, azt mi sem igazolja ékesebben, mint a
Baktriában fellelt érmén történt ábrázolása.

i.e. II. szd.-i érme Baktriából, Balarám ábrázolással.

Mindegy is, hogy miként viszonyult az akkori ember(iség) személyéhez, legalább tudtak Róla. Jas
is elvitte hírét nemzetségéhez, a Szent Tanítással együtt. Elültette azt az „ős jász
tudást” melynek üzenete ma is aktuális. Még a legmodernebb tudományos
eredmények tükrében is helytállóak a szavai.

(638.)
Kuru-ksetrát, D(h)arma-ksetrának is nevezik a Kuru mező után (ksetra = mező), mint a sorsszerű
összecsapás színhelyeként megjelenő Sors-mezeje költői allegória. A MahaBárata -Ind eposz- úgy
tartja, hogy a hely szentsége miatt zajlott itt a korszakváltó csata, ami abban nyilvánul(t) meg,
hogy az ott elesettek bűnei megbocsátásra leltek és felszabadultak (értsd: függetlenül abbéli
életükben elkövetett vétkek ellenére, a korábbi életek érdemei- és önfeláldozásuk okán
megtisztította őket a háború.) Így szabadult fel valamennyi habdaszállt jász

hős lényegalkotója, mely áldozatvállalásuk méltó példa lett
véreiknek. Jász utódok később hosszú ideig vérükkel áldoztak
adózás „gyanánt” örökös hadrafoghatóságuk és hadi erényeik
okán. B.T.37. „…szent volt a harc Kuru mezőn isteni elrendezés - elkerülhetetlen végzet elhullt
sok agg s hős legény 38. nemes törzsfő ha bújt volna testét bizton menti meg - de a törzsnek
többé fője gyalázatban nem lehet 39. tudták ők ezt hát 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…”

A Legfelsőbb szavai … mindig éltették jász őseinket.
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639.)
Az „ős

jász” itt, azokra a személyekre vonatkozik, akik Jas
visszatérte után, As városállamból, Vele együtt a pusztába vonulást
választották. Megkezdték kóborló, nomád életüket a korábbi letelepült helyett. Ez, az i.e.
3.100-as éveket követően zajlott. A magukat így megpróbáltak jó része (akikben a ’jó’ dominált)
értette s érezte-, azaz ésszel és szívvel is azonosult a kapott tudással. Megvalósítottan követték
azt. Századokig voltak képesek úgy teljes életet élni, hogy nem az

addig megszokott-, majd az azt napjainkig követő életformákkal
azonosultak volna. Értették és követték az alapelvet miszerint; a lél
és a test egybe(n)tartásához rendkívül kevés anyagi(ság)
elég(séges) és mindaz ami e feletti, egyfelől hiábavaló oktalanság,
másrészt újabb és újabb kolonc, kötelék, kötődés, lelki tisztulás
gátja. Felmerül a kérdés; öröklődhetnek ebbéli hajlamok, netán készségek ? Az öröklődés
biológiáját alaposan körülírja a tudomány (persze számtalan talánnyal !) azonban ha lelki
értékeket szeretnénk keresni, abban az anyag/test-tudat nem segít.
Már tudjuk, hogy létezik lelki evolúció, értsd: életről-életre történő lelki fejlődés, -emelkedés. Ennek alapvető oka az, hogy míg a változó anyagi/testi készségek és -képességek mulandóak, a
halállal szinte teljesen törlődnek, addig a lelki értékek/érdemek -mint örök dolgok- folyamatosan
halmozódnak. Nem szabad azt gondolni, hogy olyannyi sok korábbi életbéli érdemet hozhat egy
létforma lényegalkotó lél-je, hogy egyén bármit megtehet (miközben szinte bármit megtehet következményekkel !) mert a lelki fejlődés lelassul(hat) megáll(hat). Miként lehet „átörökíteni”
lelki fejlettséget ? Nem genetikusan. A gének ugyan hordoznak sokféle információt, de azok
túlnyomó többsége egyfajta program, meghatározottság, keret, mozgástér az egyén számára, nem
lelki fejlődési iránymutatás. Elnagyoltan még azt is mondhatnánk, hogy anyagi dolog, nem lelki. A
gén anyag, a lél teljesen mentes anyagiságtól, 100 %-ban lelki. Az utódok genetikus

úton örökölnek sokmindent az elődöktől, de hogy mely lél milyen
családba kerül, az a lél sorsa, nem a létformáé. Persze a létforma
sem függetlenítheti magát az elrendezésektől, de a lényegalkotó lél
útja egy-egy létformában az életsorozatok során kétágú: 1. egyéni
sors, 2. az egész-rész csoport sorsa, küldetése. Maradva jász-ság
kérdéskörnél, amikor valaki jász jelleggel születik, annak előélete van,
korábbi létezésekből. Az előző életben is jász egyén eltávozását
követően (lévén, hogy jász esetén is ritka a teljes olyas megtisztulás, hogy ne következzen
újabb anyagi lét !) lelki értékeivel olyan irányultságot vesz, oda törekszik
megszületni, ahol azt a fejlődési folyamatot követni tudja. Ezt teszi
egyénileg és azt a csoportszintű hovatartozás terén. Mivel a lelki fejlődés olyan értelemben
hierarchikus, hogy a magasabban fejlett lelki értéket nem képes felülírni alacsonyabb szintű, így
amely lél már eljutott egy fejlettségi szintre az nem lesz érzékeny a számára már túlhaladottra.
Megismertük már azt az Isteni elrendezést, hogy jelen korunkban (az ötezer éve folyó és még
több százezer évig tartó) Kali jugában, a szellemi és erkölcsi hanyatlás korában a világi fejlődés a
lelki ellenébe hat. Nem csoda hát hogy igaz jász nem számosodik,

nagyjából olyan számban él ma is, mint pár ezer-, vagy pár száz
évvel ezelőtt. A földrajzi Jászságban, vagy jász elődöktől
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születettek többségének jász-sága egyéb kötöttségekkel/kötődésekkel van befedve, nem jut érvényre, miközben tisztulási esélye
még mindig magasabb mint a más nemzetségek-, különösen
pedig a kevert/keveredett nemzetek, népek tagjai esetében. Aki
tudatos lesz a Legfelsőbb felől, megérti a lél lényegiségét, belátja az anyagi lét szükségszerűségét,
annak minden -rendelt- szabályával (törvényszerüségével) az megérti, hogy mindazok a
próbálkozások melyek Földi boldogság elérésére irányulnak, egyre csak zsákutcába vezetnek.
Jász, mikor a legfelsőbbik tudásra emlékszik, annak szellemiségében él-, mikor érti s érzi annak
forrásokát -Aki a Legfelsőbb/Isten/a MINDEN- akkor hite tudássá, Isten-tudattá nemesedik.
Már nem csak úgy hiszi azt, Aki/ami hite alanya és/vagy tárgya, de tudja, tudatosan ápolja, követi
lelki-, szellemi eszményét. Azt a szellemiséget, aminek hordozója a lél, Aki személy ! Mert a
lényeg mindig személy, Akinek mindig van személytelen energiája/kisugárzása, melynek révén
nyilvánul meg szelleme, szellemisége. Ezért is mondjuk, hogy a jász-ság nem

anyagi/testi dolog, még csak nem is örökletes, vagy genetikus,
netán hovaszületés kérdése (ne feledjük jellegről van szó !) hanem szívbéli, a
szívben lakó lényegalkotó lél „minősége” ! Ugyan minden lél egyazon tőről
fakad(t), örök + teljestudású + boldog Isteni parány, amikor a megnyilvánulásba zuhan alá, már
nem őrzi tökéletes tisztaságát, hisz azért van itt és azért keveredik itt bajba.
(640.)
Az íj, mint nyilazás, az egyhegyűség szimbóluma. A hagyományos -visszacsapó- íjakon nincs célzó
segédlet. Nyilazó és cél közti kapcsolat megtalálása a mesterség csínja(-bínja). Ahhoz hogy íjász
célba találjon, tisztán kell lássa a célt és rezzenéstelenül kell összpontosítania. Cél mindig csak
EGY lehet ! A szétszórtság sehova nem vezet. Sehova és mindenhova (azisnemis) ami legritkább
esetben esik egybe a gyakornok vágyával.
***
Véletlenek pedig nincsenek, miként szerencse sem ! Mindennek oka van, amit legtöbbször nem
tudunk, nem látunk (be). Ahogy jász kiválasztottságának lényege a valódi
tudás őrzése és továbbvitele, úgy okkal volt 640 szakasza a Bizalmas Tanításnak is,
hisz a 640 → 6 + 4 + 0 = 10 → 1 + 0 = 1 azaz EGY. A Nap, az első, a legfőbb, a kezdet,
mindenek alapja. Az 1 egyenlő az Egyetlen Istennel. Az 1 az élet, az isteni tűz. Mindent képvisel
ami egyedi, kreatív, pozitív. A Teremtő. Az egység. Az igazi bölcs útja ez. A nyugodt erő, amely
lehetővé teszi a fejlődéshez szükséges feltételek létrehozását.

A Jász zászló, a Keleten kelő s Nyugaton lehanyatló Nap az égen, a Föld fölött.
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