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* Jelen korunkra (a több mint ötezer éve zajló Kali jugára, a nézeteltérések- elsötétedő-, vas korára) az érzelmi vezéreltség fölébe 
kerekedett az értelemnek. Ez Isteni elrendezés. Az emberiség -természetszerüleg- ezen az úton halad, de létezik a szabad akarat,  

ami senkit nem korlátoz abban, hogy értelme művelésével egyensúlyt teremtsen értelem és érzelem - ész és a szív - között.  
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Mi a MINDEN-tudat?  

 
A MINDEN = a Személyes Isten, más megközelítésben a Legfelsőbb, vagy az „Úr”. 
Végtelenségére való tekintettel neve is végtelen sok van, de a MINDEN-tudat néven nevezés 
esetén leginkább a Hari nevet használja, bár Avatár Balarámként történt kinyilatkozása a Bizalmas 
Tanítás okán, az Avatár Balarám megnevezés is alkalmazott. A MINDEN az ismert emberi 
történetben legutóbb Buddha alakjában, azt megelőzően több mint ötezer éve Balarám s Vele egy 
időben Krisna személyében volt jelen a Földön avatárként, aki(k) Isten maga. Kitüntetett 
‟inkarnáció‟(k) azaz megtestesülés(ek), de mivel a MINDEN személyes alászállása(i) volt(ak), 
ezért valóságos avatárok1.  
 
A MINDEN-tudat sajátos „Isten-hit” amennyiben Istennel, azaz a MINDEN-el való 
foglalatosság, de nem hit alapon, hanem tudáson nyugvó tudatosságon. 
 
 
Mi a különbség Balarám, Krisna és Buddha között? 
 
Mind a három Avatár a MINDEN jelen teremtettséggel kapcsolatos kifejeződése. Hari néven 
ugyan felmerül említése, de az leginkább hol Balarám, hol Krisna „rokonértelmű” kifejezése.  
 
Hari nevű Avatárról a jelen teremtett megnyilvánulásban nincs emlék. 
 
Buddha olyan Avatár volt, Aki nem csak valódi kilétét, de a MINDEN személyességét, mindenek 
lényegi lényét a lél-t és a védikus (azaz tudás alapú) tanításokat is eltitkolta az emberiség előtt. 
Történelmi személyéhez kötődik a buddhizmus több ága, melyek -többek között- megegyeznek 
abban, hogy „nincs Isten” és nincs „lél”-ek. Így a MINDEN-tudat nem jár azonos úton a 
buddhizmus egyik ágával sem. 
 
Krisna olyan Avatár volt, Akinek egyik különlegessége, hogy bátyjával Balarámmal egy időben járt 
itt és a Balarám által nem hirdetett, de bemutatott béke útja helyett a küzdelem útját hirdette és 
mutatta be. Tanításának leglényege a Bagavad Gítában fogalmazódik meg. 
 
Balarám olyan Avatár volt, Aki kitért az összeütközések elől és tanítását a Bizalmas Tanításban 
osztotta meg az utókorral. 
 
A MINDEN „bemutatása” 
 
Első tudnivaló 
A MINDEN mindenben benne van, mindent áthat miközben minden a MINDEN-ben nyugszik. 
A MINDEN-től semmi nem független még a semmi is a MINDEN része. A MINDEN 
önmagában teljes nincs ideje, tere és vágya, nincs kezdete, vége, nincs terve és nincs neki iránya. 
A MINDEN nélkül, minden értelmetlen. 
 
Második tudnivaló 
A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni, hisz mindennek része, miközben minden Őbenne van, s 
mindennek figyelője, mozgatója, felügyelője és minden elszenvedője. Szétterjeszti Önnön magát, 
Önmagán belül; időben, térben és létben, szét a végtelenben, mi csak Őbenne véges. 

                                                             
1 Az „avatár” szó mára eltorzított változata az inkarnáció kifejezésnek, általános használata a MINDEN 
személyes alászállásain kívül helytelen és megalapozatlan! A védikus irodalom Buddha után Kalkit írja le 
mához úgy 427 ezer év múlva. Köztük nincs említve Avatár! 
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Harmadik tudnivaló 
Megosztja Önmagát, teremtve Magában -részben az egész- önös tereket. Alkot szabályokat, súg a  
térbe rezgést, levegőt, földet és vizeket. Elenged Önképű szabad lélt végtelent, s hagyja is 
vétkezni e teljes részeket. 
 
Negyedik tudnivaló 
A MINDEN korláttalan, semmiben felül nem múlható, mi őt meghaladná, magát a MINDEN-t 
zárná ki, mint valót. Meghalad mindenben mindent és mindenkit, ezért jóban rosszban, 
nemesben galádban; jobb egyedül csak Őt tisztelni. Képzelettel bíró lényei teremthetnek 
maguknak neveket, képeket kedvükre, de a képzelet soha nem ér fel a MINDEN-el. A korlátolt 
értelem csak korlátolt eszményeket képzel, azt szolgálja, isteníti, hívja segítségül amikor baj érte. 
 
Ötödik tudnivaló 
A MINDEN-en belül minden meglelhető, terek, személyek, rezgések és képek, képzetek, 
energiák, szelek, zűrzavar, béke, csend és félelem, mind megfér egy helyen. Vannak sosem múlók, 
vannak kelők-nyugvók, megnyilvánultak és sohasem láthatók. Ami változatlan, azt változó fel 
nem fogja. Ami változik az születik, majd elhal, míg él növekszik, gyengélkedik, tanul s kezdi újra. 
 
Hatodik tudnivaló 
Változó létformákban változnak eszmények, emberi elmében, milliárd elmélet. Ezen rész-
egészben Földünk életterén, Nap-nál Istenibbet lény hiába remél. Nálánál nem kell menedék jobb 
legyen, szebb, erősebb e körben ki lehet? Nem kell emberképre formálni, csak hagyni, ésszel félni, 
szeretni, befogadni s hatni. Itt is a MINDEN a közép, mint bárhol, akár semmiben, mennyben, 
vagy más világon egyre megy, múló érzetekben megnyugvás nem lehet. 
 
Hetedik tudnivaló 
Gondolat, elmélet, megannyi képzelet, mit ember embertől elvonni képtelen. Szárnyaló szellem is 
határon csak meg áll, korlátolt önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, önmaga képzete, lelki 
mivoltát csak ésszel ha éri fel. Megtenni önmaga; mit kéne képtelen, s mi segítség bentről jön 
elfojtja szüntelen. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a MINDEN erői hálózzák testileg. A 
MINDEN erői mik mindent áthatva, minden égit és földit magához ragadva, hatnak, hátráltatnak, 
megkötnek, lefognak, szabad szellemnek kiutat nem hagynak. 
 

 OM = a Teremtő Ige 
 
A MINDEN és a MINDEN-tudat körüljárásához tekintsük át a Bizalmas Tanítás, más néven 
Jasopanisad (jelentése ~ Jas-hoz szóló bizalmas tanítás) kiegészítésében szereplő említéseket, 
ugyan kiemelve az adott szövegkörnyezetből, de iránymutatásul és gondolat-ébresztésként.2  
 
(Előszó-ból)  
A Turáni jász elődök ős-vallása-, a ‟MINDEN-tudat‟-, az ‟azisnemis‟ (egyidejű azonosság és 
különbözőség) filozófiai rendszer-, valamint az ‟érintetlenség‟ tanának3 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 

                                                             
2 A zárójeles szám a Bizalmas Tanítás hivatkozott szakaszának számjele, a lábjegyzetek a kiegészítések  
továbbgondolásai. 
3 az ‟érintetlenség‟ olyan eszmény-, gondolat- és életvezetési rendszer, amelyben az alany részese a 
környező világnak, de annak hatásai nem befolyásolják célját, eszményeit, törekvéseit, gondolatait és 
cselekedeteit, a kedvezőtlenségek nem érintik meg. 
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történt párbeszéd formájában. Abszolút Igazságként fogadható el, hisz a benne foglaltak az 
elmúlt több mint ötezer évben többször bizonyosságot nyertek és a modern tudományok is csak 
megerősíteni- és nem kizárni tudták kijelentéseit. A Bizalmas Tanításon alapuló bölcselet 
századokkal előzte meg a legtöbb világvallást, legközelebbi „rokonságban” a hinduizmus vaisnava 
(Visnu hívő) ágával van, de attól is teljesen független. Nem szerveződtek köré sem vallási 
közösségek, sem egyház, mert eszmeisége nem ember- hanem Isten-központú. Célja nem a földi 
berendezkedés előmozdítása, de az érintetlenség tanán keresztül, az abban való megbékélt és aktív 
létezést törekszik elősegíteni. Nem célja megváltoztatni a világrendet, vagy a társadalmi 
berendezkedéseket. Nem kel vallásbölcseleti vitákra és nincsenek filozófiai összehasonlító-, vagy 
összeolvasztó törekvései. A Bizalmas Tanítás a MINDEN-tudatúak útja, akik értelmük 
folyamatos művelése- és létük szabályozása által nem hit alapon (gondolván: - Akár úgy is lehet!) 
hanem tudatosan közelítenek a Legfelsőbbhöz. 
A kiegészítések legtöbbször nem magyarázatai a tárgyi szakasznak, de nemegyszer segítséget 
igyekszenek nyújtani tanulmányozójának egyfajta megközelítésből. A kiegészítések szerzője 
tisztában van a MINDEN-tudat azon alaptételével, hogy - Mindenki más! - Ezen alapon 
mindenki máshol tart, mások eszményei, gondolkodását-, életvezetését motiváló törekvései 
különböznek. Mivel minden gondolkodó embernek önmagának kell megjárnia a maga útját, ezért 
a Bizalmas Tanítás az a vezérfonal tud lenni, ami biztos alapokat nyújthat.   
(1.) 
…avatár = a Legfelsőbb, értsd: MINDEN, azaz Isten- személyes alászállása… 
…Isten személy … a MINDEN...  
…a személytelen isteni képzetek… a Személyes MINDEN kisugárzása, az Ő energiája, ami Tőle 
nem független és Nélküle nem létezik4… 
Az ős jászokról:5 …Nem valami személytelen energia, vagy gondolat megtestesüléseként 
tekintettek Istenre. Vallásuk a MINDEN-tudat, ami nem hit-, hanem tudás alapú és mindezt a 
természetbe történt beilleszkedésük során az örökös helyváltoztatásban át-, illetve meg is élték.6 
Tapasztalati úton is bizonyosságot szereztek a tanítás valódiságáról. Tudták, hogy a MINDEN 
minden7 és ebben a világban minden létező lényege egy-egy lél8, legyen az bármilyen élőlény, 

                                                             
4 Semmi nem létezik ok és/vagy forrás nélkül, még a személytelen kisugárzásnak is személyes eredete kell 
legyen. Személytelen nem képes megszemélyesülni, míg minden személy(es)nek természetszerűleg van 
kisugárzása, ami személytelen energia. 
5 A ma élő jászok ősei, akik ötezer éve Turán alföldi vándorló nomád életükben MINDEN-tudat (szerű) 
alapokon gondolkodtak és éltek. Ez határozta meg világlátásukat. 
6 Nem letelepülten éltek s úgy -„állva”- fogadták a civilizációs környezeti változások hatásait, információit, 
hanem állandó mozgásban (mai értelemben örök bizonytalanságban) ráhagyatkozva az Isteni 
elrendezésekre, viszonyultak a természetes környezeti változásokhoz.  
(elektromos feszültség -jelen esetben értsd: pl. Isteni energia- két módon indukálódik 1. elektromágneses 
térben vezető mozog 2. álló vezető körül változik/váltakozik a mágneses tér)  
Jelen teremtettség egyik fő-törvénye; a „kisebb ellenállás-felé”  
Álló helyzetben az ember(iség) ki van téve a kor változásainak és a kisebb ellenállás szellemében mindig a 
könnyebbet -értelmezése szerint- egyszerűbbet, testileg kellemesebbet választja – minek következtében 
degradálódik, miközben igyekszik úgy átalakítani a világot, hogy az neki legyen jó(bb?). Uralni kíván.  
Mozgó helyzetben az ember(iség) úgy tér ki a nehézségek, megpróbáltatások elől, hogy aközben fejlődik, 
erősödik, hisz passzívan nem lehet úgy kitérni, hogy közben létfenntartása ellehetetlenül – miközben nem 
törekszik környezete megváltoztatására! Beilleszkedni-, a környezet szerves részévé kíván válni. 
Az érintetlenség útján a lelki törekvő egyfajta „szigetelőt” von maga köré, amin keresztül nem hatnak a 
gyengítő civilizációs hatások. 
7 Semmi nincs a MINDEN-en kívül, Neki nincs „künseje”, mindent Magába foglal. 
8 Lényeg nélkül semmi nem létezik. Mindennek és mindenkinek van lényege, ami a végtelenül sok parányi 
lél egyike. A lél megszületetlen, örök, tiszta állapotban teljes tudású és örökké boldog. Befedve anyagi 
létformájának rabja, Aki csak akkor képes felszínre jutni, ha mérséklődik anyagi befedettsége, felszabadulni 
pedig minden anyagitól történt megtisztulást követően képes. 
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ember, állat, növény, baktérium vagy a legapróbb atomi részecske. De a lényeg -a lél- mellet 
mindenben ott van a MINDEN is9. Ugyanabban az időben mindenben benne van, de egyik sem  
Ő, miközben minden Őbenne van. Két örök dologról tudtak: MINDEN és a lél-ek. MINDEN 
egy, a lél-ek száma végtelen. A MINDEN végtelenül nagy, míg a lél végtelenül parányi. Minden 
más örökké változik. Ami e világban létezik, annak mindnek kezdete van, ezért vége is van. Ez az 
örök változás pedig úgy zajlik le a MINDEN-ben, hogy mindeközben Ő változatlan, önmagában 
teljes10. Akkor is teljes amikor e „mindenség” megnyilvánul és akkor is amikor 
megnyilvánulatlan… 
(2.) 
…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 MINDEN11 kezében van. Ezért gondolták az ős-jász 
bölcsek, hogy ne kíséreljék megfejteni a történéseket, ne bonyolódjanak misztikus kísérletekbe, 
varázslatos-, vagy más bűbájoló szertartásokba12, hanem keressék meg a legmegbízhatóbb 
forrást13… 
(3.) 
…megfellebbezhetetlen Legfelső Tanító, Jas koráig14 csupán négy volt. (Parasuráma, 
Rámacsandra, Balarám és Krisna)… 
… Van a MINDEN, mint a Legfelsőbb Tudás birtokosa, Aki hat, van a Tanító15, aki hitelesen 
közvetít és van a lél, minden lény lényegi lénye, aki a MINDEN parányi mása16 s így a tudás jó 
ismerője. Amint csökken az anyagi kötöttség és kötődés, amint mentesül a tanítvány a világi 
hátráltató hatásoktól úgy dereng fel lényegi lényének rejtett, befedett tudása17. Mindez felfogható, 
a tisztított érzékek18, a tisztuló értelem19 révén és a hamis önazonosságtudat20 elhagyásával segít a 
megértésben. Tisztulni kell s a lél felragyog! 

                                                             
9 Mivel minden a MINDEN-ben nyugszik, Benne van, így Ő mindent át is hat, mint a személyes 
MINDEN személytelen Mindátható energiája. A MINDEN mindenről tudatos. 
10 Az Önmagában teljes, végtelen MINDEN-en belül végtelenül sok térrész/szféra van.  
Miközben egyik részben teremtés, majd teremtettség/megnyilvánulás van, aközben más térrészben épp 
pusztítás/pusztulás, majd megnemnyilvánulás van. A MINDEN az örökös változás közben is 
egyensúlyban van, Neki sosincs hiánya, Ő örökkön teljes és EGY.  
11 Egyedül a MINDEN tudatos mindenről! Tudta és jóváhagyása nélkül semmi nem történik. Bárhol bármi 
történje, az nincs Isten háta mögött. 
12 A misztika s bármilyen mágikus cselekvés kívül áll a MINDEN-tudaton. Ennek okát lásd, az előző 
pontban! A ‟mágia‟ legvilágosabb jelentése: Istent játszani. A MINDEN-tudat tisztában van azzal, hogy 
Isten EGY volt/van/lesz. A mágiával foglalkozók a Legfelsőbb és az ember közötti lényeket (Isteneket, 
Félisteneket, Felsőbb Irányítókat, Angyalokat, Szellemeket, stb.) kívánják bevonni vágyaik 
ki/beteljesítéséhez.  
13 A legmegbízhatóbb forrás Isten Maga. Hiteles iránymutatásait kinyilatkoztatásaiban adta meg. A 
Legfelsőbb Avatár formájában adta át az emberek számára a szükséges és elégséges információt az 
Abszolút Igazságról. Annak hordozói pl.: a Bagavad Gíta, vagy a Bizalmas Tanítás. 
14 ie. 3.100 körül. 
15 A Tanító -általános ‟ezoterikus‟ kifejezés szerint ‟Mester‟- az a személy, aki személyesen adja át a tanítást 
a tanítványnak. A jelen -szellemi és erkölcsi hanyatlással jellemezhető- korban kevés a hiteles 
TanítóMester, ezért nemegyszer a hiteles (leírt) tanítás az elérhető segítség, valamint az abban ajánlott 
elvek követése, kitartó gyakorlása. 
16 A lél minőségileg mindenben megegyezik a MINDEN-el, de mennyiségileg összehasonlíthatatlanúl 
parányi Hozzá képest. Még az óceán és annak egy cseppje közötti párhuzam sem fejezi ki a viszonyt, pedig 
az óceán minden cseppje tökéletesen azonos az óceánnal! 
17 Az igazi tudás a léttisztítás következtében felszínre jutó Abszolút Tudás, aminek minden lél birtokosa. 
Legáltalánosabban a lelkiismerettel jellemezhető a lél felcsillanó hatása, amit nem szabad összetéveszteni a 
mindig csapongó-, fékevesztett-, csalfa elme játékával, amit tovább fokoz a Maya Istennő által vezérelt 
illúzió!!! 
18 Az érzékek leghatékonyabb tisztítási lehetősége a szabályozó elvek követése. 
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(4.) 
…Tudni kell, hogy a MINDEN mindenben a legnagyobb és nem csak a jóságos és erényes 
tulajdonságokban. Nincs nála nagyobb hazug, sem csaló, vagy kegyetlenebb pusztító! Bár aki az 
Ő „keze” által hagyja el testét az azonnal kikerül az újabb és újabb születések körforgásából. 
Nincs külön Isten jóra és külön rosszra, a MINDEN; EGY21… 
…Buddha szintén avatár volt, azaz a MINDEN maga s mégis nem csak a védikus tanításokat 
hallgatta el, hanem magáról a Személyes Legfelsőbbről sem szólt. A személytelen energiában 
történő feloldódást állította központi eszményül. Isten Önmagát hallgatta el. Ekkor sem hazudott, 
de a hely–idő–körülmény szerint, ott–akkor–azoknak a tanítványoknak akik Reá figyeltek annyit 
mondhatott el a Teljes Tudásból… 
…Az ütközet (mármint a Kuru mezei csata22) a MINDEN által elrendelt, sorsszerű esemény volt23. A 
következmények? Rokonvér kiontása24 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 erkölcsök25. → Erkölcstelen nők 
nem képesek nemes utódokat szülni a méltatlan kapcsolatokból26. → Az elsokasodó, dicstelen 
utódok romlását okozzák a családoknak. → Az ilyen utódok nem tisztelik az ősatyákat. → Az 
ősatyák és azok hagyományainak nem követése, a családok vesztét okozza. →  Elvesztek azok, 
ahol elhalnak a nemzetségi hagyományok27!... 
(5.) 
A lél saját akaratából kerül az anyagi megnyilvánulásba. Abba a teremtett világba, ami eredeti 
otthonának, a lelki világnak torz tükre. A torzultság leginkább abban nyilvánul meg, hogy míg a 

                                                                                                                                                                                              
19 Az értelem tisztításának leghatékonyabb lehetősége a Bizalmas Tanításban megfogalmazott „tudás” -
elemek szem előtt tartása, azok eszménykénti felállítása, majd állandó törekvés azok megvalósítására.  
Mi a tudás? B.T.  437. „…elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás híján levő 
büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 
439. változások belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. 
ragaszkodás csak Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve 441. az 
Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása…” 
20 Minden ember legnagyobb hátráltatója a valódi tudás iránti kutatásban, majd annak elsajátításában és 
követésében a testtudat. Az általános emberek nem rendelkeznek arról tudással, hogy valódi ÉN-jük az 
lényegi lényük a LÉL! Az a felejtés, amelyben minden lény testetöltésekor részesül, a MINDEN Isteni 
elrendezése szerint való! Minden megnyilvánulás (élők és élettelenek egyaránt) úgy képesek végezni 
rendeltetésüket, élni sorsukat, hogy az anyagi burokkal azonosítják magukat. Az elemi részecskéktől a 
főemlősökig, de még a természetfeletti- és Felsőbb létformákat is beleértve, minden létezés így tudja 
betölteni rendelt/kapott/kiérdemelt helyét. Csak emberként nyílik meg a lehetőség valódi kilétének 
megismerésére. Miután tudomást szerez a lél-ről, a MINDEN-tudat gyakorlásával eredményesen haladhat 
a lelki úton.   
21 A MINDEN ‟EGY‟ kifejezés utal a Legfelsőbb egyediségére, Neki nincs alternatívája. Minden 
Felsőbbség alávetettje, miként minden egyes lél. A lél -legyen bármilyen létforma lényegi lénye (elemi 
részecske, ásvány, növény, állat, ember, természetfeletti lény, stb.- ‟istenisége‟ sosem egyenlő Magával 
Istennel.   
22 A csata ie. 3.102. február 8.-án kezdődött és tizennyolc napig tartott. 
23 A Keleti bölcselet a Kuru mezei csatát tekinti azon korszakváltó eseménynek, amikor a véget ért bronz* 
kort, felváltotta a jelen; vas kor, ami -többek között- a nézeteltérések kora.( *nem egyenlő a Föld-történeti 
bronz-korral!) 
24 A Kuru mezei csatát megelőzően sosem fordult elő, hogy nemzetségen belül háború törjön ki. Az ismert 
emberi történet viszont minden korban és a világ különböző részein beszámol trónviszályokról, gyilkos 
hatalmi összecsapásokról rokonok között, polgárháborúkról, amikor nemzeten belül egymást 
gyilkolták(ják) együvé tartozók – ez a jelen kor-, Kali juga természetes -Isten által elrendelt- velejárója. 
25 A női jó erkölcs minden család, nemzet, társadalom alapja! Mikor az elveszik, csak a romlás dúl! 
26 Erkölcstelen nő nem kaphat méltó férjet, csak hozzá illőt, ami tovább tetézi a szellemi és erkölcsi 
hanyatlást. 
27 Itt tartunk, ebben halad az emberiség immár több mint ötezer éve s mindez csak mélyül.  
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lelki világban Egy az Úr, a MINDEN, addig az anyagi megnyilvánulásban minden lél -leginkább 
az emberi létformában lévő- úr szeretne lenni. Ez is a teremtés eredendő oka28, hogy a lelki 
világban nyughatatlan lél-ek megkísérelhessék az uralkodást, hisz ahol már van Úr, ott mások csak 
szolgálók lehetnek. Ez nem róható fel a lél-nek, hisz minden egyes lél a MINDEN parányi 
szerves része, minőségben Vele mindenben megegyező, bár mennyiségileg viszonylatukra még az 
óceán és annak egy cseppje közti hasonlat is csak szerény próbálkozás. A teremtésnek kezdete 
van, így mint minden változásnak aminek kezdete van, annak vége is van. Semmi nem tart örökké 
és minden elmúlik egyszer. Két örök dolog van; a MINDEN és a lél(-ek), még az Isteni szabályok 
is változóak! Nagy keretek között -hisz foglalata a végtelen- mégis mindenben csak az Úr Szent 
akarata kormányoz. A MINDEN önmagában teljes és miközben mindenben benne van, minden 
Őbenne nyugszik. Ez az Egy-ség is állandó, bár közben Önmagán belül folyamatos változásban, 
átrendeződésben van. Az Isteni akarat szerint a nyughatatlan lél(-ek) számára időről időre 
színterek teremtődnek, ahol vagy azon átmeneti megnyilvánulás létezéséig, vagy az e világban 
magára öltött kötődések és megkötöttségek levetéséig járja az újabb és újabb létformák közötti 
körforgást. Ha a lél megtisztul, akkor még azelőtt kijut az anyagi megnyilvánulásból mielőtt az 
megnemnyilvánulttá válik. Minden egyes megnyilvánulásnak visszatérő szabályszerűségei vannak. 
Így az általunk lakott megnyilvánulási forma nagy időszakokban azonos elrendelt 
meghatározottságok szerint alakul. Ezeket koroknak, korszakoknak szokás nevezni. Egy ilyen 
korszak a jelen kor is a Kali juga, aminek hossza 432.000 földi év és ie. 3.102-ben kezdődött, a 
Kuru mezei csatával. Minden világvége-híresztelés ellenére még sok-sok emberi generáció fog 
létezni. Tudott, hogy a teremtés Isten műve, de miként a teremtést magát, a többi Isteni 
elrendezést sem Maga személyesen végzi, vagy igazgatja. Minden poszt, pozíció, létforma és rész-
egész egy-egy lél burka. Az egyszerű atom, vagy annak további részecskéi, vagy a legmagasabb 
Istenség; egy-egy lél átmeneti ruhájaként végezheti kényszerpályás mozgását29. A kényszerpálya az 
isteni elrendezések okozta szabad akarat szabadságfoka. Más a szabadságfoka egy atomnak, egy 
molekulának, egy szervnek-, vagy szervezetnek, egy élő és egy élettelen létezésnek. Más a földhöz 
kötött élőlények és megint más a magasabb szférák lakóinak a lehetősége, de az emberi létformát 
leszámítva nincs más felszabadulási esély. Még a megnyilvánulás magasabb szféráinak lakói sem 
juthatnak vissza Istenhez, hisz pozíciójukban urak s még ha a MINDEN leghűségesebb szolgálói 
is, nem az Ő alázatos szolgái, csupán a tevékenységi vágyuk kielégítését megengedő Legfelsőbb 
Úr akaratvégrehajtói. Látható, hogy szinte végtelen még ebben a végtelennek tűnő -bár a 
MINDEN-hez képest parányi- teremtettségben is a szerepek száma, mégis a jelmezt levetni csak 
ember lehet képes. De tudják-e az emberek, hogy ki/mi lényegi lényük? Többnyire nem. Hova 
juthat el az a gondolat, az az elmélet, tudás, vagy tanítás, amelynek a lényegről fogalma sincs? 
Természetesen sehova, hordozó emberformájának egy újabb születéséhez vezethet csak a halál, 
hisz ki-ki csak oda jut, amiről tud. Amiről fogalmat sem alkot valaki, oda nem vágyik és a minden 
kívánságot teljesítő Legfelsőbb még akkor sem tudná felszabadítani az ilyen személyt ha jót 
kívánna tenni vele, hisz emberünknek nincs tudása a jóról. A MINDEN elrendezései olyan helyre 
juttatják az ilyen hátrányos helyzetben lévő lél-t amiről fogalmat képes alkotni. Juthat mennybe, 
pokolba, feloldódásba, de az mind csak egy átmeneti állomás és következik az újabb alázuhanás és 
az újabb létformákba való burkoltság, ki tudja milyenbe? A tisztulásban igaz törekvők nem 
kutatják a kifürkészhetetlenséget, nem tüsténkednek a végtelen megismerésén, hisz tudják mi a 
végcél -a MINDEN- s minden más vágy, akarat és érdem dolga. A vágy minősége a lél  

                                                             
28 Érdemes megismételni: a teremtés eredendő oka, hogy az ide kerülő lél-ek (meg)élhessék uralkodási 
vágyaikat! 
29 A ‟kényszerpálya‟ a létforma szabta szabadságfok, milyen mértékben képes önálló-, tudatos döntések 
meghozatalára. Ahol csak a természeti erők-, szabályrendszerek, törvények adta „mozgási” szabadság van 
ott az határozza meg a lét(ezési)forma kényszerpályáját, ahol az ösztönvilág uralkodik, ott az ösztönök 
szabályoznak, ember-létben szabad akarat van! Ki-ki tudatossági szintje szerint mindig választhat, dönthet. 
Lelki fejlődés vonatkozásában mindenki olyan úton halad, ahol lelki evolúciós fejlettségi szintje (értsd: 
lényegi lényének anyagi befedettségi szintje-, mértéke) tart.   
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befedettségének mértéke szerinti, az akarat alázat és meghódoltság kérdése, míg az érdem az 
előző életekben felhalmozott jó és nemjó tapasztalatok visszahatásainak egyenlege. Időről időre 
váltják egymást korok, nemesebbek és nemtelenek, a „haladás” iránya a kisebb ellenállás szerinti 
elv alapján a szellemi és erkölcsi hanyatlás. A dicsőbb korok dicstelenebbek lesznek, a nemesebb 
eszményeket alantasabbak váltják. Azoknak a lél-eknek akik nem értették meg helyzetüket egy 
jobb korban, azok számára úgy rendezte az Úr, hogy merüljenek alább, hogy talán ha 
feleszmélnek. Akik megértették az Abszolút Igazságról szóló tudást, akik annak szellemében 
igazgatták korábbi létüket, azok elérhettek olyan tisztultsági szintet, ahol önakaratukon túl benső 
lényegi lényük is segített a felszabadulásban s ők már visszatértek. Lehet a legjobb tanító, a 
legkiválóbb tanítás, ha a tanítvány nem figyel, tanácsot meg nem fogad, jót nem követ, akkor 
egyedül marad a küzdőtéren s csak néz30. 
(6.) 
A lél az anyagi megnyilvánulásba kerülve első kötelékként a feledést kapja31, elfeledi lényegi kilétét 
és anyagi létformájával azonosítja magát. A lél e burokban szinte tehetetlen, olyan vaskos 
kötöttségben van… 
…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 eredmény-
vágytól hajtva ön-erejükön túli -bizonytalan szándékú- segítőkbe kapaszkodnak azok nem a 
MINDEN-tudat útját járják… 
…Fontos leszögezni, hogy az Abszolút Igazság szerint -aminek nagy részét a MINDEN az 
évezredek során többször, több evilági lénynek átadta- a lél-nek van embere és nem az embernek 
lél-e! A lél mindennek a lényege, nincs teremtett dolog ami lél nélküli volna! Ő az elemi 
részecskékben a mozgató, az Isteni erő, Ő az élőkben az élet, de még az elhalt testekben a 
lebontásért felelős élők lényege is lél, vagy akár a magasabb szférák lakóinak lényege. A lél 
kifejezés azért került jelen és más MINDEN-tudatú írásban bevezetésre, hogy egyértelműen 
megkülönböztethető legyen a hagyományos, vagy szokásos értelemben emlegetett lélek-től, ami 
meglehetősen zavarosan kerül bemutatásra a különböző tanrendszerekben. Tehát a lél kap olyan 
fizikai megjelenési, vagy fizikailag értelmezhető energiákat, ami az öt durva megnyilvánulás 
halmazállapota. A tér (vagy; éter) átmenet a lelki és az anyagi világ között, miként a föveny; víz is 
part is. A tér tölti ki az anyagi megnyilvánulás rendelkezésére álló univerzumot s ez az univerzum 
a lelki világ tér-részének egy parányában végtelenkedik… 
…A lél minőségileg = a MINDEN-el, azaz Istennel. A MINDEN pedig mindent áthat, mikép-
pen minden Őbenne nyugszik. A nagy korszakok nemesebb felől haladnak a hanyatlás felé és 
amíg az arany korban viszonylag könnyű volt a felszabadulás, addig az alantasabb korokban 
folyamatosan nehezedik ez. Azok a lél-ek, akik nem okultak a nemesebb időkben, azok számára 
jön el a nehezebb idő, hogy ha a jó példa nem segíti Őket, tanulhassanak a nehéz sorsból. Ez az 
Isteni elrendezés minden megnyilvánulási időszakban.  
De a MINDEN, minden korban megadja a lehetőséget32 az igaz törekvőknek. 

                                                             
30 Tudálékosan, vagy tanácstalanul… 
31 Nem csak valódi kilétét felejti el, de az Urat is. Ugyan életről-életre gyarapszik a lelki érték -aminek 
megnyilvánulása az anyagi befedettségtől/ragaszkodásoktól/kötődésektől/vágyaktól való mentesség 
mértéke- mégis a szellemi hanyatlás velejárója, hogy minden embernek, minden életben meg kell keresnie a 
„maga Istenét”! Istenteleneknek ez az élvezetek- vagy a javak-, vagy a hatalom-, vagy a hírnév „istenítése” 
lesz. Személytelen hitűeknek a megszabadulás, feloldódás a nagy semmiben, hisz számukra Isten nem 
létezik. Az ‟istenes‟ hívő embereknek lelki evolúciós fejlettségi szintjüknek megfelelő hit/vallási/filozófiai 
rendszer adta „Isten” jut. A MINDEN-tudatúaknak Isten a MINDEN.  
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(8.)  
A végtelen időben két dolog örök, a MINDEN és a lél(-ek). Mindkettőt megszületetlennek  
nevezik. Márpedig aminek nincs kezdete, annak megszűnése sincs, míg aminek kezdete van, 
annak természetszerűleg vége is van, tehát nem örök … Balarám egyértelműen kijelenti, hogy a 
Legfelsőbb, aki a MINDEN, vagy szokásos köznyelvileg Isten, az Ő maga; Avatár Balarám, Isten 
Aki alászállt. Hogyan lehetséges, hogy miközben a MINDEN mindenben benne van, és ez a 
mindenség a MINDEN-ben nyugszik, aközben Ő maga itt tartózkodik a Földön, emberi 
formában? Ki gondolja, hogy végessel a végtelen felfogható? De a bölcsek, akik a MINDEN 
megfigyelésére fordították minden idejüket megállapították, hogy a Legfelsőbb Tudásnak, benne 
az Abszolút Igazságnak egyik kiemelt területe az „azisnemis” fogalomkör, az egyidejű azonosság 
és különbözőség elve… 
…az azisnemis elv szerint a MINDEN-ben ugyanakkor ugyanaz az is és nem is… 
…- Mi van amikor megnemnyilvánulás van? - A MINDEN rendületlen és önmagában teljes. Ki 
más az? A számtalan istenes vallási folyamat egy, vagy sok istenét állítja eszményei középpontjába. 
Van amely megnevezi, van amely bekorlátozza, mondjuk csak jóságosnak s nem gondolják meg, 
hogy amint elkülönítjük, bekorlátozzuk a Magasztost, abban a pillanatban kikívánkozik a „más” 
is. Ha Istennek egy neve van, akkor mely nyelven s mi az mi magába foglalja a MINDEN-t. Ha 
Istennek van ellenpólusa -jóságosnak gonosz, teremtőnek pusztító- akkor már több az Isten és 

                                                                                                                                                                                              
32 A jelen vas korban bár nehéz az élet, a szellemi és erkölcsi hanyatlás okán egyre nehezebb 
megszabadulni az anyagi kötelékektől, mégis van „egyszerű út” ami a szent nevek ismétlése. A MINDEN-
tudatban ez a Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari mantra, ami önmagában tisztító hatású.  
Ugyan a MINDEN-nek végtelen sok neve van, e kettő a legkedvesebbek, legmagasztosabbak közül való.  
Hari = a Legfelsőbb, a Mindenható Személyes Isten. Az Ő szándéka irányítja az összes fizikális mozgást, a 
változást magát, létezést s nemlétezést egyaránt. 
Rám = a Legfelsőbb Isten, aki maga az Úr. Az eszményi hős. Az ember értelmi oldala, a férfi jelleg 
megszemélyesítője*. 
 
A „Hari Rám” mantra 12 önmagában hangzóból (szótagból) áll, mint a 12 csillagjegy, ami évente 
ciklikusan ismétlődik, a 12 hónap, ami minden évben újra és újra sorra kerül, 12 óra az éj felétől a Nap 
delelőjéig s delelőtől éj feléig szintúgy, mint a teremtés nappala; a megnyilvánulás és a teremtés éjjele; a 
megnemnyilvánulás. Igy a „Hari Rám” mantrát is párosával szokás ismételni. 
 

Megjegyzés: Hare-Krisna, Hare-Krisna, Krisna-Krisna, Hare-Hare + Hare-Ráma, Hare-Ráma, Ráma-
Ráma, Hare-Hare – un. mahamantra szintén 2x12 szótagos, hisz annak eredeti formája Hari-Rám, 
Hari-Rám, Rám-Rám, Hari-Hari + Hari Krsna, Hari Krsna, Krsna-Krsna, Hari-Hari. Ez került 
megfordításra, mármint Krisna „megelőzte” a Rám(a) nevet és a nem ejtett hangok -Kr(i)sna, és 
Rám(a)- is kiejtésre kerültek. Megmaradt elöl a Hari név (Hari a férfi – Nap jelleg, ♂, a felfelé, a 
felszabadulás felé törekvő, Hará a női – Hold jelleg, ♀, a Földhöz-, az anyagi léthez kötő. Mivel 
legáltalánosabban Hare a kiejtés- és írásmódja, így magába foglalja a Legfelsőbbön túlmenően a két 
nem jelentéstartalmát is, ami az anyagi megnyilvánulás alapja, a kettősség – egy időben ez is, az is) de az 
értelmi oldal jellegét hordozó Rám(a) név, az érzelmi jelleg -Krsna- mögé került. Sokan belátták, hogy 
napjainkra oktalanság az értelemre hagyatkozni. A MINDEN-tudat nem a mában gondolkodik, hanem 
az Abszolútban, az örök MINDEN-ben.  

 
”Hari Rám” mantra bármikor ismételhető, de tisztító hatása csak akkor érvényesül, ha a lelki törekvő csak 
azzal foglalja le minden gondolatát. Ez egyszerű s mégis szinte megoldhatatlan (azisnemis = egyidejű 
azonosság és különbözőség). A MINDEN-tudat tisztában van azzal, hogy a legnehezebb az ‟egyszerű‟! 
Miként a legtökéletesebb hangzás a csend, úgy a leg üdvösebb az egyszerűség mindenben. 
  

*ami egyben arra is utal, hogy a MINDEN-tudat s benne a „Hari Rám” mantra az értelem útja.  
Istenivé természetesen akkor válik az ember, ha az értelem és az érzelem egyaránt helyet kap benne s 
egyensúlyban van! Ez az emberlét örök nehézsége e létezés kettősségében. A cél a kettősségből az 
EGY-ségbe jutás, vissza Istenhez. 



10 

 

akkor melyik az igazi? Jóknak a JóIsten, gonoszoknak a Gonosz? Melyik a feljebbvaló? Jó, vagy a 
gonosz? És ha van e kettőség (vagy sokság) akkor mikor, mi módon kerekedik felül egyik, vagy a 
másik és mi lesz az alulmaradó sorsa? Mindez a végtelen időben egy-egy pillanat, de legtöbbször 
az emberi elme játéka és/vagy fantáziája. Bár úgy tartják ember olyat elképzelni, kitalálni nem 
képes, ami már ne lett volna, vagy épp most nem létezne számtalan más helyén a térnek. A 
végtelenből bármit kivonva, vagy ahhoz hozzáadva (kérdés honnan?) a végtelen változatlan. 
Éppígy a MINDEN is EGY és örök, akárhogy is osztjuk térben, vagy észben… 
…Valamennyi lény lényegi lényére utal a Legfelsőbb, a kiben-kiben szunnyadó örök lél-re. És 
ezek a lél-ek mind-mind egy-egy önálló személyiség, egyéniség, Ők az igazi „ego” a valódi én. 
Amikor arról esik szó, hogy a MINDEN-tudat szerint a lél-nek „vetkőznie”33 kell, akkor az nem 
azt jelenti, hogy uniformizálódnia kell, meg kell szabadulnia (emberi)egyéniségétől hanem az 
anyagi befedettséget kell lehántani, hogy a lél valódi, saját egyénisége, Isteni teljessége meg-
szabaduljon a buroktól34. Mikor azt olvassuk, hogy „mindig mind megvolt” abban az is benne 
van, hogy nem a semmiből történő megszemélyesülési folyamatról van szó. És nem úgy fejlődik a 
lél, hogy végigjárja a földi evolúciós utat. Ez az út a létformák útja, a lél-nek nincs hova fejlődni, 
csupán felejtenie kell. Elsőként azt a feledést kell elhagynia, amit Istentől kapott amikor ide 
alázuhant ezen árnyékvilágba. Nem a semmiből válik ki a valami, majd fejlődés révén ember lesz 
(sőt még magosabb, rangosabb), aki azután célul tűzi ki az ismételt feloldódást a nagy semmiben. 
Nem. A lél van. Megszületetlen, örök, teljes tudású és boldog. Mint a MINDEN. Ezt az igazi 
önmagunkat kell visszaszerezni és ez nem rajtunk kívül, vagy más világokban van, Bennünk 
szunnyad, Ő létünk lényegi lénye, aki mi vagyunk, csak fel(meg) kell szabadítani35. 

                                                             
33 A „vetkőzésnek” ellentettje a „ruházkodás” azaz újabb és újabb ismeretek és gyakorlatok általi fejlődés, 
ami egy alacsony, vagy tudatlan alaphelyzetből indul ki és fokozatos tanulás általi emelkedést tételez fel.  
34 A „ruházkodó” azaz folyamatos tanulás és tapasztalatszerzés általi, fokozatosan fejlődő létezés anyagi 
megközelítés, nem lelki, pedig lényegi lényünk teljesen lelki, Akinek nincs szüksége anyagi tudásra. Nem 
szabad összetéveszteni az anyagi szinten történő előmenetelt a lelki szinten való előmenetellel. A 
„ruházkodás” rárakódást, burkolózást, anyagi „gazdagodást” jelent, míg a „vetkőzés” tisztulás, könnyűdés, 
szabadulás, anyagi „szegényedés”. A MINDEN-tudat az örök és teljestudású lél-ből indul ki, nem annak 
különböző létforma képében magára vett burkaiból/ruháiból.  
A MINDEN-tudat az értelem útja, ami sok anyagi jellegű tanulással is együtt jár, de az ilyen ismeretekre 
addig van szüksége az egyénnek, amíg alapvető emberi kötelezettségeit elvégzi, aminek két első állomása a 
gyermeki s fiatal tanuló-, majd a családos életrend, életszakasz. Tanuló időben a Földi létezéshez szükséges 
ismereteket kell megszerezni (hisz az életről életre törlődik!), majd családos időszakban azt hasznosítva kell 
aktív családfenntartó életet élni, ami együtt jár a társadalmi betagozódással, közösségileg is hasznos 
munkával. A családos élet rendesen a lelki útra lépő férfiak számára a két felnevelt gyermek útra bocsátását 
követően gyakorlatilag véget ért és a visszavonulás évei következnek, amikor lassan el kell engedni 
mindent ami anyagi jellegű. Meg kell tanulni a nemkötődés semmihez szemléletet. Az utolsó életszakasz a 
lelki úton haladó férfiak számára a szinte teljes nincstelenség, aminek módja nem a kolduló szerzetesi-, 
vagy remete élet, hanem a megvalósított érintetlenség állapota. Ennek gyakorlati módja hely-idő-
körülmény szerint egyénfüggő, csak nem megzavarni a „normálisokat”! Jelen korban a REND a szellemi 
és erkölcsi hanyatlás, amit még százezer évekig nem lehet megváltoztatni, a Legfelsőbb elrendezése. 
35 Amíg ez a „felszabadítás” nem történik meg, addig újabb és újabb életek következnek, újabb és újabb 
létformákban, szerencsés esetben emberiben. A nagyon megátalkodottak, az egyre csak anyagi létbe 
merülők (akár az élvezetekbe, akár a javakba, akár a hatalomba, vagy a hírnévbe – aminek mindennapos 
megnyilvánulása a hiúság!) míg ahhoz ragaszkodnak, a JóIsten sem képes őket felszabadítani, hisz a szabad 
akarat fő-törvény szellemében aki maradni akar, az itt marad. A MINDEN olyan mint a jó Apa, ha a lél 
menni akar -értsd: a lelki világ azon szféráiból, ahonnan  a lél-ek alázuhannak- elengedi, senkit nem tart 
vissza. Zuhanjon alá, merüljön el, tapasztalja meg, tanulja meg a REND-et s mikor a Legfelsőbbnek 
meghódolva megtisztult, a legnagyobb szeretettel várja legbizalmasabb belső lelki köreibe, ahonnan már 
nincs leesés. Ott teljesedik ki a boldogság, amiről a lél tud(atos) ezért van, hogy minden ember örökké azt 
keresi itt, csak rossz helyen, ez nem a lelki világ, itt minden elmúlik egyszer. 
A „felszabadítás” mindenkinek a maga feladata, azt senki nem tudja átvállalni! Nincsenek Megváltók, 
sosem voltak(!) de az azisnemis szellemében mindenki megváltója önmagának.    
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(9.) 
Aki megérti, hogy lényegi lényünk nem anyagi, azaz nincs kitéve a születés és halál kör-
folyamatának, léte nem a kezdeten-, majd természetszerű véggel járó anyagi megnyilvánuláson 
múlik, az belátja, hogy a megszületetlen lél nem csak a múltban létezett, hanem a jövőben is 
létezni fog, örökké. Úgy ahogy Balarám a törzsfők, királyok és Jas 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… 
…A tetem további misztikus negatív hatásaival a MINDEN-tudat nem foglalkozik, hisz a cél 
nem a félelemkeltés -vagy más aberrált spekulációk gerjesztése- hanem a nemesebb eszmények 
felmutatása. A lél azon túl hogy a lényegi lény, természetszerűleg a mozgató is. A MINDEN és a 
lél-ek közösen tartják fenn az anyagi megnyilvánulást, annak minden fizikai és egyéb jelen-
ségeivel. A MINDEN a mindent átható létével és energiájával, míg a lél személyes vágyával és 
Isteni kisugárzásalapú késztetésével. A megnyilvánulás-, e kettősségek világa a kétpólusúság 
következtében mutat érzékelhető jelenségeket. Az elemi részecskék rezgése, a kémiai és biológiai 
folyamatok rendje, mind-mind az örök változás elvén alapszik. Világ sora változása - a változás 
mozgás. A megnemnyilvánuláskor mindez eltűnik, majd máskor, máshol újabb meg-
nyilvánuláskor -ha az a létezés ezen univerzumi típusú akkor így, ha nem másként- újra működni 
kezd. Aminek kezdete van, annak vége is van. 
(10.) 
A lél minőségileg a MINDEN mása36. Örök, teljes tudású és boldog37. Mindez teljesen 
megvalósul a lél eredeti helyzetében, eredeti otthonában a MINDEN legbensőbb szférájában. De 
a MINDEN-nek végtelen sok szférája van Önmagán belül -hisz Őrajta kívül semmi nem létezik!- 
így a lél-ek végtelenje népesíti be a MINDEN végtelen bensőjét. Mivel a MINDEN-nek nincs 
„künnseje” ezért ölt kedve szerinti formákat, hogy Önmagán belül kedvét lelhesse Önmagában, 
teljes Ön-magában38. Akkor mit keres itt a lél? Tudjuk, hogy a MINDEN végtelen. A benne örök 
mozgásban lévő tér és a lél-ek száma is az. Szférái is megszámlálhatatlanok. Tehát amivel az 
emberi történet foglalatoskodik mióta kutakodik, az egy paránya az egyik szférának. Azok a lél-ek, 
akik miatt, akik kívánságára, akik érdekében ez a megnyilvánulás megteremtetett, milliárdjaik 
ellenére kifejezhetetlenül kicsiny töredékei a végtelen számú lél-nek. Az anyagi megnyilvánulás 
egy iskola a lél-ek számára, ahol tapasztalatokat szerezhetnek, emelkedhetnek, vagy még 

                                                             
36 A „MINDEN mása” alatt nem azt kell gondolni, amit sok szellemi iskola tart, hogy a Legfelsőbb 
Önképére teremtette az embert. Az emberi létforma viszonylag behatárolható megjelenésű (kétnemű -
hímivarú, vagy nőivarú-, fején két szemmel, két füllel, stb. két lábú, két kezű, stb.) ehhez képest a végtelen 
MINDEN meghatározhatatlan s végtelensége folytán behatárolhatatlan. A „másolatság” minden és 
mindenki lényegi lényére, a lél-re vonatkozik és minőségi vonatkozásban. Az emberlét ahogy nem 
hasonlítható a lél-hez, még kevésbé tehető ez meg a MINDEN-el. 
37 Ami teljesen ellentétes az emberrel. Az ember születik majd meghal, tudása korlátozott, egyénenként 
változó, a boldogsággal kapcsolatban pedig inkább anyagi típusú elégedettségérzésre visszavezethető 
képzetei vannak. A boldogság létező fogalmi kör, de más Abszolút-, azaz lelki értelemben és más relatív-, 
anyagi értelemben. Maradva az embernél, ha rendben van anyagcseréje (evés, ivás, ürítés), ha kedvére 
párosodhat, ha testi igénye szerint lustálkodhat, pihenhet és ha anyagi- és tárgyi biztonságban gondolja 
magát, szinte már boldog. Bár az ilyen „ideális” állapotok is inkább csak villanásszerűek, semmikép nem 
állandó, főképp nem örök dolgok. Mind eközben a kielégíthetetlen vágy újra és újra, újabb és újabb 
késztetésekkel áll elő. Jobb étel, -ital, kábulat, több-, szebb-, jobb-, újabb szexpartner, pihentető alvás, de 
sajnálja rá az időt és minden helyzetben, minden vonatkozásban ő legyen a „király”! Reménytelen kísérlet. 
A lelki boldogság úgy van mindezek felett, hogy egyik emberi hóbortot sem gyakorolja.    
38 Az önmagában teljes MINDEN lél-ként elkülönült parányai révén éli-, tapasztalja meg mindazt amit 
kedvtelései diktálnak. A MINDEN mindennek foglalata és áthatója, így mivel semmi nem független Tőle, 
végtelen sok síkon, végtelen sok élményt s történést élvez úgy, hogy Ő Maga nemcselekvő.  
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mélyebbre süllyedhetnek megértésük szerint39. Ebben a teremtettségben a lél kétféle formában 
létezik, az örökké szabad és az örökké korlátozott. (‟örökké‟ - itt a megnyilvánulás létezéséig tartó 
idő!) A korlátozott formák közé tartoznak az elemi részecskéktől az ösztönlényekig. Mozgásterük 
a természeti törvények, más szóval Isteni elrendezések révén korlátozott. Korlátozott, de nem 
áthághatatlan. Ha például egy elrendezetten részegész atommagot kettéhasítunk, az óriási 
kataklizma kiváltására képes bármilyen csekélységnek tűnő is. Az erő az általános Isteni 
elrendezettség megbontásából ered. Rend a lelke mindennek. Az örökké szabad forma a tudattal 
rendelkező emberi létforma. Az ember szinte mindig dönthet, ha tudatos. Az ösztönlények 
éppúgy nem képesek túlhaladni korlátozottságaikat, mint az élettelen-, vagy az amúgy élő, de 
tudattal nem bíró formák (sejtek, molekulák, gombák, növények, állatok, stb.) és ide tartoznak az 
emberinél magasabbnak tartott lények formaiságai is, a szellemlények, angyalok, félistenek, 
istenek, stb. Az ő szabadságfokuk is bekorlátozott, mert előttük a MINDEN-tudat helyett 
ugyanaz a hamis önazonosságtudat van, mint az emberben. Ők nem képesek megszabadulni -
képzelt- önnön nagyságuktól, ezért lényegi lényük a következő életében alacsonyabb létformában 
kezd(het)i újra vándorlását a MINDEN előtti teljes meghódolásig. Ugyanilyen hátrányos 
helyzetben vannak a személytelen hitűek is, hisz ember máshová nem juthat, mint amiről tud. 
Amiről nem tud, oda nem vágyik, oda el nem ér soha. Aki a semmi energiában való feloldódásról 
tud, az a vágy ösztönzi, az következő életében -ebben, vagy más megnyilvánulásban, a MINDEN 
valamely szférájában- az örökké korlátozott létformák valamelyikébe jut, ahol a 
megnemnyilvánulásig csak a létformák közötti anyagi evolúciós változás40 van. Évmilliárdokig az 
anyagi részecskék mozgatói lehetnek, mint szellemi céljuk; a személytelen energia. A 
„vágytalanság” nem azt jelenti, hogy lényegi lényünk eredeti otthona és Legfelsőbb Urunk 
közelébe ne vágyjunk. A vágytalanság a négy anyagi vágy feladását jelenti, melyek; vágy a kéjre, az 
élvezetekre, vágy a vagyonra, birtokra, anyagi javakra, vágy a hatalomra, vezetésre, irányításra és 
vágy a hírnévre, elismertségre, megbecsülésre. A végtelen sok szféra többségében a lél boldogsága 
is korlátozott. Itt a Földön, mi emberek azért keressük, kutatjuk a boldogságot, mert belül tudjuk 
hogy létezik, de nem tudjuk mi az, hol, vagy miben található, miképpen élhető, -érhető el? Ezért 
itt mindenféle a test-, vagy az elme számára kellemes érzetek kerülnek az igaz boldogság helyére, 
melyek mozgatói az anyagi vágyféleségek. A MINDEN-tudat nem kutatja a lelki világ 
sajátosságait, nem tüsténkedik a kifürkészhetetlen41 megismerésén, nem próbálja leírni azt a kört 
ami lényegi lényeink hazája. Megelégszik az anyagi megnyilvánulás kedvezőtlenségeinek 
megismerésével, hogy azokat képes legyen elkerülni. Azt próbálja megvilágítani, hogy „csak” 
annyi a teendőnk, hogy engedjük felszínre jutni a lél teljes tudását és akkor már nem lesz semmi  

                                                             
39A lél anyagi létformái rendesen végigjárják az adott megnyilvánulás választékát. „Megszületnek” magukra 
öltenek egy kezdeti létformát s annak rendes életciklusait leélve, magasabb szervezettségű, fejlettebb, 
nagyobb szabadságfokkal rendelkező újabb alakot kapnak/vesznek fel. Ha nem zajlik le rendesen egy 
létforma élete, akkor automatikus életismétlés következik azonos formában, de szinte biztos, hogy nem 
azonos helyen, vagy környezetben. Ez így történik a Felsőbbségekkel is, csak az emberihez képes 
nagyságrenddel hosszabb időintervallumokban. A rendes létformaváltás része az alacsonyabb szintre 
születés lehetősége is -még ha ezt több szellemi iskola kizártnak is tartja (Kérdés mi okból volna 
bekorlátozva a MINDEN ilyen irányú elrendezése?)- ami az örökké szabad létforma, az emberlét esetében 
súlyos mulasztások elkövetése esetén következik be. Ez nem Isten büntetetése, ez a visszhatás törvényi 
rendje. Ha nem kerül kiegyenlítésre és/vagy jóvátételre egy komoly hiba, különösen alacsonyabb létformák 
ellen elkövetett agresszió, akkor a következő életben megadatik a lehetőség. Vagy ha ember állati(as) életet 
élve, azzal azonosulva, arra vágyva éli le életét, a testelhagyáskor állatias gondolatai, -vágyai következtében 
olyan létformát érdemel ki.    
40 Értsd: az Isteni elrendezés szerinti felépülési és/vagy fejlődési lehetőség. Az elemi részecskék elemi 
részecskék maradnak újra, míg az élők fokról-fokra emelkedhetnek.  
41 Isten is a kifürkészhetetlenek közé tartozik. Ezért nincsenek a MINDEN-tudatban Istennel kapcsolatos 
spekulációk. Az a néhány körülírás és/vagy következtetés, ami tulajdonságaival kapcsolatos, az általa 
kinyilatkozottakból levont következtetések eredménye, valamint a megvalósított bölcsek megtapasztalásain 
alapulnak. 
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kutatni-, vagy tennivalónk, „csupán” az elengedés. Elengedése minden olyan vágynak, 
kötődésnek, kötöttségnek ami anyagi. Legfontosabb helyen van a kívánatos tennivalók között, a 
hamis önazonosságtudat levetése, amiben az első teendő tudomást szerezni lényegi lényünkről. 
Amíg nincs meg ez az igaz vágy, nincs az a törekvés, hogy az Abszolút Igazság felöl közelítsük 
meg a világot, addig az a sok-sok szellemi kacskaringó és -tévút van, amit az emberi történet 
bejárt és még be fog járni míg világ a világ. Az Abszolút iránti igény abban merül fel, aki nem éri 
be kevesebbel, mint a MINDEN-el. Akinek Nálánál kevesebb is elég, az természetes, hogy lelki 
evolúciós szintjének azon az állomásán keres ahol tart. Az elégíti ki amit fel képes fogni, amit el 
tud fogadni, több nem. Ő ott tart és ha nem kérdez nem szabad összezavarni42. Jó esetben úgy 
járunk mint az az egyetemista, aki óvodásokat próbál beavatni magasabb tudományokba43. A 
MINDEN-tudat nem próbálja összeolvasztani azt ami nem összetartozó44. Nem áltat senkit azzal, 
hogy a személyes és a személytelen egyazon út, vagy, hogy a hívő és az ateista egy ösvényen jár, 
egy irányba tart a belátható megnyilvánulási időben45. 
(11.)   
…ahogy 94 ismert atomból képes felépülni az emberiség által ma ismert teljes univerzum, úgy a 
lényegalkotáshoz sem kell több, mint egy-egy örök, teljes tudású -eredeti hajlékán- boldog és 
egyedi lél, Aki „csupán” mennyiségileg kevesebb a MINDEN-től, Magától Istentől… 
(12.) 

                                                             
42 A Legfelsőbb azért adja a feledést, elsőként a testetöltéskori felejtését a lél valódi kilétének és előző 
létformáinak mibenlétéről, hogy a létforma azonosulni tudjon testi mivoltával és képes legyen az annak 
megfelelő érdekérvényesítésre. Így tudja élni a létének megfelelő életet. Ember ha találkozik egy számára 
érthetetlen-, még idejekorai világnézettel, akkor az általa elfogadott rendszer reakcióját követi.    
43 Miként a világi ismeretekben, úgy a lelki tudományokban is különböző szintek vannak. Mindenkinek az 
a szint a megfelelő-, neki való, ahol tart. Azért olyan színes- és azért van annyi lelki út, hogy akik 
megérettek a szellemi fejlődésre, azok megtalálhassák az érettségi szintjüknek valót. Nyílván akik nem 
keresnek, azoknak nincs mit Isten felajánljon.  
Nem véletlenül született a gondolat, hogy - A szervezetszerűség a lelki élet halála! - hisz amikor előbbre 
való a beilleszkedés, a normalitás fenntartása, akkor megmerevedik egy tan és olyan szintre degradálják a 
szervezet vezetői, amilyen szinten az érdekeik szerint kívánatos tömeg azt elsajátítani, befogadni, kezelni 
képes. Sajnos gyakori, vagy talán inkább általános, hogy a vallási szervezetek vezetői nem híveik üdvére 
törekszenek, hanem a szervezet növekedésére, gazdagodására.   
A hierarchia természetes. Szervezet akkor képes -maga szempontjából- hatékonyan működni, ha a vezető 
eszmény-, gondolat képviselője-, vagy megszemélyesítője maga alá rendeli a szervezet tagjait, adottságok és 
képességek szerint tagozódó felépítésben. Ha követjük a Bizalmas Tanításban felsorolt emberi osztályokat 
(gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) és azok arányait, akkor leképezhető egy szervezet 
természetszerű belső arányossága is. Ha 1 fő az autoriter vezető, akkor legalább 1 milliós szervezetnek 
kéne felállni, hogy a jelen korra érvényes megoszlások természetesek lehessenek. Kb. 9 fős lenne az 
irányító apparátus, kb. 90 a vezető és 999.900 követő. Ehhez képest néhány száz, vagy akár pár ezer hívet 
felsorakoztató vallási szervezetek tömegei működnek, szerintük Isten(ük) dicsőségére. 
A MINDEN-tudat az egyén útja! Gyakorlója „láthatatlan” jó esetben „érintetlen” és amilyen mérvű 
tisztultsági foka olyan mértékű lesz környezetére gyakorolt jobbító kisugárzása. Ha kérdezik 
körültekintően válaszol, ha nem kérdezik hallgat és gyakorolja lelki folyamatát.   
44 A MINDEN-tudat önmagában koherens, a Bizalmas Tanításra épülő rendszere összetartozó. Sem nem 
építkezik másból, sem nem kíván befolyásolni más szellemi rendszert. Minden folyamatnak megvan a 
maga helye, szerepe, hisz ha bármelyik ne nyerné el a Legfelsőbb jóváhagyását, hát az nem létezne! Az, 
hogy melyik tannak mennyi köze van az Abszolút Igazsághoz, az a MINDEN számára inkább csak 
mosolyt fakasztó emberi próbálkozás. Látható, hogy még azok is megtalálják helyüket a világban, akik mit 
sem foglalkoznak Istennel, lél-ek-el, lelki úttal. A jelen kor nem csak a szellemi és erkölcsi hanyatlás ideje, 
de a nézeteltéréseknek is a kora. Ez az Isteni elrendezés, ami tagadható, kétségbe vonható, de ha 
tárgyilagos egy lelki törekvő (be)láthatja.   
45 A végtelen MINDEN-ben teremtett ezen megnyilvánulás léte időben és térben véges. Az itt bolyongó 
lél-ek kikerülve sem jutnak a Legfelsőbbhöz, ha nem Ő a céljuk.   
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…A Gondolkodó46 (emberi osztályba tartozók jellemzői); 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 ős-jászokat As néven is említik, jelentése EGY, miként a MINDEN47… 
(13.) 
…Ami állandó, az örök és nem múlik el soha. Itt a MINDEN-en, a lél-eken kívül egyetlen 
állandóság van és ez a változás48… 
…Az igazság49 … -mint mindig- Isten, a MINDEN kezében van… 
…a MINDEN Egy, nincs Őrajta kívül jó, vagy rossz, szent, vagy gonosz. Tehát ami nemtelen, 
nemjó, az sem független Tőle. A MINDEN-tudatban fel sem merül, hogy a Legfelsőbbön kívül-, 
vagy Őrajta felül álló autoritás bekerüljön a képbe… 

                                                             
46 A ‟gondolkodó‟ emberi osztálynak mára szerény az aránya az emberiség körében, kb. 0,0001% (!) és ez 
sem „vegytiszta” hisz már jóideje (több mint ötezer éve) csak kevert „osztályú” emberek élnek. Szinte 
mindenkiben megtalálható mind a négy jelleg (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) más-más 
arányban. Igen még ha csak nyomokban is, de a gondolkodó jelleg is fellelhető azokban, akik nem csak 
hogy emberformájúak, de embernek is tekinthetőek -ha csak pislákoló- tudatosságuk okán. Tovább 
árnyalja a helyzetet az emberi osztályokon túl a három kötelék aránya, (jó-szeszély-nemjó) az egyénekben. 
Tehát ha valakiben kicsiny gondolkodó jelleg is kimutatható, de az meghatározóan a ‟nemjó‟ és a 
‟szeszély‟-es kötelékkel párosul, még csekélyebb az esély a tisztulásra. A meghatározó osztálybeli 
hovatartozás vele született, míg a kötelékek döntően szerzett és naponta alakított minőségek. A 
‟gondolkodó‟ meghatározottságú emberek körében a legnagyobb a valószínűsége, hogy magasabb szellemi 
síkon értékelje és élje életét, de már a lemondott életrendben és leginkább 60 éves kor felett.       
47 A MINDEN EGY(ség), de ugyancsak egy-egy Felsőbbség tölti be a kettősségek világában, jelen 
teremtettségben azokat a „pozíciókat” melyek nagy rendszerek „felelősei” „irányítói” „gyámolítói”. Ilyen 
pl. minden nemzetség (vérségi együvé tartozás) Istene. Ezek az Istenek nem olyan globális hatókörűek 
mint a természeti jelenségek, vagy fizikai törvényszerűségek, stb. „felelősei” ezért is üdvös az egy 
nemzetséghez tartozók szétszórattatás nélküli léte. Ez az ideális, de jelen korunkban valóságos tartalommal 
töltődött meg az „idea” kifejezés, hisz tényleg csak a képzelet síkján előforduló eszmény, mintakép, tökély, 
magas tökéletesség. Az általános a tökéletlenség. Vérségi kapcsolatok keveredtek, fellazultak, egy 
nemzetségbe tartozók szétszéledtek a világban, de még országokon belül is ritka a kolónia. A „nemzet” 
fogalmi körnek már alig van köze a nemzetséghez és ahogy emberi osztályok, kötelékbeli 
meghatározottságok kevertek, úgy a nemzetek is századok óta keveredő emberi társulások. Az ilyen 
nemzetek Istene éppoly kevert meghatározottságú, mint emberekben az ‟osztály‟ vagy ‟jelleg‟ 
megnyilvánulása. Alig szorul bizonyításra, hogy egy magasabb szintű tiszta meghatározottság (pl. 
‟gondolkodó‟-‟uralkodó‟), társulva magasabbszintű tiszta jelleggel (pl. ‟jó‟-val) értékesebb, mint a kevert. 
Ideálisan! Tökéletlen viszonyok közepette -amilyen a szellemi és erkölcsi hanyatlás időszaka- a hitványabb 
az életrevalóbb, kérdés milyen életre? Butábbra és erkölcstelenebbre! 
A tudatos ember nem testi meghatározottságú, hanem tudati. Nem éri be természeti késztetésű 
ösztönléttel, hanem figyel, tanul, okul és nem a könnyebb utat választja. 
48 A MINDEN-tudatú ember érti az állandóság felsőbbségét, de belátja az örökös változás rendelt létét. 
Úgy viszonyul a változásokhoz, hogy azok kedvezőtlen hatásai nem érintik meg. Elhajlik, mert tudja, hogy 
ami nem hajlik, az törik! Bölcs nem bonyolódik bele a világi nézeteltérésekbe, küzdelmekbe, tudja hogy 
ennek van most a sora. Fennhéjázás nélkül, szinte rejtőzködve él s végzi rendelt kötelességét. Mindig 
tevékeny, eredményre sem vágyva kitartó, tudja hogy az egyhegyűség, EGY irány(á)ba visz. „A vízcsepp 
kivájja a követ”. Nem fohászkodik a mindennapi betevőért, hanem minden nap megteszi amit meg kell-, 
meg lehet tenni, eredménytől független. Számára a munka szórakozás, mert azt végzi amire rendeltetett. 
49 Az ‟igazság‟ is kettős a kettősségek világában; Abszolút vagy relatív/viszonylagos. Komoly lelki törekvő 
megtanulja az élhetőséghez szükséges viszonylagos igazságokat és él is velük, de szellemi eszménye mindig 
az Abszolút, belátva azt is hogy a kettő gyakorta ütközik. A Bizalmas Tanítás Abszolút megállapításokat 
tesz, melyek az általános ember számára vitathatóak, de meg nem kerülhetőek. Aki csak a viszonylagos 
igazságok mentén szervezi életét, az ha előbb nem a „végelszámoláskor” szembesül azzal, hogy elvétette a 
mértéket. Aki kötelességteljesítő érintetlen, az alig vét hibát, mit jóvá kéne tenni. 
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…Isten jóváhagyása nélkül semmi be nem következhet. Ami történik, ami megtörtént, vagy ami 
történni fog, az mind a MINDEN tudtával, beleegyezésével eshet meg50… 
(14.) 
…az érintetlenséget kell megkísérelni követni51 a MINDEN-tudatú embernek.  
Tudás (ismeret), megértés, belátás, követés, megvalósítás és érintetlenség52… 
…A hamis önazonosságtudat53 a lél alapvető gátja - amit a megtestesüléskor kap a MINDEN 
általános elrendezései következtében… 

                                                             
50 Nem az Ő akaratából, hanem a lél-ek vágyai, törekvései, akarata szerint. Persze mivel Tőle semmi nem 
független, így az Ő parányi szerves részei -Akik önálló személyiségek- is a MINDEN részeiként, akár Őt is 
képviselhetnék, de mégsem. 
51 Az ‟érintetlenség‟ nem puszta elhatározás kérdése! Először tudomást kell róla szerezni, mint egyáltalán 
létező fogalomról és semmiképpen nem szabad összekeverni az Ind kultúrkörben használatos 
‟érinthetetlen‟ azaz kaszton kívüliek körével! Majd eszményként kell elfogadni. Akinek nem felel meg, 
annak nincs vele dolga. Akinek dolga van vele, annak gyakorolnia kell magát a Bizalmas Tanítás elveiben. 
52 Az ‟érintetlenség‟ elérésének folyamata: 1. Tudás/ismeret szerzése létezéséről, mibenlétéről, szerepéről, 
céljáról (a MINDEN-tudatról szóló ismeret épp oly kevés emberhez jut el, mint a Bizalmas Tanítás. Az 
általános-, tömegembereknek nincs vele dolga. Akinek nem ez az útja, az inkább csak értetlenül áll(na) 
előtte, vagy összezavarná saját hit/tan/vallási rendszerében. Úgy tartják; -Ha kész a tanítvány, megjelenik a 
Mester! – ha valaki eljutott a lelki evolúciós fejlődés azon pontjára, hogy időszerű számára a találkozás 
ezekkel az ismeretekkel, akkor megadatik. A kereső ember mindenfelé, mindenfélét kutat és ki erre, ki arra 
bukkan, kire ez, kire az talál rá. Semmi nem történik véletlenül. Lehet, hogy valaki azért találkozik egy lelki 
folyamattal, hogy az által erősödjön meg elkötelezettsége az általa addig gyakorolt iránt. Különösen az 
érzelem-pártiak sokszor kacérkodnak nekik nem való, de tetszetős, új(szerű), egzotikus (ritka, szokatlan, 
más hangulatot sugárzó, stb.), számukra különleges lelki folyamat(ok)al. Ha nincs rá érettség/alkalmasság, 
akkor az rendesen kiábrándulással, csalódással jár.) 2. Megértése az eszménynek. Aki érett a MINDEN-
tudatra, vagy az ‟érintetlenség‟ gyakorlására, az megérti mindezek lényegét. „Akinek nem inge, ne vegye 
magára”! Lehet egy „ing” divatos, de akinek nem való, annak nem áll jól, az nem érzi benne jól magát, az 
nem ő, csak megerőszakolása valódi lényének, ami elmúlik. - De akinek „inge” az öltözzön fel! – Akire 
rátalál a MINDEN-tudat, de megijed tőle, fél a kirekesztéstől, nem meri elengedni addigi berögződéseit, az 
nyugodtan tanulmányozgassa aközben míg éli megszokott életét. Mindig vegye elő ha valamiben 
bizonytalan. Ne mindent megoldó „csodaszer”-ként nyúljon hozzá, hanem azzal a bizalommal, hogy 
javára válik. Mondhatni „hittel” forduljon hozzá, megelőlegezve a bizalmat, hogy „akár úgy is lehet” s az 
idő majd igazolja, hogy neki való, vagy csak egy kalandtúra volt s szép emlékként elfér a lelki archívumban. 
Ne feledjük, ami lelki érték, az életről-életre halmozódik, nem vész el (kárba) soha. 3. Belátása a megértett 
tanításnak. Túllépés a hiten, immár tudás alapúvá válik az ismeret. 4. Követése a tanítás ajánlásainak. 
Naponta foglalkozni kell a MINDEN-tudattal kapcsolatos ismeretekkel. Naponta és a lehető legtöbbször 
ismételni kell a „Hari Rám” mantrát. Mellőzni kell a más jellegű információkat; szövegben, hangban, 
képben, társaságban. Gyakorolni kell a szabályozó elveket: tartózkodás a húsevéstől, -bódító-, mámorító 
italoktól, -anyagoktól, -mindenféle nyereségcélú foglalatosságtól, -kicsapongó nemi élettől, stb. 5. 
Megvalósítás akkor következik el, amikor minden mód, minden ajánlás követése automatizmussá válik. 
Már nem kell arra figyelni, hogy „- Jaj most mit tegyek?” Nem kell attól félni, hogy „- Ez most jó, vagy 
nemjó?” Amikor minden magától értetődik. Vannak s mindig lesznek érthetetlennek tűnő benyomások, 
hisz a végtelen világ tágabb kör, mint bárkinek a felfogó képessége, de alapvetően „Nincs új a Nap alatt!” 
és a türelemmel követett, kötelességteljesítő élet elhozza az érintetlenség állapotát annak aki akarja. 
53 Legfontosabb kérdés -és nem csak a lelki életben- a -Ki vagyok én? - Attól, hogy a legfontosabb, attól 
még nem mindenki teszi fel, hisz bizton tudja, hogy ő ember, név szerint X.Y., adott ország állampolgára, 
stb. Azonosítja magát mindenféle megjelölésekkel, besorolásokkal, meghatározásokkal. Napjainkra 
világszerte nő azok száma, akiknek a nemi hovatartozásuk megfogalmazása sem egyszerű, hiába a testi-, 
külsődleges jegyek egyértelműsége. Az identitászavar, a hovatartozási tanácstalanság és/vagy -
bizonytalanság érthető, a nézeteltérések korában élünk. Akit egy körben adott jellemzőkkel, képesítéssel, 
munkával kapcsoltak össze, ugyanabban a közegben ha változott a személy minden „paramétere” akkor is 
annak gondolják, vélik, tartják, amiben megismerték, ahova besorolták. Akitől idegen a ‟változás‟ 
„kényszere” az saját magát is oda sorolja be, ahova látja, hallotta, megszokta. Emberközpontú, test-tudatú 
a modern ember minden megnyilvánulása. Nem kivétel ez alól a vallásos emberek többsége sem!  
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(15.) 
… - Ha a lél oly teljes tudású, miként eshet abba a hibába, hogy ide kerüljön? És ha eredeti 
otthona a lelki világ, ahol nem csak örök, teljes tudású, de boldog is, miért keres más teret 
magának? - a végtelen MINDEN-nek végtelen számú szférája van. Ezek között vannak 
úgynevezett belső-, vagy bizalmas szférák a Legfelsőbb közvetlen környezete, vagy úgymond 
hajléka és számtalan más tere, ahol megnyilvánulások és megnemnyilvánult közegek vannak. A 
MINDEN mindenben benne van, miközben minden a MINDEN-ben nyugszik. Ezt a ‟nyugvás‟ 
kifejezést nem statikus állandóságként, színtelen mozdulatlanságként kell elképzelni, hanem színes 
dinamikus változásként, ami a MINDEN önmagában teljességének része. Ő úgy teljes, hogy 
Benne mindenféle Isteni kedvtelés zajlik. A lél-ek, mivel önálló személyiségek, hiába rendelkeznek 
minőségileg minden Isteni adottsággal és képességgel, vágyaik szerint lehetnek szolgálók és 
lehetnek uraló helyzetre törekvők. Ők látják, tudják a Legfelsőbb Úr pozícióját, de mindaddig 
amíg meg nem hódolnak, vágyaik között ott szerepel az; - Én is szeretnék Isten lenni! - sóhaj, így 
hát időről-időre megkapják a lehetőséget, hogy a MINDEN-en belül, általa, Önmagából teremtett 
megnyilvánulásban tegyenek próbát vágyaik kielégítésére. Azok a lél-ek, amelyek élnek a 
lehetőséggel és a megnyilvánulásban szerzett tapasztalatok okán megtisztulnak és felszabadulnak, 
azok visszakerülnek a lelki világba, annak is a bensőbb szférájába. Amely lél-ek nem haszonnal 
végzik látogatásukat, azok a megnyilvánulás létéig újabb és újabb megtestesülések áldozatai. A 
megnyilvánulás végén, ha nem tisztultak meg külsőbb Isteni szférákban hányódnak, vagy más 
megnyilvánulásba tevődnek át, ahol további tanulmányokat folytathatnak, de a hiányérzetük 
mindig megmarad54… 
…Ha egy törekvő személy elkezdi gyakorolni a lemondást úgy, hogy fokozatosan elhagy világias-, 
anyagi kedvteléseket, megtapasztalhatja, hogy amint megszabadul egy-egy kötődéstől rájön, 
milyen jelentéktelenség volt az míg hódolt neki. Bár ezt csak olyan előrehaladott lelki szinten lehet 
megtapasztalni, amikor néhány alap tudásának már birtokosa az ember. Ilyenek a MINDEN és a 
lél létezése, a lél felsőbbsége az anyaggal szemben, az újabb és újabb életek körfolyamata, a 
visszahatás törvénye (karma)55.  

                                                             
54 Az igaz boldogság, a teljesség érzése csak a MINDEN legbensőbb köreiben érhető el, minden más 
helyen vissza-vissza térő hiányérzetei vannak minden tudattal bíró lénynek és létezésnek. Az örökké 
korlátozott létformák -mint az elemi részecskéktől, az ásványokon, növényeken, állatokon át a tudatlan 
ösztönlény emberig- hiányérzete nem lelki jellegű, számukra boldogság érzetét kelti bárminemű vágyuk 
teljesülésének képzete. Beteljesül a vágyott dolog, azután megszokottá-, természetessé válik és keletkezik 
az újabb hiányérzet. A Legfelsőbb legbensőbb szférájában örök a boldogság, azaz nincs kezdete, tehát 
vége sincs soha.  
55 Ennél többre alig van szükség lelki törekvő számára, hogy biztos úton járjon. Ha visszafelé értékeljük: 1. 
Aki tisztában van azzal, hogy nincs változás következmény nélkül és tudja, hogy semmi nem történik ok 
nélkül, az már nagyot lépett előre. Még szélesebb látókörű aki megértette, hogy jónak jó, nemjónak nemjó, 
szeszélyesnek kiszámíthatatlan következményei lesznek. A részletekben, azok fürkészésében élethosszan 
eltüsténkedhet, de mindent megfejteni lehetetlen, nem is feladata lelki embernek! 2. Az un. reinkarnáció 
ezoterikus/természetfelettit is feltételező érintettségü emberektől már nem teljesen idegen. Sok még a vita, 
de akiben már felmerül, majd tanulmányozza és átgondolja a keletkezés-elmúlás, születés-halál, stb. 
kettősségeket, az aligha talál értelmesebb megközelítést annál, hogy ami megszületik az biztosan meghal és  
ha valami örök, az megszületetlen, tehát vége sincs. 3. Az anyaggal kapcsolatban az emberiség már 
meglehetősen sok ismeretet szerzett, sok természettudományos elméletet állított fel (melyek közül sok 
idővel meg is dőlt!) de hogy az anyagon túli dolgoknak -legyen az képzelet, gondolat, teremtő akarat, stb.- 
mi a viszonya az anyaghoz az nem egyértelmű. Materialista körökben az járja, hogy az anyag bizonyos 
fejlett szervezettségi szintet meghaladva anyag feletti jelenségek létrehozására képes. Adódik a kérdés az 
anyagi megnyilvánulás létrejöttére, annak idejére, -módjára, -forrására és kívánkozik a további válasz is, 
hogy ha már létrejött meddig tart, mi lesz belőle és/vagy azután? Mára elfogadott, hogy anyag és energia 
szoros viszonyban van, anyag tud létrehozni energiát, energia képes anyagi jelenségeket produkálni. A 
legtöbb tudományos elmélet azonban hosszú levezetést követően előbb, vagy utóbb előáll a spontán, a 
mutáció, a kiszámíthatatlan okú/forrású magyarázatokkal. Így hát nem csoda, hogy a komplex 
magyarázatokat kereső lelki törekvő hamar eljut oda, hogy ha anyag nélkül is van valami, akkor a ‟valami‟ 
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Azt is tudni kell, hogy a viszonzás vágya által vezérelt lemondás56 éppolyan kedvezőtlen, mint a 
haszonelvű cselekvés57, legyen az nemes, vagy nemtelen. Nem azért kell tartózkodni kedvezőtlen 
gondolatoktól, -tanoktól, -társaságtól, -környezettől, -létfenntartástól, mert a lél rossz irányba 
változik, hanem azért, hogy a test jó irányba változhasson. A MINDEN-tudat legmagasabb lelki 
megvalósítási szintek egyikeként tartja számon az érintetlenséget. Ez az az állapot, amikor az 
ember mindenfélét cselekszik -természetesen lehetőleg a „jó” jelleg szerint- mindenfelé 
megfordul -a szabályozó elveket gyakorolva- de nem azonosul semmi olyannal, ami a lél anyagi 
befedettségét fokozná. Mindez nem azt jelenti, hogy mindenfélét cselekedni kéne, vagy 
mindenfelé meg kéne fordulni58. Az érintetlen ember a nehézségeket, a megpróbáltatásokat, a testi 
kínokat is úgy éli meg, mint ami nem kelt érzelmi reakciót. Az érintetlenség olyan derűs 
szenvtelenség, ami belátja, hogy változó világban, mindig, minden változik. Tud a testi kínokról, 
de nem engedi hogy a keserűség, vagy a kilátástalanság uralma alá vegye. Végzi kötelességeit és 
nem azonosul semmi kedvezőtlen dologgal. Tőle telhetően követi a szabályozó elveket, melyek; 
tartózkodás a húsevéstől59, gombától60, tojástól61, alkoholtól, más tudatmódosító szerektől62, 

                                                                                                                                                                                              
több, nélküle nincs anyag. 4. Magától értetődőnek látszik, hogy mindennek és mindenkinek kell legyen 
valami lényege, amitől ‟ő‟-, vagy ‟az‟ nem más, hanem ő/az maga. Ez a lényeg, hogy valaki-e, vagy valami 
az szintén erősen vitatott, de a MINDEN-tudat a személyesség mellett áll ki, mert úgy tartja, hogy 
mindennek és mindenkinek kell legyen olyan lényege, ami több mint gondolat, energia, vagy más 
természetfeletti fogalmi meghatározás és annak is kell legyen nem csak oka, de forrása is. Forrás/ok nélkül 
nincs semmi. 5. Szerencsére az „Isten” fogalom nem ismeretlen az emberi történetben, hol névvel, hol 
megnevezés nélkül, hol sokságban, hogy EGY-ségben, de ahhoz hogy valaki ténylegesen elinduljon a lelki 
úton a lehetőséget meg kell előlegezni létezésének – kivéve a személytelen hit alapon nyugvó tanokban, 
ahol az emberi élet legmagasabb szintű rendező elve az iskolánként eltérő, bár hasonló jellegű erkölcs. 
56 Sokszor esik szó világi- és lelki témákban egyaránt a ‟szeretet‟-ről, mint fogalom, de tartalmilag sokan 
sokféleképpen értik. A MINDEN-tudat a ‟szeretet‟-et egy időben teljesülő hármassággal írja le. Szeretet = 
elvárásnélküliség + adás + részrehajlásnélküliség. Mikor ez nem teljesül, akkor nem beszélhetünk 
szeretetről, hanem valamilyen más viszonyrendszer áll fenn, amit tévesen mondanak szeretetnek! Ha a 
MINDEN-tudat szeretet-fogalmát követve tekintünk a ‟lemondás‟ kérdésére, magától értetődik, hogy 
bármiről lemondani is csak úgy üdvös, ha ahhoz nem fűződik eredményvágy, elvárás. Ez is a MINDEN-
tudat egyik sajátossága, hogy az előbb meghatározott szeretet-fogalom meglétét tételezi fel lelki törekvő 
esetében, annak gondolatokhoz, cselekedetekhez kapcsolódó viszonya során. Számtalan iskola várja el a 
tanítványoktól a különböző lemondásokat, vagy tartózkodást, önmegtartóztatás végzését. Mindnek más a 
nézete ezzel kapcsolatban, de hamar látni, hogy valamifajta elvárás kötődik a regulához, márpedig ahol 
felmerül az elvárás, ott szeretetről akkor sem beszélhetünk, ha az a tanrendszer örökkön azt harsogja!  
Biztos, hogy sok olyan mindennapos emberi viszonyulás, tett, elvárás van amiről hamar be lehet látni, 
hogy jobb volna elkerülni. Ne az általános-, tömeg-emberekből induljunk ki, velük nincs dolga a magasabb 
szintű lelki folyamatoknak. Nincsenek kirekesztve, de az első lépés mindig a tanulóé. Ha nincs kérdés, 
akkor ott a hallgatás ideje. Ha van kérdés, akkor érdemes kipuhatolni azt, hogy mi motiválja a kérdés 
feltevőjét. Puszta kíváncsiság, provokáció, magamutogató kivagyiság? Ha a kérdező már határozott 
elkötelezettségű, akkor annak a folyamatnak a képviselőihez, tanításaihoz kell irányítani. Felesleges 
bevezetni olyan ismeretekbe, ami összezavarja. Nem kell mindig mindenkinek megfelelni, mindig 
mindenki számára kielégítő választ adni! Aki elvárásalapú-, vagy viszonosságalapú kultúrkörben nőtt fel -
ahogy legtöbbünk- annál elég reménytelen a „mélyvízzel” kezdeni. Van akinek segít az úszástanulásban a 
mélyvízbe vettetés, de nem ritka aki az átélt megrázkódtatás hatására sosem fog megtanulni úszni, sőt 
víziszonya lesz! 
57 A haszonelvű cselekvés lelki fejlődés szempontjából hasonlatos az elvárással végzett lemondáshoz. 
58 A lehetőség nem szükségszerűség. Attól hogy „mindent” szabad, nincs előírva sehol, hogy azt meg is 
kell tenni! Ha elfogadjuk, hogy a lél minőségileg mindenben megegyezik a Legfelsőbbel, akkor azt is 
követni kell, hogy lemondásban is Ő a legnagyobb, nem az aszkéták, a jógik, az önsanyargatók, stb.!  
59 Húst miért ne? 1. „Amit eszel azzá leszel!” - kiterjesztve, amilyen információkat visz be az ember a 
táplálékkal a szervezetébe, azok fogják uralni. 2. A „Ne ölj!” parancs minden élőre vonatkozik, lénytől-, 
felekezettől függetlenül. 3. Amikor nem szükségszerű a hús fogyasztása, olyankor „Minek a‟?” Évezredek 
óta, generációkon át, sok-sok millió ember igazolta, hogy a hús fogyasztása nem szükséges ember számára. 
Évezredeken óta megtapasztalható, hogy a hús étkezési célú biztosítása, előállítása, feldolgozása, 
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dohányzástól63, serkentő anyagoktól (mint pl. a koffein)64, szerencsejátéktól65, házasságon kívüli 
nemi élettől, (házasságon belül is csak gyermeknemzés céljából gyakorolja)66. Tudja, hogy a jó-

                                                                                                                                                                                              
fogyasztása végtelenül sok bajjal, kárral jár állatra, emberre, környezetre egyaránt. A húsfogyasztás a ‟jó‟ 
erkölcsbe ütközik…   
60 Gombát miért ne? A gomba Nap-tól elzárva, korhadékokon él a sötétben. Meghatározó kötőereje a 
‟nemjó‟. Nagyon hasznos lebontó szervezetek, de nem ajánlott lelki embernek fogyasztásra. 
61 Tojást miért ne? A tojás potenciális állat. Ugyan ki még nem fejlődött, de már hordozza az állati 
információkat. A meg nem termékenyített tojás sem mentes az állati információktól. 
62 Alkoholt, tudatmódosítót miért ne? Alapvetően mindegyik méreg. Kedélyváltoztató hatásuk -kinél 
milyen irányba! Van aki feloldódik, van aki mások-, vagy maga ellen fordul- következtében csökkenti 
és/vagy kizárja a tudatos létet. A MINDEN-tudat alapeszménye és alapelve a tudatosság! Aki más 
eszmények, más elvek szerint kíván élni annak nem ez az útja! 
63 Dohányzás miért nem? A nikotin méreg. Mindegyik dohánytermék függőséget okoz. Ha az anyag kerül a 
lél fölé, ha a testtudat-, a testi öröm kerül a lelki eszmények fölé, akkor ott nincs lelki élet. 
64 Serkentők miért nem? Mert tudatosan élő szellemi embernek nincs rá szüksége, miközben függőséget 
okoznak. Lásd még a ‟dohányzásnál‟.  
65 Szerencsejáték miért nem? A MINDEN-tudat szeretet elvű! A ‟szeretet‟-fogalom első meghatározója az 
elvárásnélküliség – második az adás és nem a kapás! A szerencsejátékos elvárja a szerencsét, kapni/nyerni 
szeretne, miközben a játék függővé tesz.  
Szerencsejáték az általánosan elfogadottak mellett mindenféle biztosítás (beteg, nyugdíj, ingatlan, 
gépjármű, stb.) , tőzsde, kötvény, befektetés, stb. Lelki ember nem él velük, akik élnek vele nem a lelki 
fejlődés útján járnak.  
66 A MINDEN-tudat nem törekszik az anyagi jólét elemzésére, megelégszik a lelki vonatkozások 
felmutatásával és az Abszolút Igazság Bizalmas Tanításban kinyilatkozott elemeinek lelki gyakorlatba 
történő beillesztésével.  
Elöljáróban: a lél nem szaporodik, sem az anyagi megnyilvánulásban, sem a lelki világban!  
Földi világunkba került lél-ek száma gyakorlatilag állandó, ennek egyik „tudományos” igazolása pl. a 
fizikából ismert anyagmegmaradás törvénye is. Végtelen sok átalakulás, átrendeződés van, a rendelkezésre 
álló „készlet” mégis stabil.  
Ha tehát a lél nem szaporodik, értelemszerűen nemi életet sem él s mégis teljes életet képes élni, ráadásul 
nem ideig óráig (értsd: pár évtizedig) hanem örökké. Ahogy a lél a lényeg és nem annak anyagi burka a test, 
úgy a fajfenntartást célzó szaporodás magasabb rendű, mint a nemzéssel járó mellékkörülmények. A 
„mellékkörülmény” mindazon járulékosság aminek megnyilvánulása a nemi késztetés és a nemi aktus.  
Az ösztönlények párzási időszakban mindent elkövetnek a szaporodás előmozdítása érdekében, aminek 
gyakorlati megnyilvánulása a nemzés. Az állatok párzási időszakon kívül nem élnek nemi életet! A 
„legnagyobb állat” a magasabbrendűnek tartott ember ha kell, ha nem nemi életet akar élni.  
A fajfenntartás elengedhetetlen része a szaporulatot eredményező párosodás. Ez így természetes. Az 
anyagi kettősség a lelki egység felé tör. Hím- és nőivarú egyesül. Az eredmény az Egy-ség fele; rendesen 
hímivarú-, vagy nőivarú utód. De sem a túlnépesedés, sem a nemi aktusok gyakoriságának fokozása lelki 
ember számára nem cél! Jézus-követő keresztes hívek nem érvelnek Mesterük nemi élettől tartózkodó 
példája mellett! Mely tartózkodás úgy nem igazolható, mint az, hogy Jézus házasságban élt és 
gyermek(eket) nemzett. (!?) Lelki törekvő számára a nemi élet TILOS – és lelki törekvő számára a 
szabályozott-, áldozat- és felelősségvállaló nemi élet KÖTELEZŐ! (Azisnemis) 
A gyermekáldást kerülő nemi aktusok öncélú-, számító érzékkielégítések! Egy merő függőség. A 
fogamzásgátlás megtermékenyülést gátló beavatkozásai felelősségvállalás nélküli, kihasználás alapú 
erkölcstelen tettek. (Ne feledjük, a relatív emberi normák általában nem esnek egybe az Abszolút pl. 
erkölcsi normával!) A megtermékenyülést követő beavatkozások minden fajtája gyilkosság, hisz a 
megtermékenyülés során a lél-t hordozó hímivarsejt petesejtbe jutásával az élőlény létezésének feltétele 
bekövetkezett. A sejtosztódás meggátlása, az embrió elpusztítása gyilkosság. A „-Ne ölj!” parancs 
mindenkire érvényes Abszolút Igazság, vallási felekezettől függetlenül s még az ateistákra is. 
A négy emberi életszakaszban háromban nem ajánlott a nemi élet (tanuló, visszavonult, lemondott) a 
házas időszak pedig annak megélési lehetősége. Két gyermek nemzésénél és azok felnevelésénél több ez 
irányú tett testtudatos, hamis önazonosságtudaton alapuló ösztöntevékenység, vagy maga a tudatlanság, 
ami méltatlan őszinte lelki törekvőhöz. Az általános tömegember saját felelősségére azt cselekszik amit 
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szeszély-nemjó hármasságból a szenvtelenség a szeszély67 tudatos ellenlábasa, a szabályozó elvek 
követése pedig a szeszély és a nemjó erők pusztítója. De arról is tudatos, hogy mindezek a 
hatások csak a testet érik annak durva- és a finom jellegeit68. 
(16.) 
…A MINDEN-tudatú ember tudja -még ha gyakorta nem is érti, nem is látja be igazán, mégis 
tudja69- hogy a MINDEN-től semmi nem független, nincs Isten hátamögött70… 
(17.) 
…Aki tudatos a MINDEN-ről, a lél-ről, a megnyilvánulás átmenetiségéről, az anyagi létformák 
mulandóságáról, az újabb és újabb testcserékről, a visszahatások törvényéről, az képes elindulni a 
felszabadulás útján. Még ha minderről nem is rendelkezik megvalósítással -ahogy alig akad ember- 
akkor is belátható, hogy az ilyen személy a „jó” útjára lépett. „Jó” az ami Isten felé visz, „nemjó” 
ami hátráltat az Isten felé való haladásban, illetve azzal ellentétes irányba hajt, „szeszély” a „jó” és 
a „nemjó” közötti tévelygés és ez az általános. Gyakorta vetik fel a ~ „…mindenki az én utamat 
járja…” - Isteni szólamot, amit durván úgy fordítanak ki, hogy -szinte- mindegy, hogy ki milyen 
módon közelíti meg Istent, végül mindenki Őhozzá jut. Mosolyogni való, hogy még személytelen 
alapokon nyugvó iskolák követőinél is felmerül ez a leegyszerűsítés, ahol Isten még fogalmilag 
sem ismert. Annyi igaz, hogy Istentől függetlenül nem történik semmi, tehát nincs olyan út, ami 
Tőle független volna. Ennek szellemében valóban minden út az Övé. De merre kacskaringóznak 
ezek az utak és mennyi ideig-, hány millió születésig tartanak? Valóban mindegy? A lényeglátó 
bölcs tudja, hogy a lél sorsa nem az, hogy mindent kipróbáljon… 
…A MINDEN-tudat ismerői nem térítenek, nem szállnak vitába más folyamatok követőivel, 
mert követik Balarám tanítását „…107. aki tudás birtokosa - ne zavarjon célvágyót…” -majd 
később- „…110. teljes való ismerője - nemtudókat nem zavar…”. 
… Hogyan viselkedik az aki tudatos arról, hogy semmi nem független a MINDEN-től? Balsorsot 
nem felez, örömöt nem dupláz. Úgy visel mindent, ahogy azt az elrendezések kiváltják71… 

                                                                                                                                                                                              
akar -neki is- szabad akarat van. Látjuk következményeit. Persze az anyagba bonyolódott ember esetleg ha 
az okozatokat észleli, az okokat nem érti, nem is keresi.       
67 A szeszély, vagy más néven szenvedély -többek között- rokon-, vagy ellenszenv, a szenvtelenség, 
mentesség a szenvedély-késztetésektől. 
68 Durva jellegek: a szilárd-, folyékony-, légnemű-, rezgés-szintű és a tér szerkezetű alkotóelemek. Finom 
jellegek: az érzék(ek) és maga az érzékelés, az értelem, vagy értelmező képesség (intelligencia), valamint a 
hamis/téves önazonosságtudat (test-tudat).   
69 Valamiről tudni nem azt jelenti, hogy annak minden részét ismeri a ‟tudó‟, nem hogy átlátja és érti 
minden mozzanatát, de több mint a hit, ami a lehetőséget előlegezi meg, hogy „Akár úgy is lehet” – 
legtöbb embernek fogalma nincs mindennaposan használt eszközeinek működéséről, de mégsem hit 
alapon kapcsol be számítógépet, TV-t, indít el autót, tudja hogy azok végzik amire készültek.  
70 „Isten háta mögött” – annyit jelentene, hogy a MINDEN nem tud róla, de mivel minden Őbenne van, 
Ő mindent áthat, így Ő mindenről tudatos. Közvetlenül szinte soha nem avatkozik be, de Mindátható 
személytelen energiája révén ott van minden lél mellett, ott minden történésben, minden természeti 
jelenségben, elrendezésben, hisz ha nem is Ő a közvetlen Teremtő, a szerkesztő Ő Maga.  
71 Az Isteni elrendezésekre való ráhagyatkozás nem tudatlan sodródás! Tudatos, tevékeny és 
kötelességteljesítő életvezetés. Az ilyen személy első életszakaszában tanul. A szerencsések olyan családba 
születnek, ahol nem csak az általános ismereteket és normákat kapják meg, hanem felelős szülői 
életvezetés példája közepette szocializálódhatnak. Látják, hogy a szülők derűsek, szorgalmasak, tisztán 
laknak, tisztán élnek, tiszta ételeket készítenek és fogyasztanak, tiszta szavak hagyják el szájukat, munkán 
kívüli életükben hasonló személyekkel társulnak, nem követik a tömeg-normát, stb. Családos életszakaszt 
nem halogat. Nem állít fel követelményeket egzisztenciális körülményekkel kapcsolatban. Ha keresése 
őszinte bárhol összesodródhat a hozzá méltó társsal, akivel 20-30 éves kora között családot alapít és 
vállalja két lél segítését, két gyermek fölnevelésével. Mind eközben megkeresve az alkalmasságának 
megfelelő munkát, alázattal dolgozik. Nem tör többre, mint mire érdemes. Az anyagi viszonyok 
kezeléséhez szükséges ismereteken túl keresi meg a számára megfelelő lelki tanítást és úgy szakít időt 
annak tanulmányozására, a hogy senkit és semmit nem foszt meg magától. Számtalan idő-múlató 
tevékenység helyett értelmes tanulmányokat folytat, hogy megértse helyzetét, derűsen legyen képes viselni 
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(18.) 
…Visszatérő alapvetés a lél és a MINDEN hasonlatossága. Ennek szellemében belátható, hogy 
ha köztük „csak” mennyiségi különbség van, akkor a lényegi lény éppolyan teljes tudással 
rendelkezik, mint a MINDEN Maga. Ezt a teljes tudást befedő anyagi ködfátyol okozza; a téves 
látást, a kellő megkülönböztetőképesség hiánya. Márpedig tiszta elme nélkül csak ködben 
tapogatózik a lény… 
(19.) 
Minden lél-nek, mint lényegi lénynek -a MINDEN-hez hasonlatosan- két alapsajátossága van; 1. 
Ő egy személyes Valaki és 2. ezen személynek a személytelen kisugárzása, -energiája. Az 
alapsajátosságok nem cserélhetőek fel! Energia sosem képes megszemélyesülni, de ugyanakkor a 
lényegi lény személyessége sincs kisugárzás nélkül. A lél személyes voltának van szándéka, vágya, 
gondolata, akarata, stb. és Annak van személytelen kisugárzása. Az Ő kisugárzásának energiája 
pedig képes mozgásba hozni és mozgásban tartani jelenségeket, folyamatokat72. Ő az örök 
mozgató. Amikor megnyilvánulásba kerül, akkor annak elemi- és ‟rész-egész‟ alkotóelemeit 
mozgatja, de eközben éppúgy nem változik, miként a MINDEN a megnyilvánulások és 
megnemnyilvánulások örök folyamatában. Ez a legfőbb ‟azisnemis‟ - örök változásban van, mégis 
változatlan! A lél tökéletesen lelki, neki semmilyen anyagi jellemzője nincs. Ha ide -vagy bármely 
más megnyilvánulásba- látogat, érintetlenül érkezik és érintetlenül távozik73. Ami a körülményeket 
meghatározza az a MINDEN akarata, ami az Isteni elrendezések formájában valósul meg. Ezt az 
Isteni elrendezést a jelen világban természeti törvényekként is ismerhetjük, de ide tartozik a hatás-
ellenhatás-, vagy a visszahatások (karma) törvénye is. Ő -mármint a MINDEN- alkotta(-ja 
folyamatosan, hisz Ő bárhol, bármikor bármit megtehet!) a szabályokat, szabályszerűségeket, 
mozgástereket, szabadságfokokat és korlátokat. Egy-egy lél a lényege egy-egy szabad elektronnak, 
minden egyes fotonnak („fény-hordozó” elemi részecskének), egy-egy protonnak, vagy -
neutronnak, de éppígy mint ‟rész-egész‟ mibenlétnek, minden egyes atomnak is. (Rész-egész = 
egy magasabb szervezettség, önálló egyedi sajátosságokkal. Ide sorolható egy-egy létforma 
egyediségekénti ‟rész-egész‟ volta, de az azt az anyagi létformát felépítő egyes szerveket, mint 
‟rész-egész‟, vagy azok molekulái, mint ‟rész-egész‟, egészen azok ‟rész-egész‟ atomjaiig. Az 
azonos ‟rész-egész‟-ek az esetek jellemző többségében felcserélhetőek a magasabban szervezett 
‟rész-egész‟-ekben – lásd akár a szervátültetéseket, de elmehetünk akár egy nemzet -mint ‟rész-
egész‟- tagjainak felcserélhetőségéig is!). Gyakorta- és különféle szellemi iskolákban hangzik el: 
„amint fent, úgy lent” (jellemzően Hermész Triszmegisztosznak tulajdonítva a gondolatot) ami a 
MINDEN-tudat „olvasatában” úgy hangzik; amint fent, úgy lent – vagy nem!74 Abban legtöbb 
tanrendszer közös álláspontra helyezkedett, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek – értsd: az Ő 
Mindenhatóságát ugyan mi korlátozná? Ugyanakkor van olyan kegyes hogy olyan általános 

                                                                                                                                                                                              
sorsát. A harmadik életszakasz visszavonulását körültekintően hajtja végre. Sosincs „-Most azonnal!” 
kényszer. Sérülésmentesen megoldható a fokozatos leválás az előző ~ 50 évről. Férfiak számára nem kell 
félni a lemondott életszakasztól, legtöbben meg sem élik! Majd új életben beérhet az előző tisztulás 
eredménye egy alkalmasabb helyen, jobb családban, segítőbb közegben. De erre várni aligha van türelem, 
vagy józan belátás, ezért is szerencsés megismerkedni az érintetlenség rendjével és azt segítségül hívni a 
lelki törekvések gyakorlása során. 
72 Olyan mértékben, amilyen arányban viszonyul egymáshoz a MINDEN és a lél. 
73 A lél maga nem „szennyeződik” de mivel nem engedett még el minden anyagi típusú vágyat, szándékot, 
akaratot, ezért az elrendezések teszik lehetővé az újabb megtestesülést. Ez nem érdem, nem jutalom, ez a 
lél személyes vágya és a hozott-, ill. hátrahagyott kötelezettségek eredménye. 
74 Ez nem szkeptikus irónia, pusztán annak a ténynek a belátása, hogy a ‟fent‟ végtelen, míg a ‟lent‟ véges, 
márpedig végesbe nem fér végtelen, tehát a ‟fent‟ több. Miközben az a ‟fent‟ ami nem a MINDEN 
bensőbb szférája, hanem egy külső szférában átmenetileg létező megnyilvánulás, akkor az akár olyan is 
lehet, mint ez a ‟lent‟. Olyan, de ahogy két egypetéjű iker szinte tökéletesen hasonló, mégis két önálló lény 
és személyiség. De említhető a klónozás is, amikor anyagi értelemben tökéletes másolatok készíthetőek, de 
mivel minden létezés alkotó elemeinek és rész-egészének lényegi lényei mások, Akik mást hoznak előző 
létezéseikből és más szinten vannak a látszólag hasonló megnyilvánulási formában, -testben. 



21 

 

szabályrendszereket tart fenn a teremtettség egy-egy terében és idejében, amit a lények 
állandóként tekinthetnek75. Természetesen a lényeglátók mindezen dolgok ágán-bogán 
keresztüllátva mindig, mindent a helyére tudnak tenni és képesek azokat ott is kezelni76. Az 
állandóságban látott változékonyság -azisnemis- nem befolyásolja a tiszta tudást. Tudás, megértés, 
belátás, megvalósítás. Látás alatt természetesen nem csak a fényjelenségen alapuló információkat, 
ingereket és azok érzékelését, majd értelmezését kell érteni. A szemmel nem látható-, sőt a többi 
érzékszervvel nem érzékelhető világról is van képzete, képe az embernek. E szellemvilág azonban 
a MINDEN-tudat követői számára érdektelen77. Miként a szabályozó elvek követőit mit sem 
befolyásolják az elveket nem ismerők, vagy az azokat nem követők szokásai. Az érintetlenség 
állapotában az érzékeken túli éppúgy nem érdemes figyelemre, mint az érzékszervek felfogta 
ingerek. Velük, de nélkülük78. A magasabb- és szellemi lényeket is tisztelve bár, de velük nem 
barátkozva. A MINDEN-tudatú ember számára a Legfelsőbbre való figyelem egyhegyűségét nem 
befolyásolják más közbenjárók és különösen nem a földhözragadt szellemlények incselkedései.  
(- Kiket „ragadnak” el „gonosz” homályos intrikusok? - Azokat, akik figyelmükkel, leginkább 
pedig vonzalmukkal tüntetik ki őket. Az érdektelenekkel hiába gáncsoskodnak. Legkivált azokkal, 
akiknek minden figyelmét a Legfelsőbb tölti ki.) A lényeg minden létformában ugyanaz, még ha 
megnyilvánulásuk, ható- és hatáskörük milliárdnyi féle is. Ugyanolyan lél a lényege egy elemi 
részecskének, mint egy nagyhatalmú Istenségnek. Az elrendezések, a lelki fejlettségi szint, a 
hozott visszahatások, a le nem törlesztett előző létbéli tartozások szerint kerül ki-ki más és más 
létformába. - Ha a lél örökké változatlan, hogyan lehet más és más létformában? - a MINDEN 
végtelen sok szférájában a lél-ek végtelen sok hatást élnek át. Egyetlen hatás nem múlik el 
ellenhatás nélkül. Különösen nagy hatásúak a lél egyéni vágyai. A megkötő hatások -legyenek 
azok durva fizikai szintűek, vagy akár csak gondolati síkon is- kötöttséget eredményeznek. A lét 
és a létformák e kötöttségektől való megszabadulás lehetőségét célozzák. Egy bizonyos, hogy 
tudás nélkül csak a nemtudás szintjéig lehet eljutni. Az ilyen lét a végtelen sok létezés hatása alatt 
görnyed és az Isteni elrendezések hánytatásaiban való bolyongáshoz vezet míg világ a világ. A 
lényeglátók túllépnek már ebben az életükben a nemtudás völgyén és a léttisztítással még lényegi 
lényük -a lél- Isteni erejét is maguk mellett tudhatják törekvéseik során79. 
(20.) 
…A nagy világkorszakokban eltérések vannak. Természetes, hogy egy arany korban mások a 
követendő elvek és eszmények, mint a vaskorban. Komoly azisnemis dilemma merül fel! Ha a 
jelen kor a MINDEN által úgy van elrendelve és elrendezve, hogy szellemi és erkölcsi hanyatlás 
az emberiség sorsa, akkor mindaz ami ezt segíti „Istenes” és ami azzal ellenkező az „Isten-telen”? 
Az egyén mozgástere szinte korlátlan. A szabad akarat révén ki-ki dönthet, de hogyan döntsön? 
Szálljon szembe a Kali juga szélmalmaival? Megtehető, de -szinte- biztos a végeredmény. Egyén 
szintjén bármi megtörténhet, csoport és/vagy emberiség szinten csak a hanyatlás folyhat tovább. 
A szélesedő erkölcsi válság természetes. Az elmúlt ötezer évben hiába történtek próbálkozások 
sok-sok vallás-, erkölcsi tanrend-, társadalmi berendezkedés keretében a „jobbításra” hiába. 
Istennel szembemenni értelmetlen, hívő emberek számára érthetetlen80. Hány mélyen vallásos 

                                                             
75 Univerzumunk általunk lakott Galaxisának Naprendszerében a Földön az elrendezések állandónak 
tekinthetőek, különösen néhány emberöltő vonatkozásában.  
76 A ‟lényeglátók‟ már sok-sok magasan fejlett létet éltek meg és ha az eltávozáskor ugyan törlődik is azon 
életben szerzett anyagi információ, maradnak olyan nyomok, amelyek többre teszik képessé az ilyen 
személy(eke)t. Ők olyan fokon tudatosak a lényegről, hogy -ha nem is szemmel, de- látják. 
77 Igaz lelki törekvőknek nincs dolga a szellemlényekkel. Nem általuk, vagy azok közbenjárásával kívánnak 
előbbre jutni a tisztulás útján. 
78 Amire nincs fogadókészség, azzal kellően elkötelezett és már megfelelően tisztogatott lelki törekvő úgy 
képes együtt élni, hogy nincs rá hatással.  
79 Amilyen fokú-, mértékű a tisztulás, olyan mértékben képes felszínre jutni a lél Isteni tudása, képessége. 
80 Az igazi hívők a MINDEN-tudatúakhoz hasonlóan nem hadakoznak az elrendezések ellen. Nem 
kívánnak többet, mint ami megadatik. Köznyelvileg: élhetetlenek, de nem keverendők a léha lustákkal!   
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ember hirdeti a „jóisten” igéjét s követi a „gonoszt”81. Valami itt nincs rendben. Lehet hogy 
rosszak a meglátások, hibásak a szellemi alapok? Igen, azok. Nem kell több bizonyíték, mint az 
elmúlt öt évezred oktalan hiábavalósága82. - De ha ez így van, akkor nincs más csak az 
önpusztítás? Nemtudók számára így, vagy úgy nincs más út. Akinek nincs ismerete az Abszolút 
Igazságról, különösen akik azt még kétségbe is vonják, mint egyáltalán létezőt, azok beteljesítik a 
hanyatló emberiség sorsát. És számukra nincs hova. Hogy lenne, ha nem is tudnak róla? - Az 
egyszeri halál nem végállomás83. A magasabb születés nem végállomás84. A mennyei szférákból is 
visszafelé vezet az út ide -vagy más megnyilvánulásba- és nem Istenhez. A derűs szkeptikus85 
mondhatja; - Hát ha minden Istenben van, akkor minek is kéne nekünk bárhova is eljutni? - 
Lelkük rajta és ez így is van. Az ő lényegi lényük -is- itt folytatja még sok-sok születésen át, újabb 
és újabb anyagi létformában86… 
…a MINDEN a lél testelhagyásakor „törli az anyagi memóriát”87. És ezt a feledést Isteni 
kegyként teszi, nem büntetésből88, de a lél a rendezetlen számlát is megkapja s megfizeti89. 
(21.) 

                                                             
81 A „jóisten” az adott vallási kör értékrendje szerinti „jó”-t képviselő felsőbbség, míg a „gonosz” 
gyakorlatilag az előbbi ellenpólusa. A MINDEN-tudat a jót ‟jó‟-nak -Isten / a Legfelsőbb / a MINDN 
felé vivőnek- míg a gonoszt „nemjó”-nak – Istentől / a Legfelsőbbtől / a MINDEN-től el-felé vivőként 
kezeli. Önmagában a mindennapi-, de szószéki közbeszédben is koptatott „jóisten” értelmetlen, mert Isten 
EGY, aki egyben jó is és gonosz is. Hogyan képes Isten Önmagától el-fele vinni (amikor gonosz)? Az 
azisnemis szellemében gonosz is meg nem is, mindazzal egyidőben pedig jó is.   
82 A hivatkozott ötezer év tételes értékelése helyett tekintsünk az eredményre, nézzünk körül ma. Hová 
tűnt az évezredek vívmányainak köszönhetően a félelemnélküliség, az Isteni -de akár csak a Jézusi- 
szeretet, hová az együttérzés, stb. stb. Sosem volt. 
83 Az ember lényegi lénye -megegyezően minden élő lényegével- új és új létformát vesz magára, -kap, -
érdemel ki. Igen „vesz magára” mert közrejátszik a lél szándéka, vágya is. „Kap” mert az elrendezések alól 
nincs kibúvó. És „érdemel” mert személyes akaratát is felülírja lelki evolúciós fejlettségi szintje és az előző 
életekből hozott törlesztendő adósságok halmaza.   
84 A magasabb születésből vissza, lefelé vezet az út nem tovább fölfele. A „magasabb” alatt jelen esetben 
értsd: a Földinél felsőbb létezés, anyagi feletti szféra. Ott addig tartózkodik a teljesen meg nem tisztult lél, 
amíg érdemei tartanak. Mivel azonban nem mentesült az uralmi vágytól, ezért újra alázuhan, hogy 
folytathassa tanulmányait, vezekléseit. 
85 A szkeptikus abban hisz, hogy nincs hit, miközben szilárdan meg van győződve önmaga mindeneket 
tagadó hitéről. 
86 A létformák rendesen alacsonyabb felől a fejlettebben felé haladnak, de mint mindenben ebben sem 
zárhatóak ki a vargabetűk és olyan tréfái is vannak az elrendezéseknek, amikor ember-lét után alacsonyabb 
szint jut, amit rendben leélve -természetes rendjét kitöltve annak a létformának- újra emberi lét következik.  
87 Az „anyagi memória” alatt értsd: azokat a tárgyi készségeket, képességeket és ismereteket, amit adott 
életben a lény megszerzett. Törlődnek, de néha nem maradéktalanul. Visszamaradhatnak un. ‟vele-
született‟ képességek, amit abban az életében érthetetlenül és minden természettudományos magyarázat 
nélkül tud a lény. De ilyen „maradványok” akár az állati létből visszamaradt beidegződések is, amikor 
emberen állatias viselkedési formák- és módok figyelhetőek meg. 
88 Az életről-életre történő felejtés valóban Isteni áldás, hisz akár csak egy élet behatásainak meghagyása 
esetén -legkevesebb tudathasadásos lesz az ember- összezavarodik jelen- és előző élet minden kihívásának 
együttes hatásától, azok keveredésétől. Ilyenek a pszichológiai esetet képező többszemélyiségűek is. 
89 Az erkölcs nem véletlenül alakult ki az emberiség körében -ami állatoknál nemigen figyelhető meg- az 
Isteni elrendezés -miként egyénnél a lelkiismeret, úgy- közösségi szinten kinek-kinek megértési szintjén 
igyekszik mérsékelni a ‟nemjó‟ tetteket, viselkedéseket. Csoportszinten ez egyúttal egyfajta 
konfliktusmentes együttélést segítő szabályozó is. Minél kevesebb a hiba, minél ritkább az összeütközés, 
annál harmonikusabb az élet. Ahol a relatív erkölcs távol esik az Abszolút értékektől, ott komolyabb 
törlesztenivalók maradnak következő életre, ahol közeli a két értékrend és azt követik is, ott az egyének 
kevesebb adóssággal öltenek újabb testet. 
A MINDEN-tudat gyakorlóinak azért is nagy figyelmet kell fordítani a helyes társasággal/társulással való 
együttélésre, mert a visszahúzó közösségben hiábavaló volna magasabb szellemiséget követni, hisz örökös 
konfliktusforrás volna. Mindenki részéről hibák halmozása lenne, ami senkinek nem válik javára.   
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Sok emberi- és teológiai bírálat éri a Kuru mezei csata megtörténtét90. Ez természetes azok  
részéről akik nincsenek tisztában a MINDEN-el. (De így legalább érthető számukra, hogy miért is 
nem volt megelégedve a lél -kinek-kinek saját lényegi lénye- Isten közelében. Kritizálva és ferde 
szemmel tekintettek az Úrra, így hát Ő kegyesen időről időre megteremti számukra a „játszóteret” 
hogy próbálkozzanak kedvükre az uralkodással).  Isten harcra is buzdított (Avatár Krisna 
személyében) és el is tanácsolt a küzdelemtől (Avatár Balarám személyében) Ugyanaz, ugyanott 
kétféleképen. Azisnemis. E kettősségek világában mindig két út van „jó” és „nemjó” de mivel az 
Isteni elrendezéseken túl meghatározó szerep jut az itt lévő lél-ek uralkodási vágyának is, ezért a 
„szeszély” mint tévelygés -a jó és a nemjó között- mint a keresés, a bizonytalanság, a 
tanácstalanság és nem utolsó sorban az esendőség éppúgy jelen van. A Legfelsőbb minden 
kívánságot teljesít91. A különböző lelki evolúciós fejlettségi szinten álló létformák -különöst az 
emberek- olyan pontra jutottak a Kali juga beköszöntekor92, ami leginkább megosztottság, nem 
hogy csak kettéosztás… 
(22.)  
Ahogy a MINDEN sem nem jó, sem nem gonosz -miközben ‟jó‟ is és ‟gonosz‟ is!- (azisnemis) 
úgy a lél sem gonoszságból, vagy bármilyen alantas szándékból hat a törekvőre93. A nemcselekvő 
lél személyes hatása annak függvényében képes megnyilvánulni az élőlényen keresztül, amilyen 
mértékben azon személy lényegi lényének befedettsége azt lehetővé teszi. Az általános ember 
lényegi lényének befedettségét „milljomrétű”-nek szokás nevezni. Legbelül kezdődik az Isten adta 
feledés, amitől létrejön a megnyilvánulásban tartózkodó lél-ek hamis önazonosságtudata. Ennek 
következtében a test annak hiszi-, gondolja-, érzi-, tudja magát amilyen testben tartózkodik. A hit 
egy eshetőleges alternatíva; lehet, hogy úgy van (?) A gondolat a tisztátalan elme játéka, ami a 
tisztátalanság foka szerint képes a hitet erősíteni, vagy gyengíteni. Az érzés a legcsalfább94. A 
kettőségek világában tiszta érzés -gyakorlatilag- kizárt, hisz az általános azisnemis törvény 
szellemében minden az is és nem is, illetve az igaz tudás alapú tudatosság nélküli érzés ahogy 
gerjed, úgy ki is alszik. Mikor egy MINDEN-tudatú embertől megkérdezik; - Hiszel-e Istenben? -
vagy- Hiszed-e a JóIstent? - Ő nyugodtan válaszolhat: - Nem! Én nem hiszek Istenben, én Istent 
tudom! Isten nem hit kérdése! - E tudásban, már nincs olyan eshetőség, hogy vagy úgy van, vagy 
nem? Egyértelmű, Isten -Aki a MINDEN- VAN. Nem mérlegelés-, gondolat-, vagy érzés 
kérdése… 
…Ami nem örök, az sosem lehet magasabbrendű az öröknél95. Az Abszolút Igazságról szóló 
tudás úgy örök, mint annak forrása. - Ki a forrás? - a MINDEN Maga! E Bizalmas Tanításban a 

                                                             
90 A csata rendezője Avatár Krisna volt, Aki Isten maga. Nyugodtan lehet kritizálni Istent és akkor mi van? 
Erkölcsi leckét ad ember Istennek? A köhögő bolhánál is komikusabb. Talán inkább gondolkodni kéne! 
91 A „minden kívánság” természetesen képletes, de az erős elkötelezettséggel, vagy komoly 
ráhangolódással, kitartó vággyal kívánt dolgok bekövetkeznek. Legtöbbször azonban nem pontosan úgy 
ahogy az a kívánóban megfogalmazódott. Sokszor ezért is nem veszi észre az ember, hogy teljesült korábbi 
óhajtása. Szállóige-szerű a gondolat, hogy „- Csak óvatosan a kívánságokkal! Még teljesül.” – tekintve, 
hogy most itt lelki épülést segítő megfogalmazások sorjáznak, ne keveredjen senki a ‟lottóötös‟ és hasonló 
kategóriákba. Az elrendezés sok megpróbáltatástól is megóv azáltal, hogy nem ugrik minden szeszélyre.  
92 Semmi nem csapásszerű. Még a természeti „csapásoknak” is van „előszele”. Aki figyelmes, akinek van rá 
szeme, füle, esze, szíve, stb. érzékelője, az megérzi a bajt s kellő időben képes -ha kell- kitérni. Az eltérő 
viszonyok között is vannak átmenetek, hol hosszabb, hol rövidebb. Ha meggondoljuk, hogy jelenleg a Kali 
juga legelején tartunk, lehet arra következtetni, hogy milyenek lehettek a viszonyok úgy 5200-5300 évvel 
ezelőtt. (A jelen kor alig több mint 5100 éve kezdődött)   
93 A lél befedettsége ellenére sem sugall olyat, ami Istentől el-fele vinne! Minden negatív hatás/körülmény 
az anyagnak- és az anyagi beállítódásnak köszönhető. 
94 A „megérzések” sem makulátlanok, hisz „teremtőjük” nem tökéletes, nem hibátlan. A tökéletes és 
hibátlan lél-ek nem ebben a világban tartózkodnak. Ráadásul e még nem makulátlan lél-ek megtévedt én-
tudatban vannak és értelmező képességük is elfogult/befolyásolt.  
95 A MINDEN örök -a lél-eket leszámítva- rajta kívül minden Isten, Félisten, Felsőbb Irányító, 
Felsőbbség, Mester, szellem, stb. halandó. Legtöbbjüknek emberi léptékkel akár felfoghatatlanul hosszú az 
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Legfelsőbb -Avatár Balarám személyében- kinyilatkozta az Abszolút Igazság azon részét amit 
Jasnak szánt és tudta, hogy ott-akkor-annyit adhat át ami szükséges és elégséges96. Nem mondott 
többet, sem kevesebbet, és ami elhangzott e tanításban azzal kapcsolatban nincs okunk 
kételkedni. E kételkedés azon örök kétkedés volna, ami mindnyájunk lényegi lényét itt tartja már 
sok-sok születés óta, s amíg tart mindnyájunkat itt is marasztalja. Lehetne ez a tanítás hit alapú, 
bár akkor próba alá kéne vetni, hogy úgy van, vagy sem? Ez a próba az elmúlt ötezer évben 
sokszorosan megtörtént az ismert világ minden pontján, számtalan civilizációban, szinte végtelen 
sok emberi- és természeti helyzetben, -viszonyban, és a Bizalmas Tanítás tudáskincse megállta a 
helyét97. A tudás örök, miként a lél. A lél is örök miként a MINDEN, de az anyagi létformában 
megnyilvánult lél milljomréte mindent befed. És ez a befedettség cselekszik test formájában, az 
Isteni elrendezések és a természeti törvények átláthatatlanul összetett közegében, azok hatására, -
szabályrendszerében és közepette… 
(23.) 
A megszületetlen kifejezés annyit tesz, hogy nincs kezdete. Márpedig ami kezdet nélküli az 
éppúgy végnélküli is, tehát örök. Ezen átmeneti megnyilvánulásban kevés ilyen dolog létezik. Ami 
bizonyos az a MINDEN -mint Isten- a lél(-ek) -mint mindenek lényegi lénye- valamint az örök 
változás98… 
(25.) 
…Aki a Legfelsőbbel történő összekapcsolódás útjára kíván lépni, annak elsődleges tennivalója a 
kutatás és közben kérdések feltétele. A kutatás történhet kívül, részben a tárgyi környezetben, 
részben a magasabb tudással rendelkezők körében. De történhet a kutatás belül is, a léttisztítás 
révén, a „belső hangokra” történő figyeléssel99… 
…A MINDEN-tudat a hiteles forrásra hívja fel a figyelmet. Minél közelebb áll a forrás az 
eredethez -értsd: az Isteni kinyilatkozásokhoz- annál nagyobb bizonyossággal lehet támaszkodni 
azokra100. De a megkülönböztetőképesség sosem hanyagolható el. Amikor Avatár Krisna harcra 
buzdít, a Vele mindenben egyenértékű Avatár Balarám pedig a harctól való tartózkodásra; - 

                                                                                                                                                                                              
élete, de mivel születtek, haláluk is el fog következni. Tudjuk hogy a halál a létforma lél nélkül maradása, 
így az elhalt lényegi lénye tovaszáll s új létformában folytatja tanulmányait. 
96 Felmerülhet a kérdés; - Mit kezdjen a ma embere ötezer évvel ezelőtti turáni létben élő személyhez szóló 
tanítással? – csak annyit mint a zsidók Mózes szavaival, a keresztények Jézus-, muzulmánok Mohamed-, 
buddhisták Buddha (és így tovább) tanításával. Lelki törekvő olvasson a sorok között, keresse és találja 
meg az ő szintjének megfelelő értelmeket, gyakorolja magát a folyamatban és alázattal fogadja ami 
megadatik. Senki nem kap sem többet, sem kevesebbet, mint amit megérdemel. Aki keres halad, aki nem 
az marad. Marad az anyagi kötelék hálójában, szinte ösztönlényként.  
97 Itt nem a Bizalmas Tanítás szó szerinti szövegére kell gondolni, hanem a tartalom mondanivalójára. A 
szavak s a szöveg lényegére, miként minden létező lényegére kellene figyelni, nem az anyagi 
megnyilvánulási formára.  
Ha belegondolunk pl. a Bagavad Gíta -csak- magyar fordításaiba, abból is van legalább nyolc „forma” más 
nyelveken több száz, de az értő tanulmányozó megtalálja a hozzá szólót és annyit tesz magáévá belőle 
amennyi megértési/lelki érettségi szintjének megfelelő. 
98 Azért tekinthető itt állandónak a változás, mert a változás maga a mozgás, márpedig ami nem mozdul, az 
halott. Ha az egyéni ember, ha egy nemzetség, de akár egy egész nemzet változatlan, akkor az sorvadásnak 
indul. 
99 Mind eközben törekedni kell az egyhegyűségre. Mindaddig egy azonos ösvényen kell haladni, amíg az az 
utazó előtt el nem ágazik. Aki összevissza bolyong (ebbe is beleolvas, abba is belekap), mint a gyermek 
minden új-, szép- és más virágra felkapja a fejét (boldogan nyugtázza hol itt, hol ott; Ez az! Megtaláltam! – 
de már siklik is tovább), az biztosan eltéved. Bekeveredik az ismeretek erdejébe, ahonnan szinte már csak 
vezető segítségével lehet kijutni. Az eltévedt, ha feltekint az égre s megtalálja vezérlő csillagát (a neki szóló 
tanítást) akkor kijut. 
Még mindig lelki törekvésről van szó, tehát akinek nem lelki ambíciói vannak annak oly mindegy hogy 
merre nem talál Istenre, hisz nem is Őt keresi.  
100 Nincs tanítás amiben ne akadna az Abszolút Igazság morzsáiból, de aki csak a morzsákat csipegeti az 
sosem tudja meg milyen a MINDEN kenyere.  
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Melyik utat válassza a tanuló?101 Egyszerre két út nem járható102. Vagy mégis? Az érintetlenség 
ajánlása nem tanácsol el szinte semmitől, de szigorúan felhívja a figyelmet minden hátráltató 
azonosulás kockázatára. Ez az út csak valódi tudás birtokában veszélytelen103… 
…A MINDEN-tudat kiemelt helyen tartja számon az egyidejű ellentétek közepette is megőrzött 
figyelmet, gondolkodást és viselkedést. A MINDEN-tudat az értelem művészete, de az érzelem-
pártiak számára is biztos támpontokat ad(hat)104… 
(26.) 
…a MINDEN-nek nincs szüksége az eredményre, mégis olyan módon rendezi el a helyzetet, 
hogy az csakis végpusztulásba105 vezethet (mármint a Kuru mezei csatában résztvevők számára). 
Önmagában Ő is nemcselekvő -miként minden lél- és mégsem független Tőle semmi. A 
természeti törvények106 -értsd: Isteni elrendezések- a mozgatók… 
… A MINDEN-tudat nem törekszik feltárni a kifürkészhetetlent, hisz nem ez az emberlét 
célja107…. 
…A MINDEN-tudat elfogadja Isten és a lél minőségi egyezőségét. Egyezőek, de nem azonosak! 
Lél soha nem lesz Isten és Isten csak kedve szerint, kedvtelésből száll alá avatárként (avatár – ami 
semmiképpen nem tévesztendő össze az inkarnációval, vagy inkarnálódással, azaz az általános 
testetöltéssel! Amikor egy lél testet ölt -legyen az bármilyen megnyilvánulási-, vagy létforma- 
akkor a lél ott van és csak ott. Amikor Isten avatárként alászáll Ő ott is van sajátos 
inkarnációként, de közben változatlanul éppúgy mindenütt- és mindenben benne van, mindent 
áthat s minden Őbenne van!)  Ahogy Isten örök - teljes tudású - és boldog, úgy a lél is az. Tehát 
az igaz tudás az Őt befedő anyagi burok csökkentésével érhető el bizonyosan és ez a tudás -ha 
részben tárgyi tudásnak is tekinthető, mégis több annál- a valódi tudás. Ennek a valódi tudásnak a 
része a lényegi lény -a lél- kiben- és mibenlétének ismerete… 
(27.) 
…A lényeg, lényegi lényként való megnevezése arra utal, hogy mindezek (mármint minden létező 
lényegi lénye) egy-egy örök lél, aki; Aki -értsd: személy- még abban az esetben is, ha megnyilvánulása 
nem tudatos és nincs olyan szabadságfoka, hogy önálló döntés- és/vagy hatóköre legyen. A MIN-

                                                             
101 Amelyik Neki való! Melyik való neki? – van aki orvoshoz fordul, van aki önmaga orvosa. Aki orvoshoz 
fordul s követi utasításait, az nem a maga útján halad, követő. Bár a ‟jó‟ orvos mindig csak az öngyógyítás 
módjait tárja fel a „beteg” előtt. Nem véletlenül mondják, hogy mindenki legjobb orvosa önmaga! Hisz 
mindenki más! Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma út.    
102 Aki két utat jár egyszerre, az egyiken sincs otthon, egyiken sem ér célba. („Ki sokat markol keveset 
fog”) A cél mindig EGY. Az ilyen utazó mindkét úton hiányokkal fog találkozni. Amint a lelki törekvő, 
még ha csak „vasárnapi hívő” is, de amint komolyan veszi Istenes útját, nehézségei támadnak a világi 
életben. Aki teljesen belefeledkezik az anyagi létbe és úgy kacérkodik a lelki úttal, az sehova nem jut abban. 
103 Valódi tudás- és megkülönböztetőképesség hiányában a lelki törekvő sosem éri el az érintetlenséget, 
hisz nincs tisztában azzal mi a ‟jó‟ és mi a ‟nemjó‟ örökké a ‟szeszély‟ hálójában próbál előbbre jutni. Ha 
nem kerül érdeklődési körébe a MINDEN, akkor csak pislákoló vezérlő csillagok felé sandít és mindig a 
fényesebbnek véltet követi. Van aki elkötelezetten egy csillag felé igyekszik, de az biztos, hogy az nem a 
MINDEN. A MINDEN Mindáthatóként mindenben és mindenkiben ott van legbelül. Az Istennel 
minőségileg mindenben megegyező lél is ott van „csak” ismereteket kell szerezni Felőlük és ember ha 
Velük azonosul, akkor semmi nem fogja befolyásolni, vagy eltéríteni.  
104 A MINDEN-tudat „tézisei” akkor is igazak, akkor is hatnak, ha azokkal valaki érzelmileg nem 
azonosul. Az Abszolút Igazság tőlünk és megítélésünktől független.  
105 Kiterjesztve a „végpusztulás” kifejezést, a Legfelsőbb; Teremtő (is) Fenntartó (is) és Pusztító (is) 
minden megnyilvánulás vonatkozásában. Teremtő aspektusa megalkotja-, Fenntartó aspektusa 
megnyilvánulásáig mozgatja-, majd Pusztító aspektusa megsemmisíti azt. 
106 Az önmagában teljes MINDEN akarata, az Ő kedvtelése, kedvét leli bennük. Ő is érintetlen a 
megnyilvánulásokkal szemben, hiába alkot, hiába mozgat, hiába vonja azokat vissza. Nincs azokkal 
kapcsolatban személyes szándéka, vagy célja. Önmagát „szórakoztatja” lél parányainak aktivitása 
formájában. A MINDEN EGY s mégsincs sosem egyedül. 
107 Az emberlét célja, az emberlét elengedése s azután lesz, ahogy lesz. „Kinek-kinek sorsa a jelleme!” 
(Herakleitosz – aki maga rendkívül embergyűlölő volt) 



26 

 

DEN-tudat ebből az alapállásból szemléli az anyagi megnyilvánulást és elfogadja a lél felsőbbségét 
az anyag felett. Minden esetben az egyes lél vonz be-, kap-, vagy érdemel ki megnyilvánulási-, 
vagy létformát és nem pedig egy anyaghalmaz magas(abb) szervezettségi állapota „kap” kívülről 
valamifajta lelket, szent-lelket, isteni szikrát, vagy értelmet, stb… 
(28.) 
…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. egyedi-
ségeiért felelős Felsőbb Irányítók - értsd: Istenek. Egyszerűen megérthető, hogy az önmagában 
teljes Legfelsőbbnek nem célja-, vagy feladata foglalkoztatni úgy a teremtett világot, mint a 
teremtményeket. Ő az okok-oka, a szabályrendszerek megalkotója és -különös kegyéből- a mindig 
uralkodni kész alattvalói, az egyedi nyughatatlan lél-ek kiérdemelhetnek különböző alacsonyabb-, 
vagy magasabb irányítói-, felelősi pozíciókat. Pl.: Kali Istennő (Akiről a jelen kor is nevét kapta) - 
az anyagi energiák Istene, ember számára legyőzhetetlen, vagy Maya Istennő - az illúzió-, a hamis 
látás(mód)-, a káprázat Istene108, Aki a legtökéletesebben végzi feladatát, s tartja illúzióban az 
emberiséget, stb. Mindkét nagyhatalmú Felsőbb Irányító -valami Isteni elrendezés folytán- 
nőnemű!109... 
…A letelepült, állandóan lakásban lakó ember egyre jobban elszigetelődik(dött) az Isteni közeg 
természetes hatásaitól. (az izolált közeg is a MINDEN része, de ott az emberi beavatkozások 
folytán más jellegeket vesznek fel a hatások, illetve viselik magukon létrehozójuk visszhatásait)… 
(29.) 
Az emberi ész korlátozott. A végessel végtelen fel nem fogható. Miként a MINDEN „kifelé”  
végtelen, akként a lél „befelé”, ezért mindkettővel kapcsolatosan leginkább csak elképzeléseink 
lehetnek, mint sem teljes rálátásunk… 
… Mindig fontos kihangsúlyozni, hogy a lél sosem volt és sosem lesz Isten. MINDEN az EGY 
és „pozíciója” öröktől fogva betöltött. Miközben „segédei”-nek lényegi lénye változik, a 
MINDEN örökre minden. Az örökös változás Őbenne zajlik. Tévesek azok a megközelítések 
amelyek azzal bíztatnak, hogy a speciális folyamatok végállomása az Istenné-válás, vagy a Vele 
való eggyé-olvadás. Mivel minden a MINDEN-ben nyugszik, így csak a hamis önazonosságtudat 
következtében gondoljuk megtévedt önmagunkat Tőle távol. Isten felfoghatatlanságai közé 
tartozik az is, hogy miközben Rajta kívül, Tőle távol gondoljuk magunkat, aközben az Ő 
valamennyi pontja Közép. A sok szféra megnyilvánulások-, vagy megnemnyilvánult terek 
végtelenje, ahol a lél vándorlásai ellenére mozdulatlan110, kortalan és változatlan. Ami mozdul, ami 

                                                             
108 A MINDEN-tudatúak párbajkesztyűt dobnak Maya arcába, Akiről tudják hogy ember számára 
legyőzhetetlen! S mégis veszik a bátorságot, mert elérve az érintetlenség állapotát az illúzió-, a látszat világ 
nem tud mit kezdeni velük. Ők a Legfelsőbbnél vannak biztosítva. 
109 A női jelleg e teremtettség rendelt természete. Nem azért mondja az Ó-Ind bölcselet, hogy az emberiség 
szellemi és erkölcsi hanyatlásának egyik okozója -Nem oka, okozója! Azaz nem a kiváltó, hanem a 
megvalósító- az erkölcstelenné váló nők általi utódkihordás-, vagy nem azért „hibás” a Biblia szerint Éva, 
mert nőgyűlölő, vagy férfisovén -előítéletes- volna, hanem azért mert az anyagi test „megalkotója” a női 
nem. A fogantatást követő anyagi-buroképítés női alkotás, az fedi be az Isteni lél-t, a lényeget. Az EGY-
ség nem-telen, a kettősség kétnemű, melyből a hím a lelkiből jövő hordozója és átadója, míg a női az 
anyagi test felépítője. Egy leánygyermek megszületésekor hozza összes petesejtjét, melyek a Hold-ciklus 
szerint érnek be. A hímivarsejtek folyamatosan keletkeznek -ahogy a megtestesülésre váró lél-ek 
„alázuhannak”- s megtermékenyítik az anya(g)i petesejtet, vagy elhalnak.   
110 Ez a „mozdulatlanság” nem a helyváltoztatás hiányát jelenti, hanem a személyes aktivitás-nélküli 
tulajdonságot. Ahogy a MINDEN nemcselekvő, úgy a lél sem cselekvő, de vágyai, akarata kivált 
megnyilvánulásokat, bevonz testeket, gerjeszt folyamatokat, melyek visszahatásai újabb változásokat 
idéznek elő.  
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újra és újra testet ölt, ami változik, az a megnyilvánulási forma. A mozdulatlan lél a mozgató - 
azisnemis… 
…Az Isteni szeretet részrehajlás-nélküli, megkülönböztetés-nélküli (ami nem keverendő a 
megkülönböztetőképesség hiányával!). Még ha Isten önmagában teljes mindenségének vannak is 
kedvelt dolgai, Számára mindenki kedves. Isten nem meghasonlott, nem gyűlöli egyik szerves 
részét sem és a kitüntetettség is csupán olyan megkülönböztetés ami az egyediség sajátja, nem 
pedig a kivételezettségé. Mindenki más… 
…Érthető sokak méltatlankodása, hisz a tiszta lelkiismeret hadakozik a galádság ellen (a 
MINDEN-tudatúak tudják, hogy Isten a galádságban is a legnagyobb!), az elrendezések elleni 
bármi törekvés hiábavaló. Aki mindenben a MINDEN-t látja, aki mindig elégedett, nem érinti 
meg se jó, se rossz, aki megelégszik azzal mi adatik, annak életét ugyan hogy befolyásolná a pénz 
imádata, vagy a hatalom iránti vágy? Érintetlenségben ki-ki békével végzi a maga dolgát, teljesíti 
kötelességét… 
(30.) 
… B.T. 218. „mikor elme lecsillapul felszínre tör tiszta lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az 
őstudásban él111…” 
… A lényeg -a lél- s az Abszolút Igazság örök. 
(32.) 
…A MINDEN senkit nem kényszerít saját akarata ellenében, vagy jóvátételi kötelezettségén kívül 
semmire112. (visszhatás -értsd: karma- ledolgozása) Amikor a lél személyes vágya a meghatározó -
mint pl. a lél a lelki világból az anyagi világba kerülése- akkor is a szabadság érvényesül. 
Választhatná a lél a feltétel nélküli meghódolást is Isten előtt, de ha nem, hát nem, legyen ahogy a 
lél akarja. Majd miután a megnyilvánulásba kerül, az itteni (ottani - hisz megszámlálhatatlan 
megnyilvánulás van a végtelen MINDEN-ben egyidejűleg is!) szabályok, értsd: Isteni elrendezések 
hálójában folytathatja létét… 
… A forrás (mármint a megnyilvánulás forrása); a MINDEN valamely más szférája és nem pedig a 
semmi!... 
… Mivel Isten Önmagában teljes, az akarat nem Tőle származik. Ő a végtelen sok 
megnyilvánulás, végtelen sok szabályrendszerét gondolja ki s játszik azokkal kedvtelése szerint 

                                                             
111 Akiben felszínre jutnak a lél teljes tudásának akár csak parányai is, az részese lesz annak az ős-tudásnak, 
minek kora kezdetnélküli. Az emberi történet ismert bölcsei nem tanulmányaik-, különösen nem anyagi 
ismereteik révén jutottak a tudás magas fokára. Ők azok, akik képesek voltak felszínre engedni a lél Isteni 
bölcsességét. (Az intuíció a tanulás nélküli tudás!) Ebbe az egyéni vágyon túl a Felsőbb Irányítók 
közreműködése is szerepet játszott, hisz mindig az adott kor szintjéhez igazodtak/nak a tudás 
megnyilvánulásai. Az értetlen közegben felcsillanó tudás legtöbbször csak a bolonddá-nyilvánításig vezet. 
Mindig egyszerűbb valakit elmeháborodottnak minősíteni, mint tudásához felnőni. A bölcs abban is 
különbözik a nagytudásutól, hogy figyelemmel van a hely-idő-körülmény helyzetére. Nem puffogtatja az 
„ész”-t ész nélkül. Nem ritka az olyan bölcseleti mű, ami csak generációk múltán talál értő fülekre, 
megalkotását követően. Az sem kivétel nélküli, hogy egy tudáshalmaz átmenetileg alábukik, feledés 
homályába merül, majd kellő időben felbukkan. Mivel sosem volt szervezetszerű emberi csoportosulás 
központi „tananyaga” a Bizalmas Tanítás, ezért az is sokszor eltűnt, majd mikor megérett az idő előtűnt 
újra.   
112 Amikor érthetetlen nehézség éri az embert, a kutatás-, okfeltárás elsődleges színtere akkor is kinek-
kinek önmaga, nem pedig a környezet, vagy mások. Mindegy, hogy milyen a világ, milyenek az emberek, 
minden- és mindenki olyan amilyen, ebben a közegben kell boldogulni a lelki törekvőnek, nem az ideák 
rózsaszín-, dalospacsirtás mezején. Nem kell hadat toborozni s keresztülverni a világon önmagunk 
meggyőződését. És a szellemi munkálkodás elsődleges színtere sem a nagyvilág, hanem mi magunk. Ahogy 
tisztul, amint nemesedik egy lelki törekvő, úgy nyílnak meg előtte a szabad utak. Mérséklődnek a bajok, a 
gátak, akadályok. De a világot hagyjuk nyugodtan haladni az Isteni elrendezések útján. Látható az emberi 
történetben, minden jobbító szándék hiábavalóságát. Ki mondta, hogy az az emberi ‟jobb‟ egybe esik az 
Isteni ‟jó‟-val? S ha még az Isteni ‟jó‟ emberi rossz is akár, nem Istent kell megváltoztatni! Látható, hogy 
népírtásba, vallás-háborúkba torkollanak az Isten-nel kapcsolaton nézetkülönbségek, de Ő csak mosolyog. 
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Önmagán belül. Így mondja Avatár Balarám; B.T. 103. „…nekem mint a Legfelsőbbnek célom 
sincs mégis teszek - lásd be jó Jas ez a sorsunk tétlen senki nem lehet 104. rest ha lennék 
elhiheted rosszpéldámat követnék113 - ezért kellett véridnek is kötelességük tegyék 105. hogyha én 
nem cselekednék omlanának világok - véridegen keveredés rombolná a családot114…” Tehát a 
MINDEN mindig cselekszik! Mivel Ő örök, Őbenne soha nincs nemlét. Ő és az Ő természete a 
legfőbb mozgató s Benne végtelen sok parányi szerves része a lél-ek. Mivel a MINDEN-tudat 
nem kísérli meg leírni a felfoghatatlant, ezért csupán azzal a területtel foglalkozik -vázlatosan, hisz 
ez sem nem feladata, sem nem célja- ami a lényeg megértésében segítséget nyújthat az érett és 
elkötelezett törekvőknek115. A MINDEN-tudat sosem hoz létre szervezettséget. Nem alkot sem 
csoportot, sem izmust, sem vallást és különösen nem egyházat116! A MINDEN-tudat pusztán 

                                                             
113 A példa(mutatás) nagyon fontos az egyén életében is. Ahogy Isten a megnyilvánulások színpadán fedezi 
fel Önmaga végtelen színességét, úgy találhat igazolásra/bizonyosságra a lelki törekvő is a közösségi téren 
végzett tetteinek következményeiben. Másban és másokban tükröződnek az egyén cselekedetei.   
‟Jó‟-t s jól! – tudva, hogy „Jóból is megárt a sok!” – de sosem feledve, hogy a „népszerű olyan mint a nép 
olyszerű” – azaz a tömegízlés, a tömegelfogadás, a tömegek előtt népszerű, az a tömegemberek megértési 
szintje. Nem ritka olyan -anyagi értelemben eredményorientált!- kommunikációs javaslat, hogy a soksághoz 
kb. a 12 éves gyermek szintjén kell/érdemes szólni, hogy a felszólaló képes legyen átadni -leginkább 
manipulatív- szándékát, elképzelését. Nem véletlen az sem, hogy több -eredendően magas spirituális szintű 
és mély értelmű- vallás, tanítását szándékosan „lebutította” annak érdekében, hogy eredményesen állítsa 
maga mögé a tömegeket, öncélúan.  
Szerencsére a MINDEN-tudaton nincs ilyen kényszer, hisz sosem kíván szólni a soksághoz és tisztában 
van azzal, hogy az általa felvázolt lelki út mindig a keveseké volt/van/lesz. 
114 Amikor Avatár Balarám a „véridegen keveredés”-ről tesz említést, akkor nem szabad elfeledkezni az 
„idő” körülményről. A Kuru mezei csata, még csak a kezdeti „pillanata” volt a jelen kor-, a Kali juga-, a 
szellemi és erkölcsi hanyatlás-, a nézeteltérések vas-korának. Addig még gondosan-, körültekintően folyt a 
vérkeveredés olyan mértékben, hogy ne elfajzás, de frissülés, gazdagodás, kiteljesedés következzen. Még  
hatottak a védikus -értsd: tudás alapú- elvek. Azután, hogy a Legfelsőbb -mintegy magára hagyva az 
emberiséget*- teret engedett a nézeteltéréseknek, megkezdődött az eszetlen szaporodás, az anyagi 
megfontolású- és kéjvágy hajszolta vérkeveredés. 
 

*Isten sosem hagyja(ta) el az emberiséget, de a jelen korra olyan fokú szabadságot engedett, hogy még a Vele 
szembefordulást, vagy akár az Isten-tagadást is lehetővé tette. Így teljesedik ki a szellemi és erkölcsi hanyatlás 
kora, amin az egyén csak a Bizalmas Tanítás bölcseletével, a MINDEN-tudat ajánlásaival és az 
érintetlenséggel képes felülkerekedni. Ez nem demagógia (népámítás, hamis ígérgetés, érzelmekre és 
előítéletekre alapozó szemfényvesztés) mint azon „szellemi” utak sokasága, melyeken az emberiség sehova 
nem jutott az elmúlt ötezer évben. Egyik tanítás által sem lett az emberiség gondtalanabb, elégedettebb, 
megbékéltebb, vagy boldogabb. Ez nem igényel bizonyítást. A fokozatosan és folyamatosan degradálódó 
emberiségen közösségi szinten a MINDEN-tudat sem képes segíteni, de az őszinte lelki törekvőt elvezeti 
legalább a belső béke elérhetőségéhez.   

  
115 Aki megérti a lényeget, az már biztosan nem téved el a lelki tudományok széles útján.  
116 A ‟szervezet‟ annyit tesz, hogy van egy olyan -önmagában- egész összlet, emberek esetében 
csoport(osulás) amely kifelé a szervezet -általában szándékolt- sajátosságát mutatja, míg befelé 
hierarchikus- és a szervezet létét-, működését szolgáló tagozódással rendelkezik. (A „demokratikus” 
szervezet természetellenes emberi alkotmány!) „Élő” ‟szervezet‟ esetén kapcsolatban áll a környezetével. 
Együttműködik, önérdeket érvényesít, terjeszkedik, védekezik, stb. Belső hierarchiája szellemi vezetőtől és 
az általa megszemélyesített-, vagy képviselt tanítástól indulva, -általában szigorúan kötött formájú- alá-
fölérendeltségi viszonyban állók társulása. A ‟szervezet‟ (ön)fenntartó igénye (ön)magáért van. Tagjai-, 
különösen pedig „szellemi” vezetője -a szervezet ideológiájától függő- „üdvözülés”-t ígér minden 
követőnek és hangsúlyozza, hogy ahhoz a szervezet hasznos tagjának kell lenni, anélkül -csak- a kárhozat 
jön. A társadalomba való integrálódás érdekében előbb-utóbb egyházi státuszra tör és speciális gazdasági 
vállalkozássá torzul. 
A MINDEN-tudat gyakorlója leginkább pozitronhoz (pozitív töltésű szabad elektronhoz) hasonlítható, 
ami/aki a kozmikus sugárzásban, azaz az Isteni (ki)sugárzásban jön létre és képes hatással lenni 
környezetére, de csak addig őrzi meg sajátosságát, amíg semmihez nem kapcsolódik.   
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tudatosság Istenről, a lél-ről, az elrendezésekről, a visszhatásról és arról a szabályszerűségről ami 
fogva tart, vagy ami segít a felszabadulásban117. Mindenkinek önmagának… 
… A lél teljesen lelki. Mivel e világunk anyagi, így itt csak a burkokkal, a rész-egész 
megnyilvánulásokkal és az un. lelki jelenségekkel találkozunk, a lél-ről magáról csak fogalmat 
alkothatunk118. A MINDEN-tudatú ember nincs magára-, vagy fantáziájára hagyva119, hisz kettős 
támasz is mellette áll: 1. a Bizalmas Tanítás mint elérhető tudásrész 2. a tisztulás mértékének 
megfelelő erejű, hatású kisugárzása, felszínre jutása az egyéni lél-nek. A legfőbbről, a 
Legfelsőbbről már említést sem kell tenni, hisz Ő sosem hagyja el híveit, amit számtalanszor meg 
is erősít e Bizalmas Tanításban. 
(33.) 
„…van ki csodálja a létét van ki megtagadja őt van ki látja hallott róla más csak csendben 
merengő…” 
A lél-hez körülbelül ennyi féle képen viszonyulnak az emberek. Vannak akik csodálják, vannak 
akik tagadják, van aki látni véli, van ki hallott róla s vannak akik csak csendben meditálnak (-
róla/?/, -rajta/?/, -felőle/?/, stb.) A csodálat a hívek útja, a tagadás a materialistáké, a látás a 
misztikusoké (a veszélyes misztérium titokzatos-, érthetetlen útján járóké), a hallók az írások 
elfogadói (bár azt nem követőké), a meditálók pedig igyekeznek kapcsolatba lépni vele(?), vagy 
valamivel. A MINDEN-tudatúak nem csodálják, hisz tudásuk szerint a lél természetszerűleg 
VAN, annyira csodás, mint minden ami nem anyagi. Csoda az volna, ha nem létezne…. 
…A MINDEN-tudat azért is használja a „lél120” megnevezést, mert azt más folyamatok nem 
alkalmazzák a lényeg megjelölésére. A „lényeg-séget” sem írják le általában, hisz az emberek által 
követett-, gyakorolt-, az emberek által megszövegezett leírásokon alapuló folyamatok mind 
egytől-egyig az embert állítják középponttul, az embert tekintik lényeginek. Rajta kívülállóként 
határozzák meg Istent és Tőle eredeztetik az ember és Isten közötti kapcsolatrendszert. Nem úgy 
gondolnak a lényegre, mint LÉNYEG121, hanem mint az embernek bizonyos hozadékára, 
járulékos vele-járójára, illetve utólagosan kívülről kapott isteni többletre122. Ahhoz lehet  

                                                             
117 A MINDEN-tudat(osság, vagy -tudatúság) egyfajta pozitív emberi minőség, amit állandóan- és 
folyamatosan „karban kell tartani”!  
118 Vannak próbálkozások a lél fizikai kifejezésére (méretére, tömegére, elektromos töltésére, stb.), de azok 
inkább csak az anyagelvű szemléletmódot tükrözik. Lelki törekvőnek nincs szüksége rá. 
119 A MINDEN-tudatú lelki törekvő nem fantáziál a MINDEN-el kapcsolatban, elfogadja a Bizalmas 
Tanítást és végzi kötelességeit. A tudatos, egyhegyűen fegyelmezett, szabályozott életvezetés kitölt minden 
percet, nincs szükség unaloműző fantáziálásra. 
120 A „lél” szó jelentése; kürtös, kürtfúvó. A MINDEN-tudat vonatkozásában a lél az, Aki hangot ad 
Istennek. Isten / a MINDEN /a Legfelsőbb nem szószólója Önmagának, hisz Ő önmagában teljes, lél 
parányai nyilvánítják meg MINDEN-ségét, aminek elsődleges formája a hang, mint pl. az OM teremtő ige. 
A MINDEN nem szószóló s Avatárként mégis megszólal, hogy segítse a lél-eket az útkeresésben a 
visszataláláshoz. (azisnemis)  
121 A ‟lényeg‟ valakinek, vagy valaminek azon meghatározó eleme, ami túl van a „lényeg-hordozón”. Sosem 
a „hordozó” határozza meg a lényeget, hanem fordítva. „A lét határozza meg a tudatot” – materialista 
kiszólás az anyagelvű alapokból indul ki, ami szerint a tudat az anyagi minőségfejlődés terméke. 
122 A MINDEN-tudat első helyre teszi Istent, a másodikra a lél-t, Aki ‟aki‟ (s nem ami!) és tudatos Istenről 
is és valódi kilétéről is. A MINDEN-tudat az anyagi megnyilvánulást is felülről kezdi, azaz 1.-szint; a 
lényegi lél, azaz a lél anyagi burkának azon alaptulajdonsága, hogy anyagi mivoltának hiszi magát, ami 
illúzió, tévképzet! 2.-szint; a testtudatos alap határozza meg a lény értelmező képességét, nevesen hogyan 
viszonyul magához és környezetéhez 3.-szint; az érzék(elés) elsődleges központja az agyban van, ami 
felfogja, vagy nem az érzékszervek által továbbított anyagi változást (fény-sötét, hang-csend, hideg-meleg, 
sima-érdes, stb.) Az érzék(elés) és az értelem(ezés) sem az anyag terméke, hisz ha a testet elhagyja a lél, 
leglényegibb „gazdája” akkor hiába mindazon agysejt és idegpálya ami az előző, még élő pillanatban 
működött, immár sem nem érzékel, sem nem értelmez, pedig „semmiben” nem különbözik a halál 
pillanatában az élő állapottól. Csak a lényeg hiányzik belőle! Miután értelmeztük a finomabb összetevőit a 
lénynek, vagy létezési formának, csak azt követően kerülnek sorra a durva alkotóelemek, melyek szintén 
felülről rangsorolódnak, „butulnak” lefelé. „A”-szint; a ‟tér‟, maga a térrész, amiben a létezés 
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hasonlítani ezt a nézetet mint amikor Föld-központú volt a világ-szemlélet, a Nap-központúság 
előtt. Persze ha az időtlen védikus tanításokra gondolunk, ott soha föl nem merült Föld-
központúság, sőt még Nap-központúság sem. A védikus rendszerben mindig Isten, a MINDEN 
volt-, van- s lesz a központ… 
… Sok komoly materialista tudós, gondolkodó jutott kutatásai során arra a következtetésre, hogy 
Isten nélkül nem áll össze a kép, de „hittársaik” ezt legtöbbször annak tulajdonított(-j)ák, hogy az 
illető megrekedt a tudás művelésében, szellemi teljesítőképessége határára ért, jobb esetben 
egyszerűen megbolondult… 
… A MINDEN-tudat figyelmét nem kelti fel a misztikum, a misztikus folyamatok tanulmányozá-
sa, különösen nem azok követése. B.T.45. „…tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni 
kész123 - nem tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz 46. ki eltökélt és figyelmes nem csapong 
ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el nem téved higgy Nekem 47. nem szédíti mézes szóval 
misztikus édelgetés - nem gondolja semmiképp sem hogy más nincs csak szép remény124” … 52. 
„…a mágikus tanítások bölcset nem szédítenek - hogyha tudod kár a mély kút réti láp bő 
vizében125”… 59. „…ha misztika ha bűvölet vágyaidtól távol áll - Bennem nyugszik már tudásod 
sötétségből kitalálsz126” – szólt Avatár Balarám és MINDEN-tudatú törekvő számára nem kell 
hitelesebb ajánlás. Sokan találkoznak sok gondolattal, hallanak sok mindent, de ha tudomást is 
szereznek a lél-ről, nem érinti meg őket az ismeret. Nincsenek azon a lelki evolúciós szinten, még 
nincs vele dolguk127… 

                                                                                                                                                                                              
megfigyelhető „B”-szint; az anyagi megnyilvánulás alapsajátossága a „rezgés” vagy hullámjelenség, mint 
változás/váltakozás „C”-szint; a légnemű halmazállapot, amikor a térben a váltakozás hatására fizikai 
jelenségek következtében anyagszerűvé válik a ‟semmi‟ azaz az energia anyagi jelleget ölt „D”-szint; a 
lassuló légneműből folyékonnyá sűrűsödik a halmazállapot, majd „E”-szinten olyan tömörség és lelassult 
állapot áll elő, ami szilárd anyagot mutat. 
123 FIGYELEM! „aki összekapcsolódni kész…”! azaz aki nem kíván összekapcsolódni, értsd: a MINDEN-
t tenni első helyre és a Vele/Hozzá való viszonyt életvitelszerűen ápolni, annak semmi dolga sincs a 
Bizalmas Tanítással, sem a MINDEN-tudattal.  
124 Sokan hirdetik, hogy a „Remény hal meg utoljára!” – el nem ítélhető gondolat, de komoly lelki törekvő 
nem abban reménykedik, hogy majd valami Isteni- vagy akármilyen csoda folytán úgy lesz, ahogy az illető 
szeretné. Úgy lesz, ahogy kijár! Az emberek nagyon sokat dolgoznak azon, hogy nekik rossz legyen, úgy 
anyagi-, mint lelki értelemben. Törtetnek, csörtetnek a sokság-, vagy épp a népszerű útján s közben eszük 
ágában nincs gondolkodni azon hogy Mi mi? Mi mivel jár? Mi volna ha nem így lenne? stb. és jön a 
panasz, az elégedetlenség, vagy netán a mindig elmúló öröm-érzet. Napról-napra, hétről-hétre, stb. majd a 
halál küszöbén sokan „megvilágosodnak” (nem a szó nemes értelmében, csak gondolkodóba esnek, hogy 
Ennyi? vagy Jobb lett volna máshogy?! és rettegve hagyják el testüket, ki-ki kapaszkodva 
valaki(k)be/valami(k)be.) 
125 Talán a Bizalmas Tanítás legtanulságosabb szakasza a lelki kereső(k) kutató(k) számára. Ha minden a 
MINDEN-ben nyugszik, Aki mindent áthat, Akitől semmi nem független akkor ebben az Istenadta 
világban mivégre az elméletek, tanrendszerek, lelki folyamatok kreálása, amikor Benne, Vele és Általa 
vagyunk míg csak a megnyilvánulás fennáll. Mivégre a kútásás az éltető vízben? Mivégre Istent játszani? 
(értsd: mágia) Mi célból igyekszik ember kifürkészni véges felfogóképességével a végtelen MINDEN-t?  
És nem! Ezredévekre vallásos hit gúzsába kötik magukat milliók, újabb és újabb Felsőbbségeket 
fantáziálnak, vagy létezőket állítanak legfelülre, nemegyszer a kieszelőt saját magát Istenítik! Mindenkinek 
vágya szerint. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a vágy irányultságának formálója az egyén tudati 
minősége. Alacsony tudati szinten állatias vágyak, míg magasabb szinten felfele irányuló vágyak gerjednek.  
126 Igaz lelki törekvő(k) számára elég támasz a Legfelsőbb, nincs szükség istenkedő varázslatokra. Hamis 
lelki törekvők megkapják mit szeretnének itt is és a felsőbb szférákban is, a jóvátételi kötelezettségekkel 
együtt, ami hibáikért, tudatlan kártevéseikért, önbecsapásaikért, stb. megjár. Semmi nincs következmény 
nélkül. 
127 Kitölti életüket az „emberkedés” és vallásos esetben az „emberformájú” Isten(ek) imádata. Nem szabad 
az ilyen embereket meg/össze-zavarni. A MINDEN-tudatban haladó lelki törekvő tanulmányozza a 
Bizalmas Tanítást, végezze kötelességeit, gyakorolja a szabályozó elveket és mutasson példát életével. 
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… Lél nélkül pedig nincs lényeg, ahogy Isten nélkül nincs istenes út! 
(34.) 
…A védekezés alapvetően szilárd testtudaton alapszik és a MINDEN-ben, valamint az Isteni 
elrendezésekben való hit hiányából ered. A MINDEN-tudatú ember nem csupán hiszi (hátha úgy 
van) hanem tudja, hogy az őszinte törekvő örök védelem alatt áll128. Aki biztos alapokon áll/él -
könnyelműséget, meggondolatlanságot, vakmerőséget, tudatlan szokásokat leszámítva- mit sem 
kell foglalkoznia védekezéssel129. Amit el kell szenvedni, annak oka van, s ha tudomásunk nincs is 
róla, oktató szerepét kifürkészve lelki épülésünk javára fordíthatjuk még a bekövetkezett 
támadásnak vélt hatásokat is130. Természetesen ehhez is szükséges a tudás mely nélkül 
meglehetősen elhagyatott és kilátástalan a lelki törekvő… 
(35.) 
… Úgy ahogy az életkorcsoportok sajátossága és sajátos rendje a MINDEN-től való, úgy az 
emberi osztályok is az isteni elrendezések részei131… 

                                                                                                                                                                                              
Mindenkinek van kisugárzása. Ki milyen szinten van, azt sugározza és azzal „prédikál”. Akinek szeme van 
meglátja, aki nem látja, annak nincs szüksége rá. 
128 Bárminemű tudás önmagában nem jelenti azt, hogy a tudó érti is azt! (pl.: tudom, hogy ha bekapcsolom 
a számítógépet az működik, de hogy miként működik, ha arról fogalmam sincs -működésről/működő-
képességről- akkor is van ez irányú tudásom) Az első lépés mindig valamifajta hit, megelőlegezett bizalom. 
Azután hogy a tudással megismerkedő megpróbálja amit hallott, vagy olvasott („a puding próbája…”) és a 
gyakorlat során tapasztalatot szerez, akkor azon a szinten formál fogalmat az ismeretről amelyik szinten 
van úgy lelki-, mint anyagi/tárgyi tudásban. 
Az „örök védelmezést” tudó MINDEN-tudatú van már olyan megértési szinten, hogy nem kísérti Istent, 
nem teszi Őt -s ezáltal önmagát és sorsát- próbára! Aki a tűzzel játszik, könnyen megégeti magát, 
miközben tudjuk, hogy a tűz amilyen pusztító éppolyan éltető is. Legmarkánsabb példája a Nap. Nap 
nélkül nincs élet, de ha nem volna a Föld légköre, védő burka, bizony, hogy minden életet elpusztítana az 
életet adó Nap.   
129 Az oktalan „ráhagyatkozás” nem lehet mentes a tudatosságtól. Ráhagyatkozni az -Isteni- elrendezésekre 
és tudatosan élni az életet – azisnemis. Sem Isten, sem Felsőbb Irányítók, sem Mester senkit nem óv meg 
cselekedetei következményeitől. A MINDEN minden szeretett parányát (értsd: a lél-eket, akiket úgy 
szeret, hogy nem vár el tőlük semmit, mindent megad számukra a létezéshez, és mindegyikükkel 
kapcsolatban elfogulatlan, részrehajlás nélküli!) szabadon engedi akár vétkezni is. 
130 Lehet ezt utólagos ideológia-fabrikálásnak is beállítani, pedig csak arról van szó, hogy a tudatos 
cselekvő, a még nem értett történésekhez sajátos értelmezést állít fel magának, ami mindaddig megsegíti, 
amíg tényleges tudást nem szerez az okokról – ha kell. De az is lehet, hogy nem is kell tudomást szereznie 
az okról, hisz ami elmúlt, az elmúlt, nincs mit siránkozni rajt. Lehet, hogy csak meg kell élni valamit, túl 
kell esni rajta mint a gyermekbetegségeken és ha az lezajlott, megszerezte az ember a megfelelő 
védettséget. Lehet egy tanítás egyfajta „védőoltás” de mindig a lénynek kell megteremtenie természetes 
védekezőképességét s mikor az megvan, akkor megtapasztalja, hogy valóban védelem alatt áll, önmaga 
által! Soha ne kívülről várjuk a gyógyulást!    
131 Jelen korban, immár több mint ötezer éve az összekeveredettség a meghatározó. Mindenkiben kevert a 
‟gondolkodó‟ – ‟uralkodó‟ – ‟nyerészkedő‟ – ‟élvezkedő‟ jelleg, meghatározottság. Épp így keveredett 
mindenkiben és mindenben a ‟jó‟ – ‟szeszély‟ – ‟nemjó‟ kötelék. S mindezeket betetézve az emberek még 
életkorcsoport szerinti kötelezettségeiket is eltévesztik. Fiatalok tanulás helyett nem tanulnak, párzanak, 
önpusztító életet élnek és királykodnak, fiatal-felnőttek nem vállalják fel a házas, családos szerepet hanem 
vagy gyerekeskednek, vagy karriert építenek, visszavonult korúak nem engedik el egzisztenciális 
ragaszkodásaikat, nemegyszer első-, vagy újabb családot alapítanak, a lemondás pedig ki ment a divatból. 
Akadnak akik felveszik a lemondott életrendet 20-30-40 évesen, amikor annak még nincs ott az ideje. 
Mindez a MINDEN tudtával, jóváhagyásával történik és nem ‟gonosz‟ aspektusának műve, a megengedő 
Atya megnyilvánulása. „-Tégy belátásod szerit!” 
Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy mindezt az emberiség nem tudatos belátásból teszi, hanem a 
szabadjára engedett állatias ösztönlét tudatlanságában. Építi testét ‟szeszély‟-ből és ‟nemjó‟-ból, követ 
‟szeszély‟-es és ‟nemjó‟ eszményeket, -szokásokat, társul ‟szeszély‟-es és ‟nemjó‟ személyekkel, majd várja a 
‟jó‟-t, amiről tudomása sincs. És megkapja a HAMIS ‟jó‟-t. Megerősíti magát eredendő Földi/anyagi/testi 
meghatározottságában, a megtévedt ön(én)tudatban s helyben van. Ott érzi jól magát, ahol tart; 
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(37.) 
… A négy kor (arany, ezüst, bronz, vas - utóbbiak nem keverendők az archeológiai kor- és/vagy 
kultúra-meghatározásokkal!) korszakonkénti újabb és újabb szabályszerű egymásutánisága folytán 
-az Isteni elrendezések okán- elkezdődött a soron következő 432 ezer éves földi időszak. Fontos 
tudni, hogy az anyagi megnyilvánulás lelki értelemben nem (a hagyományos szóhasználatban vett) 
fejlődő-, fokozatos felépülés, hanem alacsonyodás, degradáció132. A magasabbrendű alacsonyabba 
„fejlődik”, hanyatlik. A teremtettség egyik főszabálya a „kisebb ellenállás felé133” való -természet-
szerű- törekvés. B.T. 5. „olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőít - ezt is meg kell lélnek élni 
hátha eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt 
követni a botornak” - szólt Avatár Balarám, kecsegtetve azzal, hogy „csak föléri” de látható az 
emberi történetben, hogy a sokság sosem éri föl, sőt az eszmények-, törekvések-, szellemi iskolák 
korról-korra, kultúráról-kultúrára egyre alacsonyodnak és távolodnak a MINDEN-központú-
ságtól…  

                                                                                                                                                                                              
ismeretben, tudásban, eszményben, erkölcsben. Az ilyen ember amikor találkozik a ‟jó‟-val legkevesebb 
nem érti, legáltalánosabban pedig elítéli, megveti, gyűlöli, harcol ellene, szeretné elpusztítani. Tudat alatt 
érzi, hogy az alávalóságának ellenlábasa, de nem enged.  
132 Lásd a korszakok ‟előre‟-haladását; aranyból ezüstbe, abból bronzba, majd a vaskorba. Hiú ábránd és 
oktalan önáltatás, mások becsapása a ‟fejlődés‟ hirdetése. Igen fejlődés van, VISSZA! A hagyományos 
gondolkodás abból indul ki, hogy a gyermek megszületik szinte tudatlanul, apró csecsemőként, majd teste 
növekszik, ismeretei bővülnek, értelme épül s felnőtté válik. Mikor testi növekedése/érése eléri 
csúcspontját, értelme még tovább fejlődik egészen annak hanyatlásáig és általánosságban a test 
leépülésével/sorvadásával az értelem is veszít eredeti frissességéből (nemegyszer eljő az öregkori elbutulás 
ideje). Ez a testi ember útja. S már ebbe is felfedezhető, hogy az anyagi fejlődés nem történik egy életben 
határtalanul, de több életen át sem. Ezredévek óta nagyjából hasonló korra történik a testi- s szellemi 
kifejlődés, a természetesen várható élettartamnak nagyjából arányos időszakára. Mindez arra kéne 
ösztönözzön gondolkodó embereket, hogy nem kell minden határon túl feszíteni a fejlődés misztériumát. 
Minden elmúlik egyszer. Persze az egyéletben gondolkodók hátrányos helyzetben vannak, mert e néhány 
évtizedbe kell mindent belepréselni; élvezetben, javakban, pozícióban, önértékelésben. Aki tud az 
életismétlésekről, az belátja, hogy a testi fel-, majd leépülés újra és újra hasonló, de az anyagfeletti, lelki 
fejlődés -mivel örök értékekről van szó- az folytonos. A legtöbb -életfolyamatos- iskola ambíciózus, egy 
élet alatt elérhető végállomásba jutással kecsegtet. Van amelyik a lépcsőház hasonlatot hozza elő, amikor is 
lépcsőről-lépcsőre, lépésről-lépésre haladhat a felfele igyekvő, de van -pl. az ő iskolájuk- amelyik úgy 
működik, mint a lift, csak be kell szállni -a közösségbe/egyházba- és felrepít a legfelső szintre. A 
MINDEN-tudat realista, sok még mindenkinek a tennivaló. Az egyéletesekkel nincs mit kezdeni, hagyni 
kell őket tévképzeteikben, majd akiben kétség merül fel és keresni kezd, az ha kell, ha számára megérett a 
helyzet, akkor rá fog bukkanni a neki való életismétlős/életfolyamatos tanításra. Természetesen Isten útjai 
kifürkészhetetlenek és alacsonyabb szintű tanításban is lehet lelki értelemben előbbre lépni. Példaként 
szolgálhat a Jezsuita rend. Évszázadokon át gyűjtötték a tudást, kutattak, tanultak azért, hogy saját 
értékrendjük terjesztésében -akár manipulációk által is- minél hatékonyabbak legyenek. Úttörői voltak 
olyan hittérítésnek, ahol jezsuita papok szinte „beépültek” egy társadalomba. (Pl.: kitanítottak valakit 
hogyan kell kínaiként élni, megtanult kínaiul és elment téríteni Kínába.) Hatalmas mennyiségű ismeretet 
gyűjtöttek azért, hogy elérjék céljukat, de nem érték el. A világ egyik legkeményebb mentális képzésének 
köszönhetően „túl értelmesek” lettek. Belátták, hogy nem az ő hitük az egyetlen igazság. Mára élharcosai a 
vallásközi párbeszédeknek, hangsúlyozzák a tolerancia fontosságát és -többek között- meditációt is 
tanítanak. Sok keresztény már kételkedik abban, hogy még keresztények-e a Jezsuiták? Az elme 
fejlesztésében olyan magasságokat értek el, hogy kénytelenek voltak belátni; a kereszténység nem az 
egyetlen igazság. Mindez sok szerzetes kitartó munkájának eredménye évszázados igyekezetet követően. 
Így a sors különös kegyének kell tekinteni ha valaki adott életében túljut az egyszerélünk, vagy az 
alacsonyabb szintű lelki folyamatok tanításain.  
133 A természetes folyamatok a hanyatlás útján zajlanak (lásd: az oxidációs folyamatokat, vagy az élő 
szervezetek leépülő/lebomló/önlebontó mechanizmusait, stb.) a lelki fejlődés szembefordulás az anyagi 
renddel, lelki emelkedés közben anyagi degradáció - az anyagi célok háttérbe kerülése, azaz azokban 
„visszafejlődés” - ezért tűnik olyan nehéznek és a külvilágnak érthetetlennek. Viszont ami beérett, azt nem 
lehet megakadályozni a kiteljesedésében.   
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(40.) 
…A hit134 az a belső személyes ügy ami csak MINDEN-re és egyénre tartozik, de a hit megvallása, 
a vallásosság135 már közügy,… 
(41.) 
…A MINDEN-tudat egyik legfőbb ajánlása a kiegyensúlyozottság. Egyenlőnek lenni jóban-
rosszban, örömben-bánatban, sikerben-kudarcban, dicsőségben-gyalázatban, stb. ami része az 
érintetlenségnek. Ezen egyenlőség nem valamifajta tudatlan együgyűség, hanem tanult136-, 
belátott137-, gyakorolt138-, majd megvalósított ráhagyatkozás az Isteni elrendezésekre. Nem 
gondolja a MINDEN-tudat, hogy minden csak eleve elrendezett, hisz a szabad akart örökké 
nyitva. Miközben minden eleve elrendezett. (Azisnemis!) Akkor hogy jön ide a szabad akarat?  

                                                             
134 A ‟hit‟ minden vonatkozásban személyes kérdés és nem csak lelki területen. Általánosságban minden 
vallási ügyet a ‟hitélet‟ ‟hittudomány‟ stb. kategóriákba kényszerítenek, amiről tudott hogy valamifajta 
szellemi vonatkozásról szól, de amint közösségi térre lép, helyénvalóbb volna vallásnak, vallásbölcseletnek, 
stb.-nek nevezni, hisz adott hitet követők által megvallott, számukra kimunkált -jó esetben- rendszerről 
van szó. A leggyanúsabb a kizárólagosságot hírdető, de az ‟egyetemleges‟-t is lehet önhitten túlértékeltnek 
nevezni, amikor az Abszolút Igazság, vagy a MINDEN / Isten / a Legfelsőbb számtalan dolgáról 
tudomása sincs. (Lehet hogy van, de -talán kellő belátással, követve a szellemi és erkölcsi hanyatlás rendjét- 
azt mélyen elássa, titkos-, apokrif iratokként kezeli és a hívő tömegekkel nem osztja meg.) Azonban lehet 
egy vallásbölcseleti egység bármilyen kifinomult, az egyéni hit minősége egyikkel sem állapítható meg. 
Nem mintha bárkinek szüksége volna minőség-értékelésre, de az egyénnek nem volna baj, ha tisztában 
lenne Istenhez való viszonyával és persze elfogulatlanul. Sokan határozottan jelentik ki hogy ők „hívők” de 
hitük körülírása inkább csak az évszázados sémákkal jellemezhető, amit (be)tanult leckeként felmondanak, 
majd azzal ellentétesen élnek.     
135 A ‟vallásosság‟ biztos, hogy nem függetleníthető a közösségi élettől. Egyszerűen elkerülhetetlen, hogy 
akár a legkisebb emberi együttműködés-, érdekközösség-, egymásrautaltság ne kívánja meg az alapvető 
erkölcsi keretek -legalább- felvázolását. Ezeknek szinte mindig valamilyen vallási rendszer képezi az 
alapját. Ilyen szempontból még az istentelen rendszereknek is megvan a maga hit-vallása, amennyiben 
anyagelvű hitüknek megvallását tekintik alapnak és arra építik fel belső szabályrendszerüket, jogot, 
tudományt, kultúrát, stb.-t. Jelen korunkra a védikus, azaz tudás-alapú iránymutatások még születésük 
helyén is háttérbe szorultak. Az elmúlt ötezer évben oly sok társadalom alakult ki a világon, oly sok, 
különböző kultúra jött létre -nem egy nyomtalanul el is tűnt !- épült egymásra, keveredett, majd lett 
önmaga árnyéka, hogy eleve lehetetlen -és a MINDEN-tudat szempontjából szükségtelen is- azok 
számbavétele. (Nem volna pozitív megközelítés a negatívumok sorolása!) Látható az emberi történetből, 
hogy egyik sem tette követőit, gyakorlóit boldogabbá, elégedettebbé és -az egyre népesedő emberi 
lélekszámból következtetve- fel sem szabadított tömegeket. Azt be kell látni, hogy a túlnépesedés és az 
erkölcsi hanyatlás következtében létkérdése az emberiségnek a legalább látszat konszenzus. Amint 
ütköznek nézetek, -érdekek abban a pillanatban erősödik a nézeteltérés. De hát a nézeteltérések korában 
miként szűnne meg a nézeteltérés? És ki legyen az „igazság-osztó”? Biztos, hogy nem a MINDEN-tudat, 
hisz az elkerüli valamennyi hagyományos ‟hit‟ ‟vallás‟ ‟egyház‟ szervezetszerűségét, mert tudja, hogy: - 
Mindenki más! - Kollektív bebocsáttatás még a mennyországba sincs, pedig az csak egy átmeneti állomás 
mert aki oda „veszi meg a jegyet” az „retúr jegyet vált” csak nem tud róla. Azt hiszi és vallja meg, hogy az 
a cél – igen az a cél azoknak, akik nem az Abszolúttal, hanem hiányos rendszerükkel mérnek. A gondos 
„mérnök” próbál a Teljessel mérni. 
136 Az ‟érintetlenség‟ lényegét előbb meg kell tanulni. Forrása -jobb híján- a Bizalmas Tanítás és a 
MINDEN-tudat. 
137 Nem elég megismerkedni az ‟érintetlenség‟ fogalmával, azt értelmezni kell, beilleszteni az egyéni 
eszményképbe és ha bele illik, akkor be lehet látni, ha nem illik bele, akkor csak bizonyos tisztulást 
követően van esély értelmezhetőségére, elfogadaására.  
138 A megértett ‟érintetlenség‟ még semmire nem „gyógymód” kitartó gyakorlással válhat(!) megvalósítottá. 
A feltételes mód említése elhagyhatatlan, hisz számtalan magasszintű szellemi úton torpant már meg, vagy 
fordult vissza annak követője és nem csak egyszerű lelki törekvő(k), de mértékadó lelki vezető(k) is! Nem 
baj. Nem múlik el nyomtalanul az újabb próbálkozáskor. Ezért is van, hogy az egyik lelki törekvőnek 
magától értetődően szólnak a tanítások, erőlködés nélkül végezhető minden szabályozó cselekedet, míg a 
kevésbé „megpróbált” több nehézséget talál.    
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Úgy, hogy itt a kettősségek világában mindig van választási lehetőség: igen, vagy nem139. Azt 
azonban nem szabad elfelejteni, hogy a döntéshez nem elég az érzékelés/tapasztalás, az 
értelmezés/felfogás, de még a rendszerezés/elrendezés sem, akkor teljes a kép ha mindez 
együttesen, átfogóan érvényesül, aminek alapkövetelménye a valós Én-tudat140. Aki tudja a választ, 
hogy „-Ki vagyok én?” az megtette az első lépést ahhoz, hogy helyes úton induljon tovább…. 
…A kötelességet141 a MINDEN „írja elő” az Isteni elrendezettségek, mint pl.: természeti 
törvények formájában. Az Isteni elrendezettségek elrendezettségek, a MINDEN akarata nélkül 
áthághatatlan szabályok, nincs alóluk kivétel142. Ha úgy tűnik, hogy egy szabályszerűség nem 
működik, van alóla kivétel, akkor nyílván nem Isteni elrendezettségen nyugszik, csupán hosszabb-

                                                             
139 A „szabad akarat” a döntés szabadságát jelenti. Bármit el lehet fogadni és el is lehet utasítani. A 
MINDEN senkit nem korlátoz semmiben! Hogy ki mit fogad el és mit utasít el az felfogó képességétől és 
erkölcsi szintjétől függ. Relatív erkölcsi szabályok közepette is, főleg pedig az Abszolút Igazság alapján álló 
Abszolút erkölcs szintjén. Az anyagi boldogulás területén a relatív erkölcs a „szentírás” lelki fejlődés 
területén az Abszolút. Persze kérdés ki mit ért ‟boldogulás‟ alatt? Az ‟élvezkedő‟ meghatározottságú ember 
az élvezetekben- testi örömökben tör elégedettségérzésre, jó esetben az elfogadott erkölcsi normák 
keretein belül, de általánosságban inkább még azokat is áthágva. A ‟nyerészkedő‟ az anyagi javak 
gyarapodásában, felhalmozásában érzi jól magát, jó esetben a tisztesség határain belül, ami legtöbbször 
nem esik egybe az aktuális jog és annak szabályozásai által meghatározott keretekkel. Lehet valami 
törvényes, jogszerű, miközben mégsem egyezik a jó erkölccsel! Az ‟uralkodó‟ helyén érzi magát ha vezető 
helyzetbe kerül, de sajnos napjainkra a vezető pozíciókat szinte kizárólag ‟élvezkedő‟ és ‟nyerészkedő‟ 
meghatározottságú emberek töltik be. A ‟gondolkodó‟ akkor boldog ha szellemi kincseit megoszthatja 
másokkal és segíthet tanácsaival. Azonban hogy a kézenfogható „tudás” a szellemi hanyatlás 
elrendezettsége során jön(t) létre és koronként-, kultúrkörönként változik, ezért aki a tévtudást terjeszti, az 
bölcsebb volna ha hallgatna, bár amikor a butaságokat hirdeti nagyon boldog. Jó ideje a gondolkodó 
pozíciókban is ‟nyerészkedők‟, valamint ‟élvezkedők‟ kerültek.        
140 Valódi én-tudat hiányában úgy a rendszerezés-, mint az értelmezés-, de még az érzékelés is torz, 
elfogult. Ilyen esetben nem tud megnyilvánulni az Isteni szeretet, nincs részrehajlás-nélküliség. Hamis én-
tudatban a próbálkozó testi mivoltával azonosul, így testi érdekei határozzák meg elvárásait 
létfenntartásban, fajfenntartásban, pihenésben, „ön”védelemben. Testi önmagát védi, táplálja, szaporítja, 
kényezteti. Lehet az ilyen személy jószívű, folyton adakozó, de a ‟szeretetnek‟ csak egy alkotóelemét 
gyakorolja, és lehet, hogy helytelenül. Nem tudja mi a helyes és mi nem, de nem normál -általánosan 
elfogadott- erkölcsi szempontból, hanem Abszolút értelemben, miközben a relatív erkölcsi szabályokra is 
tekintettel kell lenni, már csak a békesség kedvéért! A MINDEN-tudat Földi vezérlő eszménye -Avatár 
Balarám nyomán- a békesség. Ha a békesség veszélyben van, akkor változtatni kell, önmagunkon! 
Változtatni hozzáállást, vagy ha az nem megy, akkor helyváltoztatással – de a kötelességek elmulasztása 
nélkül! Hiába lesz valaki békés, jámbor, konfliktuskerülő, ha nem végzi el azt ami a dolga -akár hibák árán 
is- akkor más útján jár, nem a lelki fejlődéséért tesz.  
141 A sokat emlegetett ‟kötelesség‟ lényege, hogy minden lelki törekvő keresse meg azt az utat, módot, 
gyakorlatot és kövesse szorgosan, amelyben nemének-, emberi osztály szerinti meghatározottságának- 
(gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) életkorcsoportjának megfelelően él (tanuló – házas – 
visszavonult – lemondott) miközben kerüli a ‟nemjó‟ vagy ‟szeszély‟-es kapcsolatokat és keresi és követi a 
‟jó‟-t (tanrendszerben, társaságban, munkában, környezetben, időtöltésben, étkezésben, mindenben) Ha 
bármibe hiba csúszik, akkor a kötelességteljesítés veszélyben van. A kötelességteljesítés elmulasztása 
tovább fokozza az emberiségszintű szellemi és erkölcsi hanyatlást. Amíg a „Nagy Elszámoltató” könyvben 
a „Tartozik” rovat nem üres, addig elkerülhetetlen az életismétlés. Aki ezt rémhírterjesztésként kezeli, az 
nincs tisztában a valósággal és olyan folyamatot fog keresni ahol azt hallja amit hallani szeretne és abban 
nagyon erős lesz a hite.   
142 Aki elkerüli a mindenki számára rendelt életutat, az áltatja magát és környezetét. Aki nem a neki való 
lelki folyamatban halad, aki nem a neki való munkát végzi, aki elkerüli a családalapítást, családban pedig 
kettőnél több-, vagy kevesebb gyermeket vállal (meddőknek, homoszexuálisoknak végtelen a gyámolításra 
szoruló árvagyermekek száma!) felrúgja az életrendeket (stb.) az kötelességszegéseket követ el. Az 
elszámolás már itt, ezen életben megtörténik. Ki-ki vegye csak sorra mindazt, amit úgy gondol, hogy nem 
érdemelt meg. Ne feledjük, hogy az előző életek hozománya is a hátizsákban van, azt is ürítgetni kell! 
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rövidebb idejű megfigyelésen alapuló általánosság, vagy netán spekulatív fölvetés, akár 
„tudományos” elmélet…. 
(42.) 
…Abszolút értelemben ‟jó‟ ami a MINDEN felé visz, míg ‟nemjó‟ ami hátráltat ebben143. 
Gáncsoskodók, akik hallottak már a MINDEN-ről fölvethetik, hogy miként kerülhetnénk 
közelebb a MINDEN-hez, azaz Istenhez, ha a MINDEN-tudat azt tanítja, hogy Ő mindenben 
benne van, miközben minden Őbenne nyugszik. Sőt tovább menve, amikor az is elhangzik, hogy 
mindenütt Ő a közép144, akkor még inkább értelmetlennek tartják, az Őhozzá való közelebb jutás 
fölvetését…. 
…amikor az is elhangzik, hogy mindenütt Ő a közép, akkor még inkább értelmetlennek tartják, az 
Őhozzá való közelebb jutás fölvetését. Természetesen a megítélés sosem annyira bonyolult, hisz 
ez a bizonyos közelebb jutás (csak) annyit jelent, hogy lényegi lényünk, a lél anyagi 
befedettségének csökkentése javítja a lél lelki helyzetét, azaz segít a fel/megszabadulásban. Tehát 
ha a ‟jó‟ úton haladunk, akkor mentesülünk- (lényegi lényünk, a lél mentesül!), míg ha a ‟nemjó‟ 
úton, akkor súlyosodunk az anyagi megterheltségektől. A „bűn”145 kérdése is egyszerű, hisz 

                                                             
143 A MINDEN mindenek oka és forrása. Tőle, Belőle és Őbenne zajlik minden. Amikor azt mondjuk, 
hogy Ő Önmagában teljes, akkor teljességében egyaránt megfér -emberi értelemben- jó és rossz, sőt így 
van egyensúlyban! Bármi hiánya volna, nem volna teljes, akkor nem Ő volna a MINDEN. Ahhoz, hogy 
kedvteléseit megélhesse a lél-eket „használja”. A végtelen számú megszületetlen lél végez mindenféléket, 
mely történéseken a MINDEN csak derül. Mivel Ő örökké boldog, hozzáállása mindenhez derűs. Ahogy 
„negatív” kedvteléseit a lelki emelkedést hátráltató aspektusai -Istenei, Félistenei, stb.- valósítják meg, úgy a 
‟nemjó‟ kötelék is a visszahúzó, anyagi létben tartó hatások eredeztetője. Isten úgy „húz vissza”, hogy Ő a 
megnyilvánulások kötelékeinek oka és a hátráltató körülmények, -hatások ennek következményei. Ezek 
egyfajta automatizmusként működő természeti törvények, elrendezések, amelyekkel megismerkedve a 
gondos lelki törekvő dönthet; él velük, vagy elkerüli? Akinek nincs ismerete róluk, azon nincs mit számon 
kérni, leginkább azért nem mert mindenkinek más a tennivalója. Mindenki más, máshol tart, máshogy kell 
végeznie a lelki folyamatokat. A szervezetszerű összemosás, úgy vallásos-, mint „tudományos” területen 
‟típusokból‟ ‟kategóriákból‟ és nem különböző fejlettségű egyénekből indul ki.        
144 Hogy mindenütt Isten a ‟közép‟ annyit tesz, hogy ahol Őt imádják, Őt szolgálják ott Ő „jelen” van. 
Nem nyilvánul meg anyagi formában, de mint harmóniát sugárzó rendező elv kitölti azt a teret amelyben a 
kereső tartózkodik és ott más erők nem képesek kifejteni hatásukat. Ilyen módon segíti a tisztuló lelki 
törekvők személyes kisugárzásának hatását is.  
‟Közép‟ annyiban is, hogy végtelenségének köszönhető kiterjedése miatt bárhol is „ragadnánk” meg, attól -
nemlétező- minden határa azonos távolságban van.    
‟Közép‟ aképpen is, hogy nem kell sehova elutazni, nem kell elvonulni néptelen vidékre, még a „szent”-
helyekre irányuló zarándoklatok is okafogyottak. Mellesleg minden „szent” hely köztes Felsőbbség imádati 
helye, nem a Legfelsőbbé. A Nekik bemutatott áldozatok végső élvezője mégis a MINDEN.   
A ‟közép‟ „megnyilvánulhat”(na) a legzavarosabb káoszban is -mi akadályozhatná ebben meg Istent?- de 
minek is? A zavaros világban a zavartságnak, zavarodottságnak van a helye, amit lelki törekvő kerülni 
igyekszik, vagy az érintetlenség -megvalósított szintű- alkalmazásával nem kerül azzal kapcsolatba, lepereg 
róla. Azonban prédikációs kényszer hiányában nincs szükség Maya megkísértésére. Illúzió Istennő hiú és 
provokálja azt aki nem vesz róla tudomást. („A jó-erkölcs az alkalom hiánya”)   
145 A MINDEN-tudatnak nem feladata, nem célja a különböző vallásbölcseletek kritikája, legfőképp nem 
az azokkal való vita. Ahhoz azonban, hogy a megkövült zsidó-keresztény biblia alapú gondolati 
reflexeknek akár csak szókészletét valós tartalommal lehessen megtölteni, nem lehet elkerülni a 
vizsgálódást. Ilyen a „bűn” fogalma is. Józan gondolkodó számára egyértelmű, hogy az olyan „Isten” 
amely elzárja a tudást gyermekei elől, sőt a „tudás-fájáról” való gyümölcs szedése és megízlelése főben járó 
bűn, az valami fura Isten. Aki mindezért még el is űzi szeretett gyermekét, arról nincs mit beszélni. Melyik 
szülő ne tenne meg mindent, hogy gyermekét felvilágosítsa, segítse? Nem hogy gátakat nem szab a jó 
szülő, de mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermeke túlszárnyalja szüleit. Az „Irígy-„ „Haragvó-„ 
„Bosszúálló-„ stb. Istenek bizonyosan nem a szellemi emelkedés termései! 
Isten / a MINDEN / a Legfelsőbb attól sem tart, hogy gyarló emberek egeket ostromló toronyból 
indítanak ellene támadást. Ostobák keresik Őt az egekben, Őt, Aki mindenütt jelen van. Ezek a máig ható 
hamis megközelítések nem az igazságot, nem a valóságot és nem az Igaz Istent keresik.  
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abszolút értelemben egyetlen bűn van amit lél elkövet(het)ett, az hogy elhagyta lelki otthonát. 
Alázuhant az anyagi megnyilvánulásba, mert ő is uralkodni szeretett volna mint Isten. Minden 
további „bűn” jelző/fogalom ennek folyamodványa, akár kifejezésbeli kistestvére. Mikor egy lél 
lelki otthonában nem akarja elfogadni az Isten szolgája helyzetet, akkor aképp gondolja az Úr; -
Legyen vágyad szerint. Menj abba a szférába ahol megkísérelheted az uralkodást. – És olyan 
megnyilvánulásba kerül a lél, ott és olyan anyagi létformát kap amivel ezt a vágyát megpróbálhatja 
ki/megélni. Az ilyen helyzet nem Isten csapása, vagy valamifajta büntetés, „kiűzetés a 
paradicsomból” csupán a minden vágyat teljesítő Isteni akarat érvényesülése a lél személyes vágya 
szerint146… 
(43.)  
A lelki fejlődésben a legnagyobb akadály a félelem. De mit is féltünk? Olyasvalamit amihez 
ragaszkodunk, aminek elvesztését súlyos hiánynak gondoljuk (élet, család, vagyon, egészség, stb.) 
vagy olyas valamitől félünk, ami elképzeléseink teljesülését veszélyeztetni látszik. Amint eltűnik a 
ragaszkodás, amint megszűnnek az önös elképzelések, a félelem eltűnik147… 

                                                             
146 „- Legyen belátásod szerint!” Az Úr úgy viselkedik a lél-ekkel, mint a bölcs indián Apa, aki nem tiltja 
meg gyermekének, hogy belenyúljon a tűzbe. Ha egyszer megégeti magát, többet nem fogja. 
(Természetesen az indián Apa viselkedik Isten módján s nem fordítva!) A lél azonban nem olyan 
figyelmes, mint az indián gyermek, Ő újra és újra keresi a kihívásokat, nem kerüli a veszélyt, hisz életről-
életre törlődik az anyagi tapasztalás. Van aki mindent saját kárán akar megtanulni (az ‟élvezkedő‟ 
meghatározottságú motiválója a „Hiszem ha látom!”), van ki elfogadja a tanításokat és követi azokat (a 
‟gondolkodó‟ meghatározottságú nem megy fejjel a falnak). Van akinek elég egy jó tanács, másnak egy 
figyelmeztetés, de van akit alaposan meg kell rázzon a sors, hogy föleszméljen.     
147 A „járt utat a járatlanért fel ne add” gondolat követőit is a félelem motiválja. Amit az ember már 
megismert, megtapasztalt és nem talált veszélyesnek azt biztonságosnak érzi. Csakhogy ki tudja mi történik 
a mélyben, amikor a felszínen nem változik semmi? Komoly betegek évtizedekig hódoltak „veszélytelen” 
dolgoknak, nem féltek elektroszmogtól, környezeti ártalmaktól, szennyezett ételektől, -ruháktól, -
anyagoktól, -tárgyaktól s egyszercsak betelt az immunrendszer, önvédekezésnek befellegzett. Nem baj a 
„tudomány” vívmányaival majd mindent leküzdünk (hisz az emberiség fő vonulata a küzdelem s nem a 
béke!) s jönnek a „nehézbombázók” - antibiotikumok, egyre durvább szerek (egy kóron segít 100 
mellékhatással!), sugárkezelés … és szegény szervezet már azt sem tudja mit csináljon. Míg gazdája kitart 
működik a „gép” de mikor megadja magát, a „szerkezet” felmondja a szolgálatot – pedig mennyi lelki 
tennivaló lett volna még! Ezek pedig még csak az anyagi-, testi problémák, hol marad a lelki, ami 
nagyságrenddel érzékenyebb a durva anyagnál?   
A félelem legfőbb táplálója a testtudat és a döntően ebből fakadó tudatlanság. A lelki területen uralkodó 
bekorlátozott világkép hiteket kelt, hiteket táplál olyan emberközpontú alapokról, hogy még az egekben is 
emberi Istenek, emberi Mesterek és társaik bábáskodnak földi emberek felett. Pedig a Bába csak ott van, a 
születés az újszülött dolga, a szülés az Anyáé s dehogy halt ki az emberiség kórház-, szülészet-, szülész-
nőgyógyász nélkül. Csak hát feledésbe merült a természet rendje, majd ember mindent jól megcsinál. 
Mikor a mesebeli királylánynak beszorult a kovászos-uborkás üvegbe a keze, mindaddig félt hogy eltörik az 
üveg, megvágja a kezét, elveszíti a vágyott uborkát, míg el nem engedte azt. Amint elengedte anyagi vágya 
tárgyát, üveg egyben maradt, sérülés nem történt, keze kiszabadult s még az uborka is megmaradt 
(másnak). 
„NEM AKAROM HALLANI!” – mondja a változástól rettegő, pedig tudja, hogy ha semmi nem változik, 
akkor minden nehézség megmarad. De legtöbben szeretik dédelgetni a már megismert szenvedéseket, 
maradjon inkább a biztos-, de legalább ismert (megszokott) rossz. Maradjon akár a lelki hiányérzet. Mikor 
embert olyan lelki üzenet éri el, amit legtöbbször nem is ért, de legszívesebben elhárítana, olyankor a 
jószándékú lelkiismeret próbál segíteni az előbbre lépésben, de a test, az elme, a megértés, a megtévedt 
éntudat és a megszokás mindent megtesz -a ‟kisebb ellenállás felé‟ elv szellemében- hogy visszanyomja a 
lél felvillanását. Mert mikor ott az ideje, mikor megérett a személy a lépésre, akkor a lél bevonzza az 
ismeretlen tanítást és amikor itt az idő lépni kell; ki nem halad, az marad! Ezek a figyelmeztetések is a sors 
elrendezéseinek gazdag választékát nyújtják és figyelmesnek kell lenni, hogy észre vegye az ember. Mikor 
valaki tiltakozik, olyankor az biztosan észre vette s eljön újra a szabad akarat kínálta elfogadom – 
elutasítom dilemma.   
A Legfelsőbb minden létező csatornán közölte már: - NE FÉLJ!    



37 

 

…megkerülhetetlen tudás a kötelesség148 ismerete. A kötelesség, az ugyancsak tág darma fogalmi 
kör egyik jelentéstartalma, ezért érdemes kissé áttekinteni a védikus (tudás alapú) megközelítést.  
A d(h)arma szanszkrit kifejezés, jelentése: tart, fenntart, hordoz. A szanszkrit szavak  

                                                             
148 Lásd 141-es lábjegyzetet, de a ‟kötelesség‟ körébe tartozik a nemzetségi szolgálat is.  
A szolgálat alap kérdés, ha tetszik alap kötelezettség, hisz aki nem végzi el rendelt dolgait, az nem csak 
maga fog hiányban szenvedni, de környezete is csak döcög, vagy csikorog a gáncsoskodó „homokszem”-
től.  
A MINDEN-tudat elsők közötti tanítása a lél lényegisége. Nem a testünk az énünk, hanem lényegi 
lényünk, így nem vagyunk sem keresztények, sem magyarok, sem férfiak, de még csak emberek sem s 
mégis, minden lél Aki emberi létformába került rendelt kötelességében és mozgásterében ember, férfi vagy 
nő, adott nemzetséghez tartozó, valamely állam polgára (ami közel sem biztos, hogy egybe esik vérségi 
hovatartozásával!) és így tovább. 
Vannak „tudományos” próbálkozások rég óta, hogy pontosan meghatározható legyen kinek-kinek 
nemzetségi hovatartozása. (A ‟nemzetség‟ vérségi, tényleges leszármazási kérdés, nem döntés, választás, 
vagy mérlegelés dolga!) Legkézenfekvőbb a családfakutatás szokott lenni, de nem ritka a különböző 
genetikai, vagy más biológiai alapú vérségvizsgálat. De sajnos tudomány ide, tudomány oda nincs 
kifogástalan eredmény sem egyének, sem közösségek vonatkozásában. Az emberi történetben lezajlott s 
már jó ideje általánossá vált mozgások, vándorlások, magukkal hozták a vérvonalak keveredését, 
szétszéledését egymásba bonyolódását. Ki tudja biztosan, hogy mely nemzetség valóságos tagja vérségileg, 
hanyadiziglen „tiszta” vérű* hányszorosan keveredett más nemzetségekkel és az a nemzetség mennyiben- s 
mitől az, aminek egyáltalán nevezik?  
A politikai kommunikáció gyakran használja azt a módszert, hogy ha valamiben nem biztos, azt annál 
hangosabban mondja s meg van az eredménye, a fennhang  elfedi a valóságtartalom hiányait. 
Természetesen akinek nincsenek politikai szándékai annak nincs ilyen manipulációra szüksége, de tudni 
kell róla hogy létező technika, aminek nem szabad felülni. Ha valamit sokan állítanak, attól annak 
igazságtartalma nem lesz több. A MINDEN-tudatnak, többek között politikai ambíciói sincsenek így hát 
csak csendesen kérdez s ha választ kap megköszöni, ha nem hát folytatja az alázatos kutakodást.  
További nehézség egy-egy országon, társadalmon belül adott nemzetség helyének, szerepének definiálása. 
Ha meg is tudjuk kik egy nemzetség alkotói, még nem tudni mi a feladata annak a közösségnek? Mindezt 
azért érdemes felvetni, mert a kötelességteljesítés fontos része a nemzetséghez tartozásból adódó 
feladatok, szolgálat, ha kell küldetés teljesítése. Nem túl bonyolult meghatározni az egyénnek, hogy ő 
ugyan ember-e?** Néha már nehezebb, hogy férfi-e, vagy nő-e, mert a keveredések következtében egyre 
több a nőivarú férfi ill. a hímivarú nő, akiknél a külsődleges jegyek mögött a másik nem habitusa húzódik 
meg és ez nem nemi eltévelyedés, vagy nemi identitászavar, hanem szerephiba. Tehát ez egyszerűbb 
„önbesorolások” mellett már ugyancsak bonyolult a náció esete, különösen mert mára már nincs nemzet a 
világon melyet egy nemzetség alkotna! Akkor mit tegyen, mit s hogyan szolgáljon aki adott nemzet 
gyermekének tekinti magát? A Bizalmas Tanításban kétszer is hangsúlyozásra kerül a MINDEN által, hogy 
ki-ki inkább végezze tán hibákkal saját kötelességét, mint a másét netán jól! S világos, ha a nagy rendben 
összevissza működnek rendszeralkotó elemek, akkor oda a harmónia és a rendszer is csak mondvacsinált. 
Lássuk be, Földünkön már régen oda a harmónia és szinte minden mondvacsinált, olyan mint ha az volna! 
De tekintsünk csak vissza a 147. lábjegyzet harmadik bekezdésére: NEM AKAROM HALLANI! És 
tényleg nem. Népek, nemzetek, társadalmak, szövetségek évezredek óta úgy viselkednek, mint a 
kisgyermek, aki azt amitől fél, amitől tart, inkább önmaga előtt is elhallgatja. Márpedig amiről nem 
beszélünk az pedig nincs !(?) Hogy ne volna, csak önmozgóvá válik. Tudatos emberek ezt hogy viselik? 
Vagy a tudatosság is csak annak látszik? 
 

* a „vér”-iség kifejezés is ugyancsak alapos kifejtésre érdemes meghatározás volna, de tekintsük most  
pozitív értelemben vett, mindenfajta rasszista mellékzöngétől mentes segédkifejezésnek.   
** az „ember”-ség sem mentes a sematikus emberalakúak mindodasorolásától, pedig évezredek óta ismert a 
Legfelsőbbtől származó négy emberi osztály (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) de régről tudott, 
hogy ott vannak még az un. „kaszton kívüliek”, vagy „érinthetetlenek” is, akik inkább emberalakú lények 
mintsem valóságos megtestesítői a tudatos emberi nemnek. Élettevékenységük nem terjed túl az anyagcserén, 
párzáson, védekezésen és pihenésen. Számukra ez a lét az első emberi test, ami ugródeszka az újabb életben a 
négy osztály keveredésével bekerülni a fejlődési folyamatba. A MINDEN-tudatnak nincs velük dolga, hisz 
nekik sincs semminemű szellemi vonatkozású „küldetésük”. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szanszkrit
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többárnyalatú jelentéséhez híven jelölheti még a következőket is: törvény, vallás, igazság, 
kötelesség, tan, lényeg, alapelv. A természeti törvények alapját képezi. A vonzás, taszítás, vegyi 
folyamatok vezérlő elve, az ok és okozat, de maga a szabályoknak alávetett emberi gondolkodás, a 
logika törvényszerűségei is az egyetemes darma megnyilvánulásai. Indiai hasonlattal: a darma a 
fonal, amelyre a világ dolgai, mint gyöngysorra a gyöngyök vannak felfűzve, "nélküle zűrzavarban 
hullana szét a gyöngyök sokasága". Jelen esetben értsd: a kötelességteljesítés nélkül minden 
összezavarodik!149... 
…az erkölcsi törvény azonban nem csak megszívlelendő morális belső szükséglet, hanem 
kérlelhetetlen parancs. Az ember lázadhat ez ellen, ellenszegülése azonban mindig és 
szükségszerűen visszahat rá. A kötelesség megszegése, teljesítésének elmulasztása; vétek, míg 
követése, teljesítése; erény… 
…A MINDEN-tudat azt tartja, hogy az ember egyéni kötelességéhez igazodva csatlakozhat 
leginkább az általános erkölcsi alapelv követelményeihez150, azok parancsait beteljesítve juthat el a 
lényeg megismeréséhez151. A kötelességtől, vagy darmától elválaszthatatlan a három Isteni kötelék: 
a jó, a nemjó és a szeszély. A ‟jó‟ a valódi éntudatot, a nyugalmat, a békét, tisztaságot, egyensúlyt 
testesíti meg. A ‟szeszély‟ a mozgékonyság, szenvedély, tevékenység, kiterjedés elve. A ‟nemjó‟ a 
hamis önazonosságtudat, a tudatlanság, a sötétség, összehúzódás alapelve. Mindezek együttesen 
vannak jelen minden létezőben. A létformák fejlettségi fokát az az uralkodó kötelék határozza 
meg, amelyik túlsúlyban van a többihez képest… 
…Az ember feladata a ‟jó‟ folyamatos fejlesztésével, a valódi éntudat hatásának növelése, a 
világosság, a nyugalom és belső tisztaság szerepének erősítése, a kiegyensúlyozottság biztosítása, a 
lél vaskos anyagi burka általi hátráltatás mérséklése152. Minden létezőnél e három sajátság 
egyensúlya, aránya határozza meg annak minőségét153. A darma követése, a kötelesség teljesítése 

                                                             
149 Ezt a zavarodottságot lehet megfigyelni az ismert emberi történetben, amikor alig akad(t) olyan ember, 
aki valódi helyén, igaz feladatát végezte s jól.   
Volt már említve a párhuzam -de nem lehet elégszer nyomatékosítani- ha egy kifogástalan szívsejt 
elvándorol(na) a májba és ott kezd(ene) „májkodni” akár hibátlanul, abból csak a méregtelenítő szerv hibás 
működése következhet. A „hibátlanság” jelen esetben annyit tesz, mint hogy teljesen úgy tesz, mint amit 
alakít, csak ő nem az. (Nem hiteles) Árt a szervnek, a szerv gazdájának és árt önmagának. Régi jogi 
megfogalmazás, hogy a törvény nemismerete nem mentesít a felelősség alól. Előbb-utóbb mindenki 
megfizeti mindennek az árát. 
150 Kinek-kinek úgy kell megtalálnia helyét az általános erkölcsi kötelezettségek követésében, ahogy 
determinált egyéni kötelezettsége teljesítésében/megélésében/megvalósításában áll. Az előre elrendeltség 
jelen esetben azt jelenti, hogy az a születéskor kapott, előző életekből hozott meghatározottságok szerinti, 
kibővülve az élet előrehaladtában az életrendek szerinti kötelességeknek való megfeleléssel.    
151 A lél megismerhetőségében első lépés a Róla való tudomásszerzés. Ezt követően Ő -mármint az egyéni 
lél- nem fogja nyugton hagyni a kereső embert, hogy tovább kutasson. Ahogy ismerkedik meg a lelki 
törekvő az Abszolút Igazság részeivel, ahogy gyakorolja magát az igaz lelki út követésében, úgy csökken a 
lél burka, úgy világosodik meg a „Ki vagyok én?” Abszolút és relatív vonatkozása. Abszolút értelemben 
egy lél, relatív értelemben az az ember, aki a fokozatosan feltáruló kötelességháló alanya és tárgya. Alanya; 
mint gondolkodó és cselekvő személy, tárgya; mint az aktív anyagi test, amely folyamatos kapcsolatban áll 
a megnyilvánulással. Test sosem tud érintetlen lenni, anyag anyagtól el nem vonható, az érintetlenség a 
szellemi élet, az értelem és a gondolat kiváltsága. A „vele, de nélküle” - elv alapján benne lenni az anyagi 
folyamatokban, de csak azzal- és olyan mértékben azonosulni, amennyiben az a lelki fejlődést segíti, nem 
hátráltatja. Megismerve a kötelezettségeket, azokat követve lesz a lelki törekvő az Isteni elrendezések olyan 
része, Akit nem az anyagi kötelékek mozgatnak, vezérelnek és ilyenkor a lél minden segítséget megad a 
tisztuláshoz. Védelmet, képességet az egyhegyűségre, erőt a kitartáshoz, szükséges és elégséges értelmet a 
valódi tudás megértéséhez. 
152 A lelki törekvő számára folyamatos a tennivaló, szükséges a türelem, -kitartás és -következetes 
gyakorlása a szabályozó elveknek, melyek jótékony hatása segít. 
153 Az ‟egyensúly‟ az az állapot, amikor ‟jó‟ és ‟nemjó‟ közel hasonló mértékben van jelen, míg az 
arányosság a három összetevő megoszlását jelentik. Törekedni kell a ‟jó‟ túlsúlyára és a ‟nemjó‟ elhagyására. 
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erősíti a ‟jó‟-t, amely a kötelékek egyensúlyát biztosítja154. A felemelkedés útja a tisztulás ‟jó‟ 
tevékenységek által. 
(44.) 
…a négy osztály és azok meghatározó jellege a Legfelsőbbtől származik, nem tanult képesség155… 
…BT. 51. „… réges régi jó tanácsok három jármot beszélnek - tiszta jóság bőszült szeszély s 
nemjó amit rejt e hely…” 

                                                                                                                                                                                              
Tudni kell, hogy nemzetségek esetében is van meghatározó jelleg, pl. a magyarok esetében egyértelmű 
túlsúlyban van a ‟szeszély‟ vagy szenvedély. Ezért keresi és követi az ilyen jellegű életvezetést, szokásokat. 
154 A ‟nemjó‟ kötelékek a „kisebb ellenállás” elv szellemében a könnyebben követhető dolgok sajátja. A 
‟szeszély‟ választása hangulat kérdése, miként maga a kötelék rapszodikussága. A ‟jó‟ a nehezebben 
„megszerethető” dolgok közé tartozik. A ‟nemjó‟ befogadása szinte csak engedést igényel, a ‟szeszély‟ jön-
megy, a ‟jó‟-ért dolgozni kell, nem esik senki ölébe.   
155 Az emberi osztályba-sorolhatóság szerinti meghatározottságot a lél már a fogantatás pillanatában 
megkapja, ill. elrendezettségként hozza előző életeiből. Ezt az „osztályozást” nem szabad összetéveszteni a 
társadalmi ranggal, a család pozíciójával, a szülők ‟osztály‟-béli meghatározottságával. (nagyon 
leegyszerűsítve: nagyon rangos, művelt, arisztokrata családba is születhet ‟élvezkedő‟ és koldus-szegény, 
elesett, gyarló családba is érkezhet ‟gondolkodó‟ gyermek) A keveredés folytán ma már ritka az Abszolút 
értelemben vett jó család, abban fejlettebb meghatározottságú szülők és egyik összetevő sincs 
kapcsolatban az egyén családjának jómódúságával. Tehát a megfigyelés/megfigyelhetőség nem kívülről 
kezdődik. A hely-idő-körülmény szellemében, az egyén lelki fejlődési lehetőségének lehet, hogy pont olyan 
családi közeg a kedvezőbb, ami nem sorolható a „jócsalád” sorába. Lehet olyan társadalmi berendezkedés, 
adott földrajzi tájegységen olyan politikai-, gazdasági helyzet, amikor a lelki fejlődésben az egyszerűbb, 
hátrányosabbnak tűnő viszonyok kedveznek jobban. Történelmi Buddha a teljes anyagi gondtalanságból, a 
legmagasabb rangból lépett az elvonult, lemondott szerzetes életmódba, hogy 100%-ban ‟gondolkodó‟ 
jellegét megélhesse. Ha visszatekintünk a hippi mozgalomra, a szabados, anarchisztikus életet sokan az 
USA felső középosztályába tartozó családok gyermekei közül választották, módos szülők, tanult gyermekei 
(is) és őket találta meg a Keleti bölcselet az 1960-as években. Kevesen maradtak meg az egyszerű élet – 
magasszintű gondolkodás útján, de akit megérintett az Abszolút Igazság szele, az már nem ugyanaz a felső 
középosztálybeli lett később, mint szülei. 
 
Egy ‟osztály‟-meghatározottsági „teszt” kis támpontot ad(hat) annak aki önvizsgálatot végez.  
Minden olyan jellemző, amivel a teszt kitöltője azonosítja önmagát, jelen helyzetét egy-egy jelölést ér (egy 
sorban lehet több jelölés is), majd összeadva az oszlopok „találatait” megbecsülhető az egyén ‟osztály‟-bél 
meghatározottságának megoszlása. Oszlopok közötti kicsi eltérések is jelzésértékűek, egy ‟osztályba‟ került 
sok „találat” pedig már komolyan jelzés lehet. (A „tesztet” 5-10 évenként érdemes megismételni.)  

    
Embercsoport: Gondolkodó Uralkodó Nyerészkedő Élvezkedő 
Egymillióból (mára): (Ha?) 1 9 90 999.900 
Életrend: Lemondott Megállapodott Házas/felhalmozó Tanuló 
Életkorcsoport: 60-80 (100) 40-60 (75) 20-40 (50) 0-20 (25) 
Sajátosság: Visszavonult Beérkezett Törekvő Kereső 
Tevékenysége: Elmélkedés Tervezés Működtetés Rombolás 
Lelki szint: Jó Szeszély / jó Szeszély Nemjó 
Anyagi jelleg:                     

 

Föld  
(szilárd) 

Víz  
(képlékeny) 

Levegő  
(mozgékony) 

Tűz  
(heves) 

Eszmény: Tudás, hírnév  Hatalom, hírnév Birtoklás, vagyon Élvezet, kéj 
Szellemi jellemző: Én-tudat Rendszerezés Értelmezés Érzékelés 
Érdeklődés: Ki vagyok én? Mi az érdekem? Mivel jár amit teszek? Mi történik? 
Gondolkodása: Átfogó Elrendező Felfogó Tapasztaló 
Hit: Isten minden! Tisztelem a 

hagyományt! 
Én vagyok az irányító! Hiszem ha látom! 

 
Tér; az ötödik anyagi jellemző, de már lelki jellegű is és egyben az egész anyagi megnyilvánulás foglalata. „Már” hisz 

itt anyagi oldalról tekintünk rá. Ha a lelki oldalról néznénk, akkor azt mondanánk, hogy „még”, mert az anyagi világ is 
a MINDEN része, tehát még az anyagi megnyilvánulás is a „tér”-ben nyugszik, egészen a megnemnyilvánult 
állapotig.    
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…A természeti erők forrása szintúgy a Legfelsőbb, Aki sosem buzdít tétlenségre. BT. 85. „…föl-
di lény a tétlenségben pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat mint késztetés szeszély-
ben 86. aki eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére - képmutató hisz elméje tenné mi kedvtelése 87. az 
méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független…” 
…A MINDEN-tudat mindig szem előtt tartja, hogy lényeg a lél. Sosem szabad a lényeget 
figyelmen kívül hagyni és nem lehet teljességgel az anyagi burokba bonyolódni. A lényeget 
döntően kétrétű befedettség terheli 1. durva; a halmazállapotok adta lehetőségek és kötöttségek 
(mint: föld = szilárd, víz = folyékony, levegő = légnemű, tűz = rezgés, tér = a közeg) valamint 2. 
finom; az anyagi megnyilvánulás együttesének rész-egészeit átható vezérlők (mint: ész/elme/agy 
= érzékelő-/felfogóképesség, értelem = rendszerezőképesség/intelligencia, éntudat = a valódi 
énről való tudatosság). Ezeket mindig áthatja és befolyásolja a három kötelék és annak 
kombinációi meghatározó túlsúlyuk szerint (jó, szeszély, nemjó). Ha az embert állítjuk a 
vizsgálódás középpontjába, mint rész-egészet (része a mindenségnek, miközben önálló teljes 
egész egység) akkor teste rendelkezik öt fogadó képességgel (szem, fül, orr, száj, bőrfelület) és öt 
cselekvő érzékszervvel (hang, kéz, láb, végbél, nemiszerv) és tizenegyedik az elme ami a testen 
belül van. Közben adottak az érzékszervek tárgyai, mint; forma, hang, illat, íz, hő. A kölcsön-
hatásokból keletkeznek a vágy, a gyűlölet, a gyönyör és a fájdalom. Az így megnyilvánult test hat 
fokozatú változásnak van kitéve mint; születés, növekedés, állandósulás, szaporodás, leromlás, 
elmúlás. Aki mindezt nem tudja, nem próbálja átlátni, megérteni és minden cselekvés, történés 
következményét érdemben nem értékeli, az igazán belebonyolódik bizonytalan tévelygésébe156. 
Míg aki erről tud és igyekszik figyelembe venni életvezetése során, az a legcsekélyebb ‟jó‟ 
körülménytől is már jobb irányba indul tovább. Ami elhagyhatatlan, az az elrendezettségek hely-
idő-körülmény szerinti figyelembevétele, elfogadása. Más a lényeghordozó magot adó férfi, más a 
befogadó, test-építő nő. Más a négy osztály (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő), más-
más korcsoportban és más a hely és minden más… 

                                                             
156 Az érzelem-pártiak azt vallják, hogy érzésből kell élni az életet, őszintén, nem kell, nem szabad 
spekulálni, mert az csak az ego, az elme játéka, amit az értelem-pártiak emberi értelemnek tekintenek. 
Pontosítás kedvéért ide tartozik, hogy sokan sokféle képpen értelmezik úgy az ‟ego‟-t, mint az ‟elme‟ 
kérdését. A MINDEN-tudat ‟ego‟ alatt a hamis én-, azaz önazonosságtudatot érti. A valódi én, az egyéni 
lél! Tehát amennyiben az érzelem-párti az ‟ego‟ alatt a hamis önazonosságtudatot érti, akkor az helyénvaló, 
viszont nem határozza meg világosan látásmódja alapját az „érzés”-t mint helyzetet, módot. Amikor jól 
érzi magát, akkor ki érzi jól magát a test, vagy a lél, netán az elme? Melyik a fontos(abb)? Mert általában 
ami a testnek jó érzés, az legkevesebb elgondolkodtató lelki törekvő számára! Félreértés ne essék, a rossz 
érzés sem kívánatos! A MINDEN-tudat nem pártol semminemű önsanyargatást. Mindazt a 
szabályozottságból eredő tartózkodást, amit MINDEN-tudatú követ, csak azoknak ajánlja, akik azt testi és 
szellemi megerőltetés nélkül követni tudnak. Akinek nehézségei vannak, az gondolja át alaposan, hogy mit 
akar? Ráadásul az érzelem-párti észlelő személy szubjektum (természetesen az értelem-párti is, de ő erről is 
tudatos), azaz „önmagától” önmaga által befolyásolt, legkevesebb nem pártatlan, de részrehajló. Az érzés 
tápláléka az inger, a benyomás, éltetője az élvezet(vágy). Ember benyomásokról az érzékszervek által vesz 
tudomást, ezt érzetként kapja az agy, amelyben az értelem, értelmező képesség, vagy intelligencia révén 
valamilyen „saját” rendszerbe illeszti az észlelő. Kinek milyen állapotban van „saját” rendszere, annak 
megfelelően fogja értelmezni a benyomást. Ebből természetszerűleg következik, hogy ugyanazt, szinte 
mindenki egy kicsit (vagy nagyon) másként fogja „élvezni”.  
Érthető, hogy nem lehet mindent, minden pillanatban alapos értékelés alá vonni, majd azt jól 
meggondolva tenni, vagy nem tenni. Tekintve azonban, hogy emberekről beszélünk nem ösztönlény 
állatokról, így feltételezzük, hogy az ember tudatosan éli az életét, nem pedig a pillanatnyi szeszélyek 
szerint. Vagy mégis?  
A MINDEN-tudatú lelki törekvő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondolatai, tettei jobbító 
irányba vihessenek egyént, közösséget és másodlagos kérdés személyes közérzete. Ahogy halad a tisztulás 
útján, ahogy fejlődik lelkileg, úgy lesz egyre kevesebb a nehézséget, vagy lemondást jelentő távolságtartás 
és annál harmonikusabb érzést váltanak ki az elvárásnélküli cselekedetek. Az ilyen érzés nem szubjektív, 
mert nem testi vonatkozású és a Legfelsőbbel való szilárduló kapcsolatból eredően, az Isteni szeretet 
(elvárásnélküliség – adás – részrehajlásnélküliség) részeként valós lelki érték. 
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(45.) 
…a lényeg -a lél- idekerülésekor, az anyagi megnyilvánuláskor/testetöltéskor, az Isteni elrendezés 
következtében első számú- és legfőbb befedettségként valódi kilétéről való tudatosságát veszíti el. 
Ez a rend… 
…aki a Legfelsőbbre igyekszik összpontosítani, annak nem a földi boldogulás- és a mulandóságok 
kell legyenek érdeklődésének legfőbb tárgyai. BT. 56. „összes földi tettnek éke kettős látást hagyni 
el - elvárásnélküli legyél ez a lét művészete…” 272. „tudod Jas hogy lél testet ölt kettőséggel 
fedem be - irtózat és vágynak harca157 örök lánc lesz elmére…” Az említett ‟kettős látás‟ a hamis 
önazonosságtudatú élőlény viaskodása a vágyainak és ellenérzéseinek kettősségében.… 
… jelen korunkban, a szellemi és erkölcsi hanyatlás korában elenyésző az igaz törekvők száma158. 
Elégedetlenség, boldogtalanság mindenütt, de kutatás a valódi tudás után elenyésző… 
(46.) 
„ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen159 néz jövőbe el nem téved higgy 
Nekem…” 
…BT. 233. „Balarám megértőn mondja tudom zsarnok gondolat - szorgos hívem mégis elér ha 
érintetlen marad 234. ki elméjét nem uralja annak kín a törekvés160 - fegyelmezett jó úton jár ez a 

                                                             
157 A kettőség alapvető megnyilvánulása az ember esetében minden kihívással szemben a rokon-, vagy az 
ellen-szenv. Vonzalom, vagy viszolygás. Tetszik-nemtetszik. Akarom-nemakarom… Mindez az elme 
tulajdonsága és nem tanult folyamat. A figyelmes lelki törekvő ügyel arra, hogy kilesse, elméje mit talál 
vonzónak és mivel szemben távolságtartó. Ebből is alapos önismeretre lehet szert tenni és ha a 
tapasztalatok egybe esnek az eszményekkel, akkor helyén van az illető, míg ha ambivalens akkor még 
keresni kell.  
Nagyon nehéz megfejteni az olyan helyzetet, amikor valaki nem érett még egy lelki szintre, de mivel 
értelmes és rendelkezik felfogó-, valamint értelmező képességgel, érti is azt mégsem tud azonosulni azzal 
ami megtalálta. Úgy tartják a régi bölcsek, hogy „Ha kész a tanítvány, megjelenik a Mester!” Ideális esetben 
ez valóságos személy, de legáltalánosabban inkább egy lelki/szellemi folyamat, tanítás ami beköszön. 
(Lehet ez egy könyv, egy film, egy médiainformáció, stb. Többen felvetik, hogy az interneten mindig 
megtalálja őket egy bizonyos hír-hordozó, -személy, -szellemi műhely, -vallás, stb. miközben másokat meg 
nem talál(nak) meg ugyanazok az oldalak). Aki nem kereső személyiség, annak puszta incselkedése az 
elrendezéseknek. A MINDEN is derűs és a legtöbb Felsőbb Irányító sem búskomor lény. Bizony sokszor 
űznek velünk tréfát! Akinek van humorérzéke, az egy jót nevet és derűsen megy tovább. Akikből hiányzik 
a könnyed -nem felelőtlen, de megengedő- hozzáállás, az megbotránkozik, felháborodik, szerencsétlen 
esetben küzdeni kezd ellene, vagy önmagát kezdi marcangolni. Ha az információ terhes, akkor dolgunk 
van vele, ha jelentéktelen, akkor csak a sors próbálkozott be, míg ha magától értetődő, akkor ott a Mester!  
158 Nagyjából egymillióból (ha) 1! Ez nem azt jelenti, hogy nincs több érdeklődő a lelki emelkedés iránt, de 
azoknak általában elégséges egy népszerű sikerpropagandás ezo-tanfolyam. Eljárnak különböző közösségi 
rendezvényekre, szellemi iskolákba, akár még tanfolyamot „akadémiát” is végeznek, melyekről pecsétes 
oklevelet kapnak, amit kitüntetett helyre -hogy mások jól lássák- kifüggesztenek és egy kis elégedettséget 
éreznek. Megnyugtatják lázongó lelkiismeretüket azzal, hogy minden jó a régiben (értékrend marad, 
szokások, étkezés, társaság, érdeklődés, kedvtelések, stb. marad) csak „értékes” könyvektől, előadásoktól 
meg fognak világosodni. Mind eközben elemi kötelezettségeiket nem végzik el. Ők a tiszavirág-jógik.  
159 Az ‟egyhegyűség‟ minden komolyan elkötelezett gyakornoknak fontos és nem csak a lelki életben. Az 
összerendezett anyagi törekvő sem szórja szét figyelmét. S míly paradoxon; a lelki élet iránti érdeklődők 
majd 99%-a a nők közül kerül ki.(?) Hagyományos értékrend szerint ezt a női lélek érzékenységére vezetik 
vissza, ill. a férfi elme praktikusság-igényével magyarázzák. Mégis ha az emberi történetben szellemi 
nyomot hagyott személyeket soroljuk, elvétve találunk hölgyeket. (Azok is igazából nőivarú férfiak – nem 
identitászavarosak, hanem férfi habitusú nők, akik nem női kötelességteljesítésükkel kívánták leélni abbéli 
életüket. Tudni kell, hogy az ilyen hölgyek következő születése garantáltan női nemben lesz, mert be kell 
pótolni, azt amit elmulasztottak.) Legyünk őszinték, hölgyeknek nem kenyere az egyhegyűség. Ők mindig 
180 fokban észlelnek, a férfi képes csak a célt látni, miközben sokmindent figyelmen kívül hagy! 
160

 Aki csapongó elmével fog a lelki próbálkozásba, az pillanatnyi szeszélye szerint fog viszonyulni 
mindenhez. Ilyen a szabályozó elvek követése is. Miként az a büszke dohányos, aki már vagy hússzor 
leszokott a cigarettáról.   
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legfőbb vélemény…” Első teendője a lelki élet iránt érdeklődő embernek a kutatás. Keresése a 
helyes tanításnak, miközben meg kell kísérelni önmagunk helyzetének megértését. Saját lelki 
evolúciós szintünk megsejtése nélkül biztos az úttévesztés. Szellemi csapongás csak az 
önismerettel való kacérkodás. A megismerés/megértés helyett a ‟megsejtés‟ kifejezés áll itt, mert 
amíg az Abszolút Igazságról nem rendelkezünk ismerettel, addig képtelenség eldönteni mi a való, 
mi a helyes, mi a teendő? Ezerféle tan, -vallás, -hitrendszer szédíti a kereső embert és ha azon 
spekulál, hogy mind-mind megismeri, végigjárja s majd ő maga eldönti, hogy mi a való, akkor 
félútig sem ér testének elhagyásáig…. 
…A MINDEN-tudat vallja, hogy férfi és női lét kettő! Lényegi lényük -bár nem ugyanaz, mégis 
egy- a lél, aki mindenkiben más, de nemtelen. Tehát a lényeg sem nem férfi, sem nem nő! Nemi 
hovatartozás itt e teremtettségben, a kettősségek mezején kettős, hímivarú, vagy nőivarú élőlény 
(legyen az állat, vagy ember). Ezen anyagi megnyilvánulás a női létforma léttere. A nő itt képes 
kibontakozni nőiségében, itt képes berendezkedni és vágyait, ragaszkodásait megélni. Nem 
véletlen, hogy két igen fontos Istenség; Maya (az illúzió-, a hamis látásmód ura) és Kali (viszály, 
káosz, képmutatás) az anyagi energiák istene is nőnemű… 
… Ha a hölgyek örökkön csak érzéseikkel foglalatoskodnak, sosem érik el az értelemmel való 
társulás jobbító lehetőségét161… 
… Ha az érzékek uralják az elmét, akkor nincs mi fékezze sem azt, sem a végefogyhatatlan 
vágyakat. „…megmondták a bölcsek régen, aki lángol, maga ég el!...”, mert úgy tartják, hogy a 
vágy olyan mint a tűz; minél jobban táplálják, annál jobban ég… 
…BT. 204. „ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi annak az 
ellensége 205. hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegít - hideg meleg bánat derű gyalázat 
dics nem hevít 206. tudást bíró sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár vagy arany 
mindegy annak akár kő 207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát rokon 
s gyűlölt szent vagy bűnös egyet ér162…” 214. „se koplalás vagy virrasztás kevés se sok semmiből 
- túl sok evés túl sok alvás éppúgy elvon mindentől 215. aki ismer középutat nem fárad meg 
sohasem - eszik alszik munkál pihen megtartja a mértéket163 216. szabályozott életvitel 
szabályozza elmét164 is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri 217. mint a széltől 
védett lángnak íly elmének nyugta van - ha törekvő rendületlen165…” 

                                                             
161 Ahogy a lél sem nem férfi sem nem nő, úgy az igazi; Isteni ember sem csak érzelmi-, vagy csak értelmi 
megközelítésű. A MINDEN-tudat nagyra értékeli a művészeteket, amíg azok a ‟jó‟-t közvetítik. A 
‟szeszély‟ és különösen a ‟nemjó‟ hordozóit kerülni kell. Ezek nem műfaji megközelítések, hanem 
tartalmiak. 
162 A „szeretet” szavával tele a vallási- és világi irodalom, de azt a magától értetődőséget mindig 
megkerülik, hogy az ilyen érzés miben is áll? Ha valaki szeret egy ételt megeszi (majd kiüríti), ha szeret egy 
állatot gondozza (majd nemegyszer leöli, megeszi), ha szereti hazáját szolgálja (miközben elvárja tőle, hogy 
segítse létében), ha szereti családját dédelgeti (majd elvárja, hogy gondoskodjanak róla), ha szeret egy 
tárgyat büszkén használja, viseli (majd mikor megunta, kiment a divatból eldobja) … mi bennük a közös? 
Talán semmi, ha esetleg nem egy átmeneti, „túlfűtött” érzelmi reakció. 
Akiben az idézett szakasz visszásságot kelt, csak gondoljon az Isteni-, az igaz szeretetre, ami elvárásnélküli, 
tehát nem gyűlöl, ad és ad ellenségének is, részrehajlásnélküli, rokonnal-, baráttal-, ellenséggel szemben 
egyaránt. Bűnösökben is meglátja a makulátlan lél-t. Mert minden lél makulátlan, amint megtisztulva, 
levetette anyagi burkát. Tévedés ne essék, attól hogy valaki elhagyta testét -meghalt- attól nem tisztult meg, 
viszi koloncait, láncait, mulasztásait újabb életre. 
163 A MINDEN-tudat a mértékre int. Semminemű vallási túlkapást, vagy aszkézist nem tekint 
követendőnek. Nem csak a lemondásban kell megtalálni a közepet (ami nem egyenlő az „ebből is egy 
kicsit, abból is egy kicsit” mértékletességével!) de a lelki örömérzetben sem javasolt a föld fölött járni. Nem 
eszménye a MINDEN-tudatnak semmiféle révülés, határozottan eltanácsol a pszichedelikus szerektől! 
164

 Aki mindenben megtartja a mértéket, akiben életvezetési automatizmussá fejlődik a szabályozott 
életvitel, az gondolati síkon is mentes lesz a csapongástól. Már elméjére sem kell különös gondot fordítani, 
mert az is tudja a kereteket. Nem csapong olyan irányokba, amelyek csak az idő múlatását okozzák, hiába.  
165

 A kitartás, a figyelmes, fegyelmezett és szorgos gyakorlás a MINDEN-tudatban is elengedhetetlen. 
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(47.) 
A MINDEN-tudat nem hit alapú. A hit egyfajta tudatlanság a hit alanya/tárgya felől, remény 
hogy úgy van, ahogy a hívő hinni véli. Ezért is népszerű a különböző hitek követői körében a 
misztika – kb. természetfeletti erőkkel/lényekkel való kapcsolat létrehozására való törekvés, vagy 
a misztérium – kb. csak a beavatottak számára nyitott-, egyfajta titkos vallásos szertartás, vagy az 
ami misztikus – kb. titkos, rejtett, rejtelmes166… 
… a mai emberek 99,99%-a ‟élvezkedő‟ – hiszem ha látom, 0,009%-a ‟nyerészkedő‟ – én vagyok 
az irányító, 0,0009%-a ‟uralkodó‟ – tisztelem a hagyományt, 0,0001%-a ‟gondolkodó‟ – Isten 
MINDEN167. Az arányok érzékeltetik jelen korunk emberiségének döntően jellemző osztálybeli 
meghatározottságát. Látható, hogy az élvezkedőknek a konkrét anyagi megtapasztalás az igényük, 
ezért általában még a misztérium sem érinti meg őket, vagy csak akkor, ha annak gyakorlása során 
valamifajta tapasztalásra tesznek szert168. Az ilyen megtapasztalásoknak az a veszélye, hogy 
ellenőrizhetetlen mi a valóság és mi az elme játéka, vagy az incselkedő szellemlények tréfája. A 
nyerészkedők „(ön)tudatosak” ők irányítanak, ha kell a misztika segítségével. Nem véletlen, hogy 
a kabbala a zsidóság körében alakult ki, mint a „törekvés a megismerhetetlen kifürkészésére” azaz 
önfeladás helyett irányítói, befolyásoló szerep elérése169. Ide sorolható a számmisztika, vagy a 

                                                             
166

 A misztikus folyamatokban olyan palacko(ka)t nyitogatnak a keresők, amiben nem tudják milyen 
szellem(ek) lakik. Hiszik, hogy javukra válik igyekezetük és teljesül kívánságuk. Az ilyen emberek elméje 
még kalandvágyóbb, mint a jámbor elfogadóké és teremtő aktivitásuk is felfokozott. Legtöbbször a 
szellemlények és a misztika gyakorlójának elméje közös erővel igyekszik megfelelni a vágyott 
történéseknek. Látomások generálódnak, ténylegesen kimutatható elváltozások történnek, hisz úgy az 
elme, mint a szellemlények képesek mindezek előidézésére. Aki ezen a szinten van, ilyen az érdeklődése, 
azt csak úgy lehet befolyásolni -ha egyáltalán kell(!)- hogy az igaz lelki úton haladó életével bizonyítja a 
misztérium feleslegességét. Azt azonban be kell látni, hogy a titkos, rejtett dolgok nem csak a gyermekek 
érdeklődését keltik fel. Nemegy komoly szellemi tudomány a misztika révén válik népszerűvé. Követőik jó 
esetben ha tudat alatt „fertőződnek” meg lelki értékekkel (hisz a szellemek szférájában is van ‟jó‟!), a 
felszínen Istent játszanak és jól érzik magukat a ‟szeszély‟ hálójában. A veszély abban rejlik, hogy miként az 
antibiotikumok válogatás nélkül „fertőtlenítenek” a misztika gyakorlójának felhívására sem csak a jobbító 
szándékú szellemlények aktivizálódnak. Olyankor pedig már késő bánat, az „Édesanyám én nem ilyen 
lovat akartam!” Veszélyes és szükségtelen út. 
167 A „hiszem ha látom” az „én vagyok az irányító” a „tisztelem a hagyományt” és az „Isten MINDEN” 
egy-egy hit-béli viszonyrendszer. Az első három valóságosan hit alapú, hisz aki csak a szemének hisz, azt a 
látszat, az illúzió könnyen megcsalja. Aki irányítónak hiszi magát, az addig marad hitében, míg a valóság rá 
nem cáfol. A hagyománykövető, pedig abban a hitben él, hogy minden ‟hagyomány‟ követendő, pedig 
naponta meg lehet tapasztalni, hogy milyen téves alapokon nyugszanak értékesnek vélt 
hagyományosságok. A ‟gondolkodó‟ meghatározottságú emberek képesek túljutni a hit-béli 
megközelítésen és kellő tanulás, tapasztalás, valamint tisztulás után tudati alapra helyezik világlátásukat. 
Számukra nem egy lehetséges alternatíva, hogy Isten MINDEN. B.T. 216. „szabályozott életvitel 
szabályozza elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri” A három alacsonyabb emberi 
osztályban a valamilyen fokú szabályozottság esetleges léte is anyagi-, test-központú és nem a lelki 
fejlődést célozza meg.     
168

 Olyan tapasztalás motiválja az ‟élvezkedő‟ embert, ami élvezetvágya kielégítettségében ringatja. 
169 A zsidó kultúrában az irányítási és birtoklási igény mellett kiemelt szerepet tölt be a hagyomány. 
Életvezetésük legfőbb vezérlője a hagyománykövetés. „Szentírásaik” is elsődlegesen a követendő 
szabályok gyűjteménye. Szabály, szabály hátán ami az ‟uralkodó‟ emberi osztály sajátja. Istenükhöz is 
folyamatosan kérésekkel, igényekkel fordulnak. Nyereség és uralom, leplezett élvezetvággyal. Még a 
gondolat síkján is a hagyománykövetés az elsődleges, amiben vezérlő eszményük a ‟kiválasztottság‟ tudata. 
Ez a megcsontosodott hit, már rég tudatosult a magukat zsidónak vallókban. Pedig a ‟kiválasztottság‟ nem 
kivételezettség, minden nemzetség kiválasztott, melyik - mire! A nemzetségek vezérlő Istenei között 
mindnek meg van a maga „küldetése” amit vezéreltjeinek meg kell(ene) valósítani. A nemzetségek 
keveredettsége következtében azonban a „küldetések” is keveredtek, a nézeteltérések lettek az uralkodók, 
ami a jelen kor egyik ismérve. Vannak túlsúlyba került nemzetségek és vannak alábukottak, melyek a 
mélyben rejtőzködnek (az emberi történetben számtalan teljesen eltűnt, kihalt). Míg vezérlő Istenük él, 
addig a nemzetség sem hal ki, bárhogy olvadt be aktuálisan életrevalóbb közösségbe. Ha belátjuk a kor 
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névmisztika is, amelyek sok-sok generáción keresztül végzett, majd hagyományozódott 
megfigyelés alapján „segít” eligazodni Isten és ember felől, valamint egyénnek önmagában(val). 
Hasonló út az iszlám misztika, a szufi is, de ide sorolható a kártyavetés, a jóslás számtalan fajtája. 
Mindezek fő motiváló ereje az eredmény-orientáltság. Mindtől távol áll az Isteni elrendezésre való 
ráhagyatkozás. Tovább lépve az ‟uralkodó‟ meghatározottságú személyekre ugyan még 
megtalálhatóak a nyerészkedői hajlandóságok, de már a hagyomány-tiszteletben nem csak a 
nyerési szándék a meghatározó. A bölcs ‟uralkodó‟ már érti, hogy az emberi lét egyik legfőbb 
teendője az áldozat, ha kell önfeláldozás. Elhagyása az egyéni ambícióknak és lehetőleg a 
közösség -az „uralt” csoport- jobbításán való fáradozás. Ez az ő kötelességük, nem az anyagi 
javak halmozása… 
… A ‟gondolkodó‟ meghatározottságú személy már nem keres élvezetet, sem vagyont, vagy 
hatalmat, hanem őszinte kutatója a MINDEN-nek. Mivel a Legfelsőbbel való összekapcsolódás 
csak a teljes megtisztulás által-, azt követően lehetséges, ezért az őszinte törekvők nem kívánnak 
minden felsőbb irányító-, félisten- és magasabb szellemlények révén előnyökhöz jutni. A misztika 
alapvetően az alázat-, az alávetettségi hajlam-, a szolgálatkészég hiánya, hisz olyan szellemlények 
felé fordul az érdeklődés, akik bizonyosan nem Isten, hanem valami köznapi értelemben vett 
emberfeletti lények. Aki tisztában van azzal, hogy a felszabadulás egyedüli lehetősége az emberlét, 
az nem igyekszik olyan lények társaságába keveredni, akik csak nagyobb hatalmú létformák. Ha 
nagyhatalmú és hosszú életű lények is, de sosem végső létformák a lényegi lény, a lél számára… 
… Ha MINDEN minden, mindenhol s mindenben benne van, miként minden Őbenne nyugszik, 
akkor mivégre kéne bármi-, vagy bárki mást Rajta kívül törekvőnek maga elé állítani? BT. 59. „ha 
misztika ha bűvölet vágyaidtól távol áll - Bennem nyugszik már tudásod sötétségből kitalálsz…” 
MINDEN-tudatú személy nem vonzódik homályoszlató ismeretekhez, mikor tudatos a 
MINDEN-ről és arról is, hogy minden más felsőbbség éppúgy élvezetre-, vagyonra-, hatalomra-, 
hírnévre törekvő, mint az emberek… 
(48.) 
…Esett már szó a hit és a tudatosság közötti különbségről, ezért azt is meg kell jegyezni, hogy 
amíg nincs biztos tudás, vagy nincs őszinte ráhagyatkozás a tanítóra, tanításra, az elrendezésekre, 
addig a hit is megfelelő segítő a továbblépésben. Igaz lelki úton törekvők számára mindig 
fontosabb a személy, a forrás, a KI!170... 
… Van egy intelem: „A követők mások útját járják!” – s ha meggondoljuk bizony így van. Nincs 
két egyforma út, két egyforma sors, -személy, de még lél sem. „Mindenki más”. Ott van továbbá a 
hely-idő-körülmény hatása is, az ‟azisnemis‟ általános szabályról már nem is beszélve (ugyanakkor 
ugyaz ugyanott az is meg nem is – ez a kettősségek természete, az EGY-ség világában ilyen 
nincs)… 
… Sajátos -akár önellentmondás- az a gondolat, hogy jelen korunkban, amikor minden 
pillanatban kézzelfogható a szellemi és erkölcsi hanyatlás, akkor az Isteni rend a romlás. Az 
Abszolút ‟jó‟ legtöbbször ellentmond a hatalmon lévő erkölcsi, de leginkább egyezményes 
társadalmi elvárásoknak171. Aki pedig az aktuális ‟jó‟-t követi, szemben az Abszolút ‟jó‟-val, az a 

                                                                                                                                                                                              
parancsát -szellemi és erkölcsi hanyatlás- akkor belátható, hogy nem a nemesebb nemzetségek diadalát 
éljük. Az örök és nemes eszmények hordozói ha fel is oldódnak, míg tudásukat megőrzik, ápolják és 
kisugározzák, addig beolvasztó nemzetüket képesek nemesíteni. A sok ötvözetből álló nemzetben egyfajta 
katalizátorok (olyan folyamatszabályozók, melyek a folyamatokat gyorsítják, vagy lassítják, vagy elősegítik, 
de abban alkotórészként nem vesznek részt) Velük, de nélkülük. Ez ötvözőre és beolvasztóra egyaránt 
vonatkozik. (Pl. a jász ötvözője a magyar nemzetnek, de ha oldódik is, azért jász marad. Nemesítő hatása 
pedig miként a szén a vasban, már akár 0,02%-os hányadban is acéllá változtatja azt. Kétezer nemes jásztól 
már nem megmunkálhatatlan-, törékeny vas a magyar).  
170

 A MINDEN-tudat nem gondolja, hogy bármi is létezhet lényeg nélkül és hogy a lényeg is csak puszta 
energia. Még ha így is volna, annak a bizonyos energiának is kell legyen forrása, ami individuum (egyed, 
egyén, egyéniség). Csak az ilyen személyeket sosem szabad összetéveszteni az egyes emberrel! 
171

 Viszonylagos alapon felállított, korról-korra változó, ill. kultúrától függő értékrend nem az Abszolút. 
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kor szabályait követi helyesen172. De mi a helyes? Kinek, mikor, mi? Ha a lél szabad akarata felől 
vizsgáljuk a kérdést, akkor igen173. Isten, Aki a MINDEN senkinek nem áll útjába, akár még az 
önpusztításban sem. Szó szerint: „lelke rajta”174 kinek-kinek önmaga felelőssége személyes sorsa, 
üdve. „Mindenki a maga sorsa kovácsa”… 
… Tudjuk, hogy a többség (a ma élő emberiség úgy 99,99%-a) automatizmusok szerint él. 
Követik a megszokást, a befedett elme- és a tudatlan-, gyarló test késztetéseit. Követnek másokat, 
mindenfajta megfontolás nélkül175. „Járt utat a járatlanért el ne hagyd!” És haladnak az elrendelt 
hanyatlás útján, rohamléptekben… 

                                                             
172

 A kor viszonylagos szabályait emberek, emberi közmegegyezések alkotják. Sajnos ez legtöbbször még 
vallási alapokra való hivatkozás esetén is igaz. (Nem véletlen a sok-sok apokrif irat pl. a Bibliához képest, 
melyek -„közmegegyezésre”- nem kerültek bele.) Vannak hagyományosan átvett és újan „alkotott” 
szabályok. A hagyományosak nemegyszer szellemi restségből-, gondolkodás hiányában olyan átvételek 
amelyek -már- nem aktuálisak! Aki az aktuális szabályokat követi az helyesen jár el a kor szerint. S ha a kor 
„hibás”, mint sok letűnt nagy civilizáció, -kultúra, -hatalom ezt bizonyítja? A benne lévő személy akkor is 
helyesen járt el, hisz a történéseknek Isten nem állt útjába, az Ő jóváhagyásával zajlottak le, csak máig nem 
értjük, máig nem történt világos magyarázatadás. 
A MINDEN-tudat egyik fő eszménye a ‟béke‟ a megbékéltség. Ennek érdekében sokszor ajánlott a 
felszínen követni az aktuális jót, de érintetlenül, azzal nem azonosulva. Hogy nem lesz hiteles? Nem baj! 
Aki megérzi a „hiteltelenséget” annak lesz oka elgondolkodni azon, hogy vajon ez az ember miért teszi azt, 
amivel nem ért egyet, miközben megfelel az elvárásoknak? Isten senkit nem kér(t) arra, hogy 
megváltoztassa a világot. Ki-ki megélheti küzdőszellemét önmaga benső csataterén. 
173 Igen. Aki az aktuális ‟jó‟-t követi, szemben az Abszolút ‟jó‟-val, az a kor szabályait követi helyesen. És 
igen; Kinek, mikor, mi? – mármint a ‟helyes‟. Hely-idő-körülmény hatással van a cselekvésre. A leg 
rutinosabb autóvezetőnek is mindig alkalmazkodni kell az aktuális körülményekhez, hogy biztonsággal 
célba érjen.  
174 Ki hogy cselekszik, milyen eszményeket dédelget, lényegi lénye, a lél (~ a lelke) olyan befedettségi 
állapotba kerül. 
175 A tömegemberekből hiányzik a megkülönböztető képesség. Nem érzékelik a lényegi különbségeket és 
szellemi restségből nem is törekszenek tudatos életre. Megfontolásaik is anyagi- és testközpontúak. Ismerik 
az orvosi szindrómát, miszerint néha fájdalommal jár a betegségből való kigyógyulás, csakhogy nincs 
tudomásuk betegségükről és a fájdalmat is kerülni igyekszenek. Mikor jól érzik magukat, akkor minden 
rendben van, pedig ha minden rendben van akkor két eset lehetséges; 1. (jobb esetben) olyan megvalósítási 
szinten van az alany, akit nem érintenek meg az anyagi kihívások 2. az illető összhangban van a szellemileg 
és erkölcsileg hanyatló világgal, tehát a „beteg” állapot lételeme. Akkor érzik nyugodtnak magukat, amikor 
úgy élnek ahogy azt elképzelik a környezetükben (beleértve a médiát is) látott mintáknak megfelelően. 
Megfontolások és a mögöttes hibák meglátása nélkül követnek olyan sablonokat, amit számukra 
mértékadó személyek mutatnak. Ne véletlen a keresztény „Isten bárányai” kifejezés, a tömegemberek 
birkák. (jelen „Isten báránya” nem tévesztendő össze a Jézussal kapcsolatos „Isten báránya” kifejezéssel, 
amennyiben az „áldozati bárány” elveszi, elviszi az egyének bűneit. Látható a személyes felelősségtől való 
korai elzárkózás, hisz másra -áldozati jószágra- ruházott bűn elvitele általi megváltás/megváltatás 
ugyancsak alacsony szellemi szintű, erkölcstelen magatartás.) Közösségben érzik magukat biztonságban, 
ahhoz hasonulnak, veszély esetén szívesen dugják fejüket a tömegbe (ahogy a birkák az összezsúfolódó 
nyáj belsejébe dugják a fejüket, ne hogy meglássák a bajt! Hátat fordítás a kihívásnak – aminek legtöbbször 
ki-ki maga a kiváltója.) és formális hitükben, bíznak a Megváltóban. A „megváltás” a latin redemptio 
magyar nyelvi alakja, eredeti jelentésében a hangsúly az egyéni teljesítményben van, ön-megváltás! A 
természeti vallások áldozatok révén igyekszenek megváltáshoz jutni, a gnosztikusok az Istentől jövő 
szellem-tudás révén, a keresztények Jézus Krisztus kereszthalál áldozata révén. Tehát mindenki valahogy 
megkerülve az egyéni áldozatvállalást, személyes felelősséget, -változtatást – majd valaki más elviszi a 
balhét! A MINDEN-tudat nem tud Jézus megváltói aspektusáról, hisz Ő nem halt meg a kereszten, így 
feltámadása sem volt szükséges. „Kereszt-halálával” bemutatott egy passiót, egy különös kedvtelést, amivel 
a személyes áldozatvállalásra, egyéni felelősségre tanított, de éppúgy nem értették s nem értik meg, mint 
szeretet-tanítását, aminek lényege: 1. legyél elvárásnélküli 2. adj örökkön, sosem kérve 3. legyél 
megkülönböztetés-, azaz részrehajlás nélküli, hisz minden és mindenki Isten Gyermeke! Igaz szeretetről 
akkor beszélhetünk amikor e három feltétel egy időben teljesül.  
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… Most és itt is le kell szögezni, a MINDEN-tudat nem hétköznapi életvezetési tanácsok 
gyűjteménye, vagy problémamentesítő tanok tárháza! Nem kecsegtet üdvözítő szertartások 
tisztító-, felemelő eredményeivel, nem álltat kollektív menybemenetellel! Megpróbálja felmutatni 
azokat az elrendezett körülményeket amelyeken változtatni nem lehet (pl. reinkarnáció, visszhatás 
-karma- törvénye, stb.) és a Bizalmas Tanításban Avatár Balarám által elmondottakra alapozva 
ajánlásokat fogalmaz meg. Mi az ajánlott, mi milyen következménnyel jár és mindenki tegyen 
belátása szerint. Természetesen kinek-kinek más a megértési szintje, különböző belátó 
képessége176. Ha a megnyilvánulás néhány alap szabályszerűségét nézzük (pl.: a kettősségek 
világában állandó a kettősségek közötti örökös változás, váltakozás - vagy - a természet a kisebb 
ellenállás irányába hat - vagy - minden hatásnak van ellenhatása, minden cselekedetnek van 
következménye - vagy - sosem maradhat „kiegyenlítetlen számla”177 - értsd, minden elkövetett 
tevékenységnek -de még a kimondatlan gondolatnak is- hatása van, aminek eljön az ellen-hatása, 
ha nem ebben, akkor egy másik életben ! ! !) mindenért meg kell fizetni. A halál (a lél 
testelhagyása) nem mentesít az elkövetett vétkek, hibák jóvátételi kötelezettsége alól még ha azok 
tudattalanok-, szándékolatlanok voltak is. Itt is érvényes az az egyszerű világi szabály, hogy a 
törvény nemismerete nem mentesít a felelősség alól. Bármíly erkölcstelenség-, akár rémtett 
elkövethető, de mindenkinek, mindent jóvá kell tenni. Egy élet kioltása egy másik életben 
áldozattá tesz. Aki ma másoktól elvesz, attól jelen, vagy következő életében el fognak venni. Aki 
csal az megcsalásra kerül. De aki nélkülöz178, az újabb életében nem fog lelki szükségleteiben 
hiányt szenvedni. Ha a vágyak újra és újra csak anyagi vágyak maradnak, addig az anyagi 
szabályok érvényesülnek, nem a lelkiek.  
(49.) 
…Különböző tanrendszerek -amelyek egyáltalán foglalkoznak a több élet rendszerével- eltérően 
ítélik meg a testelhagyást követő újabb testetöltés idejét, módját, mikéntjét. BT. 281.”testelhagyás 

                                                             
176 Mivel mindenkinek más a lelki evolúciós fejlettségi szintje (lényegi lényének a lél-nek anyagi befedettségi 
mértéke és minősége), ezért -gyakorlatilag- mindenkinek más és más útra, módra, egyéni folyamatra van 
szüksége. Elméletileg lehet közösségekbe tömörülni, de annak mihamarabb a közösség, mint öncél lesz 
legfőbb törekvése és nem az egyes közösségi tagok lelki üdve! 
177 Mikor egy változás létrejön, akkor annak környezete is megváltozik. Ha többel nem, a létrejött változás 
hatásával, kisugárzásával. Minden ilyen változás kölcsönhatás, következményekkel jár, ami a változás 
nagyságrendjének és minőségének függvénye. Kicsi változás enyhe következménnyel jár, markáns változás 
erőteljes változást gerjeszt. Kis jelentőségű változás csekély eredményt hoz, míg a magas minőségű 
változás nagy hatású. A változások vagy attól „halnak” el, hogy „elnyelődnek” az újabb változások 
generálása közepette felemésztődnek, vagy velük azonos mértékű és minőségű, de ellentétes hatású 
változással találkoznak. Ez utóbbi a „jóvátétel” folyamata. Ha nincs jóvátétel, akkor a változás környezeti 
változásokat idéz elő, nemegyszer a pillangó-effektus szellemében. („egy pillangó egyetlen szárnycsapása a 
Föld egyik oldalán tornádót idézhet elő” – amit a materialista tudomány a káoszelmélet fontos kiindulási 
tényezőjeként kezel, ugyanakkor más elméletek mégis pontatlannak tartják. Ennek oka, hogy anyagi típusú 
folyamatokra próbálják ráerőltetni, ami sokban más mint a lelki szféra.) 
A változás „kialvására” jó példa, amikor egy lelki törekvő megváltoztatja viselkedését, szokásait, ami által 
környezetében reakciókat vált ki. A környezet mindaddig „bombázza” a jámbor törekvőt, amíg olyan 
hatást nem érnek el, ami a változást kioltja. Megszűnik a lelki törekvő változtatásának külsődleges 
megnyilvánulása, környezete megnyugszik. Kérdés, hogy véglegesen megszűnt a törekvőben ébredt 
változás? Lehet, hogy anyagi vonatkozásban, valamint társasági együttélési szempontból igen, de lelki 
értéke mégis hozzáadódik addigi lelki érdemeihez, ha újra normálissá vált is. 
178 A ‟nélkülözés‟ mindig anyagi típusú hiányérzet. Lelki vonatkozású hiányérzet is van, de az sosem 
nélkülözés, hanem a „pont akkor annyi amennyire érett” és keresésre késztet. Aki jelen életében anyagi 
vonatkozású hiányokat szenved, az nem hátráltatja lelki érésében, sőt az érés lelassulása-, vagy elmaradása 
pontosan az anyagi bőségben következik be, amikor az ember minden idegszálával az anyagi élvezeteken 
csüng (élvezetvágy, javak, hatalom, hírnév) a megszerzettekhez ragaszkodik, még nyilvánvaló negatív 
hatásuk esetén sem engedi el azokat. A most ‟nélkülöző‟ nem fertőződik anyagi kötelékekkel, így 
következő életében kevesebb jóvátételi, vagy tisztulási kötelezettség marad. Előnyösebb lelki helyzetből 
indul. 
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pillanatán kinek ki jár eszében - Őhozzá jut abban újul az vezérlő eszménye…”- szól Avatár 
Balarám, amivel arra utal, hogy ez élet utolsó pillanatában az elmét uraló gondolat lesz a vezető az 
új test bevonzásában, kiérdemlésében179… 
…Előbb-utóbb minden rendezetlen számlát ki kell egyenlíteni. Így fordul az elő, hogy 
alacsonyabb születés is van! Egy az állatok pusztításában aktív ember, vagy aki csak szinte állati 
eredetű táplálékkal építette testét, sőt aki oly erősen kötődik bizonyos állatfajhoz, vagy adott 
állathoz (családikedvenc kutya, macska, stb.) az egyrészt arra gondol halálakor, másrészt azt kell 
jóvátegye amit elhibázott. Állatpusztító-, állatfogyasztó állatként születik újra180. Természetesen 
ezt a „nagytudású” bölcselők kizártnak tartják, hisz úgy magukkal, szokásaikkal, mint a kor 
normáival azonosulva nem tulajdonítanak jelentőséget a testi folyamatoknak181. Számukra magas 
szintűnek tűnő módon művelnek bizonyos tanrendszert, de közben nincsenek tisztában az 
alapvető erkölcsi szabályokkal. Nem azért kell kerülni a húsfogyasztást, ne hogy állatként 
szülessünk újra, hanem azon egyszerű erkölcsi okból, hogy élőlénytársainkat nem sanyargatjuk, 
nem öljük meg és természetesen el sem fogyasztjuk. Gyakori az okoskodó kritika 
vegetáriánusokkal szemben; - Hát a növények is élőlények, azok elpusztítása is „ölés”, azaz bűn! - 
mondják, csak nem gondolják végig a létfenntartáshoz szükséges alapvető táplálékforrások 
mibenlétét. A gabonát ha el nem fogyasztjuk földre hull s belőle új növény sarjad. A beérett mag 
egy létforma végső állomása (miközben az új növényi lét újabb lehetősége is!). A gyümölcs 
„csupán” a növény lényegi „vég-termékének” a magnak burka. E burok, értsd: gyümölcshús 
elfogyasztása nincs összefüggésben a növényfaj életciklusaival. Ha éretten lehull, elrothad és a 
magnak kezdeti táptalaja lesz az újabb gyökérverésig. A különböző levéltermések leszedése nem 
rontja a gazdanövény életesélyeit, sőt gyakorta eltávolításukkal kap új erőre a növény, újabb 
levelek, majd a leglényeg mag kifejlesztéséhez, beérleléséhez. A gyökérterméseket ugyan 
„termésnek” nevezzük, mégis azon növényeknek is a maghozatal a célja, nem a gyökérgumó 
fokozása (ilyenre az emberi kihasználási törekvés a serkentő!). A különböző tejtermékek 
eléréséhez nincs szükség a tejet adó anyaállat elpusztítására. Tehát az ember e néhány alap 
táplálékforrása, mint gabona, gyümölcs, levél, gyökértermés, tej és tejtermékek szinte végtelen 
tárházát biztosítják a létfenntartásnak, miközben nem kötődik hozzájuk erőszak, élet kioltása. ... 
…„Majd a végső pillanaton Istenre gondolok!” - mondják fennhéjázón, de akinek élete a „jólét, 
dicsfény, léhaság” értsd: anyagi javak s azok bősége, hírnév, siker, karrier, testi élvezetek (szex, 
bódító anyagok, sport, stb.) körül forog, annak a végső pillanatban azok elvesztése a legfájóbb s 
minden gondolatukat azok hiánya fogja terhelni. Az ilyen életvitel általános erkölcsi érdemeket 

                                                             
179 A sokszor, sokak által idézett „teremtő gondolat” – miért pont a halál pillanatában kérdőjelezik meg 
sokan? Ha nem teljesülne az „utolsó gondolat” akkor nem tudna kialakulni az EGY-ség egyensúlya, hiányt 
szenvedne az Isteni lél sorsa. 
180

 Az ‟állatfogyasztó állat‟ fogalmi körbe tartozik az ember névre méltatlan emberalakú lény is. A 
„kaszton”-, az emberi osztályokon-kívüliek. Sem nem gondolkodó, sem uralkodó, nem nyerészkedő, de 
még csak élvezkedő meghatározottság sem illeszthető rá, ösztönlény. Sokasodnak.  
181 A legtöbb „szellemi-munkás” -akiket általában az értelmiség körébe sorolnak- abba a hibába esik, hogy 
a lelki életet csak egyfajta szellemi tevékenységnek tekinti. Élik az általános normális életet, de 
érdeklődésük-, vagy hobbyjuk fő területe a szellemi sík és ez akár jól el is különíthető. Nem nagyon 
válogatják meg tevékenységüket, olvasmányaikat, kedvteléseiket, étkezési szokásaikat, stb. Nem 
tulajdonítanak jelentőséget életkornak, életrendnek, legtöbben az emberi osztályba-sorolhatóságot sem 
ismerik, vagy nem fogadják el. Nem gondolják meghatározónak, hogy a szellemi ember milyen alapokról 
szemléli a világot; számukra mindegy hogy ki ateista, materialista, személyes-, vagy személytelen hitű, vagy 
hogy milyen felekezet híve ha vallásos. Számukra a szellemi teljesítmény a fontos, de azt objektíven maguk 
sem képesek mérni. A hivatalos tudományosság akadémiákhoz, egyetemekhez, tudományos minősítő 
intézményekhez, -fokozatokhoz, publikációs helyekhez, stb. köti a szellemi minőséget és olyan vita 
tárgyának tekinti, amiben vannak jobban- és kevésbé hozzáértők. Nem jobb a helyzet a vallási iskolákban, 
egyházi szervezetekben sem. Nem csak hogy függetlenítik magukat az Abszolúttól, de nem egy 
tanrendszer annak létezését is kizárja, ahogy ateista az Istent, vagy vallásos hívő az újabb 
természettudományos ismereteket.  
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sem terem, tehát a szellemi eszményekkel párosuló erkölcsi érdemek sem a ‟jó‟ (értsd: Isten felé 
vivő) útra vezetnek. Már-már unásig ismételt ez oldalakon a jelen kor, a Kali juga szellemi és 
erkölcsi hanyatlással járó sajátosságainak fölvetése, de hát most ez a REND. Isten rendelte így, 
hogy a gyarló lények ha a jóból (nemesebb időkből) nem okultak, akkor tapasztalják meg ez 
alantasabb viszonyokat, melyek évről-évre, évtizedről-évtizedre, évszázadról-évszázadra 
súlyosodnak182. Messze még a „világvége”. De e Bizalmas Tanításból megtudhatjuk az okok okát, 
a módok módját és megszabadulhatunk minden hátráltató körülménytől, ha elengedjük183 
mindazt ami földi-, anyagi léthez köt. … 
(50.) 
„Ez is elmúlik egyszer!” - szólt a királyi gyűrű azon vésete, amit akár örömben, akár bánatban a 
gyűrű viselője ha elolvasott, megnyugodhatott nem kell sem jóban, sem rosszban fejünket 

                                                             
182 Az aktuális közbeszéd, az ismert Nyugati típusú irodalom, de a hurrá optimista -vagy akár a szkeptikus- 
tudományos élet sem érti miről beszéltek az Ó-Ind gondolkodók, pláne azok akik ma, e magas civilizációs 
szinten „kőkorszaki” tanokat tesznek magukévá; - Hisz napról napra fejlődünk! Bővülnek a 
természettudományos ismeretek, egyre magasabb technikai szinten állnak az emberi alkotások, az 
orvostudomány sosem látott „csodákra” képes és így tovább - vallják. Tárgyiasult vonatkozásban sincs 
egészen igazuk, mert volt idő amikor szinte mindazt amit ma óriási szellemi és anyagi energiák 
mozgatásával ér el -mellékhatásokkal együtt- az emberiség, azt a fejlett gondolkodók, méltó vezetők tisztán 
hiteles akarattal valósították meg. Ismerték s leírták a Naprendszert, tökéletesen tisztában voltak a 
természeti folyamatokkal, a Föld milyenségével, gondolati úton kommunikáltak száz kilométerekről, 
gondolati úton hatottak, keltettek energiákat, indítottak-, vagy állítottak le fizikai folyamatokat -beleértve a 
fúziós-, vagy maghasadásos nukleáris jelenségeket- gyógyítottak mindennemű technikai segédlet nélkül.  
Tekintsük át egy részét a több mint ötezer éves „előrelátásoknak”: - Az emberek elhagyját a védák, az ősi 
tudás által javasolt gyakorlatok követését. - Általánossá válnak a bonyodalmak, -betegségek, -fáradtság, -
hibák, mint pl.: düh, bánat, éhség, félelem. - Eluralkodik a vallástalanság. - Állandóak lesznek a viszályok, 
nézeteltérések és a bűn. - A vallási erények közül már csak az igazságosság maradt meg. - Nincs tisztaság, 
nincs könyörület, nincs vezeklés. - Hanyatlik a világ, romlik az ember, eszményei egyre alantasabbak 
lesznek. - Az általános erkölcsi romlás mindent romba dönt. - 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. - Tizenhat éves fiatalemberek megőszülnek. - Az öregek továbbra is úgy 
akarnak élni, mintha fiatalok volnának. - A feleségek utcanővé válnak, bár férjük még él. - 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.  
Hosszan és igen bőségesen lehetne valamennyi jelenséget kifejteni, kimutathatóan igazolni, de ettől 
mondandónk lényegéhez nem kerülnénk közelebb. Aki számára e néhány gondolatból nem válik világossá, 
hogy milyen korba jutottunk, milyen korban élünk, annak könyvtárnyi irodalom is felesleges. 
183

 Az elengedésnek éppúgy meg kell legyen az ideje, mint az életrend szerint végzett kötelesség 
teljesítéséhez szükséges szellemi és tárgyi eszközök megteremtéséhez. Aki mindig a készbe ül, annak több 
ideje, energiája volna azok kötelességszerű hasznosítására, a valóság mégis mást mutat. Aki amit készen 
kap, azt olyan természetesnek tekinti, hogy sem szükségességét sem pedig szükségtelenségét nem vizsgálja. 
Él velük és legtöbbször vissza. Sem kötelességeit nem végzi, sem lelki emelkedés irányába nem fordul, 
helyette még jobban belebonyolódik az anyagi kedvtelésekbe, általában a testi élvezetekbe. Utazások, 
korlátlan szórakozások, extrém időtöltések, felesleges luxus minden területen. Fel sem merül az „Egyszerű 
élet, magasszintű gondolkodás” eszménye. Tanuló-, gyermek korban is sokat segítenek az egyszerű 
viszonyok. A nincset-, a szűkösséget kreativitással, fantáziával, tanuló ügyességgel kompenzálja az 
emelkedésre érett fiatal. Aki nem érett, ezt a kort sem rendeltetésére használja, hanem az idejekori 
felnőttködésre, tanulás elhanyagolására és mindennemű élvezetek hajszolására. A házas életrend olyan 
mély kötődéseket idéz elő; családhoz, házhoz, tárgyakhoz, rokonokhoz és a többi, amit alig akad ember, 
aki könnyedén elengedni képes. Márpedig amíg anyagi ragaszkodás van, helye nincs lelki emelkedésnek.   
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veszíteni184. Bármi földihez való ragaszkodás megköt, ide láncol, hisz a szabad akaratba bele 
foglaltatik a kötődéssel történő „azonosulás” is185. A Legfelsőbb nem erőszakolja rá magát 
senkire. Akinek más az érdeklődése, másra vágyik, az arra fordíthatja tekintetést, amihez 
vonzódik. Ám a valódi tudásra törekvők megértik, hogy azon a MINDEN-en kívül, Akiben 
minden nyugszik (értsd: benne foglaltatik), Aki mindent áthatva, mindenben benne van, Őrajta 
kívül nincs mire figyelmezni. Azt azonban be kell látni, hogy ha Ő mindent áthat és minden 
Őbenne van, akkor Tőle semmi nem független, tehát mindenben és mindenhol fellelhető úgy 
személye, mint az Ő szent akarata, „keze nyoma”. Aki tudomással bír minderről, az képes úgy 
élni, mintha „normális” volna, mégis minden tette istenes tud lenni.  
Avatár Balarám felsorolta a tudás megnyilvánulásait. BT. 437. ”elsorolom mi a tudás s mit 
elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás híján levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat 
tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások belátása 
érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak 
Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve 441. az 
Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása…” 
Vannak akik mindezeket nem tudásnak tekintik, hanem bölcsességnek. A MINDEN-tudat az 
Abszolút tudás alkotóelemeiként tekint ezen megnyilvánulásokra, magatartásformákra, míg 
megvalósításukat tartja bölcsességnek. Lehet tudni valamiről, hogy létezik, lehet hinni is tudás 
nélkül, még -hittel-hitetlenül- hírdetni is lehet valamit, de igazi tartalmat megvalósítása révén nyer 
minden komoly kérdés. A felsorolt „tudásjegyek” nem önmagukban képezik az Abszolút Tudást 
magát, de e jegyek megvalósítóinak esetében felszínre jut(hat) a lényegi lény-, a lél őstudása. 

                                                             
184 Legyünk érintetlenek! 
185

 A MINDEN-tudat azért is nem törekszik szervezetszerű „ige-hírdetésre” térítésre, prédikálásra, mert ha 
ideje korán halló fület talál eszmerendszere, akkor a „halló” belép a nemnormálisok körébe és ugyancsak 
megnehezedik élete az általános-, tömegemberek körében. Örök küzdővé válik, ami nem illik a MINDEN-
tudat-hoz. A két első életrendben (tanuló – házas) akkor képes harmonikusan végezni kötelességeit egy 
ember, ha azonosul helyzetével. Azonosulás nélkül sem nem hiteles, sem nem célravezető egy tevékenység. 
Visszavonultnak, vagy lemondottnak nem kell attól féltenie a fiatalabbakat, hogy erkölcstelenségeket 
fognak végrehajtani. Aki semmit nem tud a MINDEN-tudatról, még csak nem is hallott az Abszolút 
Igazságról, ha megérett előző életeiben, akkor olyan helyzetben él most és azt fogja elfogadni-, vagy 
elutasítani, amire jelleme kötelezi, predesztinálja. Hiába a sok térítő vallás, a sok nagyhatalmú egyház, 
mikor jóérzésű híveik sorozatosan hasonulnak meg örökös hibáiktól (persze ha észreveszik!). Álszent 
„találmány” a gyónás is -különösen annak intézménye- hisz igaz hívő tudja, hogy a Legfelsőbb mindenről 
tud, semmit eltitkolni előtte nem lehet! A közbenső Irányítókkal való „barátkozás” pedig csak átmeneti-, 
korlátozott megoldásokat jelentenek, nem tisztítanak! Önáltatás, hogy a vétek kimondásával, megbánásával 
az semmissé-, semmivé válik. Mindennek ára van és fizetés nélkül nem lehet ebben, vagy következő 
élet(ek)ben távozni! (betegségek, konfliktusok, nehézségek, veszteségek, stb. stb.) 
Mindennek meg van a maga ideje. Úgy tartja a modern pszichológia és szociológia is, hogy az ember 
életében vannak állomások. Ezek sokak által nyomtalanul kerülnek átlépésre (sodródnak sorsuk szerint), 
de az érzékeny, nyitott gondolkodású, lelkileg érett személyek ez állomásokon -melyek útelágazásoknak is 
tekinthetőek- dönteni kell, hogyan s merre tovább? Ilyenek a tinédgyer (teenagger) -tizenéves- majd a 
harmincas évek („Krisztusi kor”) -33. év- és harmadik „válasz(tó)vonal” az ötvenes évek eleje. A tini 
korban -elkerülve a 12.-t- lépnek a fiatalok a saját karma viselésének időszakába (addig szüleikre, 
gondviselőikre hárul(t) a következmények viselésének felelőssége). A „Krisztusi kor” az igazi felnőtté válás 
időszaka, amikor ha érett az ember, hitelesen kötelezheti el magát egy szellemi irányba. A gyermeki 
„keresztség” komolytalan, adminisztratív jellegű, társadalmi betagosító, vak hagyománykövető cselekmény. 
Sok jó birka kerül ki közülük, de hol van igaz személyiségük? Immár több mint kétezer éve látjuk, hogy az 
ilyen hívek sem saját-, sem közösségük-, vagy környezetük felvirágoztatását nem érték el. Az ötvenes 
életévek eleje a visszavonulásra figyelmeztet. El kell(ene) hagyni a világi törekvéseket. A legtöbben 
mindhárom „állomáson” átsiklanak, akik viszont ilyenkor döntenek, változtatnak, azok általában ‟jó‟ 
irányba mozdulnak. A felelősségvállaló tini komoly felnőtt lehet, az érettségének megfelelő utat választó 
33.-as saját útján megy tovább, a kellően érett 50-es jó eséllyel tisztítja meg magát hátralévő életében, a két 
előző életrend rárakódott anyagi terheitől, bölcs és békés lelki törekvővé válhat.   
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„alázat - nem ártás - híján levő büszkeség - önfegyelem-stb.” nem maga a tudás, de amint ezek 
megvalósulnak képes az érvényesülni. Tehát a tudás tanulmányozásához nem a könyvtárnyi 
sokminden elolvasásával kell hozzá fogni, gyakorlása nem „magasszintű” eszmefuttatásokkal 
történő agytorna, hanem a Legfelsőbb által ismertetett jegyek, tulajdonságok, viselkedés- és 
magatartásformák kitartó gyakorlása. Ahogy tisztul a törekvő, úgy nemesedik jelleme. … 
…A lelki fejlődés útja az, hogy belefognak. Ugyan milyen veszteség érhet bárkit, ha megkezdi a 
„…tisztaság - becsület - őszinteség - egyszerűség - önzetlenség - türelem - stb.” gyakorlását. 
Legrosszabb esetben azon veszi magát észre a vállalkozó, hogy kezdenek mérséklődni a bajok, 
javul a közérzet, új irányok nyílnak s tágulni kezd a beszűkült zord világ(nézet). Elkezdi érzékelni 
az őszinte törekvő, hogy a korábbi problémák inkább csak látszat nehézségek voltak, nem pedig 
igazi akadályok a béke útján.  
Az ‟alázat‟ ≈ képesség (alkalmasság), és hajlandóság (szándék) a MINDEN -el szembeni-, a 
MINDEN-nek való alávetettségre, s az ilyen állapot őszinte elfogadása, -gyakorlása.  
A ‟nem ártás‟ vagy más szóval erőszaknélküliség? Az erőszak ≈ mások- és helyzetek, saját 
terveink szerinti alakítása. Módja lehet; tudatos és tudattalan. Módszere; érzékelhetetlen, 
láthatatlan, finom, vagy durva, és a többi. Tehát az erőszak elkerülése, a nemártás jobbá tesz.  
A ‟híján levő büszkeség‟ ≈ Annak tudata (belátása), hogy az önmagunkkal kapcsolatos 
bárminemű érdem (mint a; szépség, ügyesség, okosság és a többi) képzete; hamis.  
Az ‟önfegyelem‟ vagy önszabályozás ≈ Tudatos lét, tudatos cselekedetek, de éppígy a 
fegyelmezettség jóban-rosszban.  
A ‟hű szolgálat‟ ≈ egy hiteles Tanító, vagy Tanítás követése. A tudás-kereső, a tudásra törekvő, ha 
felkutatta -kívül, vagy belül186- a hiteles forrást, akkor építse be eszményrendszerébe, tekintse azt 
értékrendnek, kövesse hűen a javát szolgáló tanácsokat187.  

                                                             
186 A „belső hiteles forrás” tökéletes -hisz az a lél- de aki azzal áltatja magát hogy ő arra hagyatkozik -pláne 
ha a lél-ről még tudomása sincs!- akkor egy veszélyes, önáltató, hamis alapon nyugvó tévút! Természetesen 
a külső forrásokkal is óvatosan kell bánni. Ha nem is olyan veszélyesek mint a megtévedt „belső” legalább 
jó esély van a figyelmes követés során az ellenőrzésre. A makacs önáltatót semmi nem téríti el hamis, 
megtévedt önmagától.    
187 Aki ahol tart lelki evolúciós fejlettségi szintjén, az annak megfelelő folyamatot képes hitelesen szolgálni, 
követni. Itt is érvényes a ‟saját kötelességét még ha hibákkal is‟ – elv. Aki felül pozícionálja szellemi 
eszményét és törekvéseit, annak még alázatosabbnak és még szolgálatkészebbnek kell lenni, hogy el ne 
bukjon. Az ilyen „elbukás” nem tragédia. Aki így jár(t) az visszatérve a maga ösvényére, megerősödve 
szolgálhatja saját folyamatát. 
A különböző lelki folyamatok között hierarchiát közölni könnyelműség. Elég annyi, hogy vannak 
magasabb és kevésbé nemesítő, sőt visszahúzó tanok. Mivel a MINDEN-tudat még ha hirdetője is az 
Abszolút Igazságnak, legkevésbé igazságtevő, ezért e kérdésnek kutatását meghagyja arra kíváncsiaknak. 
 
Példaként azért vegyünk egy megközelítést a kineziológia oldaláról, az un. „igazság-szint” vonatkozásából.  
A kineziológia 1-1000-ig kalibrál, azon belül pedig nem lineáris, hanem logaritmikus a változás. (pl.: 1000 és 498 
között nem 502 a különbség, hanem 1.556.200!, vagy 1000 és 985 között nem 15 a különbség, hanem 46.500!) 
Jézus eredeti tanításait 1000-re teszi, ez a keresztény tanításokban a II. szd.-ra 930, VI. szd.-ban 540, XX. szd.-ra 
498. Az un. fundamentalista keresztény csoportokat 125-re teszi. (200 alatt kritikusan alacsony a szint!) 
Buddha eredeti tanításait szintén 1000-re kalibrálja a kineziológia. A VI. szd.-ra a gyakorlati buddhizmus átlagos 
igazságszintje 900-ra csökkent. E tanítások minden más valláshoz képest kisebb mértékben gyengültek a századok 
során: a hinayana („kis út") irányzat még ma is 890-es értéken kalibrálható, a mahayana („nagy út") irányzat pedig 
960-on. A jelenkori Zen buddhizmus igazságszintje 890-en áll.  
A hinduizmusban Krisna eredeti tanításait 1000-es értéken kalibrálja s idővel ugyan lassan gyengült, a jelenlegi 
vallásgyakorlás igazságszintje még mindig 850. 
A judaizmusban Ábrahám tanításai 985-ös értéken kalibrálta, Mózes idején a vallásgyakorlás igazságszintje 770 
volt. A Talmud igazságszintje is 770. A modern judaizmus 499-es értéken kalibrálható, az ószövetség 475-ön. A 
Kabbala értéke 720, a Zoharé 730.  
Az iszlámban Mohamed tudati szintje 740 volt, a Korán pedig 720-as értéken kalibrálható. Az iszlám hit 
központjában a szerető elfogadás és a lelki béke áll, de a gyakorlati dogma fejlődése kezdettől fogva összefonódott 
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A ‟tisztaság‟ ≈ Tiszta elme - Tiszta gondolatok - Tiszta szándék - Tiszta vágyak - Tiszta étel - 
Tiszta test - Tiszta környezet - Tiszta társaság.  
A ‟becsület‟ ≈ BECSÜLET, minden becstelenség kerülése.  
Az ‟őszinteség‟ ≈ Az egyenes jellem, az elvárásnélküli (szeretetteljes) viszonyok lételeme, ezért az 
álságos kapcsolatokat megrontja. Tudni kell, hogy minden emberi kapcsolat szinte ilyen. „Légy 
őszinte, betörik/beverik a fejed!”.  
Az ‟egyszerűség‟ ≈ Mentesség minden olyan dologtól, ami a test és a lél egybetartásának, feltétlen 
szükséglete feletti. A létfenntartás (az anyagi szükségletek kielégítése); a lehető legegyszerűbb 
eszközökkel, a lehető legegyszerűbb tárgyakkal, és a lehető legegyszerűbb módon történjen, és 
azon tárgyak, eszközök, módok, lehető leghosszabb ideig történő használata révén (a teljes 
alkalmatlanságig, tökéletes elhasználódásig, természetbe való visszaépülésének megtörténtéig)  
A ‟türelem‟ kitartás ≈ Tenni belátás szerint – bízva.  
Az ‟önzetlenség‟ ≈ szeretetteljes viszony mindenkihez; elvárásnélkül – adni – részrehajlás nélkül. 
A ‟változások belátása‟ mint születés, betegség, öregség és halál okozta bajok meglátása‟ ≈ A 
keletkező, majd elmúló világ sajátja, az örökös változás. Ami megszületik, az meg is fog halni, s 
ami meghal, annak mindaddig újra, meg újra meg kell születnie, amíg „rendezetlen a számla.” 
„Mindig, mindenért; meg kell fizetni!” A hatás következménye; az ellenhatás. Az anyagi világból, 
csak a teljes megtisztulást követően lehetséges a szabadulás. Addig életről-életre, újra és újra csak 
a bajok érik az anyagi testet.  
Az ‟érintetlen‟ ≈ a MINDEN-tudat eszményi állapota. Amikor a lelki törekvő végzi kötelességeit, 
ott-akkor-úgy, ahogy a hely-idő-körülmény lehetővé teszi, de semmi nem érinti meg sem elméjét, 
sem lelki célját. Felülemelkedik a változásokon és már itt boldog ezen árnyékvilágban, 
A ‟derűs kedv‟ ≈ kb. a „csak könnyedén” elv követése. 
Az ‟áléntudat elhagyása‟ mentesség a hamis én-tudattól (egótól)‟ ≈ Első tudás; tudni: Ki vagyok 
én! Első tétel: Nem ez a test az énünk! 

                                                                                                                                                                                              
a területi terjeszkedés politikájával, a dzsiháddal, az iszlám vallásháborúval. A harcias iszlám fundamentalista 
tanításainak jelenlegi igazságszintje mindössze 130. (200 alatt kritikusan alacsony a szint!) 
 

Álljon itt még egy kis részlet az „Erő kontra erő - Az igazság kiderítése és a tudatosság szintjei” című kineziológiai 
alapműből.  
„…Igaz, hogy a világ lakosságának mindössze 15%-a áll a kritikus 200-as tudati szint felett, e 15% együttes 
energiája mégis elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a fennmaradó 85% negativitását. Mivel az ERŐ skálája 
logaritmikusan* növekszik, egyetlen 1000-es tudati szinten álló avatár** is már tökéletesen ellensúlyozza az egész 
emberiség teljes negativitását. A kineziológiai teszteléssel a következő eredményeket kaptuk: 
Egy 700-as szinten álló egyén       ellensúlyoz      70 millió 200-as alatti szinten állót 
Egy 600-as szinten álló egyén       ellensúlyoz      10 millió 200-as alatti szinten állót. 
Egy 500-as szinten álló egyén       ellensúlyoz      750 ezer 200-as alatti szinten állót. 
Egy 400-as szinten álló egyén       ellensúlyoz      400 ezer 200-as alatti szinten állót. 
Egy 300-as szinten álló egyén       ellensúlyoz      90 ezer  200-as alatti szinten állót. 
Tizenkét 700-as szinten álló egyén megfelel egy-egy 1000-es szinten lévő avatárnak**. (A Földön jelenleg 12 olyan 
személy él, akik a 700-as értéken kalibrálhatók.) 

 

Ha nem létezne ez a fajta ellensúlyozás, az emberiség pusztán az ellenállásba nem ütköző negativitásának 
mérhetetlen tömege miatt elpusztítaná önmagát. A szerető gondolat és a félelemmel teli gondolat energiája közötti 
különbség az emberi képzelet számára szinte felfoghatatlanul nagy. Az elemzésből azonban az is kiderül, hogy egy 
nap már néhány szeretettel teli gondolat is elég ahhoz, hogy az összes negatív gondolatunkat ellensúlyozza…” 
  

* Logaritmikus növekedés esetén pl. 300 és 400 között nem 100 a különbség, hanem 310.000, vagy 300 és 700 között 
nem 400 a különbség, hanem 69.910.000. 
**Az „avatár” megjelölést a kineziológia is hibásan használja, hisz az általa felsorolt „vallásalapítók” közül Krisnán és 
Buddhán kívül nem volt más tényleges avatár „csak” magasan fejlett Tanító. Így nyilvánvaló túlzás Istenhez 
viszonyítani, Vele egyenlővé tenni bárkit. Elnagyolt összemosás a kiinduló kalibrációs szint, de abból a szempontból 
érzékletes az idézet, hogy a hivatkozott vallási folyamatok miként „fejlődtek” (vissza) keletkezésük óta és alapítójuk 
eredeti tanításaihoz-, valamint egymáshoz képest. (Kali juga van, a vallási tanok minősége is hanyatlik!) 
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A ‟nemkötődés semmihez‟ az érzékkielégítés tárgyairól való lemondás, (az érzékekkel kapcsolatos 
– lemondás) ≈  Az érzékelhető dolgok, tárgyak iránti közömbösség. Belátása annak, hogy az 
érzékek befolyásoltak, szennyezettek. Az anyagi világban nincs tiszta érzékelés. 
A ‟ragaszkodás csak énhozzám‟ ≈ Mindenben látni a Legfelsőbbet. Tudni és mindig úgy látni, 
hogy Isten = MINDEN 
Az ‟elengedve már mindent házat asszonyt fiat rokont‟ nemkötődés a gyermekekhez (fiú 
gyermekhez), feleséghez ≈ A fiúgyermeki születés; a felszabadulás esélye. A kötődés, a vonzalom 
alanyát (értsd: akire a vonzalom irányul) is visszatartja, ezért a fiút; útjára kell engedni. Járja, 
járhassa a maga útját. Az anyagi világban, a női lét legvégső lehetősége; a férfikénti újraszületés. A 
nő örökös gyámolításra szorul: gyermek-, hajadon korban; az apára, felnőtt házas korban; a férjre, 
özvegy, vagy elhagyott nőként; a fiúgyermekre. A nő, akinek csak leánya van, elesett helyzetben 
van. Esetük; a - „Vak vezet, világtalant!” - Nemkötődés otthonhoz és a többihez ≈ A 
tartózkodási helyek és környezetek éppúgy átmenetiek, mint az életről-életre kapott, újabb és 
újabb anyagi test. A ragaszkodás bármihez is, csak megköt. Megkötve, nincs szabadság, pedig a 
lél(-ek) alaptulajdonsága, alap értéke, alap lehetősége a szabad akarat, a szabadság.  
A ‟társaságot kerülve‟ törekvés elhagyatott helyen való élésre ≈ Fontos; a törekvés, de nem bármi 
áron. Nem az elhagyott helyen van a hangsúly, hisz a MINDEN-ben minden benne van és a 
MINDEN, mindenhol jelen van, csak meg kell látni, figyelni reá és tanulni. A törekvés az 
elkülönülésre az emberek általános tömegétől ≈ Fontos; az elkülönülés, de nem bármi áron. A 
lényeg az elkülönülés az általános -tudásban járatlan- tömegtől. Ha nincs elkülönülés, akkor 
folyamatos a harc a külső emberi visszahúzó erőkkel, hatásokkal, mindaddig, míg az érintetlenség 
állapotát el nem éri az egyén. „átsétálni az életen – csak úgy – át a világon – mosolynyi derűvel – 
érintetlenül – tenni – mit tenni kell – vágy nélkül – érdektelenül” 
Az ‟önszabályozás‟ ≈ Tudatos lét, tudatos cselekedetek. - Az önmegvalósítás fontosságának 
felismerése ≈ Az önmegvalósítás első lépése; a hamis én-tudat felismerése. „Nem ez a test az 
énem”. Majd az e szerinti eszmények felállítása, ahhoz igazítani vágyainkat és az a szerinti 
életvitel. - Kiegyensúlyozottság a kívánt és a nem kívánt esetekben ≈ Az anyagi világban, mindig 
minden változik. Amennyiben a változásokat követjük, azokhoz igazodunk, támadunk, vagy 
védekezünk úgy a természeti törvények, ezen belül, az anyagi kötőerők foglyai vagyunk. De ha, 
mindig megőrizzük a kiegyensúlyozottságot, akkor a természeti erők hiába támadnak, mert 
beláttuk, hogy a nem kívánt dolgok is, csak egy-egy rendezetlen számla törlesztő részletei, amit   
m e g   k e l l   fizessünk. (sors!) 
Az ‟Abszolút Igazság töretlen kutatása‟ ≈ Legfontosabb a hit, de „a hit tudás nélkül csak merő 
szentimentalizmus” olyan érzelgősségre hajlamosító édelgés, amit a csapongó elme vezérel. A 
pillanatnyi hamis, megcsalt érzeteken alapuló, tisztátalan érzékszervek által közvetített látszatok, 
félreértelmezése. Események, történések és hatások, melyeket csaló értelmezőképességünk, 
számunkra kedvező színben tüntet fel; a test és a vak értelem számára.  
A ‟MINDEN-nek minden felett látása‟ ≈ a MINDEN minden! 188… 
(51.) 
Jelen anyagi megnyilvánulás talán legfontosabb ismérve, hogy teremtettségénél fogva -tehát a 
Legfelsőbb jóváhagyásával, Tőle semmiképpen nem függetlenül- minden- és mindenki háromféle 
tulajdonsággal rendelkezik, háromféle hatás alatt áll, háromféle késztetője van a létre, e létben. 
‟JÓ‟ – ‟SZESZÉLY‟ – ‟NEMJÓ‟. Önmagukban a szavak is beszédesek, hisz alig szorul 
magyarázatra, hogy ami ‟jó‟ az ‟jó‟ – ami ‟szeszély‟-es az ‟szeszély‟-es – ami ‟nemjó‟ az ‟nemjó‟, 
vagy mondhatni rossz. De a mindennapos-, vagy gondolkodás nélküli-, hagyományalapú 
vizsgálódás esetén mit gondolunk jónak, vagy épp nemjónak, s mit a kettő közötti csapongást 
képező szeszélynek?... 
…miként az egész megnyilvánulás egyfajta hamis látszat (de mégis valóság → azisnemis!) akként 
a kötőerők is felülírhatóak, ha a lelki törekvő látja s belátja, ismeri s megismeri azokat,  

                                                             
188 Ez mind tudás, az ezzel ellenkező pedig, tudatlanság!  
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s velük együtt-, de tőlük függetlenül élve végzi kötelezettségeit. Érintetlenül… 
…„járom” néven jelölt sajátosság egyfajta kötelék, kötőerő, kötés, azaz minden és mindenki 
rendelkezik olyan -még kevert viszonyok között is- meghatározó jelleggel, ami egyik, vagy másik 
‟járom‟-ra jellemző. Pl. a négy emberi osztályt ha tisztán szemléljük (keveredéstől mentesen) B.T. 
138. „…gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő 
mind nemjó…” 
…De mi is a ‟jó‟? Egyszerűen fogalmazva; mindaz ami Isten felé visz, s ‟nemjó‟, ami Tőle elfelé 
sodor. A „szeszély‟ vagy más szóval szenvedély; e két véglet közötti csapongás, vergődés, ami a 
legáltalánosabb helyzet… 
…lássunk néhány emberi táplálékforrást a kötőerők szempontjából189. JÓ (szatvikus) ételek190: 
Teljes kiőrlésű gabona, barna rizs, kukorica, szójabab, lencse, bab. Friss zöldségek (pl. zeller, 
karfiol, cukkíni, saláta, zöldbab, brokkoli, spárga), friss gyümölcsök (pl. alma, őszibarack, narancs, 
banán, datolya, ribizli). Ilyenek még: a tej191, vaj, sajt, joghurt, stb. tejtermék, általában a 
gabonafélék és a csonthéjas magvak. SZESZÉLYES (radzsasztikus) ételek: Hal- és húsételek (pl. 
csirke, pulyka, bárány, sertés, tojás). Fűszerek (pl. só, erős paprika, fekete bors, gyömbér, vörös- 
és fokhagyma, retek). Élénkítő szerek, mint a kávé, tea, cukor, méz, cola, kakaó, csokoládé, sör és 
bor, vagy általában az ízesítők, savanyú és keserű ízű ételek. NEMJÓ (tamasztikus) ételek: Borjú 
és marhahús, hot dog, kolbászok, felvágottak, szalonnák, szardíniák. Olajban-zsírban sült ételek, 
valamint a sóban és ecetben tartósított ételek. Mindenféle rövidital és aperitif. Minden állott, nem 
friss étel, de ilyen legyengítő általában mindenféle hús, hal, szárnyasok, gomba, pálinka, bor, stb. 
Jól megfigyelhető, hogy ki milyen jellegű ételekhez vonzódik -milyeneket kíván- vagy általánosan 
milyeneket fogyaszt, miből építi anyagi testét, olyan jelleggel bír és azt erősíti. Tehát már az 
étkezés szabályozottsága is segíthet az un. „felülírásban”. Lehet valaki ‟szeszély‟ vagy ‟nemjó‟ 
meghatározottságú, ha a ‟jó‟ kötelék hordozóit fogyasztja, kedvező hatásokat figyelhet meg lelki 

                                                             
189 Ha elfogadjuk az „amit eszel, azzá leszel!” szlogent -ami testi vonatkozásba aligha cáfolható- akkor 
ugyancsak nagy jelentőséget kell tulajdonítani a táplálkozásnak. Különösen ha azt is megértjük, hogy az 
anyagi táplálék nem csak kémiai elemek halmaza, hanem azok kombinációi-, alkotóelemeinek 
kölcsönhatásai-, valamint a táplálékforrás „mentális” alaptulajdonságai következtében olyan magasabb 
szintű információkat is hordozó, ami komoly hatással van a fogyasztó testi/szellemi minőségére. Egyre 
több betegségről derül ki, hogy forrásoka a helytelen táplálkozás. 
190 Valamennyi táplálékkal kapcsolatban azt is el kell mondani, hogy nem véletlenül alakultak ki -
teremtettek- őshonosságok. Sokminden megél sok helyen, de ideálisan -eredendő elrendezettségében- „itt 
vagyok hon, itt az én világom” – ahogy a költő is mondja! Ez igaz növényekre, állatokra, emberekre 
egyaránt. Melyik létformának milyen mértékű a szabadságfoka, olyannyira képes „idegen” helyen létezni. 
Az idézőjeles idegenség a szabad akaratra utal. Mindennek és mindenkinek meg van a rendelt helye, de 
szabadságfoka szerint mehet, vándorolhat, áttelepülhet, meghonosodhat másutt is. Attól, hogy ott képes 
megélni, attól még idegen, nem oda valósi! Miként a lél az anyagi megnyilvánulásban idegen s lám milyen 
„jól” megvan!(?) Vannak létformák amelyek nem képesek alkalmazkodni (édesvíziek a sós vízhez és 
fordítva, vízi lények szárazföldhöz és fordítva, stb.) mások alkalmazkodó képesek, de biztos, hogy új 
környezetben változni is muszáj! Akiben/amiben nem alakul ki az új környezettel szembeni immunitás, az 
elkorcsosul, vagy nem éli túl.  
Tehát ideálisan kinek-kinek ott volna ‟jó‟ élni, ahova a sors rendelte és olyan alapanyagokból kéne testét 
fenntartani amelyek ott őshonosak. Ehhez képes e zavarodott világban Északon esznek Déli gyümölcsöt, 
Nyugati „paradicsomban” fogyasztanak Északi halat, nem számít már sem égtáj, sem földrész, magaslat, 
vagy fauna, évszak, vagy időszak, az ember -szinte- mindenhol fogyaszt mindent. Ez sokat torzít a 
táplálékforrás kötőerejének „érdekérvényesítő” képességén. Minden ott képes hiánytalanul kifejteni hatását 
és azokra, ahol azok- s akik ott honosak.  
191

 A tej is egy sajátos táplálék. Ugyan az ember -is- emlős, mégsem mindenki képes bármilyen más emlős 
tejét hasznosítani. Zavarodott világunkban már az sem ritka, hogy csecsemő saját anyja tejére allergiás. 
Nemegy kisgyermek anyja emlője helyett pl. kecsketejen nő fel, a gyermektápszerekről említést se tegyünk. 
De épp így nagy-vidékenként változik a tejet adó állat, hol tehén, hol ló, másutt jak, vagy kecske, juh, stb. a 
tejet adó segítőnk. Óriási a különbség a szabadban legelő szarvasmarha és a zárt istállóban, beton vályúból 
hallisztet -vagy más állati fehérjét (értsd: kiszárított dögök porított maradékát!)- felnyaló tehén teje között.  
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fejlődésének irányában, alakulásában, előrehaladásában. Ugyanígy a fejlettebb lelki törekvőket is 
visszaveti a kedvezőtlenebb „testépítők” és élvezeti anyagok bevitele… 
…Természetesen számtalan hatás és behatás képezhetné még vizsgálódás tárgyát, mint a 
különböző tanrendszerek, a társaság, a rokonok, munkatársak, szomszédok, vagy a szokások, 
érdeklődés, „szabadidőeltöltések” és más kedvtelések. Jellemzően elmondható, hogy mind vágy-, 
vonzalom alapú192… 
…a tévutak kerülése ugyancsak üdvös és a helyes út felkutatása és az arra lépés a biztos ‟jó‟! 
(52.) 
…Van ahol Istenbe-olvadásról beszélnek, de bizony olyan sem ritka, ahol a fő tanítás, hogy mind-
nyájan istenek vagyunk és ha megtisztulunk ténylegesen azok is leszünk. Természetesen józan 
MINDEN-tudatú derűs mosollyal siklik át a fölvetésen, de azért igazságmorzsákat is tartalmaz az 
ilyen elmélet. Hamis a megközelítés annyiban, hogy ha Isten EGY, akkor miként létezne több? 
Valós azonban annyiban, hogy a lél minőségileg valóban megegyezik Istennel, de ha minden 
anyagi befedettséget le is vet -értsd; tökéletesen megtisztul-, sem egyediségében, sem mennyiségi 
mutatókban soha el nem éri Őt. Így hát a józan gondolkodó sosem azért kezd lelki tevékenysé-
gekbe, hogy istenné váljék, hanem azért, hogy felszínre engedje jutni az istenit, ami minden 
lényegi lény alaptulajdonsága. A valódi bölcsek mikor még nem is tudják, de már érzik hogy ki/mi 
a lényeg, nem a misztikus és különösen nem a mágikus utakat keresik193. Akikben arra van hajlam, 
azoknak rendelkezésre áll a számtalan lehetőség, de őszinte lelki törekvő hamar belátja, hogy az 
igaz út, az alázat és a szolgálat útja, nem a ‟királykodás‟ vagy ‟istenkedés‟! Azé a szolgálaté, ami 
kötelességkövető és szeretetteljes, értsd: elvárásnélküli – örökkön adó, semmit sosem kérő – 
részrehajlás nélküli, elfogulatlan… 
… teljesen természetes Avatár Balarám okfejtése, hogy ahol a mindent átható, mindenben jelen 
lévő MINDEN a mérték, ott mivégre is kéne bármi emberi-, vagy felsőbb okoskodás a 
MINDEN-tudaton kívül194. A valódi bölcseket nem téveszti meg a számtalan „ezo” „spirit” 
„mági” „mag” stb. próbálkozás, a belátáson túl azért sem mert nem az emberkénti boldogulás, 
mitöbb érvényesülés és gyarapodás az eszmény számukra195. Értik, hogy nem ez a test az énünk! 
                                                             
192 Önmagához őszinte lelki törekvő -ha pontosan megfejteni nem is képes, de- belátja, hogy az egyéni 
vágy és törekvések vonzzák be a viszonyokat, körülményeket. Nincs sorscsapás! Legfeljebb előfordulnak 
az egyén lelki érettségéhez mérten eltérő nagyságú „megrázkódtatások”.  
Nem véletlen, hogy több személy, azonos helyen, azonos tevékenységben más visszahatásokat szenved el. 
És igaz a „Ki mivel dolgozik, attól sározódik!” – szólás.  
Lelki törekvő nem igyekszik kiprovokálni a kihívásokat. Aki olyan helyeken-, társaságokban fordul meg 
ahol- és akikkel semmi dolga, az önnön sorsával kacérkodik. Aki önvédelemre készül, az előbb, vagy utóbb 
arra kényszerül – Ő akarta! A „tudás” ismérvei között nem véletlenül szerepel ‟alázat‟ - ‟nem ártás‟ - ‟híján 
levő büszkeség‟ - ‟önfegyelem‟ - ‟tisztaság‟ - ‟becsület‟ - ‟őszinteség‟ - ‟egyszerűség‟ - ‟önzetlenség‟ - 
‟türelem‟ - ‟érintetlenség‟ - ‟nemkötődés semmihez‟ - ‟ragaszkodás csak Énhozzám (mármint Istenhez!)- 
‟elengedve már mindent‟ - (kedvezőtlen)‟társaságot kerülve‟ - ‟a MINDEN-nek mindenfelett látása‟ – mind 
arra figyelmeztet, hogy mindezek szem előtt tartásával és követésével, az egyéni kötelességteljesítésre 
összpontosítva, szinte sem idő, sem tér nem nyílik a harmónia és a békesség megtörésére.  
A kalandvágyók nem lelki törekvők, tudatlanságuk és szenvedélyességük következtében annak élnek ami 
élteti s mozgatja vágyaikat. Mindenki „sorskovács”! „Mindenkinek olyan a sorsa, amilyen jelleme”.  
193 Gyermek hiába kukkant be a szülői hálószobába, még ha meg is lát dolgokat, ugyancsak nem érti annak 
miben létét, mozgatóját, okát és következményeit, stb. Így azután félreérti és/vagy félremagyarázza a 
látottakat. Akiben nincs türelem a beérésre, az biztosan tévelyeg, ki tudja meddig.  
194 Ez a „MINDEN-tudaton kívül” nem magát a szellemi rendszert jelenti, hanem tudatosságot a 
MINDEN-ről! 
195

 Az általános- és különösen a tömeg-embereknek mindaddig teljesen felesleges akár csak szót is ejteni a 
MINDEN-tudatról, míg nem kérdeznek.  
Mikor- és mitől fognak kérdezni? Mai világunkban ami elektronikus úton rögzítésre kerül, még akkor is 
kijut az informatikai országútra, ha azt szerzője nem akarja. Az az elektronikus adathordozó, ami 
érintkezésbe lép a világhálóval, az gyakorlatilag ellenőrizhetetlen módon nyit a „közkéz” felé. De mindenki 
csak arra talál rá amit keres, vagy amivel dolga van. A tudatlan keresőnek nemegyszer a könyvtárban esik 
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Tudják, hogy mindennek oka van! A nemkívánatos sem ok nélküli, még ha nem is értjük196. Ezért 
van nagy szükség alázatra, türelemre, léttisztításra s az elrendezések érdem szerint alakítják a 
viszonyokat197… 
… Természetesen, ha csak testi mivoltában kívánja jól érezni magát akkor a legkisebb ellenállás 
törvénye szerint, arra fog haladni, amerre uralkodó kötöttsége és folytatott életvitele sodorja… 
(53.) 
…MINDEN-tudatú bölcs tudja, hogy a MINDEN Önmagában teljes, a Benne megnyilvánult 
teremtettség is teljes198 és az Ő szent jóváhagyásával zajlik minden; -Min kéne hát változtatni?... 
…. Avatár Balarám több helyen felhív a kötelességteljesítésre és csak arra. Nem bíztat felhőtlen 
múlatásra, gondtalan kikapcsolódásra, még pihenésre sem ösztökél, hisz aki annyit és csak annyit-, 
ott és akkor tesz, amikor azt kell, az sosem fárad, sosem csügged s minden megadatik - ami kell!199 
Ami nincs, ami hiányzik, azon érdemes elgondolkodni, hogy valós a hiányérzet, vagy csak valami 
„gonosz belső manó” incselkedik a gyanútlan lelki törekvővel… 
… ha tudnánk, hogy az Isteni elrendezéseknek köszönhető ‟veszteségek‟ de sokszor javunkra 
válnak200. Amíg nem elég alapos a tudás, hiányos az ismeret addig a hit sem kevés201. 

                                                                                                                                                                                              
fejére az a könyv, ami hozzá szól. Még olyan is előfordul, hogy gondosan visszateszi és újra ez történik. 
(nem kell különleges misztériumra gondolni, csupán a polc másik oldalán kutakodó -véletlenül (ami ugye 
nem létezik!)- túlságosan durván tuszkolta vissza könyvét, ami kilökte emberünk fejére azt és pont azt a 
könyvet ami ezen oldalra volt besorolva, olvasóját keresve.) Tehát nem csak a lelki törekvő keres, hanem a 
tudás is munkál. A hiteles lelki TanítóMester nem keres tanítványokat, mégis egymásra találnak. Aki igaz 
tanítást keres azt fog találni. Aki hamisságot, szemfényvesztést keres -mert jelleme, érdeklődése, alkata, 
lelki érettsége olyan- azt azzal hozza össze a sors. „Zsák a foltját megtalálja!” (nem csak a 
párkapcsolatokban!) 
196

 Mikor jelentkeznek egy betegség tünetei, sosem az a legfontosabb, hogy a tüneteket gyorsan és 
hatékonyan megszüntessük. Ezt végzi a gyógyszeripar, de a betegségek mégsem szűnnek meg. Első dolog 
a pihenés volna, két okból; 1. nyugalomban a szervezet önvédekező rendszere végzi a dolgát 2. a „beteg” 
átgondolhatja körülményeit. Hogy él? Hol tart? Miként viszonyul kihívásokhoz, környezetéhez? Sajnos 
ennek mára eltűnt a kultúrája, nincs idő! Minden most kell! Az az egészség is most kell, ami ellen a 
civilizáció-, a testi- és szellemi kultúra minden vívmánya be van vetve. Csak az Úr mosolyog, az egyéni lél 
ordítana, de be van fogva a szája milljomrét burokkal.  
197 A viszonyok olyanok amilyen a szemlélő-, vagy elszenvedő alany látásmódja. A látásmód pedig 
„szemüveg” kérdése. Ki milyen szemüvegen át tekint a világra; testtudatos, materialista, formálisan 
vallásos, hamis tan követője, stb. stb. ?  
A II. világháborúban a nyugati hadszíntéren harcolt egy skót alakulat. Nem csak öltözetük volt 
hagyománykövető, de mozgásukat tradicionális skót dudás katona „vezényelte”. Az alakulat minden tagja 
elesett, kivéve a fegyvertelen dudás, akit az ellenség bolondnak nézett és nem lőtt rá. Pedig ő csak a 
kötelességét végezte, függetlenül a legádázabb golyózáportól.  
Egy MINDEN-tudatúnak is csak ennyi teendője van, teljesíteni kötelességét, a többi Isten dolga. Ami a 
Legfelsőbb kedvére van, abba nem ártják bele magukat közbenső kerékkötők.     
198

 Egyik teremtettségnek sincs semmi hiánya. Akik mégis meg akarják „javítani” azok a nyughatatlan lél-
ek. 
199

 Ami nem adatik meg, azon érdemes elgondolkodni, hogy „- Miért is képzeltem, hogy az szükséges?” A 
baj ott van, hogy a tempó évtizedről-évtizedre, évről-évre fokozódik. Ahogy bővül a technikanizáció, úgy 
rövidülnek le távolságok, válnak elérhetővé személyek, információk, amit hamar meg lehet szokni. Szinte -
önsanyargató módon- harcolni kell az ellen, hogy ne akarjak most ott lenni, most megtudni, most átadni 
üzenetet. Így azután elmarad a bölcs megfontolás, nő a „Bocs, nem így akartam!” gyakorisága. A tévedések 
mindennaposak, de bocsánatosak is, hisz „csak” a sietség volt az oka (?).  
200 Legalább utólag néha megnyugtathatnánk magunkat, hogy ami nem terveink szerint történt, lám 
mégsem okozott semmilyen tragédiát, sőt épülésünket szolgálta. Ehhez azonban kell(ene) egy tisztultsági 
fok, mert tisztán anyagi szemlélettel ilyenre aligha kerül sor.  
201

 A MINDEN-tudat nem ítéli el a hitet. Arra bíztat, hogy a hívő alapos tanulmányozással és következetes 
igyekezettel próbálja meg azt tudatossá tenni. Gondolkodjon. Értékelje hite alanyát/tárgyát. A hit nagyon 
fontos és nagyon erős, de amíg nem vagyunk tudatosak mibenlétéről, addig könnyen kerülünk olyan 
illúzióba, amit a csapongó és kacér elme sugall.  
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(54.) 
…Tudják (mármint az őszinte emberek), hogy nem csak a viszonosság elve a meghatározó202, de még 
inkább a kihasználás203, a kisebb ellenállás szerinti életvezetés az uralkodó204, kis 
befektetés/ráfordítás nagy haszon/eredmény205. A MINDEN-tudat szempontjából nincs ezzel 
baj, hisz a jelen szellemi és erkölcsi hanyatlási időszakban (ami még több százezer évig tart és csak 
mélyül – túlon túl távoli még az egyes szellemi iskolák által hamarostra jövendölt arany-kor!) így 
természetes. A ‟gondolkodó‟ ember más, de esett már arról is szó, hogy napjainkra a 
‟gondolkodó‟ meghatározottságú emberek aránya millióból ha egy és az sem „vegytiszta” jelleg, 
hanem meghatározottságában az a jellemző, de keverten némi ‟uralkodó‟(i) – ‟nyerészkedő‟(i) – 
‟élvezkedő‟(i) hajlammal. B.T. 248. „…ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik - ezer ilyen 
közül talán egy ki lényem megérti…”206  
A valódi szeretet szerinti elvárásnélküli adás részrehajlás nélkül, gyakorlatilag elképzelhetetlen207. 
Vagy mégsem? Az ‟érintetlenség‟ folyamata -többek között- pontosan ezt célozza meg, hogy ki-ki 

                                                             
202 A viszonosság -jó esetben- egyfajta kölcsönös érdekérvényesítés. Mindkét félnek „jó” üzlet, szó nincs 
önzetlenségről, elvárásnélküliségről s hasonló jámbor megközelítésekről. Mikor az alanynak kívánsága van, 
akkor ahhoz fordul és olyan „szolgálattal” amit arányban érez a kért ellenszolgáltatással. „Kéz kezet mos!” 
203 Kihasználás tapasztalható, elsősorban a természeti környezettel szemben, de valamennyi élőlénytárssal 
szemben, beleértve az embereket is. FöldAnya kizsákmányolása folyik, hisz még szentírás is van, ami  
buzdít is erre. Azon sorok Istene az ember kezébe adta a Földet, minden lényével, uralásra. És ez valóban 
így van, a lél-ek uralmi vágyának kiélhetősége érdekében történik újra és újra a teremtés, mert a Legfelsőbb 
tékozló gyermekeinek is igyekszik kedvében járni. Míly ellentmondás? A Magasztos Úr jóváhagyásával 
folyik az erkölcstelenség, de ugyan ki kérdőjelezheti meg a MINDEN-t? Nincs külön Gonosz, az is az Úr, 
Aki úgy EGY(ség-es), hogy jónak és nemjónak egyszerre birtokosa. Akik számára ez érthetetlen, vagy 
értelmetlen, azok vajon miért részesei a kihasználásnak? Miért nem érik be csupán annyival, ami a test és a 
lél egybetartásához elégséges?  
204 A „kisebb ellenállás felé” szabály, e teremtettség egyik alaptörvénye. Ha törekvés, akció van, akkor a 
könnyebb irányba sodródik a törekvő, kisebb reakciót választja a kezdeményező. Ma a könnyebb út a 
romlás. Mikor a víz mossa a partot, előbb mindig a lágy iszap, majd agyag, homok s csak legutoljára és leg 
ellenállóbban a szikla jön, mert legnehezebben az enged. Aki képlékeny, igaz hogy nehezebben sérül, de 
hamar fel is oldódik a vérzivatarban. S e „vérzivatar” nem túlzás. Az elhullásra, elmúlásra utal. Aki belül 
szilárd, azt az idő sem eszi. Teste megöregszik, de szelleme örökké friss marad. Nemzetségek sem 
öregszenek meg addig, nyomtalanul föl nem oldódnak, míg ősi szellemüket ismerik s ápolják.     
205

 A haszonelvűség anyagi mentalitású vívmány. Mára oly természetes, hogy titkos kormányközi 
megállapodásokat, nyilvános nemzetközi egyezményeket, törvényeket, rendeleteket, pályázatbírálatokat 
alapoznak rá, ami a „tisztes” viszonosságon is túllép.    
206 Ez az Abszolút Igazság és nem elkeseredni kell tőle, hanem felnőni a kihíváshoz. A szabad akarat 
lehetőséget biztosít még a predesztinációk legyőzéséhez is. A lél csak mennyiségileg Isten paránya, 
minőségileg korláttalan, előtte a „Minden lehetséges!” választása.    
207 Mindaddig elképzelhetetlen a valódi szeretet szellemében történő viszony, amíg a „szeretet” nincs 
pontosan meghatározva. Ki, mit ért alatta? Még akik egyet is érte(né)nek az ‟elvárásnélküli-adó-
megkülönböztetésnélküli‟ megközelítéssel, azok is gyakorta hozzáteszik még az ‟együtt érzés‟ kifejezést, 
mint a szeretet-viszony alkotóelemét. Ez a MINDEN-tudatban evidencia. (miként a MINDEN-tudatban 
nem kell mondani, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, stb. – magától értetődő!) Megvalósított 
MINDEN-tudatú minden létezésben és lényben a lényegi lényt, a lél-t látja, Aki olyan mint a szemlélő 
lényegi lénye. Ugyanolyan isteni parány csak más. Ami a külsődleges másságot illeti, az az anyagi burok, a 
test és sorsának különbözősége. És együtt érez a MINDEN-tudatú a „rokon” lél-el (minden lél, minden lél 
rokona!), de nem tudja „megváltani”. Csak ez a fajta együtt-érzés nem a szentimentális, gyámolító 
hozzáállás, hanem a valódi szeretetteljes viszony. Akit megkísérelnénk megszabadítani karmájától, annak 
ledolgozandó tartozása fennmarad!  
Nagyon nehéz elfogadni a hagyományos értékrendet követők számára a részrehajlás-nélküliséget. B.T. 186. 
„…mikor minden a MINDEN-ben elme hit és értelem - szilárd örök menedéket lel az ember Énbennem 
187. aki így vált igaz bölccsé különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt pap kutya s ki azt eszi…” vagy B.T. 
206. „…tudást bíró sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár vagy arany mindegy annak akár kő 
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teljesítse kötelességeit, közben legyen része az elrendezéseknek, de azok ne érintsék meg az 
őszinte Isten-szeretet iránti töretlen törekvésben208… 
… Avatár Balarám nem csupán az eredményvágytól tanácsol el, hanem még azzal is megtoldja, 
hogy mind eközben jót vagy rosszat is egyformán éljünk meg, viseljünk el. B.T. 64. „…teljes 
tudás birtokosa az ki lecsillapodott209 - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz…” Az 
az érintetlen lelki törekvő, aki a tudás révén rendelkezik ismeretekkel az Abszolút Igazságról, az 
képes lehet úgy átlibbenni jelen életén, hogy alig éri hiba. E tudás képes világosan megmutatni; mi 
a ‟jó‟ és mi a ‟rossz‟210, de ehhez folyamatos éberségre és ugyancsak szellemi aktivitásra van 
szükség, nem egy ostoba ‟sodorjon az ár‟ beletörődésre. A „ráhagyatkozás” egyáltalán nem fásult 
nem-törődömség! Minden pillanatban tudatos cselekvés, állandó tett, ami a tisztulás felé visz211… 
…B.T. 148. „…ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől sem 
szennyeződik bűntelen de nem henyél 149. ilyen személy nem lesz irigy beéri azzal mi jő - jóban 
rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő 150. bármit tegyen áldozat az szín önzetlen 
cselekvés - szerves rész ő a MINDEN-ben ez a tiszta bölcsesség…” 
(55.) 
…Élvezet – javak – hatalom – hírnév. Istentől való elrendezés, nehéz vele szembefordulni, 
különösen, ha igény se merül fel rá. Avatár Balarám nem ítéli el a „normális” (értsd: az általános-, 
vagy hely-idő-körülmény szerinti normáknak élő s gondolkodó) embereket, sajnálatra méltónak 
nevezi. ‟Tudásnélküli‟-ként kerül legtöbbször említésre, nem valami bűnös semmirekellőként… 
… Ha megváltozik a látásmódunk, elengedjük ‟földi valónkat‟ akkor megnyílik a ‟jó‟ szemünk a 
Mindátható ragyogására, ami mindig itt van, de a sok-sok földi jóval, anyagi és testi vággyal, tettel, 
törekvéssel elfedjük. Nincs Isten hátamögött! De lépni kell. Kutatni, keresni, tanulni, gondolkodni 
elengedhetetlen a lelki úton elindulónak. ‟Jó‟-kor is lépni kell212… 

                                                                                                                                                                                              
207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös egyet 
ér…” és mindenkivel együtt érez, de nem sajnál. Nem tudhatjuk, hogy mi minek a következménye. 
208 A valódi szeretet megtanulható. Útja egybe esik a lél tisztulási folyamatával. Lehet tudatosan gyakorolni, 
lehet benne fejlődni, előre haladni, nem a pillanatnyi szeszély kérdése. A „szívből” jövőnek -az emberi 
szeretetnek- nem tudjuk forrását (tudjuk, de nem mocskoljuk be vele a még hagyományos „szeretet-
elvűek” ideáit sem!),  nem tudjuk mozgatóját, míg a valódinak érthető s belátható istenisége. 
Gyakorolható, tudatosan fejleszthető s amint halad benne a lelki törekvő, úgy fogja megtapasztalni annak 
állandóságát. A valódi szeretet az öröktől jő, így sosem lesz mulandó! Az emberi-szeretet, miként az ember 
maga, az „-Ez is elmúlik egyszer!” - kategóriába tartozó.  
209 A ‟lecsillapodás‟ hiteles ideje a visszavonult korra tehető (50 év fölött). Az ifjonti pezsgés, mint az égető 
(pusztító) tűz (nem ritkán anarchia). A családfenntartó-, házas időszak maga a megvalósult szenvedély, 
munkában, családban, ilyenkor még képmutatás a csillapodás. Ahhoz, hogy ismereteket, barátokat, 
tapasztalatokat lehessen szerezni, kell a hév. A felnőtt korban a szellemi és fizikai aktivitás attól hiteles, 
hogy ki-ki -erkölcsi nívója keretein belül- serénykedik az anyagi világban. A visszavonult kor a tudatos 
csillapodás ideje. Meg kell(ene) fékezni az anyagi ambíciókat, el kell(ene) engedni a kötődéseket, 
kötöttségeket. Férfiaknak el kell(ene) engedni felnőtt két gyermeküket.    
210

 ‟Jó‟ és ‟nemjó‟ megismerése tanulással kezdődik. Elsők közé tartozik a megkülönböztető képesség 
felébresztése, művelése, gyakorlása. Különbséget kell tudni tenni lelki- és anyagi jó, valamint rossz között. 
A két vonatkozás szinte mindig egymás ellentettje. Ami jó anyagi értelemben, az kedvezőtlen a lelki 
haladásban, míg ami lelki területen jó, az nehezíti az anyagi boldogulást.  
Dönteni kell; melyik a cél - a lelki, vagy az anyagi (testi)? Kevesen választják fiatalon a lelki jót és érthető, 
ösztönösen érzik, hogy még nincs itt az ideje, még anyagi vágyak tüzelnek. De aki komolyan választja a 
lelki fejlődést, az életről-életre meghatározottabban lesz a ‟gondolkodó‟ osztály részese. Minden új életben 
lezajlik a heves ifjú kor, a tevékeny családos idő, de egyre jámborabb, egyre békésebb, egyre kevésbé 
bajkereső. Egyre természetszerűbb lesz a visszavonulás és a lecsillapodás idősödő korban.   
211

 A tisztulás felé a -lelki értelemben- ‟jó‟ cselekedetek visznek. A ‟szeszély‟-esek helyben tartanak, gátjai a 
tisztulásnak, fokozzák a test-tudatot. A ‟nemjó‟-k visszavetnek, növelik a lél anyagi befedettségét, erősítik-, 
megszilárdítják a test-tudatot.  
212 A tétlenség akkor sem szerencsés, amikor az egyén úgy véli minden rendben van, minden jó. A jó 
anyagi közérzet (egészség, anyagi biztonság, általános elégedettségérzés, stb.) lelki törekvő számára 
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(56.) 
…A „kettős látás” feladása az EGY-ség megértéséhez vezet213. A MINDEN EGY, e kettőségben 
uralkodik csak a vágyakozás és undorodás, vonzalom és elutasítás örökös felbukkanása214. 
Mindezen csak az érintetlenség által lehet felülemelkedni215. Együtt élni a vonzalommal és 
ellenszenvvel, de egyiknek sem behódolva. Elvárásnélküliként.  
Egykor az Arany-korban (Szatya-juga) a vallásos elvek teljes mértékben érvényesültek. Az Ezüst-
korban (Treta-juga) még háromnegyed részben. A Bronz-korban (Dvápara-juga) félig. A jelen 
Vas-korban (Kali-juga) a vallásos elvek már csak negyedrészben jutnak érvényre, míg el nem 
tűnnek teljesen. Igaz vallásosság vagy lemondás216 – erkölcs vagy tisztaság217 – áldozat vagy 

                                                                                                                                                                                              
figyelmeztetés; - Valami nincs a helyén! – Egy bölcs LelkiTanítóMester az egyik legostobább kérdésnek 
tekintette a; - Hogy vagy? – kérdésfeltevést. Ha a válasz; - Jól! – az lelki értelemben általában bajra utal. Aki 
itt jól érzi magát, az azonosult e látszat világgal, azzal van összhangban, de lelki ember a lelki világgal 
szeretne harmóniába kerülni, még ha átmenetileg itt is tartózkodik. Ha a válasz; -Nemjól! – akkor is 
probléma van, hisz a kérdezett valamivel konfliktusba került, anyagi/testi körülményeivel, vagy lelki 
törekvéseivel. Nehéz összeegyeztetni lelki s anyagi viszonyokat.  
Attól, hogy valaki vakon bebújik egy számára szimpatikus tanrendszerbe, vagy vallásba, attól nem fog 
kilépni a valóságból. Testet és lél-t egyben kell tartani, tenni kell, minden tett következményekkel jár, amit 
kezelni kell és olyan módon, hogy az a lelki törekvő tisztulási folyamatának előnyére váljék. Az 
érintetlenség állapotának kialakítása és megélése segít(het). A feltételes mód a megvalósítottságnak szól, ha 
képmutató-, felszínes-, egyfajta könnyelmű nemtörődömség húzódik meg az „érintetlenség” mélyén akkor 
az inkább illúzióban tart, mint sem megsegítene. 
213 E teremtettség alapadottsága a kettősség (van-nincs, fény-sötét, igen-nem, stb.). Az azisnemis uralkodik, 
azaz az egységben mindig benne foglaltatik az ‟azis‟ meg a ‟nemis‟. Be kell látni, hogy amit az Úr teremtő 
aspektusa (értsd; a Teremtő) a Legfelsőbb jóváhagyásával létrehozott; az egész. Része a teljes 
mindenségnek (tehát nem csak a megnyilvánulásnak!), de önmagában egész (rész-egész). A kettősség is 
valóság, de mindez az EGY-ségben nyilvánul meg. Miután megnemnyilvánulttá lesz, onnantól a 
MINDEN és a lél-ek „elméjében” egy emlék. Miként minden a végtelen MINDEN-ben nyugszik, így a 
történések emlékképei is információként abban örvénylenek, míg ki nem alszanak.     
214 E kettőségben a létezés- (mint élettelenek) és létformák (mint élők) is két alapviszonnyal rendelkeznek; 
1. vágy vagy vágytalanság 2. vonzalom vagy elutasítás. A vágy egyben az akarat (pl. a parányok világában, 
hogy egy atom akar-e kapcsolatba lépni egy másik atommal, vagy sem – megnyilvánulása a képesség) a 
vonzalom pedig az akarat -pozitív, vagy negatív- iránya (pl. a parányok világában, hogy egy atom, ha ugyan 
akar is kapcsolatba lépni, de melyik atommal, melyikhez vonzódik és melyik taszítja? – megnyilvánulása a 
töltés potenciálja). Emberek esetében a „társas lény”-ség az együttműködési képesség megléte, míg a 
kapcsolat létrejötte, vagy sem a rokon-, vagy ellenszenv. Együttműködési képesség mindenkiben jelen van, 
de nem mindenkivel és nem bármi áron. Az összekényszerült kapcsolatok feszültségterhesek. Mérsékelt 
feszültség esetén „csak” működési zavarok lépnek fel, nagy belső feszültség esetén akár önpusztítóvá is 
válhat egy kapcsolat. 
215 Bölcs ember az elrendezésekben akkor is részt vesz, ha azzal nem azonosul. Hitelesség szempontjából 
szerencsésebb az olyan helyzetekben való részvétel, amivel az egyén azonosulni is tud, de be kell látni, 
hogy megértő képességünk korlátozott és nincs ismeretünk a Magasabb Tervekről. Nem tudhatjuk, hogy 
mikor, miért kerülünk nem pontosan érthető helyzetbe? Minden esetben van helye gondolkodói-
uralkodói-nyerészkedői-élvezkedői jellegnek, más-más arányban/mértékben. Így mivel szinte mindenkiben 
fellelhető -ha csak paránya is a magasabbaknak- osztály-meghatározottságnak, így mindenki, minden 
helyzetben megtalálhatja a bölcs középutat. Mik a ‟tudás‟ ismérvei? BT. 437. ”… alázat … híján levő 
büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat … egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások belátása 
érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez … 441. … a MINDEN-nek 
mindenfelett látása…” Az ilyen viszonyulás ápolásával haladni lehet az érintetlen állapot felé. 
216 Négy vallásos elv van: 1. maga a vallásosság (benne a lemondás) 2. az erkölcsösség (benne a tisztaság) 3. 
az áldozat (benne a kegyesség) 4. az igazságosság (benne az igazmondás).  
Igaz vallásosságnak a hiteles lelki folyamat szerinti életvezetés tekinthető, aminek természetszerű velejárója 
a tartózkodás a sok-sok kedvezőtlen anyagi/testi cselekvéstől, az őszinte lemondás. A testi típusú, 
érzékkielégítő gyakorlatokat követő folyamatok (mint; szex, drogok, hallucinogének, alkohol, egyéb 
tudatmódosítók, stb.) hamis utak.     
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kegyesség218 – igazságosság vagy igazmondás219. Mindezekből a kéj iránti vágy, a bódultság és a 
vallástalanság csupán az igazságosságot hagyta meg220… 

                                                                                                                                                                                              
217 Az erkölcs Isteni-, vagy Abszolút vonatkozású elvei követendők lelki törekvők számára. A relatív 
emberi erkölcsöt a békés egymásmellettélés érdekében mindaddig tiszteletben kell tartani, míg nem ütközik 
az Abszolút elvekkel, addig tisztának minősülnek. (pl. az állatok leölése relatíve nem erkölcstelen -legtöbb 
társadalmi normába belefér, sőt követendő tradíció- Abszolút értelemben mindennemű ölés tilos!) Mára 
valóban nagyon átalakult az erkölcsösséghez való viszony, ebből eredően a valódi tisztaság. 
218

 Az áldozat vagy kegyesség nem szinonim kifejezések, itt mégis egymás mellé kerültek. Az áldozat nem 
csak szakrális lehet, sőt több az anyagi típusú, de míg az utóbbiak bizonyosan eredményorientáltak, 
legalább viszonosság-alapúak, addig az őszinte lelki áldozat mentes a számítástól. Jellemzően inkább 
meghódolás, köszönet, tiszteletadás, embert nemesítő lelki gyakorlat. Ennek nyomai is nehezen 
fedezhetők fel korunkban. A kegyesség döntően a helyes viszonyulás Istenhez. Mindkettő -mármint az 
áldozat és a kegyesség- magasztos vallási elv, amit a gyakorlati lelki életben lehet megtapasztalni és 
megvalósítani, körülírása csak pontatlan lehet.   
219 Az igazságosságot sokan vitatják, nem kevesen tagadják létét, pedig a nem értett történések sem ok 
nélküli következmények csupán. Nem szerencsétlen véletlenek, vagy sors-csapások! A sors, ami az Isteni 
elrendezések megnyilvánulása talányos. Miként minden a végtelen MINDEN-ben nyugszik, így a 
történések emlékképei is információként abban örvénylenek, míg ki nem alszanak. A MINDEN-tudatúak 
nem olvassák az Akasa-krónikát. Nem bűvészinaskodnak a NagyVarázsló konyháján. A MINDEN-tudat 
nem azt jelenti, hogy mindent tud, vagy mindent tudni akarna! Célja a meghódolás a MINDEN előtt. 
Az igazságossághoz, mint megnyilvánult tényleges gyakorlat hozzátartozik az igazmondás. „Mondj igazat s 
betörik a fejed!” – szól a népi regula és nem alaptalanul, de aki hamisan szól azon az igazságosság ostora 
csattan, mert nincs semmi következmény nélkül. A hamisság átmeneti érdekcselekmény. Kijátszás, vagy 
érdemtelen kiérdemlése, esetleg félelem a következménytől, de egyik sem követendő lelki törekvők 
számára. Az Isteni igazságosság máig él. És hol az igazság? A Legfelsőbbnél. 
 

Mikor Jézus Pilátus elé kerül azt mondja: „Azért jöttem, hogy megmutassam az igazságot” (tanúbizonyságot 
tegyek az igazságról). Pilátus megkérdezi: - Mi az igazság? - Jézus nem válaszol… 
Sok értelmezés jut arra a következtetésre, hogy nem tudna, nem tudott volna olyan dolgot mondani, amiben 
hibát, kivetni valót ne találna, aki akar. Azt is mondják, hogy igen sietős volt Pilátusnak, felgyorsultak az 
események és Jézusnak nem volt ideje elmondani, hogy mi az igazság. Tudjuk, hogy másutt -az apostoloknak- 
mondta Jézus, hogy „oly sok minden van mit elmondhatnék, de fel nem foghatnátok” (el nem viselnétek). 
Lehet, hogy ha tudnánk az igazságot, akkor nagyon-nagyon elkeserednénk? Lehet, hogy még az élettől is 
elmenne a kedvünk? Lehet, hogy olyan görcsöt kapnánk, ami feloldhatatlan nehézségeket okozna bárminemű 
további gondolatokra, cselekedetekre? Talán. Lehet. Így nem vagyunk befolyásolva. Mindenki teszi amit 
eszményei, ismeretei által vezérelt elméje, természete és megszokásai diktálnak és bekövetkezik az isteni 
elrendezés? Jézust elítélték, megfeszítették. Tanításából senki nem okult, az élet megy a maga rendje szerint. 
 
Ardzsuna a csata előtt megkérdezi Krisnát, (a Bagadav Gítában) „mi végre a rokonvér kiontása”, majd 
továbbmegy, ha bekövetkezik a Kuruksetrai csata és rokon rokont, mester tanítványt és fordítva legyilkol, akkor 
elvesznek az ősi hagyományok. Az emberiség elkorcsosul és eltorzul az ősi tudás. Krisna nem válaszol… 
Ardzsuna jól látta, ha bekövetkezik a rokonvérontás, akkor az emberiség eltorzul, a tudás elkorcsosodik, 
nézzünk ma -ötezer év múltán- körül; a dolog bekövetkezett. Krisna mégsem erősítette meg, nem mondott 
semmit. Lehet, hogy ha tudnánk az igazságot, akkor nagyon-nagyon elkeserednénk? Lehet, hogy még az élettől 
is elmenne a kedvünk? Lehet, hogy olyan görcsöt kapnánk, ami feloldhatatlan nehézségeket okozna bárminemű 
további gondolatokra, cselekedetekre? Talán. Lehet. Így nem vagyunk befolyásolva. Mindenki teszi amit 
eszményei, ismeretei által vezérelt elméje, természete és megszokásai diktálnak és bekövetkezik az isteni 
elrendezés? A csata lezajlott. Ardzsunát és testvéreit leszámítva mindenki eltávozott. Az emberiség méltó 
vezetők, nemes uralkodók, bölcs tanítók nélkül maradt, hisz Ardzsunáék visszavonultak, olyan zarándokútra 
keltek, melyről egyikük sem tért már vissza. A földi élet megy a maga rendje szerint. 

 
220

 Vallásosság helyett vallástalanság-, vagy formális vallásosság lett, lemondás helyett szabadosság, erkölcs 
helyett erkölcstelenség, tisztaság helyett tisztátalanság, áldozat helyett önzés, kegyesség helyett spekulatív 
megközelítések, de az igazságosság akkor is fennmaradt, ha az igazmondás nemes eszményének követése 
hagy is még kívánnivalót maga után.  
Gyakran hangzik el a „Nincs igazság!” – szófordulat, de ennek helyeslése mögött mindig egyéni sérelem, 
önérdekű tévképzet, vagy álszent (mű)együttérzés húzódik,  
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(57.) 
…bíztat Avatár Balarám nemegyszer, hogy ki-ki végezze kötelességét -akár hibákkal is- és az 
elrendezések majd megmutatják az eredményt221. Aki elfogadja, hogy Istentől semmi nem 
független, az elfogadja, néha a még elfogadhatatlant is. És ez nem az un. vakhit körébe tartozó 
tudatlanság, pusztán belátása a véges és végtelen, örök és mulandó kettősségének, mitől jelen 
közegünk el nem vonható. Ilyen. Ebben és ezzel kell főzni, de úgy hogy mindenkinek tessen222, 
tudva annak lehetetlenségét. (azisnemis)… 
…Felemás a helyzet; a késztetések Isten-től valók, természetesek, mégis az azoktól való 
mentesülés az üdvözítő? Így van rendjén, az itteni anyagi boldogulásnak mozgatói, de a lelki 

                                                                                                                                                                                              
miközben helyesen az Abszolút- és a relatív igazság vizsgálata volna célszerű – ha lehetne rá időt szakítani 
e kényszeresen rohanóvá tett korban. Gondos értékelés hiányában alaptalan az igazság létének, -
mibenlétének megítélése. 
221 A MINDEN-tudat fontos tartalmi alaptétele az ‟inkább a magad dolgát hibákkal, mint a másét netán 
hibátlanul‟. Ebben az alapelvben nem csak az húzódik meg, hogy a ‟magadét végezd‟ hanem az is hogy a 
‟másét ne‟! Nem ismételhető elégszer a ‟szívsejt a májban‟ - példázat, amikor hiába „májkodik” a szívsejt, 
ha az nem oda való, nem az a dolga. (A modern orvostudomány egyre több sertés „alkatrészt” képes 
emberi szervezetbe műteni eredményesen. Legelterjedtebb a bőrpótlás. Egyre kevésbé idegen az embertől 
a disznó?) Nem tanulság nélküli az a Murphy idézet, miszerint: „Minden ember addig törekszik, míg el 
nem éri azt a beosztást, amire tökéletesen alkalmatlan.” Kiterjesztve; …azt a helyzetet, amire alkalmatlan. 
Mivel a MINDEN-tudat nem közismert szemlélet, így nem szabad azon csodálkozni, hogy fel sem merül 
az emberekben annak (ön)értékelése, hogy jó helyen van-e? A jelen nézeteltérések korában ugyanarról 
szinte mindenki mást gondol. 
 

Egyszer egy buddhista szerzetestől azt kérték az Őt körülálló tanítványai, hogy mutasson számukra egy biztos 
pontot, amihez életüket, céljaikat köthetnék. A szerzetes az égre mutatott botjával, aminek hegye mindenki 
számára -minden nézőpontból- máshová mutatott.  

 

A „magam dolga” a kötelesség. Ennek megtalálása nem egyszerű, de komoly lelki törekvő nem sajnálja a 
fáradtságot a kutatásra. Ha az ember nem testtudatából indul ki, akkor képes lehet elfogadni, hogy ha a 
főbb besorolhatóságokban helyére kerül, akkor nagyjából mindegy hol próbálkozik, hisz ki fog derülni a 
neki-valóság. Lásd még: 155. lábjegyzetet. Amikor az emberi osztályba-tartozás behatárolható, utána 
következik az életkornak megfelelő helyzet vizsgálata. Tanuló 0-20 (25). Házas 20(25)-50. Visszavonult 
50(55)-75 Lemondott 75- . Az életrend szorosan meghatározza a teendőket, míg az emberi osztály a 
korcsoporthoz tartozó viszonyulás befolyásolója. A MINDEN-tudat komolyan vétele előtt nem tiltható 
meg a számtalan ezoterikus „segédlet” sem, mint szám- és névmisztika, tarot, ji csing, csillagjegy, 
aszcendens, vércsoport szerinti meghatározottságok, stb. de azzal az eltökéltséggel, hogy egyik sem cél 
„csupán” (segéd)eszköz! Mindenki önmaga orvosa.  
222 Mindenkinek nem lehet megfelelni. Nem is kell. Megfelelni a kötelezettségeknek kell, ami túlmutat a 
személyes egyéni teendőkön. Az egyén tisztulása nem lehet önös törekvés, olyan módon kell végezni, hogy 
minél több embernek adhasson közvetlen-, vagy közvetett segítséget. Szolgálatot kell végezni, akár olyant 
mit nem egy Nagyság már megtett, hogy még maga üdvének ellenében is gyakorolt segítő tetteket. A 
kötelesség része a család szolgálata, de mint erényes pozitív kisugárzó a környezet szolgálata is. Nem uralni 
kell, hanem ‟jó‟-t ragyogni! A kiterjesztett környezet elsődleges szintje a nemzetség kell legyen, hisz minden 
nemzetségnek más a küldetése, ezért ebben is érvényes a ‟magad dolgát ha hibákkal is, mint másét 
tökéletesen‟ mert az idegenben végzett jócselekedetekkel a saját közösség lesz szegényebb. A különböző 
vallások-, vagy szellemi iskolák követői nem vérségileg sodródnak össze, de egy nemzetség együvé 
tartozásának nélkülözhetetlen eleme a közös szellemi eszmény. A Teremtő sosem a sokságot terelte egy 
helyre, hanem a vezérlő eszme körül népesedett el vérségi közösség az Ő Istene szándéka szerint. A 
REND felülről vezérelt.  
Mára a nemzetségi meghatározhatóság bizonytalan, de aki érzi hovatartozását és tanulmányozza az 
összetartozás történetét, az a szolgálat során megbizonyosodhat arról, hogy a maga dolgát végzi-e? E 
szolgálat során akiknek nem felel meg, azoknak nem kell megfeleljen, azokkal nincs dolga a lelki 
törekvőnek. Mikor egy nemzetség fölvesz egy idegen szellemiséget, idegen vallást, míg sajátja megtalálható, 
addig Őrizője is bizakodva nyújt segítséget gyermekeinek. A nemzetségtagok odaadó szolgálata élteti az Ő 
Felsőbbségét s míg Ő virul addig nemzetség sosem vész el bárhogy keveredjen más nemzethez.   
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világhoz szükségtelenek, sőt kizáróak223. Amíg e késztetések, vágyak, törekvések megvannak, 
addig itt kell maradni, azokat itt lehet élni s kiélni – hasztalan224. 
(58.) 
…A lél-ben, eredeti otthonában -a MINDEN belső köreibe belátva- irigység gerjed a Leg-
felsőbbel szemben. Tudja, hogy Ő maga is „Isten” de nem tudja, hogy a MINDEN EGY s 
minden lél csak parányi szikrája, az Ő halovány lenyomata. A végtelen MINDEN-ben végtelen 
sok szféra-, térrész örvénylik s a Legfelsőbb parányai népesítik be mindet. Vannak belsőbb és 
külsőbb körök, s vannak bizalmas legbensők is. A Földre jutó lél a Nap sugaraira ülve érkezik225, 
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”226. Természetesen, ahogy a 
MINDEN mindent áthat, úgy a más térrészek energiái is átszövik világunkat227. Itt Vivaszván 
Napisten főhatósága alatt rendeződnek a viszonyok s Általa sugárzódnak ki az itt megtestesülő 
lél-ek. De nem csak a személyes lényegi lények forrása a Nap, hanem a személytelen energiáé is, 
mely fenntartja s mozgatja az itteni változásokat az Isteni elrendezések szerint. Ebben a közegben 
kísérli meg minden lél, hogy „Isten” legyen. Vannak tanok melyek eleve istennek tartanak 
mindnyájunkat -kivéve a sátáni gonoszokat- mások azzal kecsegtetnek, hogy azzá válhatunk, 

                                                             
223

 A vágy a kéjre, vagyonra, hatalomra, hírnévre eleve elrendelt késztetés a létformákban (értsd: 
élőlényekben – némiképp valamennyi létezési formában -élettelenekben is- fellelhető, hisz pl. az 
egyesülési-, összekapcsolódási késztetés, vonzás és taszítás a kéj leképeződésének is tekinthető. A 
sokasodási, vagy többszöröződési késztetés lehet egyfajta anyagi gyarapodás. A másikkal szembeni 
érdekérvényesítés, vegyük pl. az oxidációt, mi más mint hatalmaskodás. Még a „hírnévre” törekvés, ami 
leegyszerűsítve hiúságként is leírható pedig dominancia szerű késztetés a másikakkal szemben.) 
224 Lehet élni és kiélni az anyagi típusú vágyakat, de még az un. „kiélés” esetén sem szűnnek meg. Téves az 
a tanítás, ami azt hirdeti, hogy mindent ki kell élni s elmúlik magától. Nem véletlenül mondják a bölcsek, 
hogy „A vágy olyan mint a tűz; minél jobban táplálják, annál jobban ég!” – Egyfelől legtöbbször előbb hal 
meg egy ember, mielőtt „végére” érne vágykiéléseinek, másrészt pl. az élvezetvágynak annyi félesége van 
és úgy kapcsolódnak egymásba, hogy egyik „típusának” hajszolása, vagy elhagyása többletet okozva, vagy 
űrt hagyva maga után más élvezet-típusokat vonz be, vagy másikhoz kapcsolódik. De épp így szinte 
számolhatatlan az anyagi javak szaporításának-, a hatalom gyakorlásának módozata, vagy a hiúságnak-
hódolás. Aki nem engedi el ilyen irányú érdeklődéseit, sőt olyan társaságokba jár, olyan tanokat követ, 
olyan témákkal foglalkozik, olyan filmeket néz, irodalmat olvas, szabadidő-eltöltéseket követ, stb. az 
kimenthetetlen illúzió Istennő karmaiból. 
225 A Földre jutó lél-ek meghatározó többsége a Napból érkezik. A Nap sugárzása még ha különböző 
intenzitású is, de folyamatos. Egyfolytában zuhannak alá a lél-ek. Teremtéskor ide kerülnek az örökké 
(értsd: ezen anyagi megnyilvánulás fennállásáig) megkötött lél-ek, melyek az élettelen anyaghalmaz 
alkotóelemeinek lényegei. A Nap sugárzásából -részben pedig a kozmikus térből más kibocsátókból(ról)- 
állandóan érkezők pedig az élők lényegalkotói, és most ne arra a néhány milliárd emberre gondoljunk, akik 
számszerűen elenyésző létformák a szinte végtelenül sok színes létezési formához és más élőlényekhez 
képest. Vegyük pl. egy kis növény fejlődését. Minden egyes sejtosztódáshoz újabb és újabb lényegi lény 
szükséges, ami köré az újabb sejt burkot alkothat. Vagy a természetszerű folyamat (születés-fejlődés-
állandósulás-öregedés-halál) keretében születő sejtek lényegi lényei. Mert semmi nem létezik lényeg nélkül! 
Mikor egy sejt meghal, lényegi lénye kiszabadul, de az Isteni elrendezés szerint újabb létforma-, általában 
egy újabb sejt -szinte biztos, hogy nem ugyanolyan sejt!- központi lényege lesz. Vegyük a tüdős lények 
lélegzését, minden kilégzés milliószám bocsátja ki az elhalt részecskéket, melyek lényegi lényei szétáradnak 
a térben, hogy újabb létformákat legyenek képesek maguk köré vonzani. A lél -mint nem anyagi- 
akadálytalanul halad át minden anyagi közegen, sorsa szerint.  
226 A Nap-imádat közel sem primitív Isten-tiszteleti forma. Akik kellő rálátással rendelkeznek e 
teremtettségre értik, vagy belátják hogy a naprendszerünk központi csillaga nem csupán „világítótest”. Az 
Ő lényegi lénye, a Nap lél-je igen magas rangú Felsőbbségi státuszban van. Egy sajátos Isten, Aki 
számunkra, emberek számára a legjobb megnyilvánulása a legtöbb isteninek, pl. az Isteni szeretetnek. A 
Nap nem vár el semmit rendszerétől, szakadatlanul ad kisugárzása által. Ad energiát és lél milliárdokat 
bolygóinak. Mindezt részrehajlás nélkül teszi, ami különbség bekövetkezik, az az egyes bolygók légkörének 
befolyásoló hatásából, a bolygók elhelyezkedéséből és méretéből-, stb.-ből adódó eltérés.  
227

 A kozmikus térből érkező energiák, -lél-ek, -információk mind résztvesznek a nagy elrendezésben. 
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optimisták elkerülhetetlennek tartják hogy ne legyen majd egyszer mindenki isten, megint más 
iskola azt hirdeti, hogy itt minden azért van, hogy azon az ember uralkodjon. A MINDEN-tudat 
nem így gondolja228. Ahogy EGY az Úr, uralkodó is egy van; a Legfelsőbb. Mindenki az Ő 
szolgálója. Az emberi gondolat legbelül tisztában van ezzel229… 
… Az önmagában teljes Legfelsőbb nem szorul sem segítségre, sem szolgálatra230, de az minden 
egyes lél létérdeke, hogy tisztában legyen eredendő helyzetével231. Azok a lél-ek, akik még nem 
jutottak a MINDEN bensőbb köreibe, azok a végtelen örvénylésben hol itt, hol ott testesülnek 
meg, jutnak hol ilyen, hol olyan létformába, az adott térrész, vagy teremtettség sajátosságai 
alapján. Sorsuk szerint -kitüntetetten- kerülhetnek emberi testbe232, hogy ha akarják tudatosan 
élhessék le azon életüket. Ez egy nagyon nagy lehetőség és mégis kevés ember él vele… 
…az uralkodásnak is megvan a földi helye, uralkodni kinek-kinek önmagán, leginkább pedig a 
lelki fejlődésben hátráltató vágykésztetések felett és szakadatlan233. 
(59.) 
…A kötelesség elsődlegesen a Legfelsőbbtől jön, a MINDEN Isteni elrendezéseinek formájában.  
(megjegyzés: ‟Legfelsőbb‟ = ‟MINDEN‟ = ‟Isten‟ ugyanaz a személyes EGY)  

                                                             
228 A MINDEN-tudat tud a lél uralkodói hajlamáról, de azon értelme által felülemelkedve, a MINDEN 
örök szolgája szeretne lenni. Ennek érdekében törekszik a lelki értékek gyarapítására és az anyagi 
kötöttségek mérséklésére, csökkentésére, megszüntetésére. 
229 Ahogy minden megnyilvánulás- és az élet lényege is egy-egy lél, úgy a tudat és a gondolat inspirálói is 
Ők minden létformában. Mivel a lél minőségileg mindenben megegyezik a MINDEN-el, ezért az általa 
uralt lénynek -annak befedettségi foka szerint- sugallja az igazságot. Markáns anyagi befedettség mellett a 
belső isteni sugallat talán nem is érvényesül, de mérséklődő befedettség mellett ez a sugallat hatással van az 
emberre. 
230

 - „Minek szolgálni az Urat, ha Neki semmire nincs szüksége?” – kérdezhetné a gyanútlan gyakornok, de 
egyszerű a válasz; a szolgáló érdekében! Még csak paradoxonnak sem mondható a helyzet, hisz jószándékú 
érdeklődő is megértheti, hogy Aki Önmagában teljes, annak mire is volna szüksége. Ezt azért érdemes 
leszögezni, mert sok iskola úgy állítja be az áldozat- és a szolgálat mibenlétét, mint amire a Legfelsőbb 
igényt tartana. Egy szülő sosem azért bíztatja gyermekét tanulásra, szorgalomra, jó magaviseletre, mert az 
által a szülőnek tesz jót a gyermek (leszámítva a szülői hiúságot és azt a spekulációt, hogy „- Majd öreg 
koromra biztos egzisztenciájú gyermek/eim/ gondtalan létet biztosítanak nekem!” – gondolkodást) a 
gyermek saját előmenetelét segíti igyekezetével. A MINDEN-nek nem kell tisztulnia, de minden anyagi 
létbe zuhant lél egyetlen menedéke az lehet, ha nem akar újra és újra anyagi testben megszületni. Ha erre 
törekszik, akkor nincs dolga sem a MINDEN-tudattal sem más lelki gyakorlattal. Aki anyagi tettekben 
jeleskedik az annak a termését arathatja le, aki lelki értékeket nevel, annak lelki gyümölcs lesz a jutalma. 
231 Amíg egy személy nem szerez tudomást a lél létezéséről, arról hogy Ő -személy és- a lényeg mindenben 
és mindenkiben, addig azt sem értheti meg, hogy ha a szíve ‟jó‟ felé húzza, nem tudja merre. Érzésből nem 
lehet rátalálni a lényegre. Sok magasztos lelki értéket, -visszajelzést meg lehet érezni, -sejteni, de tudás 
nélkül bizonytalan az ilyen út, senki nem tudja megmondani hova vezet. Ilyenkor általában az a hit munkál, 
ami az egyén jobb sorsában bízik. A hit azonban nem bizonyosság, „csak” remény, hogy úgy lesz ahogy… 
232

 Az emberlét e teremtettségben -beleértve a hozzá tartozó lelki szféra-részt is, az abban munkálkodó 
Felsőbbségekkel- az az egyetlen létforma amely alkalmas és képes az olyan mértékű megtisztulásra, ami 
mentesít minden anyagi kapocstól, anyagi visszahatástól. Mikor bekövetkezik ez az állapot, akkor van az 
ideje a felszabadulásnak, mikor is a döntő gondolat az emberé; itt szolgálna még, felsőbb bolygókon, vagy 
vissza Istenhez, az Ő bizalmas benső szférájába? A lelki élet is a szabad akaratra van bízva és a 
továbblépés is. 
233 Az anyagi típusú késztetéseken való uralkodás mindig üdvös, de mivel az elme csapongó, a vágyak 
özöne végeláthatatlan, ezért komoly lelki törekvő sosem lankadhat. Amint figyelmetlen, az örökké résen 
lévő kihívások besurrannak és újabb késztetésekkel sarkallnak. Sajnos nincs szünnap, vagy hétvége, nem 
lehet szabadságra menni. Nincs helye önáltatásnak, hogy már sokat haladtam, most egy kicsit 
kikapcsolódok, azután újult erővel majd folytatom! A kikapcsolódás újabb koloncok fölvétele, ami nem ott 
engedi folytatni, ahol a lelki törekvő abbahagyta, hanem új ledolgozandók kerülnek a képbe. A sokak által 
lenézett, semmibe vett tehénpásztorkodás (is) állandó jelenlétet kíván. Éjszaka is résen kell lenni és a 
jószág sem tart pihenőnapot. Minden nap egyenértékű. Az ünnepek mindennaposak. Minden pirkadatkor 
felragyog az Isteni Nap, a fű nő, a jószág fejlődik, ha a pásztor jól végzi dolgát mindenki elégedett.    
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Ez a kötelesség pedig minden egyén esetében némiképp különbözik234… 
… a minőségileg Isteni lél előtt nincs titok, mi után kutakodni kéne… 
… A MINDEN-tudat elfogadja az elrendezéseket. Míg nem érti kutatja és tanulja, miután megérti 
megvalósítja… 
… A lényegi lény, a lél azon tudása, ami a szabályozott törekvés következtében felszínre jut 
megegyezik az Abszolút Tudással, ami a MINDEN-ből jön és kivezet a szellemi sötétségből, 
ahova a több évezredes hanyatlás juttatta az emberiséget. Így hát az egyéni lelki törekvőnek alig 
van más teendője, mint hogy engedje felszínre jutni a valódi tudást235. 
(60.) 
…- Mi a tudás? Avatár Balarám így beszél erről a Bizalmas tanításban: B.T. 437. „…elsorolom mi 
a tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás híján levő büszkeség 438. önfegyelem hű 
szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások 
belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak 
Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve 441. az 
Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek minden-felett látása…”236 

                                                             
234

 A Legfelsőbbtől erednek az emberi osztályok (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) Tőle 
származnak a kötőerők (jó-szeszély-nemjó) akarata szerint működnek a természeti törvények (többek 
között a szükségszerű anyagcsere-szaporodás-védekezés-pihenés), beleértve a születés és halál körforgását 
s a közbeni állomásokat is (ember esetén; tanuló-családos-visszavonult-lemondott) Ő a forrása a 
vágykésztetéseknek (vágy az élvezetekre-javakra-hatalomra-hírnévre) s mindezek kombinációit tovább 
fokozzák az egyéni vágyak, a hozott kötelezettségek és jóvátételi kényszerek (mint előző férfi-, vagy női lét 
kötelezettségeiben keletkezett hiányok pótlása, nemzetségi kötelességmulasztás helyreállítása, és így 
tovább.) valamint a környezeti elvárások, megfelelési kényszerek.  
A megszokott hétköznapi tevékenységek és igyekezetek alapos felülvizsgálatra szorulnak lelki törekvő 
számára. Tényleg tudatossá kell tennie életvezetését. Fokozni kell a ‟jó‟-kat, mérsékelni a ‟szeszély‟-eset, 
mellőzni a ‟nemjó‟-t mindenben (tanulmányokban, érdeklődésben, társaságban, munkában, életvitelben, 
időtöltésben s mindabban, ami a lél anyagi burkának minőségére hatást gyakorol – s mi nem gyakorol arra 
hatást?) Ilyen viszonyok közepette nincs két egyforma lél, két egyforma ember, két egyforma lelki 
evolúciós szint, két egyforma út, vagy minőség. Mindenki más. Ami egyiknek segít, lehet hogy a másiknak 
árt, amit egyiknek követni-, végezni kell, attól másiknak tartózkodnia ajánlatos.  
 

Vicc! Egy feltaláló elkészíti a frizurakészítő automatát. Kérdezik, hogy működik. - Be kell dobni a pénzt, 
bedugni a fejet a nyílásba és a gép automatikusan elkészíti a frizurát. - hangzik a magabiztos válasz - De az 

emberek feje nem egyforma! - így az aggályoskodó kérdés - mire a magabiztos válasz: - Először!  
Tanács! Aki „bedugja” magát egy szervezetbe, az készüljön fel arra, hogy ami kiáll, azt lefaragják. Aki meg csak 
lötyög a szervezetben, attól csak többen lesznek. Aki faragni sem enged és feszít is, az nem oda való.  

 
Aki csatlakozik egy közösséghez, az legkevesebb legyen körültekintő. A szervezetszerűség az abban 
tevékenykedők részéről kompromisszumot igényel. A kompromisszum -leegyszerüsítve- = mindenki 
enged, senkinek nincs igaza. Aki pedig az általa vélt „igazat” másokra erőlteti, abból hiányzik az Isteni 
szeretet „elvárásnélküli” és „részrehajlásnélküli” kritériuma, még ha esetleg „ad” is (azt sem 
ellenszolgáltatási igény nélkül!) 
235 Ahhoz hogy a valódi tudás felszínre juthasson tenni kell. Ki miként tesz, olyan módon nyit szabad utat, 
vagy állít gátat az isteni lél elé.  
236 Az Abszolút tudás nem tárgyi-, vagy lexikális ismeret, még csak nem is tudományos értekezések, vagy 
szentírások fölmondása.  
Az idézett Bizalmas Tanítás részletben Avatár Balarám -Aki a Legfelsőbb Maga- azokat a magatartási- és 
viselkedési formákat, valamint viszonyrendszereket sorolja fel, amelyek gyakorlása következtében a test 
anyagi kötöttsége mérséklődik, a lél befedettsége csökken és azzal arányosan (nem ‟egyenesen‟ hanem kb. 
‟logaritmikusan‟) a tudás megnyilvánul.  
Nagyon fontos elem az idézetben, hogy mindazok tudás-nyilvánítók, míg az azzal ellentétesek a „sötétség” 
a tudatlanság hordozói. Igaz lelki törekvő a világosságra-, a megvilágosodásra vágyik, azért cselekszik.  
Aki időről-időre újraolvassa a Bizalmas Tanítás hivatkozott szakaszait és őszintén azokhoz viszonyítja 
aktuális saját jellemzőit, az figyelemmel kísérheti lelki személyisége fejlődését. („Sok kicsi sokra megy”)   
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… Miként volna képes ragaszkodni a MINDEN-hez az a nagytudású ember, aki nem is tud Róla, 
tehát materialista, vagy személytelen hitű? Mit ér az olyan tudás, ami nem fogadja el az Abszolút 
Igazság létezését? És az is korlátozott belátásra vall, amikor valaki nem tud arról, hogy a 
Legfelsőbb, azaz Isten, valójában a MINDEN. Az előző szakasz kiegészítő szövegében idézet 
volt a Teremtés Könyvéből (semmiképpen nem lekicsinylően!) de az ott „Isten”-ként jelölt 
felsőbbség nem a MINDEN. Mikor az az ‟Isten‟ arra sarkallja az embert, hogy uralkodjon kb. 
égen-földön-tengeren, akkor azt mondja ki, amit a MINDEN, mint Legfelsőbb a lelki világ külső 
szféráiban elégedetlenkedő lél-eknek szán, a szabad akarat adományozása révén. Kb. „Ha nem 
akartok Engem itt szolgálni, akkor menjetek azon teremtettségbe, ahol megízlelhetitek az 
uralkodás ízét. Itt -értsd: a lelki világban- Én vagyok az EGY Uralkodó!” Azaz nem valótlanságot, 
vagy helytelenséget szól az Ó Testamentum idézett sora, hanem elmondja a relatív igazságot237. 
Itt, mármint a Földön az ember és más létformák is, lehetőséget kapnak az uralkodásra. De a 
MINDEN-tudatú törekvők ismerik Avatár Krisna és Avatár Balarám egyidejű ittlétének okát. A 
Legfelsőbb személyes alászállása egyszerre, egy helyen két alakban mutatta be kedvteléseit és a 
lehetőségeket az embernek. Krisna a küzdelem, Balarám a béke útját járta. Az embertömegek 
napjainkig a küzdelem útján haladnak, örök elégedetlenségben238. A kevesek, a bölcs törekvők a 
béke megnyugvásában fogadják el az elrendezéseket. 
(61.) 
…A „tudás elemzői” -mármint akik védikus alapon gondolkodnak- néha kivonják a szabad akarat 
következményeit okfejtéseikből s mintegy marionett-bábunak tekintik az embert az „okok” és a 
„mozgatók” kényszerében. A MINDEN-tudat a szabad akaratról is tudatos és a tudatos lél-ről is. 
Szabad akarata minden embernek van, de ki-ki másként értelmezi. Legegyszerűbben úgy 
jellemezhető, hogy mindent szabad, DE nem kell (!), nem szükséges mindent megtenni239.  

                                                             
237 A relatív igazság része, hogy a Földön az ember -ha akar- uralkodhat, de ahogy a Legfelsőbb ismérvei 
(erő, tudás, szépség, hírnév, gazdagság és lemondás – egyidejűleg!) között is ott van a ‟lemondás‟ mint 
isteni erény/eszmény, az uralkodást nem kötelező gyakorolni másokkal és/vagy a természeti környezettel 
szemben. Lehetőség, nem kötelezettség. (A Földön az ember létezése előtt -is- rend volt! A most aktuális 
‟rend‟ a szellemi és erkölcsi hanyatlás) Az Abszolút igazság része, hogy a lél képes az uralkodásra, de igaz 
sorsa az alázatos szolgálat úgy fent, miként -itt- lent.   
238 Mivel az általános-, tömeg ember (túlzás nélkül kijelenthető, hogy az emberiség) anyagi vágyakat hajszol 
amelyek mulandóak, ezért mindaddig elégedetlenség lesz, amíg nem kezd örök értékeket keresni s azokat 
követni. 
239 Az önkorlátozás is szabad! Ahhoz azonban, hogy eldönthető legyen; mi követendő és mi nem, ahhoz az 
értelmet kell „kiokosítani” tanulás által. A kutatásra, keresésre történő számtalan buzdítás nem azt jelenti, 
hogy összevissza próbálkozzon az ember. Előbb önnön helyzetével kell(ene) tisztába jönni a lelki dolgok 
iránt érdeklődőnek, hogy szűkíthesse azt a kört, ahol a neki-, érettségének való ismeretek találhatók. Nem 
kell félni a bőségtől, el kell hinni annak az igazságát; „- Ha kész a tanítvány, megjelenik a Mester!” – csak 
nem feltétlenül csodatévő gurura kell várni, mert aki arra vágyik -önkárára!- azt is megkaphatja.  
A „Mester” nemegyszer olyan tanítás, ami nem közvetlenül személy által jön át, hanem írások révén. De 
ilyenkor is van „Mester”, az akinek az inspirációja alapján a lelki törekvő adott írásra talál. Lehet ez egy 
futó rádióbeszélgetés, vagy egy bárki által elejtett utalás és aki figyelmes lépni tud. Amíg az ember rohan a 
világi külső- és az anyagi/testi belső késztetésekkel, addig még nem áll készen a „tanítvány”-ságra, addig a 
„mester”-eket sem veszi észre.  
A „Mester” megjelölést nem kell, nem szabad elmisztifikálni! A diákok között is van kitűnő, sőt még 
magasabb, de van jó, közepes, elégséges és nem ritka a bukott diák. Bukott Guru is volt/van/lesz szép 
számmal! Úgy is meg lehet közelíteni, hogy az aki/ami megfelelő tanítást tud átadni; Tanító.  
Nem véletlenül hangsúlyozza számtalanszor a Bizalmas Tanítás a kötelesség végzését. Aki tisztességgel 
végigjárja az „osztályokat” az mindből értékes tanulságokra, tapasztalatokra tesz szert. Aki kihagy pár 
„osztályt” (nem házasodik, nem nevel fel két gyermeket, kellő időben nem vonul vissza, stb.) az 
hiányokkal fog küzdeni. Olvashat szorgalmasan, járhat magasszintű előadásokra, de legtöbbször mind csak 
olyan lesz, mint a mézesüveg nyalogatása kívülről. Nem tapasztalja meg sem az ízt, sem a méz jótékony 
hatásait. Tanító lehet egy időjárási körülmény, egy növény, egy rovar, vagy állat, netán egy elrendezés. 
Minden, amiből értékes következtetést lehet levonni. Gondoljunk „csak” Newton almájára. Egy 
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Semmi nem tilos240, DE tudni kell, hogy mindennek következménye van. Általánosságban: jónak 
jó, nemjónak nemjó241. Természetesen ennél árnyaltabb a valóság, hisz nem egyszer jó 
cselekedetek sem eredményeznek közvetlenül jobb közérzetet, elégedettséget. Ilyenkor a korábbi 
hibák, vétkek „ledolgozása” történik242… 
(63.) 
…Ha nincs más eszmény, vágy, gondolat, tett vagy törekvés, csak a MINDEN szolgálata, akkor 
végezni kell a kötelességet s nincs mitől félni243. Ha minden úgy van jól, ahogy -értve-nemértve, 

                                                                                                                                                                                              
messzemutató következtetést inspirált egy lehullott gyümölcs – tanított. (Más kérdés, hogy az Isteni 
elrendezések következtében érett be s hullott a Földre az az alma, nem valami spontán véletlen 
következtében!) De tanít a méh a szorgalomra, hangya a kitartásra, fa a türelemre, fű az alázatra és így 
tovább, csak engedni kell a mindenkiben meglévő kíváncsi gyermeki szemlélődést, nem elnyomni. Néha ki 
kell menni a természetbe, rétre, erdőbe, vízpartra, csak el a bolond emberi nyüzsgéstől, mert a „civilizált” 
környezet összes hatásával és visszahatásával lefoglalja a még csapongó elmét is. Újabb és újabb 
késztetések gerjednek és a gyanútlan gyakornok megy az orra után meggondolatlanul, azzal a 
nyugalommal, hogy - Mindenki erre megy! – De senki nem mindenki! Mindenki más. A teremtettség 
folytán mindenki független önálló személyiség. A Teremtő úgy rendezte, hogy a végtelen sok lél végtelen 
sok lehetőség közül választhasson, ha választani akar és nem törődik bele az ösztönlétbe. Az emberi 
létformának megadatott a tudat, szabadon lehet vele élni. Lehet valódi én-tudatos, élhet tudatosan, 
viszonyulhat a világhoz a tudat által. S lám milyen sokan önkorlátozóak a tudat művelésében, 
használatában… 
240 A MINDEN teljes, az Ő akaratából és Benne időről-időre létrejövő (majd megsemmisülő) 
teremtettségek tökéletesek (mindegyik a maga szintjén!) így ami van és lehetséges, az nem esik Isteni 
tilalom alá. Nem tilos túlnépesedni, sem önpusztító életet élni, stb. de a következményeit már láthatjuk – 
ha akarjuk.   
241 Lásd a -leegyszerüsített- karma-, vagy visszhatás/következmény törvényét. Nincs hatás ellenhatás, vagy 
történés-, de még gondolat sem következmény nélkül.  
242 A körülmények nemértése türelemre, alázatra késztet. A „- De most!” - gyermeki türelmetlenség lelki 
törekvőhöz nem illő. 
A purgatórium is itt van, az újabb születések képében! Nincs olyan menekülő út, amivel az itt elkövetett 
mulasztások másutt jóvátehetők. A megcsontosodott Föld-központú szemléletmód helyez poklot, 
mennyet, purgatóriumot e megnyilvánuláson kívül (miközben tudott, hogy vannak mennyei- ill. pokol 
bolygók a mindenségben, melyekhez képest a Föld egyfajta közép, benne „mennyei” és „pokoli” 
viszonyokkal). Sokszor kérdezik különböző vallásokban is, hogy miért tesz az Úr így, vagy úgy, ilyen 
kegyetlenül, vagy olyan borzalmasan? Miért engedi? Mind vezeklés, vezeklési lehetőség. Aki békével viseli 
a megpróbáltatásokat -nem értve annak okát, de tudva a elrendezések Legfelsőbbtől származó Igazságát- 
az tudatlanul is jóvá tesz korábbi vétkeket. A szociológia és a pszichológia kimutatta, hogy szinte mindig 
olyanok válnak erőszakossá, erőszak áldozatává, akik olyan környezetben nőttek fel, úgy szocializálódtak. 
A MINDEN-tudat hozzá teszi, hogy jóvátételi lehetőségként kapja mindenki a korábban elkövetett 
helytelenségek „visszafizetését” a nehéz sors formájában.   
243

 A Legfelsőbb szolgálata a kötelesség végrehajtása. Mivel Ő Önmagában teljes, nincs semmi olyan amire 
szüksége volna. A „szolgálatok” magunk miatt szükségesek! A -sokszor fölemlegetett- kötelesség végzése 
egyszerűnek, már-már banálisnak tűnő, ugyanakkor szinte végrehajthatatlan. Első akadály a kötelesség 
mibenlétének ismeretlensége az emberek meghatározó többsége körében. Benne vannak természetesen a 
nagy -patetikus (érzésméltóságteljes)- cselekedetek, mint önfeláldozás hazáért, -embertársainkért, -családért 
és a többi, de ezekre általában ritkán van „igény”. Mikor azzal henceg egy családapa, hogy „- Az életemet 
adnám a családomért!” – de a mindennapok -a munkán kívül- horgászással, sörözéssel, focizással, TV-
zéssel, újságolvasással, stb.-vel telnek, olyankor aligha beszélhetünk kötelességteljesítésről. A „nagy 
dolgok” -sorra kerülés híján- elmaradnak, de az „apróságok” is, mint a kellő időben felvállalt elvégzendők.  
A kötelességteljesítő élet az egyén pontos helyének megtalálása és teendőinek maradéktalan ellátása a nagy 
egészben. Isten nem kér többet, csak hogy ki-ki alázatos része legyen a teljességnek. Nem tart igényt 
forradalmárokra, hittérítőkre, de még békeharcosokra sem. Mind akad saját vágya okán. És az Úrnak 
tetszik az előadás. Ha nem lelné benne kedvét, hát másként volna. Olyan kalandsorozatokat mutatnak be a 
lél-ek, ami felettébb szórakoztatja a MINDEN-t. Nem véletlenül mondják, hogy az élet a legjobb 
forgatókönyvíró. És mindehhez Isten „csak” elrendezéseivel járul hozzá, lehetővé tesz, megenged.  



66 

 

de- megérdemeljük, ha minden úgy jó, ahogy a Legfelsőbb elrendezte, akkor mivégre bármi resz-
ketés244? Persze az ilyen bölcs245 tényleg ritka… 
(64.) 
…Avatár Balarám, azt mondja hogy „mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem hisz”. Aki 
tudja, hogy a MINDEN minden, mindent áthat, mindenhol és mindenben jelen van, akkor csak 
le kell csillapodni246, elfogadni ami ér, befogadni ami jó247. Érintetlenné kell válni. Egyformán 
venni rosszat s jót, örömre nem lelkesülni, bánatra nem szomorodni... 
… mindenki tudhatja248, hogy a Legfelsőbben van, de mégis csak a kellemetlenségeket, bajokat, 
nehézségeket veszi észre, nem a REND-et… 
…még a gondolkodó világi ember is tudja, hogy egyensúlyba kerülni249 csak a túlzások nélkül 
lehet. Mert ki „…Legfelsőbben nyugszik … megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő…” 
pedig e világban mindenki esendő250. 
(65.) 
… A nem kellően felkészült lelki törekvő, szorgalmasan követi a szabályozó elveket. Megfékezi 
érzékeit, csendesíti elméjét. Nagyon helyes. És azt gondolja, hogy megszabadul minden 
veszélyforrástól. Azonban tudatos lét nélkül, MINDEN-tudat nélkül, tökéletes szívbéli 

                                                                                                                                                                                              
A természeti törvények, az ösztönvilág és a szabad akarat úgy dolgozik ahogy részeseinek vágyai 
bevonzzák, alakítják.  
244 A „félni” a „reszketés” két egymás utáni mondatban is feltűnik. Bizony végig kísérnek szinte minden 
emberi életet. A testi (ön)azonosságtudat félti a testet. Reszket az elért helyzet-, a megszerzett javak-, 
tekintély-, hírnév-, vagy a kívánt vágyak teljesülésének elmaradása miatt. Örökös az aggodalom. Miként 
lehetne mindezt elkerülni? A viszony megváltoztatásával. A viszony megváltoztatásához azonban legelőbb 
is valós tudásra van szükség, minek segítségével kialakítható a megkülönböztető képesség. A helyes 
megkülönböztető képesség lehetővé teszi, hogy minden helyén, értékén, szükségességén legyen kezelve. A 
valódi bölcsek mindenben a szükséges és elégséges mentén vezetik, tudatos életüket. A legnagyobb 
vágyzuhatagban is megőrzik kiegyensúlyozottságukat és a Legfelsőbbhöz hasonlóan, derűsen szemlélik a 
történéseket, ha részeseik, ha csak szemtanúi is azoknak.   
245 A bölcsességet leginkább tudással hozzák összefüggésbe, holott lehet valaki hatalmas tárgyi tudás 
birtokosa, ha annak életvitelszerű megvalósításával nem rendelkezik, inkább csak nagytudású-nak 
nevezhető. Még akik ügyesen-, anyagi értelemben hasznosan kamatoztatják megszerzett tudásukat, jól 
segédkeznek mások anyagi terveinek megvalósításában, azok sem bölcsek – sőt! Előrehaladott életkorhoz 
is kötik a bölcsességet, ami megint gyenge kritérium. Tehát önmagában sem a tárgyi tudás mennyisége, 
sem pedig a leélt évek száma nem tesz bölccsé senkit.  
Visszagondolva a Bizalmas Tanításban felsorolt „tudás”-jellemzőkre inkább az mondható, hogy aki azokat 
szorgalommal, türelemmel, megértéssel gyakorolja, az lehetőséget ad lényegi lénye Isteni tudásának 
megnyilvánulására, ami pedig valódi bölcsességhez vezeti a lelki törekvőt.  
246 Lecsillapodás legjobb segítője a ‟szeszély‟ kötőerejébe tartozó sokmindentől való tartózkodás, amit 
általános értelemben inkább szenvedély-ként jelölnek. Nem könnyű félre tenni, hisz a hagyományos 
felfogás majdnem minden nagy tetthez, eredményhez szükségesnek véli a szenvedélyt. Sőt magához az 
élethez elengedhetetlen kelléknek tekintik. Szenvedély alkotásban, -szerelemben, -sportban, -küzdelemben, 
stb. Tény, hogy sok energiát ad, hisz szinte maga a „statikus” ‟jó‟ és ‟nemjó‟ közötti „vibrálása” „pulzálás” 
minek következtében valódi hajtómotor, ami tényleg energetizál és anyagi sikerekre vezet. Lelki ember 
azonban nem sző messzemenő anyagi terveket. Beéri az elkerülhetetlen „kalandokkal” hisz a sors is nagy 
tréfamester és nem tudhatjuk mikor, milyen oka van történéseknek, de viselni kell.  
247 „elfogadni ami ér, befogadni ami jó”? – Igen. Ami ér, azt tudomásul venni, ami pedig jó, azt beépíteni 
személyiségfejlődésünkbe. Ahhoz, hogy el lehessen dönteni a „jót” megkülönböztető képesség szükséges. 
Külön látni ált s valót!   
248 Az tudhat a minden MINDEN-ben létéről, aki megismerkedik a MINDEN-tudattal.  
249 Egyensúlyba kerülni = kiegyensúlyozottság. A Bizalmas Tanítás egyik legfőbb ajánlása, egynek lenni 
jóban-rosszban, sikerben-kudarcban, dicsősségben-gyalázatban és más ellentétpárok közepette. 
250 B.T. 506. „létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő”  

 



67 

 

‟istenszeretet‟ által hogy segítse meg AZ akiről tudomása sincs? Létezik Isteni kegy, de annak kiér-
demlése legalább -a sokak által jól ismert- jézusi út251 megtételével érhető el. De erre nincs 
szükség. Nem kegyre, sem nem megváltásra kell várni, hanem tudatos, alázatos, valóságon alapuló 
élettel kell folyton cselekedni, s tanulni252. 
(66.) 
… Mondják; - Hit nélkül nem lehet élni!253 - De csak hit-ből sem254! A teknős is abban a hitben 
van, hogy páncélja mindentől megvédi. S látjuk az út szélén az üres páncélokat, gazdátlanul255. És 
igen! Kell a hit256. (azisnemis) Ha nem hiszem el minden lépés során, hogy elbír a járda, vagy a 
föld, akkor örökké óvatoskodok és nem haladok az úton. Ám ha tudom a talaj mibenlétét, 
ismerem az anyagi világ mikéntjét, akkor amint tapasztalunk úgy engedhető el a hit-szerűség és 
léphet helyére a tudatosság. Tudom, hogy a Föld elbír. Tudom, hogy nem vagyok egyedül. Két 
örök társam is van: 1. Isten Maga 2. a lél, lényegi lényem257. Isten Személyesen, hisz minden 
Őbenne van és az Ő személytelen sugárzása is, mint Mindátható. Ha Benne vagyunk, hova kéne 

                                                             
251

 Az un. „jézusi út”-ból ne a megpróbáltatásokra figyeljünk. Azt hagyjuk meg azoknak, akikben híján van 
a megkülönböztető képesség. Jézus személyesen, élő szóban mondta el szeretet tanát, de nem értették 
meg. Ezért egy fel(meg)rázó kanosszajárással ment végig a kálvárián, hogy legalább ha lelki furdalást elő 
tud(na) idézni követőiben (hasztalan). Lássuk Jézus passiójában az érintetlenséget, azt az egykedvűséget, 
amivel áldozatát bemutatta. Nem vitt Ő magával semminemű bűnt -mivel, hogy el sem távozott a 
megfeszítés során! (egyfajta -akaratlagos- tecchalott állapotát követően felépült s Keletre vándorolt) - maga 
„bűneit” mindenkinek önmagának kell kihordania! A ‟passió‟ egyik jelentése ~ kedvtelés, mégis leginkább 
a szenvedésre, kínszenvedésre, ill. Jézus megfeszítés előtti utolsó napjainak megjelölésére használják. Így 
kísérelte meg bemutatni Jézus az elvárásnélküli adás részrehajlásnélküliségét, az igaz szeretet példáját/ta-
nát, de értetlenekre talált napjainkig. Tehát az Isteni kegy eléréséhez nem az értelmetlen ön- és/vagy 
másokat sanyargató szertartások vezetnek, hanem a valódi szeretet az, amivel Őt le lehet venni a lábáról. A 
valódi szeretet megnyilvánulásakor a Legfelsőbb önképét látja a ‟jó‟-ban. Felviláglik az ember lényegi 
lényének, a lél-nek Isteni teljessége. Ilyenkor a szeretet áldozatát megvalósító környezetében lecsillapodik a 
világ s lelki törekvő is lecsendesedik, nem lobban az anyagi és testi kihívásokra. Egy kicsi(t) BÉKE lesz. A 
sok-sok hamis- és álszeretettel mit sem tud kezdeni az Úr, azok illuzórikusak és ha netán felfelé irányulnak 
is, megrekednek a -bemutató által- vágyott földieknél, vagy égi Felsőbbségeknél.  
252 Az istenes élet nem ájtatosság garmada, inkább a lelkesültség nélküli mindennapok kitartása, állandó 
cselekvése, önzetlen tettrekészsége. Nem derűsek az emberek napjai, de sosem a körülményektől kell 
(el)várni a jó közérzetet, hanem a derűt kell rávetíteni a történésekre s kisimulnak a gondok ráncai.  
253 A hit segít a törekvésben. Anyagi motiváltságú célok elérése érdekében az arra irányuló, lelki értékek 
megközelítésében az olyan.  
254 A csak hit alapú megközelítés sem lelki-, sem anyagi területen nem vezet olyan eredményre, ami a 
lényegi lény anyagi befedettségét mérsékelné hisz a valós tudás nélküli eszmények illuzórikusak. Annyi 
érhető el, hogy a hívő -szerencsés esetben- hitében megmaradva hagyja el testét s következő életében vagy 
„hit-ismétlő” lesz, vagy új hit köré szervezi eszményeit, de ismét csak az adott hitrendszer keretein belül, 
melyek a valódi tudás hiányában korlátozottak. 
255

 Akik megelégszenek hitük védelme alatt s nem keresik a valódi lelki tudást, azok gyakran lesznek 
hitehagyottak, amikor csalatkoznak illuzórikus elképzeléseik alakulásában. A hit eredményorientált, a 
valódi tudás -saját, vagy hagyományozott más- tapasztalaton nyugvó elfogadás. 
256 A hitre szükség van, hisz semmi nem kezdődik tapasztalattal. Elég általános a hagyománykövető „hit” 
ami nem saját forrású, hanem -szellemi restségből- a környezeti példaképek (nyomon)követése, a 
normalitástól való eltérés félelmétől vezérelten. A test- és az önös elképzelések féltése.  
A vágyak folyamatosan gerjednek és megtapasztalásuk előtt hit által lehet inspirációhoz jutni, hitből lehet 
erőt meríteni a végrehajtáshoz. Hinni abban, hogy az elképzeléseknek megfelelően fog alakulni a tett 
következménye. Az eredmény tárgyilagos értékelését követően lehet véleményt formálni a hit 
valóságtartalmáról. Persze aki önhibájából, vagy mások ráhatásától hitében ringatja magát alaptalanul, azon 
nehéz segíteni, de míg megfelel neki ez az állapot, objektív külső szemlélőnek nem javasolható a 
beavatkozás. Saját elképzelés másra „erőltetése” annak kezdeményező kérése előtt elvárásnak tekinthető.   
257

 Tudatilag -tárgyilagos megfontolás alapján- még a hamis önazonosságtudatban élő személy is 
felfoghatja, hogy vannak rajta kívül lévő örök vezérlők. Aki olyannyira énközpontú, hogy maga magát 
helyezi mindenek középpontjába, annak nincs dolga a MINDEN-tudattal. 
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menni? Ha mindent áthat, hogy volna bármi Isten háta mögött, vagy istentelenül. De a 
szabályokat, a rendet Ő szabta -s ha kedve van szabja folyamatosan- ki. A lél mint Isten parányi 
szerves része, minden minőségben olyan mint Ő, de tudom hogy parányi, ám hamis 
önazonosságtudatomnál, halandó testi mivoltomnál Isteni léptékkel nagyobb… 
… Avatár Balarám így fogalmaz: „…míg Legfelsőbb tisztult szívét nem érte…” Tehát első feltétel 
a tiszta szív! Mitől kell megtisztítani a szívet? Az anyagtól, az anyagi identitástól, -(ön)tudattól, a 
testtudattól. Ha meseszép, lírikus szentimentalizmusba ringatom magam, ugyan nem vonok-e 
újabb burkot szívre, lél-re egyaránt? Ha azonosulok emberi-, férfi-, vagy női léttel nem kerül-e 
újabb és újabb köpeny a Lényeg Királyra? S ha mennél jobban befedem a lél-t, ugyan hogyan 
férkőzzön hozzá(m) a Legfelsőbb? Természetesen a MINDEN számára semmi sem lehetetlen, de 
Ő nem akar hozzám fér(kőz)ni. Nekem kell akarnom Őt elcsábítani. Nem könnyű, hisz Ő 
Önmagában teljes, semmi hiányban nem szenved. De Ő nem ridegen feszeng az elefántcsont 
toronyban, hanem olyan derűs, amilyen igazságos és nem csak a szitán lát át, de a legvastagabb 
falon is. Mindenről tud, mindenről tudatos. Ha Ő (mindenről) tudatos, akkor a minőségileg Vele 
mindenben megegyező parányi szerves részei-, a lél-ek is azok, minden egyes lél!258... 
… Tisztátalan szíven nem süt át a lél. Tisztátalan szívvel nincs mit kezdjen Isten. Ő türelmesen 
vár, ideje végtelen. A mindenség is végtelen, de ez az itteni ‟mindenség‟ nem az ami a jelen 
megnyilvánulás, hanem az azon túli, ezt is magába foglaló MINDEN a lelki világgal együtt!259... 
(67.) 
… Az isteni elrendezések s bennük a természeti törvények mindenre és mindenkire hatnak. 
Ember esetében is a többség; az akaratlanul is ható erők sokasága, amit nem is kényszerként él 
meg senki, hanem magától értetődően, automatikusan működő, általában figyelemre sem 
méltatott történés. Ahogy Istentől valók a kötőerők (jó – szeszély – nemjó) a négy emberi osztály 
(gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) éppígy az Ő elrendezése minden természeti 
erő/hatás, ami az érzékszerveken keresztül hatást gyakorol. Tévedés ne essék; nem mindig 
mindent Ő mozgat-, vagy befolyásol közvetlenül, hanem általános elrendezései és azok a 
‟közbenjárók‟ Akik Félistenként, vagy más Felsőbb Irányítóként intéznek folyamatokat, 

                                                             
258 A ‟tudatosság‟ egyfelől ismeretek halmaza is, de elsődlegesen képesség és alkalmasság a tudás 
kifejez(őd)ésére. Tudattal korlátozottan rendelkező élőlénytársaink vezérlői kizárólagosan a természeti 
elrendezések igazgatta testi késztetések, leegyszerűsítve az „ösztön” ami egyre nagyobb tömegben 
tapasztalható ember-alakú lények körében is. Az ugyan emberi testbe került lél, de fogyatékkal élő 
megnyilvánulásban, annak befedettsége (hibája) okán, vagy a születését tekintve megfelelő testben, de 
önpusztító életvitel (vagy „betegség” vagy „baleset”) következtében kialakuló sötétségtől nem tekinthető 
tudatos embernek. Ilyenek pl. a négy emberi osztályon kívül rekedt-, vagy kívülre került un. „kaszton-
kívüliek”. 
A tudatosság tárgyi tudási vonatkozásai érdekes terület. A MINDEN-tudat is úgy tudja, hogy a mulandó, 
örökké változó-, váltakozó anyagi hatások, benyomások a test elhagyását követően, a halállal „törlődnek”. 
B.T. 129. „végtelen sok születésem volt úgy nekem mint neked - én az összesre emlékszem míg te jó Jas 
egyre sem…” – szólt Avatár Balarám, mint a Legfelsőbb és ez a kinyilatkozása sem csak tanítványára 
vonatkozó, hanem az Abszolút Igazság része. Megerősítést nyer az a tény, hogy amikor a lél elhagyja a 
testet, az addigi testi/agyi/elmebeli tudása elillan, de az azisnemis törvény szellemében el is illan, meg 
nyomok marad(hat)nak is, mint pl. a törlesztendő vétkek, mulasztások jóvátételi kötelezettsége, tudat-alatti 
„tudásként”. Ezzel magyarázható -többek között- a különböző helyeken, különböző korokban létrejött 
emberi alkotások közötti hasonlóság, vagy akár azonosság. Újabb és újabb életek során a változó testek, 
változó helyen való megszületése a „maradvány” ismeretek következtében képessé teszi az embert korától 
s környezetétől eltérő anyagi produktumok megvalósítására. Nincs benne semmi misztikum, vagy Földön-
kívüli civilizációs hatás. Miközben az is lehet, hisz a megnyilvánulásban egymással párhuzamos létezésekbe 
került lél-ek gondolatnyi szabadsággal és sebességgel juthatnak sorsuk szerinti térrészbe, ott testet öltve s 
leélni egy ottani életet. 
259

 A MINDEN -többek között- térben és időben is végtelen, miként mindenben az. Ezért is mondja a 
Bizalmas Tanítás „MINDEN” című -egyfajta- esszenciája: „…A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni, 
hisz mindennek része, miközben minden Őbenne van, s mindennek figyelője, mozgatója, felügyelője és 
minden elszenvedője…” A véges emberi elme ugyan mit tud kezdeni a végtelennel? 
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történéseket, Rajtuk kívül pedig vannak maguktól működő rendszerek, mint pl.: az élőlényeknél a 
vegetatív idegrendszer, ami akaratlanul végzi dolgát. Így sok-sok dolog elrendezettként mozog a 
maga kényszerpályáján. Eközben a Legfelsőbb mindenről tud, de mint jó „Szülő” megengedi akár 
a Vele való szembefordulást is. 
… A külső hatások kívülről támadnak, az önösek belülről rohamoznak. Rendesen tényleg örök 
hadbanállás van. B.T. 430. „…mond el Uram mi az anyag s mi az örök csatatér - mi a tudás s ki 
ismeri írd le ezek lényegét 431. tudd meg Jas hogy lényeg a lél mi befödi küzdőtér - aki mindezt 
felismeri annál van a bölcsesség…” 
(68.) 
… A MINDEN-tudatban szó nincs a nők kirekesztettségéről, de gyakorlatilag megoldhatatlan 
érzelem vezérelte tanulókat, értelem vezérelte lelki törekvőkké változtatni260. Nincs is rá szükség. 
A hölgyek mindig megtalálják maguknak azokat a szívhez szóló tanításokat, amelyekben otthon 
érzik magukat. Úgy érzik nekik ott jó, nekik az való, számukra az az igaz. B.T. 629. „…tartsd ezt 
titkon azok előtt kik nem bírják hallani - ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani…” - 
szól Avatár Balarám, majd - B.T. 630. „…azoknak akik híveim bizalommal oszthatod - ha így 

                                                             
260 A női lét rendelt sorsa úgy az 50. életévéig nagyon hasonlatos a férfiéhez. Gyermekkori tanulás és játék, 
fiatal felnőttként házasság, munka és még huszonévesen segítségnyújtás két gyermek képében két lél 
megtestesüléséhez. De míg a fiúk esetében inkább a kalandozás és a harcoskodás a követett ifjonti vágy, 
addig a valódi ifjú hölgyek tudva-, vagy tudatlanul, de a házasságra, a biztonságot nyújtó igaz társra és az 
anyaságra vágyódnak. A női meddőségnek is oka van, melynek kutatása helyett az értelmes hölgyek 
férjükkel családba vesznek két árva gyermeket. Oly sok „elárvult lélek” hányódik szeretve gondoskodó 
Anya és Apa nélkül. Az ilyen párra talált -amúgy termékenyítőképes- férfi, tisztességgel élheti le családos 
életrendjét örökbefogadott gyermekek gondos apjaként. Magas lelki szintre vall aki ezt vállalja, igazi 
áldozat. Az ilyen férfinak nem kell aggódnia, hogy nem maga nemzette két gyermek fölnevelésével élte 
meg az apaságot. Hiánytalan az ilyen „fajfenntartási” áldozat.    
Említésre került már, hogy napjainkra az általános keveredettség jegyében egyre gyakoribb a nőivarú férfi 
ill. fordítva, ami hölgyek esetében annyit tesz, hogy irányítói szerepre törnek, ami ugyan a háztartásban-, 
otthon a női szerep, de a világi életben a hitvesi biztonság és a jogos anyai büszkeség a helyénvaló. 
Maradva -az üdvözítő, ám- idealisztikus nő-szerepnél az ötödik X felé rendesen az Édesanyák 
Nagymamákká érnek. A nagyszülői sors megadja azt a felhőtlen „babázási” lehetőséget, amikor az igazi 
felelősség a szülőké, míg a nagyszülőknek bőven jut a gyermekkacajból, csicsergésből. Hatalmas szolgálati 
lehetőség is ez az állapot, hisz az aktív szülőknek ugyancsak jól jön(ne) a segítség. Mindenki boldog; 
Nagymama, szülők, unokák. Ekkortájt válik szét férfi és női sors. A lelki útra lépett férfiak lassan 
visszavonulnak az aktív világi élettől - jobb helyeken. Mai világunk nem tekinthető semmilyen 
szempontból jobb helynek! De ez a környezet mit sem árt a nagymamáknak. Csak ne volna a női 
életrendekben is az a fránya összezavarodottság! Az ötvenes hölgyek nem nagymamáskodni akarnak, élni 
szeretnének, világiat hisz még nem öregek, sőt! Mindent szeretnének bepótolni abból amit elmulasztottnak 
vélnek fiatal, majd családos időszakukban. És sosem akarnak megöregedni. Mikor kiröppenek (ha voltak 
egyáltalán felvállalt gyermekek!) másodvirágozni akarnak. (A természetben kevés a köszönet az őszi 
virágokból, termés nélkül, dicstelenül jutnak a fagy martalékává.)  
Nagy lelki trauma a változó kor, de hamar átcsap az is a felelőtlenség gondtalanságába. A lassúbb vidéken 
ez inkább vágyálom marad a korosodó hölgyek előtt, de a szabad -egyszer-kétszer akár már el is vált- 
emancipált városi nő mindent bele ad. Sajnos ez a minta nem kerüli el a még ugyancsak anyáskodó 
korosztályt sem. Nem kevesen még a sok-sok ezo-, izé iskolákat, -akadémiákat is nagy számban látogatják, 
velük együtt a fitness és mindenféle életmód gyülekezeti helyeket. Sokan lesznek életreformerek, csak az 
ősi női hagyományokat kerülik, de öntudatosan. Unokák gazdátlanul hányódnak a törtető szülők 
árnyékában magányosan, szerető-, gondviselő nagymamák nélkül.  
Senki nem akar szolgálni, mindenki úr szeretne lenni, a maga ura s nem veszik észre, hogy hamis 
önazonosságtudaton alapuló illuzórikus képzeteik- és világuk rabjai. A kötelességteljesítés elmarad. 
Nagytudású hölgyekről még csak-csak hallani, de a lelki értelemben bölcs asszonyok (is) nagyon ritkák. 
Nem kéne az értelmes hölgyeknek a hitvány férfiakra mutogatni, kinek-kinek segíteni kéne embere 
emelkedését, mert ha a Nap ragyog, akkor a Hold is pompázó, teljes arcát mutatja meg kortalanul. Ha a 
Hold elfordul a Naptól minden sötétségbe borul. Az elnyomottnak-, magukat le igázottnak képzelő nők 
érzésvilágukat díszítgetik szent oltárként, pedig a család oltára -volna- valódi áldozati helyük.    
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teszel Engem szolgálsz Hozzám érsz majd utadon … 632. e Bizalmas Tanításra ki figyelmét 
fordítja - értelmével imád261 Engem s él a MINDEN-tudatban…” 
(69.) 
… A MINDEN-tudat tudja, hogy a lél az anyagi világba kerülve-, anyagi burkot-, -léformát öltve 
valódi kilétének felejtésére kárhoztatott262. Az emberi létformát -s néhány felsőbbséget- 
leszámítva egyik létnek sincs képessége annak mérlegelésére, hogy mi lesz a halál után. Pedig a 
halál után egy újabb, majd újabb és újabb lét következik, mindaddig, amíg a lél meg nem szabadul 
ide vonatkozó kötődéseitől. Ez nagyon nehéz. A Legfelsőbb -Isteni elrendezései révén- 
megengedi a kötődés által kiváltott vágy teljesülését263… 

                                                             
261

 A lelki gyakorlatok iránt érdeklődők között szinte feloldhatatlan nézetkülönbség az értelem és az 
érzelem, vagy más szavakkal az ész és a szív közötti „felsőbbrendűség” megítélése. Mindegyik „párt” a 
magáé mellett érvel s kardoskodik lenézve, leszólva a másikat. E kettősségek világában sosem lesz EGY-
ség. Sőt, jelen korunk egyik megjelölése; a nézeteltérések kora! Vannak akik az ész-, mások a szív központú 
nézetet vallják, követik, hirdetik. A MINDEN-tudat egyiket sem helyezi a másik fölé. Tanulni nyílván 
értelem által lehetséges, de a tudás megvalósítása átélő érzelmi azonosulás nélkül nem hiteles. Papagájként 
fel lehet mondani minden leckét, de annak megvalósított gyakorlása Isteni embert igényel, olyat akiben 
egyaránt ott van értelem és érzelem melyek nem viaskodnak egymással, hanem mint két jó testvér egymást 
segíti. Mikor nem megy a tanulás akkor érzésből kell haladni, mikor elbizonytalanodik, elcsuklik az 
érzelem, akkor az értelemnek kell azt (is) helyére tenni. Ha nem fog az ész, akkor szívből kell tovább lépni, 
míg ha szomorú a szív, az észnek kell vigasztalni: „- Ez is elmúlik egyszer!” – amitől előbb tovább 
facsarodik az érző szív, de idővel megérti az ész igazságát. 
Az értelem és az érzelem más módon viszonyul -többek között- a ‟tudás‟ ismérveihez is. B.T. 437. 
„…elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás híján levő büszkeség 438. 
önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások 
belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak 
Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve 441. az Abszolút 
Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek minden-felett látása…” – vajon hogy volna 
képes ember mindezeket érzelmi alapon követni, netán megvalósítani? Az ‟érzelem‟ ‟érzés‟ ‟érzet‟ mind 
viszonylagos fogalmi kör, egyfajta szubjektivitás, meghatározóan egyénfüggő, márpedig ami viszonylagos 
azzal tartósan-, főleg pedig Abszolút értelemben számolni nem lehet. Értelmi alapon ha megvalósítani 
nem is lehet a tudás-jegyeket, de állandó és világos fogalmat lehet alkotni arról, lelki törekvőnek miként 
kéne élni. Akikben nincsenek lelki ambíciók, azok kedvükre élhetik érzelmi világukat sok-sok örömmel és 
sok-sok szomorúsággal. 
Míg pl. a latin ‟ráció‟ és ‟szenzus‟ két távoli szóalak, addig a magyar ér(t)elem csak egy hanggal tér el az 
ér(z)elem szótól. Szótestvér a két „elem” ért(és) és érz(és) – érti és érzi. Olyanok, mint egy fiú és lány 
testvér, akiknél közelibb rokonok csak az ikrek lehetnek. Apa és anya két idegen, akiket összesodort a sors, 
de két vérszerinti testvér egyívású – egy vérből származó ivadékok. Az apa magja segítette az isteni lél-t, a 
lényegi lényt, a lényeget az anyai petesejtbe amitől anya testet alkotott rá, egy vérből. Mégis az apai ág a 
„nevesebb” (jellemzően az apai családnevet viszik tovább a gyermekek) „rangosabb” többre tartott, ami a 
tudat alatti tudásnak köszönhető, ami tisztában van azzal, hogy a lényeget a lél-t az apa fogadta s adta 
tovább a testetöltéshez. Földi anya nélkül azonban nincs földi élet, de az „apai értés” és az „anyai érzés” 
együtt alakítja az alanyt annak lényegi lénye, a lél-, valamint -a MINDEN személytelen kisugárzása- a 
Mindátható által. 
Avatár Balarám maga jelenti ki a B.T. 632. szakaszában, hogy a MINDEN-tudat az értelem útja. A 
megfoghatatlant, a felfoghatatlant nem lehet szívvel imádni csak az értelem hordozta tudás által, miközben 
az imádat gyakorlója az érző ember.   
262 A „kárhoztatás” jelentése itt; egyfajta elrendezettség. Minden lél-nek aki e teremtettségben ölt testet, 
rendelt sorsa valódi kilétének felejtése, amivel együtt jár testi megnyilvánulásával való azonosulás. Ennek 
egy részét hozza előző életeiből -leginkább a legutóbbiból- származó kötödés által. 
263 Isten megengedi a vágyteljesülést, majd elrendezései mindent a helyére tesznek. Lehet általánosítani, 
hogy a legtöbben ha tudják is, hogy emberi életünk véges (mármint az az egy amiről legtöbben tudomást 
vesznek) a halál gondolatát olyan távoli jövőbe helyezik, ameddig remélik hogy itteni terveiket valóra 
tudják váltani. Még azzal is tisztában vannak, hogy elkövetnek helyteleníthető cselekedeteket, de azt majd a 
kellő időben megbánják és valamilyen módon feloldozást- bűnbocsánatot nyernek a vétkek alól.  



71 

 

(70.) 
… A MINDEN-tudat tudja, hogy erkölcsi és szellemi hanyatlás van s lesz még emberi léptékkel 
mérve sokáig, ezért a valódi tudás megszerzésére ösztönöz264. Leírja az ember által felfogható 
igazságo(ka)t. Utat mutat, de ahogy Balarám-, úgy a tanítás sem mondhat mást; „dönts belátásod 
szerint!”265 Ki-ki azt gondolja helyesnek, amit lelkiismerete diktál, vagy jóváhagy. De hogy a 
lelkiismeret, (értsd: az egyéni lél által sugárzott isteni tudás felszínre jutása) kiben milyen erkölcsi 
szinten van, azt nagyon sok minden befolyásolja. Legrosszabb a tudatlanság, mert olyankor nem 
az ‟ember‟ dönt, hanem a természeti törvények, a testi késztetések. Miben más ez az állatinál?... 
… Az erkölcs; az Abszolút- (értsd: Isteni) ill. a relatív (értsd: emberi) normák követése.  

                                                                                                                                                                                              
Esett szó azonban korábban arról, hogy jelen korunkra egyetlen vallási elv maradt a négyből; az igazság, 
vagy igazságosság. A négy vallási elv: 1. a lemondó-, vagy lemondott vallásosság 2. a tiszta erkölcs 3. a 
kegyes áldozat 4. az igazság, vagy igazmondás. Mivel az igazságosság jelenleg is fennáll, ezért nincs olyan 
helytelenkedés, aminek ne kellene megfizetni az árát, ebben vagy következő élet(ek)ben. Ilyen 
kellemetlenségek nem hangoznak el a szószékekről, mert ugyan elkeserednének a jámbor templomba 
járók, akik azt szokták meg, azt örökölték felmenőiktől, hogy elég alkalmas módon megvallani az 
elkövetett vétket és felekezete válogatja módon mindennek megvan a jóvátételi lehetősége. Azonban a 
„jóvátétel” sosem néhány fohász, bűnbocsánatért esengő ima, netán adomány, hanem amit az Isteni Rend 
megbontására elkövettek, azért máskor, máshol, más módon kell önzetlen áldozatot felvállalni, nehézséget, 
megpróbáltatást kiállni. Vegyük példaként a házasság szentségének megtörését. Az a házas fél aki 
„ártatlanul” félrelép, nem puszta idegenben gyakorolt nemi aktust követ el, hanem egy magasztos 
szentséget -nem mellesleg házasságkötéskor megfogadott vállalást- szeg meg. Az oltár előtt, vagy az 
anyakönyvi hivatalban elhangzott „- Hű leszek!” – igazszólásként került „feljegyzésre”. Mikor e hűség 
sérül, akkor a Rend bomlik -tovább- Világi- és ál-vallásos emberek számára a ‟rend‟ a lemondás kerülése, 
az önmegtartóztatás megszegése, az erkölcs tisztátalansága és az áldozatvállalás, áldozat bemutatás 
elutasítása. A norma számukra a kor kimondott-, vagy kimondatlan erkölcse. Fölvetés esetén értetlenül 
néznek a kérdezőre; - De mi itt a probléma? – Nincs semmi probléma, aki nem érti, abból hiányzik a 
megkülönböztető képesség, az nem tud különbséget tenni ‟jó‟ és ‟nemjó‟ helyes és helytelen között, mert a 
‟szeszély‟ kötelékében vergődve követ el újabb és újabb hibákat. Mikor pedig a Legfelsőbb által elrendelt 
igazságosság szellemében jönnek a bajok, betegségek, konfliktusok, kudarcok és más sikertelenségek, 
akkor sírás, szentségelés, halálvágy…  
264 A MINDEN-tudat nem szkeptikus, nem kételkedik Istenben, ésszel és szívvel tudatos a Legfelsőbbről, 
az Ő személyéről, személyességéről, MINDEN-ségéről. A MINDEN-tudat nem pesszimista, nem 
borúlátó. A MINDEN-tudat realista, a valóság talaján áll, nem táplál illúziókat. A MINDEN-tudat derűs, 
mert tudja, hogy a Legfelsőbbtől semmi nem független és tisztában van a visszhatás (karma) törvényével. 
Mindezért folyamatosan tanul, nem hiszi, vagy reméli a jót, de tudja, hogy a ‟jó‟ ‟jót‟ terem. Azzal is 
tisztában van, hogy a ‟nemjó‟ rosszat szül, ezért élesíti megkülönböztető képességét. A világos 
különbségtételhet tárgyi tudásra is szükség van, hisz a MINDEN-tudat írásossága sem puszta líra, nem 
érzelmes hangulati megnyilvánulás. Nem szeszélyből táplálkozik, a pillanatnyi érdekek, vagy számító 
megfontolások szerint. Az Abszolútot keresi, s követi eszményeiben, miközben a relatívat is látja s belátja. 
A Bizalmas Tanítás is csak a recitálhatóság megkönnyítése, emlékezetből való ismételhetősége miatt 
használ verses alakot, miként a klasszikus szanszkrít nyelvű bölcseleti művek is ismétlések, 
szájhagyományozások révén maradtak fenn, míg le nem írták.     
265 A belátás szerinti döntés leginkább az önérdekű józan belátás. Attól ‟józan‟ hogy az egyén testi 
mivoltának anyagi érdekei szerint helyezkedik. A sokság opportunista, a pillanatnyi vélt előnyökért bármit 
elárul; hitet, eszmét, hazát, nemzetet, szerelmet, … bármit. Az ilyen józanság a hamis (ön)azonosság-
tudatban gyökeredzik és jól megfér a szabad akarattal. Tudatlan akarás. Mindenki abban halad, amiben-, 
ahol tart.  
Az érintetlenséget azért tekinti eszménynek a MINDEN-tudat, mert olyan életvezetésre sarkall, amiben az 
elkülönülés is szellemi síkon, a helytelennel való nemazonosulásban nyilvánul meg. Sosem bíztat erdei 
remeteségre, főleg nem Himálaja barlangjaiban való magányos elmélyedésre. (Himálaja a Himalája 
klasszikus formája) De tanácsolja a napi körbegyaloglást a minél néptelenebb, természetes 
lakókörnyezetben és mindig az óramutató járásával megegyező, pozitív irányba járva! Ezek lehetnek a napi 
bensőséges - Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari - mantrázások időpontjai, senkit meg nem 
botránkoztatva. Csendesen, fennhangon, vagy csak belülről dúdolva. 
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A bölcs belátás; a hely-idő-körülmény szerinti helyes döntés266. B.T. 479. „…jótól béke s 
harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak balgaság jő önpusztító tunyaság 480. 
bölcsességet jó szüli meg szeszélytől nő kapzsiság - nemjóval ki barátkozik annak sorsa 
nemtudás…” E „nem-tudás” a valódi tudás felöli tudatlanságra utal. Minden hit- és/vagy 
tanrendszer követője úgy tudja, ahogy tanulta(ja), általában nem tájékozódik tovább. Ragaszkodik 
a tanultakhoz267. Nem gondolja, hogy a végtelen mindenben több, mint amit tanult, de az ilyen 
tanuló beéri rendszere központi vezérlőjével, aki/ami általában nem a MINDEN. Még azt sem 
gondolja, hogy a MINDEN-nek valamely része268… 
… az Úr mosolyog; „- Annyiszor szóltam már, oly sokféle képpen. Lássátok be, most a nézetelté-
rések ideje van.” – efféle formán. B.T. 5. „…olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőít - ezt is 
meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért 
kellett nemes időt követni a botornak269…” 
(71.) 
…De mit tegyen az, aki átlát ezen látszat valóságon és az Abszolút Igazságot keresi, a valódi 
igazságra kíváncsi? Az ne érje be a kor eszményeivel270. Ne hódoljon be az elrendelt vágykészteté-

                                                             
266

 A ‟norma‟ minta, amit vagy a hatályos jog, vagy a szokásjog/hagyományozódás szab meg. Politikai/tár-
sadalmi váltógazdálkodásban időről-időre változik. Még az egyházi normák is idomulnak, ha századokon át 
is, de mindig felbukkan a fundamentalizmus. Vissza az alapokhoz. A fundamentalista fogalom pejoratív 
jelentései ellenére (rugalmatlanság, dogmatizmus és tekintélyelvűség) önzetlenséget és elvekhez való 
hűséget is kifejezhet. A bölcs ember ezeket helyezi előtérbe szemléletmódja gyakorlása során; önzetlen, 
elveihez hű, miközben figyelmesen követi a hely-idő-körülmény viszonyait. „Ami nem hajlik, az törik!” – 
de MINDEN-tudatúak számára világos, hogy a világi dolgok a múló szeszély kategóriájába tartoznak, nem 
érdemelnek hosszas időzést. Ki-ki tegye rendelt dolgát, végezze szorgosan, derűsen kötelezettségeit és Idő 
Úr elrendezi az elrendezendőket. A Legfelsőbbtől való: „Idő vagyok, világok mozgatója” idézetet, van hol 
„Idő vagyok, világok pusztítója” formában aposztrofálják, ami rámutat a szemlélő Istenhez való 
viszonyára (is). A békés mindenben látja a Felsőbb szándékot, a Legfelsőbb elrendezéseit, míg a küzdő 
karddal -ha- oldja meg a problémát. A küzdők had küzdjenek kedvükre, a békét keresők ne mélyedjenek el 
a posványban.   
267 Minden hívő igenis ragaszkodjon hitéhez! S közben kerülje a szellemi restséget. Aki megelégszik a 
konzervek fogyasztásával, az sosem ízleli meg a friss, életerőt adó szellemi táplálékokat. Az Abszolút 
Igazság örök, mivel nincs kezdete, ezért kortalan, örökifjú, sosem öregszik meg, sosem lesz idejétmúlt. A 
konzerv bezárt testépítő embertudatú emberek számára ‟ember‟-ségük erősítésére. Aki azonban tudatos a 
lényegről, a lényegi lényről, a lél-ről, az hitek s tévhitek fölé tekint, fel a Legfelsőbbre.  
268 Aki a MINDEN-ről nem tud, az azt sem tudhatja, hogy minden Közbenjáró, Felsőbb Irányító, Félisten, 
vagy Istenség mind az Ő önző kapuőrzője, Akik ugyan leveszik a vámot, de be sosem bocsátanak, 
felhatalmazva sincsenek rá. Olyan létformák Ők egy-egy magas szintre jutott lél számára, akik úrhatnám 
urak önmagukért s bármíly hűséges teljesítői is helyzetükhöz kötött kötelezettségeiknek, nem engednek 
tovább. Hiányzik belőlük az alázat, meghódolás a MINDEN előtt. 
269

 A Legfelsőbb nem az emberek boldogulását igyekszik előmozdítani („Mindenki saját sorsa kovácsa”), 
lél parányait próbálja segíteni, ha azok is akarják. Az a lél Aki csak húzza magára egyre az anyagi burkokat, 
az nem közelít, az elfelé tart az Úrtól. 
270 A gondolkodók többsége is kételkedik abban, hogy volt dicsőbb-, jobb kor. Vitatják az Arany-kor 
létezését (természetesen az árnyalódó; Ezüst-, Bronz-Korét is, miként a jelen Vas-kort). Más tantételek, 
mint jövőbeni célról beszélnek az Arany-korról, amit hurrá-optimisták az egész közeli időbe datálnak. A 
dicsőbb-, jobb idők egykori léte hasonló a ‟boldogság‟ kérdéskörhöz, ami ha nem létezne, ember gondolni-
, vágyni sem volna rá képes. Az életfolyamatok-, valamint a megnyilvánulások és megnemnyilvánulások 
végtelenjében azonban minden volt/van/lesz amit csak emberi elme, fantázia elképzel. Azonban a 
közelmúlt (úgy az elmúlt ötezer év) a jelen és a nem túl távoli jövő (további évezredek) emberiség szinten 
nem mutatnak és nem ígérnek gyökeres változásokat. Ha csak a mitologikus irodalomra tekintünk vissza 
látható; „- Nincs új a Nap alatt!” – ami emberi gyarlóság körülveszi a ma emberét, annak mindnek van 
történelme. Az igazán jobb időkről pedig még a mitológia is, mintha kétkedve gondolkodna. A MINDEN-
tudat számára ami iránymutató, az a ‟jó‟ a ‟dicső‟ a ‟boldog‟ létezésének tudata, nem a pillanatok öröm-, 
vagy elégedettség érzetében való elmerülés.  
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seknek; vágy az élvezetekre, -vagyonra, -hatalomra, -hírnévre. Őrízze meg belső békéjét abban a 
tudatban, hogy teste-, elméje-, hamis önazonosságtudati alapon mindig többet szeretne. 271… 
… B.T. 509. „aki belátja a MINDEN-t Engem Aki Legfelsőbb272 - örök boldog telt tudásunn az 
már nem lesz esendő…” Aki belátja, hogy egyedül Isten-, a MINDEN- és az Ő végtelen sok 
parányi szerves részét képező lél-ek képesek egyidőben örök létre, tökéletes- és örök boldogságra, 
valamint a teljes tudásra, akkor megérti, hogy bölcs embernek nem lehet célja273 kevesebb… 

…aki eltökélt abbéli törekvésében, hogy minden itteni történés részese legyen, minden Földi 
csodát láthasson, -tapinthasson, minden kép-, hang-, illat-, íz-, érzéki élvezet átélője lehessen, az 
gyorsan fogjon hozzá, mert egy élet elillan. Az egyélet hitűek bajban vannak, mert ha kicsit is 
realisták tudják, hogy mindez képtelenség. Az életfolyamatok hívői közül a gyarlóbbak meg hiába 
remélik, hogy amiről most lemaradtak, majd következő életükben bepótolják, mert a sok-sok 
dicstelen- és becstelen cselekedet visszhatása (karmája) újabb életben jóvátételt rendel s nem a 
Földi „boldogítók” folytatása következik, hanem a fizetség lerovása274. Dőzsölésért jön a 

                                                             
271

 Sokszor igazolódik az egyszerű napi történésekben is, hogy nemegyszer a kevesebb több! Igaz lelki 
törekvő nem a mennyiséget-, nem a sokságot keresi, hanem az értéket, a minőséget. Ahhoz azonban, hogy 
valódi értékekre lelhessünk elengedhetetlen a megkülönböztető képesség. Különbséget tenni kincs és talmi 
között. Mindkettőből van bővivel. Hogy ki melyikhez vonzódik s melyikre lel, az lelki fejlettségén múlik. 
Még a lelki gyakorlatokat végző iskolák is népszerűsítik a sokság nimbuszát, mintha a túlszaporodott 
lemmingek példája nem mutatná időről-időre, hogy falkában is kiválóan lehet rohanni a pusztulásba. A 
magas fejlettségűnek vélt -mára eltűnt- nagy kultúrák is mutatják, hogy a mértéket mindig meg kell tartani. 
A mértéktelenség önpusztító; hódításban, uralkodásban, népesedésben, más népek- és környezet 
kizsákmányolásában, de még az egyéni életvitelben is.  
272

 Avatár Balarám a Bizalmas Tanítás ezen szakaszában is hangot ad annak, hogy a MINDEN -ott, akkor, 
ember számára értelmezhető megnyilvánulása- Ő Maga -volt. Szkeptikusok és különböző vallásúak úgy 
Krisnának, mint Balarámnak, vagy Buddhának valódi avatár voltát kétségbe vonják. Azt is kizártnak 
tartják, hogy ha minden Istenben nyugszik, akkor Ő Maga ugyan miként volna képes Önmagában 
megnyilvánulni, alászállni -egyáltalán; honnan, hova alászállni? Nem tudhatjuk, de azt igen, hogy véges 
sosem értheti meg teljes mértékben a végtelent, a nem-teljes nem tudja belátni a teljeset. A MINDEN-el 
minőségileg mindenben megegyező lél ha itt van, nincs tiszta állapotban, anyagi korlátok közt van, tehát 
nem képes megnyilvánulni Isteni tudása. Bárhogy forgatjuk is a kérdést, egy bizonyos, ami a Bizalmas 
Tanításban elhangzott, annak cáfolata -kételkedők számára- máig várat magára. A MINDEN-tudat semmi 
olyan célt nem tűz(ött) maga elé, amiben a Legfelsőbb létét, mikéntjét, mibenlétét, vagy az Ő szent 
szándékait megkérdőjelezné, még akkor sem ha nem érti, vagy ha nem érzi! 
273 Mi a cél? Kinek-, mikor-, miben-, mi? Testi tudatban élő ember testi/anyagi célokra tör. Lelki 
eszményeket gondozó, lelki értékeket tűz maga elé.  
Szinte általános, hogy ami anyagi érték, az általában ellent mond a lelki értékeknek és fordítva. A lél 100%-
ban lelki. Mikor anyagi megnyilvánulásba kerül akkor is az, de az itteni anyagilag érzékelhető 
megnyilvánulása anyagi jellegű. Ez így van rendjén, hisz lelkinek a helye a lelki világ, anyaginak e 
teremtettség. Mivel azonban a lelki szférában történnek az anyagi típusú megnyilvánulások is, ezért az 
állapítható meg, hogy míg a magasabbrendű lelkire nem hat az anyagi, addig az anyagvilágot át meg át 
szövik a lelki hullámok. Egyrészt az általános Felsőbb sugárzás és a Mindátható Isteni hatása, másrészt az 
itt tartózkodó lél milliárd rabságba jutott, de mégis ható ereje. Lelki ember célja e lelki rezgésekkel, 
rezdülésekkel való kapcsolat kutatása, majd ha akár csak parányi nyomára is bukkan, az azzal való 
azonosulás megkísérlése. Az ilyen pillanatok adják folyamatosan az erőt Maya Istennő uralma alatt, ezen 
illuzórikus világban a lelki továbblépésre, a látszat értékeknek való be nem hódolásra.       
274 Mivel itt mindenki esendő, senki nem makulátlan ezért testelhagyást követően bőven akad jóvátételi 
kötelezettség – amit csak itt lehet megtenni. Legtöbb ember -ha egyáltalán emberi létformát érdemel ki 
következő életére(!)- több feladattal -jóvátételi kötelezettséggel- érkezik, mint amennyi érdemi tettet jelen 
életében elkövetett. Gyűlnek-gyűlnek a legparányibb lelki értékek is, de a sok az mindig az anyagi jellegű 
vonzalom, kötődés, vétek, hiba és a többi, ami újabb anyagi létre kötelez és nem kedvezőbbre. Így bővül, 
terjed a hanyatlás. Nem érti a sok hányattatott sorsú ember, hogy minek köszönheti balvégzetét, hogy 
olyan helyzetben van, amit -szerinte- nem érdemelt. Okkal-joggal hibáztathatja a JóIstent, hisz az Ő 
igazsága érvényesül, ami megfellebbezhetetlen, de semmit nem Ő követett el, amiért törleszteni kell. 
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szűkösség, gazdagságért a szegénység, hatalomért a szolgaság, hírnévért az ismeretlenség. Hogy a 
világban egyensúly legyen, nem tud másként lenni. Senki semmit nem úszhat meg, senki senki 
helyett nem viheti el a „balhét”. Nincsenek megváltók! A Legfelsőbb legbensőbb-, bizalmas 
szférájába nem lehet csalással, protekcióval bejutni. Aki megelégszik a lelki világ -bár magas, de- 
lél számára nem végállomás Mennyországával, lelke rajta s midőn lefogy itteni érdeme újabb 
anyagi lét következik ki tudja hol és miként275? Ezek nem kiábrándító, csüggesztő szavak, csak a 
valóság. Ki ezt belátja nem éri be kevesebbel, mint a MINDEN-el, magával Istennel. Elméjét 
fegyelmezi, amit tudatosan nem képes ahhoz segítségül hívja a szabályozó elveket, melyek 
követése során táplálja a ‟jó‟-t s mérsékli a ‟szeszély‟-t, kerüli a ‟nemjó‟-t. Békére lel kitartó 
törekvése során. Nem érintik meg az anyagi világ kihívásai, kecsegtető adományai. Tanul, végzi 
mindenkori kötelességét és derűsen beéri azzal ami megadatik. Azt biztosan megérdemli -legyen 
jó vagy rossz- és tiszta szívű lelki törekvő elhiszi, hogy nem méltó többre, mint amit kap. A sors 
igazságos276. 
(72.) 
… Különösen veszélyes a megosztás, ha az szervezetszerűleg277, határozott térítési szándékkal 
történik. Hol marad ilyenkor az Istentől kapott szabad akarat, amennyiben kinek-kinek szabad 
döntése, hogy miként szemléli a világot!?278... 

                                                                                                                                                                                              
Azonban aki megismerkedik a MINDEN-tudat elveivel, az ha érteni nem is érti, de belátja, hogy minden 
okozat. Az okok a testi feledés homályába vesztek, de a NagyKönyvben minden fel van „jegyezve”.  
275 A lél által, a mennyei szférában eltöltött -Földi léptékkel mérve, gyakorta hosszú- idő az utazó lelki 
érettségének függvénye. Sok jó cselekedet hosszabb-, a kevesebb rövidebb „üdülést” hoz maga után. Egy 
bizonyos, a MennyOrszág egy olyan állomás, ahova mindenki retúr jeggyel utazik. Az onnan visszatérők 
már jámboran érkeznek, javukra válik a Földinél békésebb iskola, amit akár előképzésnek is tekinthetnénk, 
ha tudnánk, hogy ki járta meg és az újabb testelhagyás vajon hova juttat? A végtelen MINDEN-ben a 
számtalan megnyilvánulás, megannyi teremtettségével mindenféle szférát alkot. Aki a Legfelsőbb fogalmi 
ismerete nélkül éli életeit, az -jó esetben- mindaddig olyan Felsőbb bolygókra kerül, ahol nem lehet tudni, 
hogy -lelki értelemben- ‟föl‟ vagy ‟le‟ van a tovább. MINDEN-tudatúak nem arra törekszenek, hogy 
minden „iskolát” megjárjanak, beérik a Legfelsőbbel, Ő-felé igyekszenek – szándékuk szerint. Hogy mire 
jutnak ez életben? Arra csak alapos önvizsgálat és ‟jó‟ irányú változ(tat)ások után lehet -ha- 
következtetéseket levonni, de semmi nem biztos. Őszinte, elkötelezett és alázatos lelki törekvőnek viselnie 
kell ezt a bizonytalanságot. A harcos küzdők sok céljukat elérik, de a tisztulásban alul maradnak. 
276 A MINDEN-tudatban is megvan a hit helye. Pl.: higgyük el, hogy a sors igazságos. Az örök lázongók, a 
mindig kételkedők várhatják a bizonyosságot, az Úr csak mosolyog. Mosolyog borúban, mosolyog 
derűben. Sosem csügged, ideje végtelen. Mikor bekövetkezik egy létezés megnemnyilvánulása -pusztulása- 
izgatottan várja, hol bukkan fel egy újabb múló szivárványszín buborék végtelen mindenségében? Ő 
mindenről tudatos, de a lél-ek szabadságát Önmaga megörvendeztetésére, maga meglepésére is használja, 
általuk lepi meg Magát. Mikor az Úr kacag, mindeneken örömhullámzás suhan végig, ami nem pusztító, de 
felemelő.  
277

 A szervezetszerűség mindig manipulatív. Eleve butaság szervezetet alkotni, miben volna az más mint az 
Istent játszó mágia? A Legfelsőbbel minőségileg mindenben megegyező valamennyi lél szeret teremteni, de 
az ember nem veszi észre, hogy a Nagy teremtéseket sosem a MINDEN végzi, hanem arra hajlamos és 
felhatalmazott Teremtő aspektusa. Ha olyanok szeretnénk lenni mint Isten -ami nem alaptalan(!)- akkor 
úgy cselekedjünk mint Ő, hagyva az elrendezéseket. (Fontos ismételni; lél lehet olyan, de Isten sosem!) 
A sokat emlegetett kötelesség első lépése megtalálni kinek-kinek azt a helyet, amit a Nagy Egész számára 
kijelöl(t), fenntart(ott). Ha ember oda talál és betölti szerepét, akkor egy kicsit nem csikorog a szerkezet. 
Minden teremtés gondolattal indul. Valakinek a gondolatával. Isteni történések Istenek gondolata által 
jönnek létre, emberi történések emberi gondolatok következtében. Miután megvan a gondolat, köré 
szerveződik a valami, az elrendezések törvényei, szabályai szerint. Mikor ember(ek) szervezetet hoznak 
létre gondolatuk köré, akkor sosem elég felkészültek és körültekintőek, hogy az az elrendezések része 
legyen. Az ember gyarló és esendő. Leírja a gondolata köré tervezett szervezetet, de ugyan kiket állít 
mozgató fogaskerekeknek, melyek harmonikusan egymásba simulnak? Ma a nézeteltérések, a szellemi és 
erkölcsi hanyatlás korában, amikor minden csak olyan, de nem az! Számtalan szervezet vesz körül 
bennünket s láthatjuk mind önérdekérvényesítő törekvését. Sok emberrel lehet sokmindenről kedélyesen 
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… E teremtettség a kettőségek világa és az időben zajló változások/váltakozások mozgást 
idéznek elő a mindenkori két véglet között. Az elrendezettségben megtalálható a rend279, ha lelki 
törekvő azt keresi280. Ha zavart keres, azt fog találni. Ha változatosságot keres, változatosságokra 
lel. Kérdés mikor, milyenre és vajon tetszik-e a keresőnek?281

 Aki kellően tájékozódott (felfogó 
képességéhez mérten megszerezte a szükséges és elégséges tudást) az képes lehet elméje 
megszilárdítására. Különösen ha kitartóan követi a szabályozó elveket, melyek jótékony hatása 
megvéd a kedvezőtlen következményektől. Még kedvezőbb lesz helyzete, ha hely-idő-körülmény 

                                                                                                                                                                                              
elbeszélgetni, mindaddig míg veszélyeztetve nem érzi vélt-, vagy valós érdekeit. Olyankor megfagy a levegő 
s ferdévé válik a tekintet.     
278

 Mindenki más. 
279

 Az elrendezettségbeli ‟rend‟ Abszolút értelemben értendő. Az Abszolút nincs a viszonylagosság terhe 
alatt. Viszonylagos az általános emberi szemlélet- és látásmód, ahogy gondolkodunk, ahogy történéseket 
észlelünk – szubjektíven, érettségünktől függően. Az a gondolat, hogy „Az igazság tőlünk független!” – 
annyit jelent, hogy nem a mi ízlésünkön múlik. Ezért is nehéz elfogadni az elrendezéseket, mert 
magunkból indulunk ki. Sőt nem csak magunkból, hanem a tanult elvekből, tételekből, normákból, 
mintákból melyekben napjainkban a meghatározó, hogy „Csináld meg önmagadat!” – Alakítsd úgy 
körülményeidet, hogy érdekeidet, elképzeléseidet érvényre tudd juttatni. Legyél öntudatos! Küzdj! (Avatár 
Krisna már ötezer éve erre biztatott. De a MINDEN-tudatúak Avatár Balarámot követik.) Ezeket tartják 
ma rendnek. Így kell tenni, így kell élni. Legyél szabad, tedd amihez kedved van! És folyamatosan 
tekintgetünk mindenfelé, hogy mi is az amit én is szeretnék, mi az ami nekem is kijár, nem csak azoknak, 
akik egyébként is érdemtelenek rá, sőt gazemberek – mert nekik van, nekem meg nincs. De ez ostobaság. 
Ha a magunk személyes kis világához akarjuk igazítani a Nagy Rendet, az fittyet hány 
jelentéktelenségünkre. Hiába az öntudatos liberális, szabadelvű gondolat, ha arra az Isteni 
törvényszerűségek nem hallgatnak. Az elrendezés tudja a rendet és annak megfelelően alakítja a 
körülményeket. Meg lehet erőszakolni az elrendezéseket, még tudatlanul is, hisz ki veszi a fáradtságot, 
hogy mindent alaposan tanulmányozzon, mérlegeljen, majd józanul döntsön és azt következetesen véghez 
is vigye. A ‟szeszély‟ és a ‟nemjó‟ a meghatározó motiváló tényező, ami a ma -s a régmúlt- emberét sodorja 
a kisebb ellenállás felé. Ez a Rend része, egy ősi törvény, hogy a természetben -benne az emberi 
magatartás- a kisebb ellenállás felé halad. Tudják ezt a természeti jelenségek, a gázok, a folyadékok, a 
növények, állatok és az emberek is. Vannak a szeszélyes vágyak -hol így, hol úgy- és azok sugallatára arra 
megy az egyén, amerre könnyebb. Lefelé mindig könnyebb haladni és milyen érdekes, ilyenkor hamarabb 
megfájdul a térd. A fékezéstől, vagy mert nem akar meghajolni? Mindkettőtől, hisz a lejjebb húz és az 
egyén szívesen haladna gyorsabban céljai felé. Nem divat a szemlélődés már rég, különösen a „fejlett 
világban” botorság ellesni a történések lefolyását a környezetünkben. Csak gyorsan át mindenen és akkor 
ott leszek, ahol elérem azt amit szeretnék. Amikor az ember emelkedőn megy céltudatosan, olyankor ha 
fáradságos is, de a jó lábak bírják. A jó lábak is tudják; nem hogy megfeszülni kell, de hajolni. Alázatosan 
mint a fűszálak, melyeken még ha egy ádáz had viharzik is át meghajol, majd újra az égre tör. Ez rend.       
280

 Mindig nehéz kérdés, hogy mivégre a sok szellemi tan? (a „sok” itt most inkább terjedelemre, mint 
sokféleségre utal!) A sokság tudva-, tudatlanul; pragmatikus (a nagy eszmék és gondolatok igazságát, 
helyességét a gyakorlat, a mindennapi élet, a cselekvések és az eredmények alapján teszteli). Első a 
hasznosság. Mi és hogyan szolgálja az egyén -jobb esetben a közösség- anyagi/testi/elmebeli érdekét? 
Nem tudva a hamis önazonosságtudatról, testi érdek(ek)ből. (Hogy is tudná, mikor azonosságtudata 
hamis, látszólagos). De hisz ez nem az a terület, amiről a MINDEN-tudat gondolkodik! A MINDEN-
tudatú lelki törekvő az Isteni rendet keresi, az Abszolútot, miközben tudja, érti a való világot. Tudatos a 
MINDEN azon nagy elrendezéséről, hogy most -és még nagyon sokáig- az emberiség nem a nemesedés 
útján halad. Ebben a világban kell végezni a lelki gyakorlatokat, zavarkeltés nélkül. Ezt szolgálja az 
érintetlenség. Nem a világot kell legyőzni, csak megtévedt én-tudatunkon kell felülkerekedni. 
281 A kalandos lelki kereső a torkos kisgyermekhez hasonlít, mikor az betéved az édességboltba. Mindenbe 
belekóstol(na), ami csak elé kerül. Legfőként azokba amelyek kínálják magukat, harsány színeikkel, 
ínycsiklandó illatukkal, elragadó formáikkal, különleges állagukkal, meg amikkel a reklámokban és a 
közbeszédben találkozott. Az ilyen magatartásnak leghamarabb gyomorrontás a következménye, de 
nemegyszer csömör s eltávolodás a lelki élettől, akár egy életre. Ez nem lehet cél.  
A reklámszlogen is megfordítható: „Az érték a mérték” -helyett- „A mérték az érték” – megtalálni a 
szükséges és elégségeset a szellemi/lelki életben (is).   
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szerint, saját kötelességét végzi, nem másét! Az ilyen személy az elfogadás révén tudatosan 
nyugszik a Legfelsőbben, nem csak Benne van, az elkerülhetetlen sorsszerűség folytán282. Az így 
elért békéjét szó nélkül osztja meg másokkal. Úgy mondják; „Sugárzik!” Nem kell itt dicsfényre, 
pompázó-, színes aurákra gondolni, csak arra amit a mindennapokban is észre vesz a szemlélő283. 
Jó ránézni, jó a közelében lenni, jó ha itt van s ha nincs is jó rágondolni. Az ilyen ember körül 
mintha egy olyan isteni erőtér keletkezne, amibe nem érnek be a problémák284. Ugyanott van mint 
a többiek, ugyanazt csinálja mint mások és Ő mégis egyensúlyban van, miközben mindenki 
bizonytalan, (okkal - ok nélkül, jogosan – jogtalanul) elégedetlenkedik. Ráadásul sosem szomorú. 
Már-már bosszantó és mégis jó hogy van. Nem dőzsöl, nincs vagyona, senkinek nem felettese, 
nem hívják senkinek285 csak tiszta és derűs. Végzi a dolgát s örömét leli benne. Nem marad le 
semmiről, nem marad ki semmiből, mert beéri azzal ami jut. De az ilyen embernek tapintatosnak 
kell lennie. Ha csak teheti húzódjon félre, ne irritálja a normálisokat. Ha kérdezik feleljen 
körültekintően. Nem zúdítható a kisgyermekre a felnőtt lét mocska.... 
… hogy mi a ‟jó‟ azt meg kell tanulni. Mi ‟jól‟-esik286 gyakorta többet árt, mint mi örömmel jár. 
(73.) 
„Istenes” beszélgetésekben gyakori az ‟Isteni kegy‟ „szófordulat” fölemlítése, de valójában miről 
is lehet szó olyankor, amikor ilyen történésre gondolunk, mármint egyéb iránt indokolatlannak 
tűnő kedvező változásra? Elöljáróban fel kell idézni -a többször Abszolút Igazságként rögzített- 
azon állítást, hogy B.T.  190. „…MINDEN önmagában teljes…” Ha nem volna az, akkor miként 
tekinthetnénk Őt MINDEN-nek, ami egyben hiánytalant is jelent. Semmiben nem szenved 
hiányt, semmire nincs szüksége. Így egészen más színezetet kap az Istennek való bárminemű 
felajánlás is, hisz be kell látni, hogy az nem Neki kell! Az áldozatot bemutató érdeke, hogy ő is 
elvárás nélkül adjon287, miként a Legfelsőbb gyakorol kegyet…. 
… A MINDEN-tudat természetesen nem korlátozza tárgyiasult javakra az Isteni kegynek 
betudhatóan kapott lehetőségeket. „Lehetőség” mert a kapott dolog, vagy fogalom (pl.: tudás, 
képesség, intuíció, stb.) szabadon kezelhető. Lehet vele élni, sőt visszaélni. A kegyben részesült 
lelki fejlettségén múlik, hogy maga és/vagy környezete javára, vagy kárára fordítja, esetleg nem él 
vele. A MINDEN-tudat szerint „az élethez és a fenntartásához szükséges javakon felül” semmire 
nincs szüksége az őszinte lelki törekvőnek288. Ha valami folytán ilyenben mégis részesül, akkor az 

                                                             
282 Mivel minden a MINDEN-ben nyugszik, így semmi és senki nincs/nem lehet Őrajta kívül – ami amúgy 
is képtelenség, hisz nincs végtelen mindenségén kívül álló hely. Aki úgy gondolja, hogy van a végtelenség 
és abban van Isten -sőt Istenek- az nem a MINDEN-re gondol, hanem egy olyan nagyhatalmú valaki(k)re, 
aki(k) az ő számára autoriter Felsőbbség(ek). A Legfelsőbb nem tekintélyelvű, Neki nincs szüksége 
tekintélyre sem, hisz tudatos MINDEN-ségéről és különben is; önmagában teljes. De nem is 
demokratikus, Akit közfelkiáltással lehet éltetni, vagy tagadni.   
283 A lelki dolgok teljesen lelkiek, de miként az anyagi megnyilvánulás a nagy lelki világ-egészben van, úgy a 
nem anyagi minőségeknek is van -arra érzékenyek számára- érzékelhető anyagi jellege. A lelki jelleg a ‟jó‟ 
kötelékébe tartozik. Az anyagi jellegnek van/lehet ‟jó‟ ‟szeszély‟-es és ‟nemjó‟ kevert hatása, 
következménye is. 
284

 Teljesen anyagi szemléletmód esetén sosem kerülnek el bennünket az anyagi típusú, -jellegű problémák. 
Ha változtatunk látásmódunkon, ugyanazt, ugyanott, ugyanakkor másként fogjuk érzékelni, értékelni. A 
derű minden átmeneti kellemetlenségen átsegít. Valakinek levágja a vonat a bal lábát. Tragédia, de ezután 

sosem tud ballábbal felkelni   
285 Nagyon magas lelki szinte van, aki mentes az érzéki vágyaktól, az anyagi javaktól, az uralkodási 
késztetésektől és a hiúságtól. 
286 Ami jólesik az nagy valószínűséggel az anyagi kötődéseket és a testtudatot erősíti. Aki eléri az 
érintetlenség állapotát annak úgy esik minden jól, hogy semmi nem köti meg. 
287

 A ‟szeretet‟ -fogalom- hármas axiómájában az elvárásnélküliség és az örökös adás egymást kerülgető 
feltételek. Mint aktív cselekvés -talán- az adás az első, a „passzív” elvárásnélküliséggel szemben. 
288

 Az Isteni kegyre úgy is lehet tekinteni, mint érdemtelenül kapott Felsőbb adomány. Egyfelől lehetőség, 
másfelől feladat, de mindezek mellett -gyakorlatilag kinyomozhatatlan (ami nem is szükséges) ok(ok) 
miatti- megelőlegezett bizalom a Legfelsőbb részéről: - Lássuk mire jutsz vele/általa? – s az Úr valóban 
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feladatot jelent. A szükségleten felülit289 az egyéni fejlődés előmozdítására és/vagy a közösség 
javára kell fordítani…. 
… sosem valami ‟szerencsés-véletlen‟ folytán javul a lelki törekvő helyzete, hanem az elrende-
zések okán. Legtöbbször érthetetlen a jobbra fordulás miértje, de egy biztos, hogy a MINDEN-
től nem független290. Legbiztosabb ok; előző életből, vagy a jelen lét korábbi szakaszából hozott 
érdem. Persze az Úr kedvtelései is kifürkészhetetlenek, mint Ő Maga, így a történések alaku-
lásának teljes megértésére való törekvés is értelmetlen291. „Szabályozatlan elmével…béke nincs” - 
mondja Avatár Balarám és itt nem a háború hiányára kell gondolni. Elsődleges annak belátása, 
hogy béke ≈ harmónia, csak akkor érhető el, ha az elme nem csapong. Egyhegyűen a 
Legfelsőbbre figyel. Nem az ürességet, a gondolatnélküliséget keresi, hanem az Urat. Reá gondol 
Róla olvas, Vele kapcsolatban szemléli a világot és a történéseket. Minden mögött meglátja a 
Legfelsőbbet, vagy az Ő parányi szerves részeit-, a mindenek lényegi lényeit képező a lél-eket292. 
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…” Aki az egyéni lél. Ő, mint az örök+boldog+teljes tudású 
egyéniség, a valódi személy mindaddig a mélyben húzza meg magát, amíg „gazdája” az anyagi 
létforma el nem indul a lelki tisztulás útján. Ahogy tisztul, ahogy elméje teret enged Neki, úgy jut 
felszínre megnyilvánulása. Általa részesül a bölcs az igaz boldogság ízéből293 már itt. A lelki 
törekvő hite megszilárdul, fokozatosan tudatossággá válik. B.T. 98. „…aki látja igaz létét 

                                                                                                                                                                                              
kíváncsi, mi fog történni. Tudja, de mégsem !? (Azisnemis) Ilyen s hasonló történési lehetőségeket tálal 
elénk a MINDEN. Próbatétel is. - Készen állsz a fejlődésre? Készen az előbbre/tovább lépésre? – de az 
emberi történet azt mutatja, hogy legtöbben elbuknak. Kiváló géniuszok tűntek a feledésbe, vagy értek 
méltatlan életet, jutottak dicstelen sorsra. A kegy megvolt, de a megajándékozott rosszul sáfárkodott vele.   
289 A baj ott kezdődik -sokadján- hogy a mai kor embere -a szellemi és erkölcsi hanyatlás szellemében- 
nem tudja mi lényegi lénye valódi szükséglete. A testi szükségletekkel kapcsolatban úgy gondolja tisztában 
van, de azt sem gondolja sosem végig, hogy amit szükségesnek vél, az kinek mit okoz, mivel jár -akár- testi 
mivoltára, emberi s természeti környezetére. Ebben legfőbb hátráltató a társaság/társulás, beleértve a 
társadalmilag, médiailag árasztott szükségletkésztetéseket. Beleértve a hagyományozódott rendet, 
szokásokat, melyek szinte mindig megalapozott tudás híján vannak. Aki tisztába kerül(ne) tényleges 
szükségletével, az a fölött jutottakkal nagy bőkezűséggel gyakorolhatná úgy a személyes lemondást, hogy 
közben sokak számára segít(ene) a nélkülözések leküzdésében. 
290 Ami a MINDEN-től nem független -márpedig Tőle semmi nem az!- mindazért mindért hálával 
tartozunk. Legyen az jó-nemjó, kedves vagy ellenszenves. Persze mindez csak értelem által gyakorolható, 
mert érzésből a test magakímélő és élvezetkereső, nem törekszik nemes aszkézisre (aminek szószerinti 
jelentése : edzés!), önmegtartóztatásra. Pedig a szabad akarat az önmérséklet szabadságát is magába 
foglalja.   
291 Aki örökkön az okok kutatásával foglalatoskodik, az elmulasztja gyakorolni az értelem édestestvérét 
képező érzést, beleérzést, átérzést, önátadást a lelki törekvésbe, ami nem lehet bódulathajszolás, semmiféle 
élvezetvágykiélés, eufória-kicsikarás csak egyszerű megbékélt állapot. Csendes derű. Ez társaságban, közös- 
és vagy közösségi helyeken, társaságban, de még csak szakrális helyeken sem élhető tisztán, hisz az egyénre 
és a Legfelsőbbre tartozó bizalmas viszony, nem csoportterápia-kísérlet. (A ‟szakrális‟ egyfelől „szent” ami 
részint elkülönítettséget, másfelől tökéletességet is takar.) 
292 Alázatos lelki törekvő úgy szemléli a világot, hogy ha nem is érti/érzi a Legfelsőbbet, ha nem is látja be 
megvalósítottan a lényegi lényt, de tudja, hogy amivel találkozunk az a felszín mindenben. Felszín 
létformában, megnyilvánulásban, magatartásban, viselkedésben, hatásban, vonzásban és taszításban.  
Itt az ‟alázat‟ elsődlegesen bölcs belátást és türelmet takar. Attól, hogy valamit nem értünk, attól az még 
nem az ellenségünk. Ellensége ki-ki önmagának, amikor a felszínnel azonosítja magát s környezetét, bele 
sem gondolva abba, hogy mindez a MINDEN része és semminemű Őrajta kívülálló, ártó gonosz.   
293

 Az ‟igaz boldogság‟ lelki. Lelki, mert örök, sosem múló, nem megszülető, majd elillanó, hanem olyan 
állandósult viszony, ami dinamikusan statikus állapot. (azisnemis) Nem hasonlítható testi/anyagi 
érzetekhez. Nem azokhoz a kicsikart-, vagy gerjesztett extatikus hallucinációkhoz, melyek elkábítják a lelki 
törekvőt, elvonják figyelmét a Legfelsőbbről és mulandó, önös örömérzetre törnek.  
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önmagában boldog ő - nincsen annak már mit tenni bizonyosan hozzám jő 99. történés hogy 
legyen vagy se bármi lesz is egyre megy - teljes éltet így tud élni szándékai nincsenek…” 192. 
„…igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait 193. 
érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a 
MINDEN-ből…” A szabályozatlan elme mindig másra sarkal. Vágyakat gerjeszt, indulatokat 
szül, dühöt korbácsol. Uralomra tör. B.T. 468. „…jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait 
- testi burok így képezi lélnek földi láncait 469. jó az üdvös szabadító visszhatástól mentesít - tőle 
érzet a tudásra s boldogságra az hevít…” „…482. ki kötések fölé kerül látja mind csak késztető - 
megérti már a lényeget alázatos hívem ő 483. érintetlen szintre jutva törekvő megszabadul - földi 
kíntól késztetéstől igaz boldogságra jut…” A szabályozottság nem működik pusztán az elme 
szintjén bármíly meditációs-, vagy más szellemi gyakorlattal sem, ha közben a lelki törekvő nem 
ügyel élet-vezetésére. Önálltatás az ajánlott tanítások, -társulások, -munka, -szokások, -
táplálkozás, -stb. mellőzése mellett végzett próbálkozásoktól komoly eredményt várni294…. 
… mindenben a ‟jó‟ kötelékébe tartozó keresése és gyakorlása az üdvös. Mindezek csak tanulás és 
tudás révén végezhetőek. Ha az elme és a test kívánságait követjük, akkor biztos az eltévelyedés. 
Világunk egyik fő törvény(szerüség)e a kisebb ellenállás felé való törekvés. Ez úgy az anyagi 
világban, mint az élőlények szintjén működik. Még hitben is a kevésbé fáradságos a 
népszerűbb295… 
(74.) 
… A kedvezőtlen, ‟nemjó‟, vagy ‟szeszély‟-es hatás sugárzik, ha nincs rá vevő akkor is. Az pedig 
elrendezett alaptörvény, hogy nincs hatás ellenhatás nélkül! Aki minden „normális” emberi 
ingernek kiteszi magát, nem tudhatja, hogy mikor, melyik érzék fog fellázadni296. Mindenki más. 
Más a lelki evolúciós fejlettségi szint, más az erkölcsi nívó, más a vérmérséklet, az értékrend, a 
tűrőképesség. A komoly lelki törekvő egy irányba kíván haladni békében s nem örökös 
küzdelemre vágyik hatásokkal, ingerekkel, bizonytalan kimenetelü információkkal, legyen az 

                                                             
294 Ahogy a Narada Szutrában elhangzik Nárada Munitól: …”39. A rossz társaságot mindenképpen 
kerülnünk kell. 40. Az szenvedélyessé, dühössé, bolonddá, szórakozottá és határozásra képtelenné teszi az 
embert és megfosztja erényességétől. 41. Ezek a hajlandóságok eleinte csak hullámokhoz hasonlók, de 
később tengerekké válnak. 42. Ki törli el a káprázatokat? Az, aki elhagyja a rossz társaságot, aki csak a nagy 
lelkekhez csatlakozik, és aki a birtoklás iránt való minden érzékét elveszti. 43. Aki gyakran keresi a 
magányt, aki a három erőn (gunán = kötőerőn) túl jár, és elveti a megélhetést illető minden aggodalmát. 44. 
Aki lemond a munka gyümölcseiről és megszabadul az „ellentétektől”. 45. Aki még a Védákról is lemond, 
és eléri a soha meg nem ingatható Szeretetet. 46. Az valóban eltörli és másoknak is segít eltörölni Mayát, a 
káprázatot…” – az elvárásnélküli+adó+részrehajlásnélküli valódi szeretet a visszavonul(ó)t életrendben 
gyakorolható legtöbb sikerrel. A ‟tanuló‟ elvárásokkal él, kapni szeret és elfogult. A ‟családos‟ lehet ugyan 
elvárásnélküli, de kötelezettségei közé tartozik családjáról való gondoskodás, ami bizonyos anyagi 
számítással is együtt jár, ha családtagjaiból nem akar kirekesztett különcöket formálni, ha tiszteletben tartja 
azok szellemi szabadságt. Elég különcnek a komoly lelki törekvőnek magának lennie, rejtőzködve, hogy a 
normalitás látszatában végezhesse világi dolgait. Azután a ‟visszavonult‟ rendbe érve -úgy 50 év fölött- ha 
tisztességesen élte férfi ember addigi életét, csökken(het)nek az anyagi lét terhei, gondjai. Ha megszűnnek 
az elvárások, ha a törekvő igyekszik mindig csak adni -beérve azzal mi jut- s megkülönböztetések nélkül, 
nem ügyelve ellenre, barátra, akkor jó úton halad. 
295 A Földi érvényesülésben érdekelt vallási folyamatok még tanrendszerüket is alávetik a népszerűségnek. 
Olyan alacsony szellemi szintre viszik le a bölcseletet, amit a széles tömegek is megértenek (ha értenek). 
Bár ezt a közeget még az elemi ellentmondások sem zavarják abban, hogy hitüket kövessék, hisz nem 
mélyednek abban el. Megelégszenek a formalitással, leginkább hogy lakókörnyezetük lássa őket a szokásos 
templomi alkalmakon, vagy hogy magukat s köreiket megnyugtassák a hagyományok követésével.  
Pl. a Teremtés Könyvében meglehetősen furcsa, hogy előbb teremtettek a zöldellő növények, a termést 
hozó-, gyümölcsöt érlelő fák, majd később a világító égitestek - márcsak hogy világítsanak s legyen mitől 
ünnepelni s napokat számlálni e Földön (?) Valami itt zavaros, ám még a tudós vallásbölcselőket sem 
zavarja efféle anomália, ami nem csak a szabályszerűtől tér el, de a valóságtól is. 
296 Ember nem tudhatja, hogy a külső hatásokra mikor-, melyik érzék jön lázba, de meg lehet jósolni, hogy 
az erényességben alantasabb. Ez csak az értelem művelése és gyakorlása által előzhető meg. 
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látvány, hangzás, hír, kéjkésztetés, stb. A MINDEN-tudat eszménye az érintetlenség.  B.T. 77. 
„…a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók szakadatlan ömlenek a 
tengerbe - mégis nyugodt a víztömeg mint bölcseknek elméje297…” Azaz tudva, hogy az ingerek 
áradnak298, de a szabályozott elme által, a felvilágosult értelem minden érzetet helyén képes 
kezelni. Velük, de nélkülük299… 
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 Az ‟elme‟ problematika nem egyszerű. Különösen nem, mert legtöbb tudományos(kodó) értekezésben 
úgy vált át „elme” és „lélek” fogalmi megjelölés egymásra, mint pl. a „szeretet” és a „szerelem” 
kérdéskörök más eszmefuttatásokban.  
A szerelmes, szereti szerelmét? Igen! És nem! (ez a helyzet nem „azisnemis” hisz nem áll fenn az egyidejű 
azonosság és különbözőség viszonya, mert a szerelmes elváró, várja a viszontszerelmet, tehát nem szeret 
önzetlenül, elvárás nélkül. A szerelmes ugyan akar adni szerelmének, de kapni is szeretne tőle viszonzást. 
A szerelmes ugyancsak részrehajló szerelmével kapcsolatban, azaz nem megkülönböztetésnélküli, hisz 
szerelme kitüntetett helyen van érdeklődési körében, megkülönböztetett piedesztán. Aki valakit-, vagy 
valamit szeret, abba nem szerelmes! – ami meg is fordítható – Aki valakibe szerelmes, azt nem szereti!!! 
Más a viszonyrendszer!  
Gyermek szereti szüleit s -rendesen- mégsem szerelmes beléjük. És milyen hamis is és relatív is ez a 
gyermeki ‟szeretet‟? Részrehajló, elváró, kapni akaró.  
Vagy ha valaki szereti a spenótot, biztos hogy nem szerelmes az illető a spenótba, miközben az az iránt 
érzett szeretete is hamis is és relatív is, mert megkülönbözteti pl. a sóskától, elvárja hogy spenót ízű legyen 
és dehogy ad bármit is a spenótnak, bekebelezi, magáévá teszi azt.  
Mondhatni a ‟szeretet‟-nek és a ‟szerelem‟-nek semmi köze egymáshoz -legkevésbé nem legfelsőbb foka a 
szerelem a szeretetnek- mégis örökké összemosódik és nem csak a közbeszédben!)  
Az elme, praktikusan az aggyal van összefüggésbe hozva. Az agy olyas termékeként értékelik, mint amit az 
agyműködés gondolkodásként generál. Tehát belép még a ‟gondolat‟ ‟gondolkodás‟ „elme-változata” is.  
Az agy jól meghatározható anyaghalmaz, de az elme nem anyagi. Szubsztanciaként is szokás még 
megjelölni, ami kb. anyagfeletti, önálló létező, a testtől független. Lehetne ilyen a fizikai anyagok természeti 
folyamatok által vezérelt anyagi kölcsönhatása gerjesztette bioáram, vagy bioelektromosság, ahol az anyag 
anyag, míg az általa generált elektromosság mintha „anyag feletti” volna – holott a védikus bölcselet 
szerinti alulról negyedik „halmazállapot” (1. szilárd 2. folyékony 3. légnemű…) a durva fizikai 
megjelenések közül a hullámjelenség, vagy váltakozás. Így válik az anyag energiává? Például így. A 
gondolkodó ember agyának oxigéndús vérre, vérhordozta cukorra van szüksége, mint „tüzelőanyagra” és 
kimutatható, hogy intenzív gondolkodás közben megemelkedik a vérnyomás, felgyorsul a vérkeringés és 
fogy a test energiája. Energia raktározódik a „tüzelő”anyagban, majd oxidáció közepette elég, szellemi 
energiává vál(t)va.  
A hivatkozott B.T. szakaszban a bölcsek elméje nyugodt, azaz nem csapongó, pedig az elme sajátossága az 
örökös aktivitás, nyugtalanság. (lásd: e fenti szövegben megnyilvánult „elmerengést” – amikor a szerző 
elméje reng, és/vagy a szerző elmereng? Agya működik, gondolatok ébrednek, de hol az elme s még 
inkább hol a lélek? – Valóban bonyolult ez!)  
És még egy dolog ide keveredik: az ‟ego‟. Bármennyire külön terület mégis ‟elme‟ – ‟lélek‟ – ‟ego‟ s közben 
gondolat nemegyszer lesz szinoním megjelölés. Rokonértelműek, de nem azonosságot jelöl! Tehát az 
biztonsággal kijelenthető, hogy a pongyolaságból összemosott -nagyjelentőségű és fontos- szavak más és 
más valódi tartalommal bírnak, más és más értelmet hordoznak, más és más jelentést/jelentőséget kapnak.   
298

 Az ingerek kívülről áradnak, a vágyak belülről. A külső ingerek az érzékelés által, az értelmen keresztül 
kerülnek értékelésre. Ki hol tart úgy értékel, úgy értelmez. Ki hogy használja értelmét, úgy képes 
ellenőrzése alatt tartani a test állati, ösztönlény természetét. Abszolúthoz közelítő tudással valódi értékén 
kezelhetők az ingerek és a vágyak, relatív síkon a pillanatnyi önérdek szerint, opportunistaként -vélt- 
előnyért nemes céljait is elárulja. A vágyaktól megszabadulni nehéz, szinte lehetetlen, de kevés bajt 
okoznak a lelki törekvőnek ha azok megmaradnak az elme szintjén. Onnan is jó volna kigyomlálni a 
‟nemjó‟ vágyakat, de legártalmasabbak, amikor testi/anyagi megvalósulásra jutnak. Nem ártatlan a ‟nemjó‟ 
gondolat, de a ‟nemjó‟ cselekedet végrehajtása egyenesen bűnös vétek a lél tisztulása ellen. Lelki ember 
megelőzi a bajt, testi ember hogy kijózanodik bűnbocsánatért esdekel - hiába. Fizetni kell mindenért! 
Nemes tettként kezelik a megbocsátást, ami így is van, de a jóvátétel ledolgozása már itt elkerülhetetlen.  
299

 Az érintetlenségre törekvő MINDEN-tudatú belül-, mentálisan különül el. Túlnépesedett világunkban, 
melynek minden részét átszövi a média-, telekommunikáció és az informatika, hiábavaló próbálkozás 
testileg elkülönülni, de szellemileg semmivel nem szükséges azonosulni, ami hátráltat a tisztulásban. 
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… A lelki ember nem vásári komédiás. Inkább félre húzódik. Nem keresi sem a szereplést, sem a 
kihívásokat300… 
… A Kuru mezei csata a MINDEN által elrendezett esemény volt301. Avatár Balarám mégsem 
vett részt benne. Nem azért, mert hisz -Krisna úgyis ott van! - gondolattal, nem testi mivolta 
féltése okán, hanem hogy bemutassa; a béke útja nem az ütközés. Neki ugyan nem volt mitől 
tartania, mégsem volt jelen. Nekünk sem kell mindenben résztvenni. Lehet nemet mondani a 
világi normáknak, trendeknek, divatoknak, szokásoknak, hagyományoknak, elvárásoknak. Még 
csak nem is abbéli félelemből, hogy hátha elcsábulunk. Lehet egyszerűen -Minek a‟!302 - 
hozzáállással. A teremtettség nem azért olyan színes és változatos, hogy mindenkinek, mindent ki 
kell(ene) próbálni. Aki komoly célt tűz(ött) ki, annak bárkája szilárdan legyen ahhoz 
lehorgonyozva. A szabadjára engedett sajka nem csak az áramlatoknak-, de a legkisebb szélnek is 
ki van téve s arra sodródik amerre a körülmények szeszélye tereli. Komoly lelki ember célját 
mindig szem előtt tartva, ha kell hosszabbra engedi-, ha kell szorosabbra húzza a horgonykötelet, 
mert ami nem hajlik, az legtöbbször törik. A tanulás, az értelem művelése, az elme és a test 
tisztogatása elengedhetetlen. Érzelmi alapon nem lehetséges megtalálni a szükséges és elégséges 
mértéket sem tettből, sem pedig tétlenségből. Az érzés, az érzet elcsábít303. 
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 Aki a MINDEN-tudatban igyekszik közelebb jutni a Legfelsőbbhöz, az belül(ről) tisztogat, nem a 
környezetet igyekszik erővel megváltoztatni. Ami nem tetszik a környezetben, azt nem értjük, korlátozott  
tudásunk folytán nincs tudomásunk a lényegről, arról a milliárdnyi lél-ről és a sok-sok Felsőbbségről Akik 
élik, alakítják azt a közeget, amit bírálunk. Mind szabad lény, nem a mi instrukcióinkra-, szimpátiánkra-, 
vagy ellenszenvünkre várnak. Mind éli vágyait, kötöttségeit, a maga sorsát. Aki aktívan bekapcsolódik ebbe 
az örökös küzdelembe az a küzdők- és nem a béke emberének életét éli. 
301 A fegyveres összeütközések sem mentesek az Isteni jóváhagyástól -hisz akkor nem következhetnének 
be- de a Kuru mezei csata különleges esemény volt, Isten Maga is közreműködött benne Avatár Krisna 
személyében. Nem csupán rokonok és szövetségeseik közti hatalmi viszály torkollott az összeütközésbe, 
hanem egy olyan ponthoz ért az emberi történet, amikor véget ért a még emelkedettebb Bronz-kor (az 
Ezüst- és Arany-kort követően) ‟emelkedettebb‟ annyiban, hogy még nyomokban fellelhetők voltak a 
nemesebb hagyományok tudásban, vallásban, társadalmi berendezkedésben, emberi osztályok-, népek-, 
nemzetek kevésbé kevert formájában. Még élt nemzetségi szintű baráti elkötelezettség. Nem csak egyének 
voltak áldozatkészek, de akár egy egész nemzetség, mint pl. az ős jászok családfői. Ez az áldozatkészség 
nyilvánult még meg a sokkal későbbi idők redemptiójában, isz. 1745-ös önmegváltásában, ami máig 
összefűző erő a jászok között. A szolgai sorba jutott jászok és kunok közül a higgadtabb, hajlékonyabb 
jászok kezdeményezték a kollektív nemesség békés, összeütközés nélküli, pénzen történő visszaváltását. 
Hogy mi a közös vonás az önmegváltás és a Kuru mezei csata között? – az ősjász eszmeiség Atyjának Jas-
nak attól az Avatár Balarámtól kapott Bizalmas Tanítása, Aki elkerülte a harcot. A békére tanított, 
még/már a korszakváltáskor is.  
302 A „Minek a‟?” – kérdő-kiszólás elsőre flegma faragatlanságnak tűnhet, de ha bele gondolunk mély 
bölcsesség rejtőzik a paraszti megközelítésben. Legalább gondolkodjunk el, mielőtt beleugrunk valamibe, 
hogy mivégre is az? Kinek s mire kell az a valami? Legyen az társaság, utazás, ruha, étel, testi élvezet, stb. 
Gyorsuló időnkben, a pörgő-, lüktető -mesterségesen (is) gerjesztett- mindennapokban ugyan ki és mikor 
gondol bele mindannak szükségességébe, amit tesz, amit vesz, mit elolvas, mire les?    
303

 A jó érzés elringat, ismétlést kíván. De kinek jó és milyen érzés? Ami a testnek jó, az biztos, hogy a lél-
nek is jó? Persze nehéz annak e világgal együtt élni, aki a lényegi lényt tekinti elsőnek, testi érzetei helyett. 
Ilyen érzésből nem végezhető, hisz a lél-t érezni nem lehet! Testi/anyagi burkát, beleértve az elmét, az 
értelmező képességet, az érzeteket az érzékszervekkel együtt, azokat lehet érezni, sőt; azokkal lehet érezni, 
de az értelem az elmének is felette áll. Az ‟értelem‟ nem puszta okosság, vagy jó/gyors felfogó képesség. 
Lehet valaki -köznapian- akár buta, mégis lehet értelmes. Az ‟értelem‟ képesség a valódi tudás megértésére. 
Akinek sok anyagi típusú ambíciója van, annak sok-sok anyagi típusú tudásra/ismeretre van szüksége, de 
aki nem anyagi eszményekre törekszik, az beéri szellemi/lelki tudással. A hamis tudást, az anyagi illúziót 
értelem nélkül is lehet élni, érezni is lehet, de hát: - Minek a‟? – Azért mert olyan jó? – Ott van a testi 
élvezet, közülük is legkonokabb a nemi vágy keltette késztetés a szexre. Odáig fajult ez az elfogódottság, 
hogy még filozófiai rendszerek is vannak melyek a nemi vágynak tudják be a mindenség létét is, nem hogy 
az emberi élet értelmét. Szexualitással, a nemi élvezettel közelítik meg még a megértést is. A testi örömön 
keresztül keresik Istent és vagy a kielégületlen vágyat találják, vagy a kiégést, vagy az örökös testi bajokat.      
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(75.) 
… Sokakban merül fel a kérdés, hogy -Isten férfi, vagy nő? – Nyílván könnyű belátni; annak 
ellenére, hogy legtöbbször Atya, vagy Úr megjelöléssel kerül megfogalmazásra, Isten/MIN-
DEN/a Legfelsőbb nemtelen! Sem nem ‟férfi‟, sem nem ‟nő‟, miközben ‟férfi‟ is és ‟nő‟ is 
ugyanakkor, ugyanott – azisnemis! (egyidejű azonosság és különbözőség) Földi ember számára 
nincs jelentősége, de nyilvánvaló, hogy más szférákban, más megnyilvánulásokban az általunk 
megszokott megjelenésekhez képest eltérőek is léteznek, pl. az itteni kettősséggel szemben. Mi 
történik, mikor Balarám megadja a „látást” Jas számára? B.T. 385. „…mintha milljom Nap 
ragyogna Legfelsőbb úgy pompázott - sokezer száj kar ék illat mégis egyet formázott…387. látom 
Te vagy kezdet és vég vagy a folyamatosság - Benned felső alsó világ s minden ami köztük 
áll…390. rettenetes fogaid közt látom népünk harcosit - Kuru mező minden hőse lánglobogva 
szétporlik…393. világ sora hanyatlása szólt MINDEN mint Legfelsőbb - érintetlenség óvhatja 
népedet mint jó erőd 394. vagyok a végtelen idő mozgató és pusztító - mind elbuknak kik 
gonoszok s égi létre buzdítók…400. szinte elviselhetetlen mit Magadról mutattál - kérlek ezért 
vedd fel inkább négykarú emberformád…404. univerzális formámig ember bíz fel nem érhet - de 
négykarú alakom is csak híveim reménye…406. Jasra végre béke hullott mint Balarám újra vált - 
visszatért kétkarú teste érthető embert formál…” A misztikát kerülő MINDEN-tudatúak, beérik 
e Bizalmas Tanítással és az abban foglalt ajánlások követésével. Tudatosak Isten felől, nem kell 
látniuk. 
(76.) 
… B.T. 629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják hallani304 - ha Rám irigy s nem 
fegyelmes305 hitében kell tartani…” - hangzik e Bizalmas Tanításban a Legfelsőbb szájából.  

                                                             
304

 Ahogy az anyagi/tárgyi ismeretek kinél-kinél egyéni szintűek, mértékűek és mélységűek, úgy a szellemi 
tudományokhoz való viszony-, az abban való megvalósítottság is sokféle. Nem tekinthető kirekesztőnek az 
a kijelentés, hogy vannak alacsonyabb és magasabb lelki fejlettségű emberek, akikhez még ugyanannak a 
szellemi tudásnak az átadása is más kell legyen. Ha nagyon kiterjesztenénk egy-egy lelki kérdés összevetését 
több különböző tanításban, sok hasonlóságot, sőt ha volna valódi szándék igazi vallásközi tárgyilagosságra 
akár azonosságot is találnánk, ha más árnyalattal is, de erre nincs szükség.  
Akinek gyenge a látása, megfelelő objektívvel (lencsével) javíthat rajta, sajnos ez hitbéli kérdéseknél nem 
működik ilyen egyszerűen, hisz hiába próbál a magasabb igazságtartalmú gondolat objektív(et) 
tárgyilagosságot segítségül nyújtani, a szubjektív elfogultság hatása alatt álló nem tudja hasznát venni, nem 
lát általa másként, vagy jobban. Rendesen -udvarias- elutasító és ha kellően kulturált, elintézi egy; - A Ti 
hitetek szerint. Mi másként gondoljuk. - reakcióval.  
Két tőről kihajtott két szomszédos fatörzs akár össze is fonódhat, mégis két külön lény önálló élettel. Ha 
folytatjuk a hasonlatot; amikor az összefonódott két törzset vihar hajlítgatja, még ha erősíteni is képesek 
esetleg egymást, bizony mindegyik sérül az egymáshozdörzsölődéstől. Régi Keleti példa -ahol honos a 
bambusz- hogy mikor szélben a bambuszerdőben egymáshoz dörzsölődnek a kemény törzsek, olyan hő 
termelődik, hogy a közéjük került száraz bambuszlevél képes lángra lobbanni s leég az erdő. Bizony még 
testvérek összezördülése is okozhat pusztulást nem hogy idegeneké, netán rokonoké (lásd: Kuru mezei 
csata). Idegen hitrendszereket nem célszerű egymáshoz méregetni. Míg emberiség túl nem népesedett, 
állandó letelepedés következtében sok vér egy helyre össze nem szorult, majd mára a mindent átszövő 
szabad információáramlás következtében nem keveredtek más és más nézetek, addig egymástól tisztes 
távolságban szabadon élte mindenki és minden közösség a maga érettségi szintjének megfelelő hitet. 
Mikor a Bizalmas Tanítás elhangzott, már találkoztak a különböző kultúrák, már akkor is figyelni kellett 
arra, hogy ki, kivel, mit miképpen oszt meg. Ez a tapintatosság ma is érvényes - volna.    
305 Aki nem kellően fegyelmezett, az valódi eredményre ne számítson semelyik lelki törekvésben. 
Tanrendszere válogatja, hol mi tekinthető önfegyelmezésnek. Van ahol elég látogatni évi két nagymisét, 
másutt a vasárnapi Isten-tisztelet betartása elvárt, megint másutt a napi-, vagy akár naponta többszöri Isten 
fel fordulás a kívánatos. Néhol van évi nagyböjt, van ahol minden pénteken, megint mások pl. sosem 
esznek húst. Sok-sok életvezetési szabály létezik különböző felekezetekben, ha ezek összhangba kerülnek 
az adott tanítással és híveik azt őszintén követik, akkor helyben vannak. Nem kell senkit „szigorúbb” 
rendre fogni. Embere válogatja kinek mi a természetes és mi a megerőltető, bár tudni nem árt, hogy mi ‟jó‟ 
mi ‟szeszély‟-es és mi az ami ‟nemjó‟. 
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Ez az intelem nem csupán a MINDEN-tudatúak védelmére szól, de az elrendezetten más úton 
járók -különösen a normálisok- előtti titkon tartással, ők sem lesznek összezavarva. A ‟normális‟ 
jelen esetben az általánosan elfogadottat jelenti s e szellemben a Bizalmas Tanítás, vagy a 
MINDEN-tudat is eretnekség. Eretnek, amennyiben a hagyományosnak tekintett általánostól, 
elfogadottól eltérő, azzal ellentétes… 
… A MINDEN-tudat vallja, hogy a hit egyéni, személyes ügy, kinek-kinek viszonya szellemi-, 
vagy bármilyen kérdésben. E hit mindaddig benső dolog amíg külsődleges megnyilvánulása nincs, 
azaz amíg a hit gyakorlója, azt életvitelszerűen felszínre nem engedi. Már az ilyesfajta ‟hitélet‟ sem 
problémamentes ha szembehelyezkedik az elfogadottal. Nem kell most mélyen szántó 
vallásbölcseleti kérdésekre gondolni, elég csak valakinek abban hinnie -függetlenül vallási 
tankövetéstől- hogy pl. a hús fogyasztása kerülendő306. Még abba se menjünk bele, hogy minderre 
állatszeretetből-, erkölcsi megfontolásból-, puszta viszolygásból-, a Föld fenntartható emberi 
használatából-, vagy más egyéni megfontolásból kerül-e sor. Tehát amíg egy ember a húsevés 
kerülendőségében hisz, addig nincs semmi gond. De amint ezt életvitelszerűen-, ráadásul mások 
körében gyakorolja, az bizony eretnekség, a szó minden értelmében307… 
… Ha az eretnek életvitel már megbotránkoztatja az általános környezetet, mi történik, ha az 
‟eretnek‟ nem csak életvitelszerűen adja tanújelét hitének, hanem azt meg is vallja? (ez a lényeges 
különbség a ‟hit‟ és annak /meg-/‟vallás‟/-a/ között!) Innentől a magánügy egyéni-, személyes hit 
közüggyé válik, a köz színterére lép, hisz hangot ad a hívő hitének. E nézet mennél markánsabban 
különbözik az elfogadott hitektől, annál erőteljesebb lesz az ellenállás és a visszahatás (lásd: 
„eretneküldözés”-eket)… 
…(Mind eközben azért szem előtt kell tartani, hogy a „szervezetszerűség a lelki élet halála” - 
Baktisziddanta Szaraszvati Takur308) Kérdés, hogy az intézményes „hit”-nek mennyi köze van az 

                                                             
306 A MINDEN-tudat körüljárása során azért merül fel sokszor a vegetáriánus életvezetés kérdése, mert 
amíg általánosan elfogadott az az erkölcstelenség, hogy élőlénytársak szabadon leölhetők -legyen az vadon 
élő, vagy vízi, de főleg a céltudatosan leölésre tartottak- addig nincs mit beszélni valódi erkölcsről.  
Sajátos helyzete van ugyan néhány népcsoportnak, mint pl. az eszkimóknak, mongol nomádoknak és 
másoknak, de ők sem ok nélkül születtek oda. Azokon a vidékeken, ahol a környezeti viszonyok és az 
életszínvonal megengedi ott semmi nem indokolja a húsfogyasztást. Lelki törekvőknek pedig egyenesen 
kedvezőtlen, mert semmilyen formája nem tartozik a ‟jó‟ kötelékbe! - azon a tudatlan megközelítése kívül, 
hogy - Jó! - mondja a húsevő. A két „jó”-t csak két kis aposztróf különbözteti meg leírva, tartalmilag 
azonban valóban ég és föld a különbség. 
307

 Jelen sorok írója immár (2014.04.) 23. éve vegetáriánus. Felelősen kijelenthető, egyetlen kedvezőtlen 
hatása tapasztalható: a társasági együttélés nehézségei, miközben ez segít a diszkrét elkülönülésben. 
Tökéletesen lehet benne élni, megfelelő egészségben, fizikai és szellemi teljesítőképességgel, bárminemű 
hiánytünet nélkül, jó közérzettel. 
308 „Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur … nagy vaisnava tanító volt. ... 1874. február 6.-án jelent meg 
…Hétéves korában már képes volt memorizálni a Bhagavad Gíta több mint 700 szanszkrit versét és 
ámulatba ejtő magyarázatokat fűzött hozzá. 25 éves korában már nagyhírű tudósa volt a szanszkrit 
nyelvnek, matematikának és asztronómiának. ... 1905-ben édesapja tanácsát követve lelki avatást kért Sríla 
Górakisóra Dász Babadzsitól. Noha mestere írástudatlan volt, mégis messzeföldön híres szentként és 
vaisnava ácsárjaként tisztelték. Sziddhánta Szaraszvati, annak ellenére hogy hatalmas tudós volt, Sríla 
Górakisóra jelenlétében alázatos és odaadó szolgaként viselkedett. Látva magasan képzett tanítványa 
alázatát és szolgálatkészségét Sríla Górakisóra … arra kérte, hogy „az Abszolút Igazság üzenetét hirdesd és 
tégy félre minden más munkát ennek érdekében”. 1918-ban Sziddhánta Szaraszvati az élet lemondott 
rendjébe lépett… A célból, hogy a gaudíja vaisnavizmus tanításait hirdethesse egész Indiában, 
megalapította a Gaudiya Math-ot és annak 64 alapszervezetét országszerte. Iskolájának ő volt az első lelki 
tanítója, aki megengedte lemondott rendben élő prédikátorainak, hogy nyugati ruhát hordjanak és modern 
járműveken járjanak a gyaloglás helyett. ... 1937. január 1-én hagyta el ezt a világot.” - idézet a Vrinda.hu 
oldalról.  
Szokás fölemlegetni Karl Marxot amikor így szólt: „ – Uraim! Tévedés ne essék, én nem vagyok marxista!” 
- vagy azt, hogy állítólag Einstein a halálos ágyán azt mondta: „- Igazuk volt a régi Kínaiaknak: - Ne tégy 
semmit!” - amit pacifisták arra vezetnek vissza, hogy a tudós munkássága nagyban segítette elő a nukleáris 
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eredethez és a valósághoz. Legbiztosabb támpont mindíg a tudás. Mi a tudás? Bővebben lásd a 
B.T.50. szakasz kommentjében, valamint a B.T. 438-441. szakasza szerinti eredeti 
meghatározásban. Avatár Balarám úgy mondja; „…mit elhagyok sötétség” – azaz, amit nem sorol 
a „tudás”309 körébe az mind a sötétség, értsd: tudatlanságba tartozik, hisz a fény-, a világosság 
forrása az biztos, hogy a Legfelsőbb és amit Ő nem tart követendőnek a lelki törekvők számára, 
az a bölcsnek éjszaka310.?... 
(77.) 
…a lél anyagi befedettsége sokrétű -költőien: „milljom-rét” milliónyi rétegű- s minden réteg 
összetett. Lehet javulni egy-egy „rétegen” belül, miközben más „réteg(ek)” vaskosodnak. Lehet 
valaki a lelki tudományok komoly tanulmányozója, magasszintű művelője, amitől egyes rétegek 
erősen fogyatkoznak, de ha közben más területen egyre csak súlyosítja kilátásait (pl.: az illető 
húsevő, kapzsi, hiú, stb.) akkor összességében nem jut felszínre a fejlődés. Van fejlődés, 
miközben valódi megnyilvánulása nincs - azisnemis. .. 
… A „béke”-érzés talán a „flow” azaz „áramlás” kifejezéssel közelíthető meg, amikor is a 
folyamatban elmerült egyén élvezettel végzi az adott tevékenységet és az örömérzettel tölti el. Ez 
némileg egybecseng a Bizalmas Tanítás eszmeiségével, miszerint lelki törekvő legyen mindig 
tevékeny, figyelmét egyhegyűen arra irányítsa amivel ép foglalkozik, ugyanakkor a modern 
pszichológiai flow-tól el is tér annyiban, hogy a „Legyen világos cél!” vezérelvnek bár tudatosnak 
kell lennie, de nem anyagi típusúnak311… 

                                                                                                                                                                                              
energia felszabadítását és annak háborús célra történő fordítását. (Meg kell jegyezni, hogy a védai korban a 
magastudású és -képességű ‟uralkodó‟ meghatározottságú harcosok képesek voltak gondolati úton 
nukleáris láncreakciót elindítani, sőt azt vissza is vonni. A modern tudomány még csak ott tart, hogy óriási 
anyagi ráfordításokkal, sok-sok emberi és anyagi energiával képes a láncreakciót elindítani, de leállítására 
még nem sikerült rájönni. Lásd Csernobil, vagy Fukusima) 
Három kimagasló szellemi ember, három földrész, három világ, három kultúra és három paradoxon. 
Azonban az ellentmondás látszólagos mindhárom esetben. Attól, hogy valaki vallási közösségeket alapít, 
igaza van abban, hogy maga a szervezetszerűség -nem a csoportos lelki gyakorlatok!- kedvezőtlenül hatnak 
a lelki fejlődésre.  
Attól, hogy valaki felállít egy filozófiai rendszert, nem természetszerű, hogy annak követője. A hitelesség 
kérdése felmerülhet ugyan, de sem a szellemi rendszer nem lesz automatikusan értéktelen, sem az azt nem 
követő szélhámos. Tudjuk, hogy az Igazság tőlünk független. Tehát lehet igaz megállapításokat tenni és 
attól eltérően élni, ez nem az igazságot cáfolja csupán az emberi esendőséget, gyarlóságot igazolja. 
Attól, hogy valaki -esetleg- megbánja élete végén abbéli munkásságát amivel nem csak jót, de bajt is 
előidézhet, attól senki nem állhat el a tehetsége, képessége, küldetése, na és késztetése szerinti cselekvéstől. 
Talán ez a „késztetés” ill. a szellemi emberek esetében legerősebb mozgató, a hírnévre törekvő hiúság volt 
mindhármuk „végzete”. Ha a Legfelsőbbnek ellenére lett volna Einstein munkássága, akkor a 
körülmények nem úgy alakulnak, hogy kimunkálhassa a modern fizikát megalapozó tételeit.  
309 Avatár Balarám által „definiált” tudás nem a világi, nem tárgyi tudás (ezért is gondolják sokan, hogy a 
Bizalmas Tanításban említett tudás inkább egyfajta bölcsesség), általa egy villanykörtét sem lehet kicserélni, 
de az anyagi/tárgyi képesség legmagasabb szintje sem léphet a lelki értékek lába nyomába sem. A két 
‟tudás‟ -lelki és anyagi- szinte egymás ellentettje, miként az anyagi megnyilvánulás a lelki világ torz 
tükörképe, úgy a tudásformák is inkább karikatúrái egymásnak, mint hasonmásai. (kettősség is, meg 
azisnemis)    
310 A lelki bölcs oly tanácstalan a normalitásban, miként az anyagi ember porcelánbolti elefánt a lelki 
életben. „Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul!” 
311 Igaz lelki ember nem tűz ki sosem anyagi célokat. Elfogadó, beéri az elrendezések nyújtotta 
adottságokkal s mivel tudja, hogy Istentől semmi nem független, Ő a legpokolibb viszonyokban is benne 
van, ott keresi önmegvalósítását ahol van. Nem állít fel eszményi lakhelyet, eszményi munkahelyet, 
eszményi társat és a többi s azon fáradozik egész életében, hogy azt elérje, megtalálja, nem! Alázattal viseli 
a kifürkészhetetlenségeket és derűs bizalommal teszi dolgát.  
 
A Bizalmas Tanítás úgy mondja, hogy két út vezet a Legfelsőbbhöz: a tudás és az önzetlen-, eredmény-
vágytól mentes cselekvés. A tudás művelése a ‟gondolkodó‟ meghatározottságú néhányak útja, míg a lelki 
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… Avatár Balarám élete és tanítása arra is követendő útmutatás, hogy aki mindent megtehet, 
annak sem kell kipróbálnia-, megtennie mindent. Isten nem csak erőben, szépségben, tudásban, 
hírnévben, gazdagságban, de lemondásban is a legnagyobb. És ez a lemondás nem öncélú 
aszkézist312 jelent, hanem tudatos nemetmondást a „nemjó”(k)-ra és a „szeszély”(ek)-re. 
Szenvtelenség313. Tartózkodás a fokozott érzelmi feszültségű kedélyállapottól, a felkavaró 
izgalomtól, legyen az rokon-, vagy ellenszenv. Bölcsre is zúdulnak az általános emberek között 
élve az élvezeti késztetések314, de tudatos célja felől, ismeretei vannak a valódi tudásról, és azt is 
tudja, hogy elvonulástól a fékevesztett elme önmagában nem jámborul315. Legyél érintetlen316. 

                                                                                                                                                                                              
törekvésben többség az elvárásnélküli, jámbor, anyagi vágy nélküli önzetlenség által tisztul(hat). Az Úr azt 
is kijelenti, hogy a két út egyenértékű. Lásd. B.T.83. 115. és 174.   
312

 Az „aszkézis” szó szerinti jelentése; edzés, gyakorlás. Edzeni, gyakorolni nem csak aktivitásban lehet, a 
vágykésztetéseknek való elégtétel megfékezése magasabb szintű gyakorlat, mint a késztetésnek való 
engedés. Lásd pl. az izometrikus testgyakorlatokat, amikor nincs mozgás, csak feszítés, mégis gyarapszik az 
izomerő.    
313

 A ‟szenv‟ lehet rokon-, vagy ellenszenv. A ‟szenvedély‟ kifejezés gyök szava, ami egyfajta negatív-, vagy 
pozitív -‟szeszély‟-es- érzelmi túlfűtöttség, erős ragaszkodás az önös elképzelésekhez, vagy azok 
végrehajtásához, véghezviteléhez. Az értelmi megfontolások háttérbeszorulása. A szenv elhagyása nagy 
erőlelépés úgy a valódi szeretet megnyilvánításában, mint a lelki fejlődésben.     
314 A valódi ön(én)-tudat nélküli emberekben másként kerülnek fogadtatásra a külső ingerek és a belső 
késztetések. A fejlett lelki törekvő ugyanazt látja, mint a mellette lévő normális ember s mégis máshogy 
reagál rá, más következtetéseket von le, más válaszokat ad. Az érzékszervek azonos információt fognak fel 
és továbbítanak, de a két féle ember értelme, intelligenciája azokat másként dolgozza fel. Mindegyik azt 
látja meg az információban, amit bensője, lelki érettségi szintje szerint diktál. Nem kell nagy- és bonyolult 
dolgokra gondolni, pl. egy csecsemőnek teljesen más gondolatai támadnak, más reakciói vannak egy 
fedetlen női mell láttán, mint egy érett férfinak.    
315 Az elvonulás amilyen áldásos, éppoly veszélyes is. Az általános sokságtól félrevonuló ember ugyan 
mentesül rengeteg általános, normális, anyagi hatástól, -késztetéstől, de ugyanakkor viszonyítási rendszere 
is megváltozik. A normálisok között érzékeli, láthatja fejlődését, míg magányban csak magával szemben 
elfogult, szubjektív értékrendje igazgat. A „kisebb ellenállás felé”-törvény szerint, önkéntelenül is 
engedményeket tesz magának. Bölcs lelki tanító mondta egyszer elvonult, magányos meditációs 
időszakából visszatért tanítványának: - Nagyon rossz társaságba keveredtél! – szólt maró derűvel s igazan.    
316 Az érintetlenség a MINDEN-tudat olyan eszményi lelki állapota, amikor a törekvő számára 
közömbösek az anyagi viszonyok, hatások, eszmények, körülmények. Ez fokozatosan érhető el, az 
Abszolút Igazság elemeinek megismerését követően. Előbb van az ismeret. Tudomást szerezni másról, 
mint ami addig a látókörben volt. Előbb elhinni, hogy az ‟jó‟ de közben nem megfeledkezve a józan 
ítélőképességről és a megkülönböztető képességről. Az értelmes ember képes reális ítéletalkotásra, tud 
különbséget tenni. Sokan hirdetik a; „- Ne ítélj…!” - ajánlást, legtöbbször a várható következményre utaló 
második fordulatával együtt; „- hogy ne ítéltess! - amiben azonnal ott van a dolog relativizálása. Ne azért 
ne ítélj, mert az helytelen, hanem azért hogy viszonzás képpen -a karma törvénye által- magad meg ne 
ítéltess. Egyfajta félelemből. Ne merj véleményt alkotni, ne kritizálj, ne is gondolkozz! Fogadd el ami van. 
Ami az azisnemis törvény szerint helyes, de az érintetlenségi folyamat elején még szükség van az értelem 
finomítására, hogy elkerülhetőek legyenek a kényszerű vargabetűk a lelki fejlődésben. A szellemileg rest, 
amúgy a testi/anyagi vágyaktól/eszményektől még nem független lelki törekvők szükségszerűnek vélik a 
hullámzásokat. Szerintük mindenkinek vannak emelkedő és süllyedő időszakai, akár életei. Véleményük 
szerint akár a poklot is meg kell járni, hogy az így szerzett tapasztalatok következtében a menny felé törjön 
az ember. A MINDEN-tudat elfogadja a hullámzásokat is, érzésekben, életvitelben, de nem gondolja 
üdvösnek, de még szükségszerűnek sem. Igaz, hogy időnk végtelen, de hol marad a jó erkölcs, a bölcs 
belátás, az Abszolút Igazság keresése, -elfogadása? A józan ítélő képességet nem azért kapta az emberi 
létforma, hogy csak olyan esetben használja, ha nem kell attól tartani, hogy ő maga is megítélés alanyává 
válik. Az Abszolúthoz való viszonyítás, ahhoz mért megítélés sosem helytelen! A kevésbé értelmes nem is 
keresi a különbségeket és azt sem, hogy amiben jól érzi magát az ugyan árt, vagy használ? Való igaz, hogy 
nagyon nehéz relatív világunkban az Abszolút értékek szerint élni, bár senki nem mondta sosem, hogy a 
lelki út mentes a nehézségektől. Gondoljunk csak bele, hány életen át fedődött az egyéni lény anyagi burok 
sokaságával. Még az újabb testetöltés előtti emléktörlődések ellenére is nagyon sok gát marad(t).         
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(78.) 
… Az „istenesek”317 valamilyen magasabb személy felé fordulnak, a személytelen úton járók 
elvont szellemi síkokon bolyonganak, míg az „isten-telenek” az anyagra vezetnek vissza minden 
jelenséget, magyarázatot. Így ha ugyanúgy viselkedik is e három főcsoporthoz sorolható három 
ember, nyilvánvalóan mások az eszményeik, motivációik, viszonyuk a körülményekhez. Tehát a 
három személyt azonos hatások érik mégis azokat másként látják, más hatást gyakorol rájuk, 
másként értelmezik, dolgozzák fel és reagálják vissza. Az „istenes” imádatának személye/tárgya 
vonatkozásában értékel, a személytelen hitű a maga-, vagy követett folyamata erkölcsi rendje 
szerint, míg az ateista az aktuális, vagy általánosan elfogadott emberi ismereteknek megfelelő 
pillanatnyi világnézeteknek engedve. Van mindezeken túl egy -nem újkeletű, de- mai „FőIsten” 
melynek hódolói mindhárom körben megtalálhatóak, ők a pénz-imádók. Ez alatt nem csak 
közvetlen pénzmennyiséget kell érteni, hanem mindazokat a javakat, vagy anyagi befolyást amit az 
„istenes” vagy „istentelen” egyházak, közösségek felhalmoztak, birtokolnak. Egyértelműen 
kijelenthető, hogy az ilyen embercsoportok és azok tagjai aligha tekinthetőek valóban lelki 
törekvésűnek, hisz nem kell külön magyarázat ahhoz, hogy a lelki dolgok nem anyagiak318… 
… Így próbálkozik a három csoport, kik valamilyen felsőbbséghez igyekszenek, mások a 
semmiben való feloldódásra, megint mások az „egyszer élünk” szellemiségében. Mindenkire 
ömlenek az anyagi kihívások és késztetések, ami természetesen mindenkit nyugtalanít319. És az 
emberek többsége nem úgy viselkedik, mint a jelen szakaszban felvetett ‟tenger‟ mely függetlenül 
a beléáramló folyók vízhozamától, gyakorlatilag egytömegű… 
… A külső és belső erők a bölcset is érik, de mivel tudatosan él320, kötelességszerűen 
tevékenykedik321,  
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 A MINDEN-tudatúak, olyan „istenes” személyek akik számára Isten EGY, Aki a Legfelsőbb személy, a 
MINDEN, nincs Rajta kívül, vagy Tőle független. A többi „istenes” folyamat jellemzően -ha 
változóságában is, de- egyfajta állandóságként tekint az anyagi világra és azon kívül-, azon felül képzeli 
imádata Istenét, Aki vagy Ami -általános emberi értelemben- csak „jó”. Minden baja, rossz, stb. Tőle 
független, a Vele hadban álló (egyes rendszerek szerint Vele egyenrangú) Gonosz műve. 
318 A MINDEN-tudatú eszményien érintetlen. Érintetlenségében nincsenek rá hatással az anyagi javak, 
viszonyok. Úgy hisz, úgy él, úgy szolgál, hogy tudatában van az elrendezéseknek -még ha át nem is látja- 
Ahogy tesz, akként lesz! - ami érvényes arra is, hogy amilyen módon gondolkodik úgy vonz be anyagi 
körülményeket; társaságot, munkát, javakat, stb. és mindazok minősége hat vissza sorsa szabad alakítására.   
319 A „mindenki” nem az önmegvalósított és érintetlen MINDEN-tudatú bölcs. Ő mindig nyugodt, ami 
nem a tudatlan együgyűség nyugalma, hanem a tudatos, elfogadó, tevékeny és szeretetteljes lét. Kevesen 
vannak, de ahhoz épp elegen, hogy még tartson a remény a jobb lehetőségéről. Mert jobb mindig lehet, 
csak „szemüveget”-, értékrendet kell cserélni. A sokság, az általános, a normálisok értékrendje a 
nézeteltérésekben nyilvánul meg és az anyagi/testi ember esendőségében, gyarlóságában. Amint 
megváltozik a látásmód, minden más lesz. Ugyanazok a hatások más fogadtatásra lelnek az egyénben. 
320 Tudatos létnek az tekinthető, amikor embernek fogalmai vannak a tényleges valóságról. Nem csak arról 
amit nyilvánvalóan látunk, észlelünk, megszoktunk, hanem a mögöttesről is, hisz az általános ember 
biztosan hisz abban amit lát, miközben lehet, hogy az csak látszat. Ma is vannak bőven akiknek lapos a 
Föld, Nap jár a Föld körül/fölött, nem kevés azok száma akik a hat napos teremtésben-, majd a Teremtő 
egy napos megpihenésében hisznek, és így tovább. Ugyanakkor a tudatosság egyáltalán nem tárgyi 
tudáshalmazt jelent, sokkal inkább a folyamatos cselekvések közepette azzal való tisztában létet, hogy mi 
mivel jár, minek milyen -várható- következményei vannak/lesznek és ami történik az nincs ok nélkül. 
Minden történés okozat. Még létünk s a világ léte is okozat. A tudatos létben élő ember az okokra is 
kiterjeszti figyelmét, nem csak az okozatokra, következményekre. Ha magyarázatra kíváncsi, akkor az 
oko(ka)t keresi, sőt annak forrását, lehetőleg Abszolút- s nem relatív vonatkozásban. 
321

 A kötelesség alapterülete az emberlét megélése. Megtudni, megtanulni, elfogadni az emberi létforma 
miben létét, majd annak megfelelően élni, megélni azt. Mindig meg kell tudni különböztetni; mi emberi, mi 
állati? Mi a tudatos, mi akaratlagos és mi ösztönös, tudattalan. Elengedhetetlen a természetes életciklusok 
leélése, megélése – tanuló/gyermek – házas/családos/felnőtt – beérkezett/visszavonuló – öreg/lemon-
dott. Ami kimarad, az hiányzik a végelszámoláskor, pótolni kell. Ezek után következik a betöltött szerepek 
maradéktalan ellátása, a nem kötelesség szerinti dolgok kerülése, az emberi osztály- és korcsoport szerint.     
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szabályozott életvezetést gyakorolva322, ezért nem zavarják meg a mindennapok kihívásai, 
megpróbáltatásai. 
(80.) 
… Az alaptétel változatlanul az, hogy lelki törekvő legyen tisztában azzal, hogy nem ez a test az 
énünk!323 Ésszel sem könnyű ezt felfogni/elfogadni hát még a mindennapi megvalósítások során. 
Hisz a test folyamatosan érez, az ember az érzetekre reagál, a csapongó elme újabb és újabb 
ötletekkel áll elő, miközben a folyton körbe tekintgető mindig a más(é)ra sandít. E teremtettség 
egyik vezérlő FőIstennője Maya, az illúzió irányítója324. Azt is mondják, hogy Ő egyike azoknak a 
Felsőbb Irányítóknak, Aki leghűségesebb szolgálója a MINDEN-nek és legtökéletesebben végzi 
feladatát. Ilyen körülmények között nem könnyű megtéveszthetetlennek lenni325… 
… aki tudatos valódi kilétéről, vágytalan és szenvtelen, a tökéletes békére lel, mely állapotban már 
megtéveszthetetlen, ami nem keverendő a tévedhetetlenséggel! Gondoljunk csak a lél-ekre, 
melyek alázuhanásukat megelőzően a lelki világban tartózkodtak. Ott létezni bizonyosan anyag fe-
letti állapot, mégsem értek olyan tisztultsági szintre, hogy ne kellene nekik itt, ezen anyagi 
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 A szabályozott életvezetés a tudatos lét folyamodványa. Itt is első az ismeret megszerzése, majd annak 
értelmezése, összevetése az egyén valódi kilétével. Ha tisztulni kezdenek a viszonyok legalább szellemi 
síkon, akkor eljön az idő, hogy a lelki törekvő keresni fogja azokat a módokat, amelyek segítenek az anyagi 
befedettség mérséklésében és a testtudat alóli tisztulásban. Akikben nincs sem érdeklődés, sem késztetés az 
Abszolút Igazság elemeinek megismerésére, azoknak is jobb közérzetet képes biztosítani a szabályozott 
élet. Aki nem a külső és belső késztetések fogja, képes fölébe kerülni a ‟szeszély‟-es kihívásoknak, ellenáll a 
‟nemjó‟ kötelék által meghatározott dolgoknak, annak nem reménytelen emberléthez méltó módon élni.   
323 Bárki, ha belegondolna abba, hogy mi lesz azzal a valamivel a halál során/után, ami a testet mozgatja, 
elérne egy pontra, ahol megkérdőjelezné azt a téves felfogást, miszerint az anyagi test generálja azokat a 
jelenségeket, viselkedésformákat, akciókat és reakciókat, amit általánosságban lelkinek neveznek. Aki beéri 
a spontán, véletlen okozókkal, azt nem kell zavarni, de aki megkérdezi, hogy mi a lényege egy élő 
szervezetnek, annak érdemes szót ejteni a lél-ről. 
324 Az illúzió legegyszerűbb érzékeltetője az; - Olyan mint ha…! Ahogy haladunk a szellemi és erkölcsi 
hanyatlás útján, egyre többször tapasztalható, hogy a legtöbb dolog olyan mint ha az volna aminek látszik. 
Emberformájú lények olyanok mint ha emberek volnának, pedig csak ösztöntevékenységet folytató 
alacsonyabb szintű létformák (anyagcserét folytatnak, szaporodnak, védekeznek, alszanak – ugyanúgy mint 
minden állat). Tudományos elméletek olyanok mint ha az igazság volnának, majd mikor megdőlnek, vagy 
újabbak jönnek, akkor megmosolyogni valók. Tárgyi környezetünk -épületek, gépezetek, eszközök- 
olyanok mint ha azok volnának, de leginkább az éppen még megfelelő szinten(re) készülnek, előre 
megtervezett elhasználódási/tönkremeneteli időtartammal, hogy újabb és újabb tárgyiasult látszat valamik 
készülhessenek. Élelmek, olyanok mint ha valódi alapanyagokból volnának, holott egyre több bennük a 
művi, mesterséges, mesterkélt összetevő, olyasmik amik olyanná teszik, mint ha ízletes, tápláló, egészséges, 
gusztusos valamik lennének. Látszat a közjóért tevés, látszat az üdvözítő kultúra, -oktatás, -egészségügy, -
közösségi formák, vallás, politika, de akár  a hazafiság, a család, a szerelem, a barátság, a szülőség, a 
gyermekség és így tovább. Véget nem érő felsorolást lehetne tenni, a lényeg, hogy minden látszat 
viszonyban, -körülményben, -megnyilvánulásban ott munkál Maya Istennő energiája. És nagyon 
szemléletes az a hasonlat, ami úgy szól, hogy párbajkesztyűt dob Maya arcába az, aki szembeszáll e látszat 
világgal, a valódit, a valódi értéket, a valóságot kutatva. (majdnem) Mindig Maya győz! 
325 Tényleg nem könnyű megtéveszthetetlennek lenni. Különösen annak, aki jól érzi magát az illúzióban, 
aki szereti még önmagát is áltatni, becsapni. Ilyenek a hiteltelen viseletek, egyfajta jel-mezek, amik azt a 
látszatot keltik, hogy viselőjük az amit a viselet jelképez. Ilyenek érdemtelen rangok, de a frizura, a smink, a 
hamis testbeszéd, stb. Jól megfigyelhető már a kisgyermekek esetében, hogy tudatosan csapják be előbb 
önmagukat, majd másokat. Azt mondja: - Nem félek! - miközben reszket. - Meg tudom csinálni! - mikor 
jól tudja, hogy képtelen rá és ez nem kishitűség, vagy önbizalom hiánya, hanem önámítás. Felnőttek is 
szeretik előbb környezetükkel elhitetni alkalmasságukat, rátermettségüket s amint gyarapszik a 
helybenhagyó megerősítés, úgy maguk is elhiszik, amit korábban még csak hazudtak.  
A ‟mantra‟ egyszerűen fogalmazva (szó)ismétlés. A hiteles és hiteles személytől/helyről kapott mantra 
önmagában tökéletes, tehát úgy is és akkor is hat, ha abban ismétlője nem hisz. Hasonlóan működik az 
önámítás/ferdítés/hamisság/hazugság addig történő ismétlése, míg úgy az ismétlő, mint a hallgató el is 
hiszi azt, ami nem az. Maya mosolyog.   
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megnyilvánulásban testet ölteni.326 Megtéveszti Őket a megnyilvánulásokban észlelt gazdag 
változékonyság és az a tévképzet, hogy Ők is lehetnek Istenek327. Tudják Ők, hogy semmiben 
nem különböznek Istentől, de mivel Őbenne és lelki szférájában tartózkodnak, nem érzékelik a 
mennyiségi különbséget328. Pedig ahogy Isten végtelenül nagy, úgy minden egyes lél végtelenül 
parányi!329 Úgy vannak mint a kisgyermek, aki tökéletesen tisztában van emberségével, csak azt 
nem fogja fel, hogy Ő még kicsi. Sajnos azonban míg a kisgyermek felnő, addig a lél örökre 
parányi marad Istenhez képest. Parányi, de örök, teljes tudású és örökké boldog lehet, ha elengedi 
uralmi vágyát. Számára is -mint itt a lelki törekvésben kezdőknek- első teendő megtanulni a 
legfontosabbat: Isten/a MINDEN/a Legfelsőbb EGY! Belőle nincs több! Szinte végtelen 
„segédeinek” száma, Akik teremtik, mozgatják, irányítják a világokat, az azokban zajló 
elrendezések megnyilvánulásait, de legyenek bármilyen nagyhatalmúak is, Istenhez fel sosem 
érnek!... 
… a sokféle „istenes” hívő igazából a „segédekkel” áll kapcsolatban330 (ha nem Maya Istennő al-
kotta illúziókkal?!) Be kell látni, hogy azok a lél-ek sem tévedhetetlenek, akik a lelki világ un. 
külsőbb szféráiban tartózkodtak(nak). Abból a térből elkerülhetetlen valamely megnyilvánulásba 
való zuhanás. (‟zuhanás‟-t, értsd: a lelkinél alacsonyabb szintű, -rendű, alantasabb létezésbe 
kerülés). Ugyan Avatár Balarám e Bizalmas Tanítás során számtalanszor és több vonatkozásban 
kecsegtet újabb születés elkerülhetőségével, de ez szinte minden esetben annyit jelent, hogy a lél 
számára a következő inkarnáció/testetöltés nem ebben331 a megnyilvánulásban lesz. (nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy az ‟inkarnáció‟332 = testetöltés -itt- anyagi létformában, nem 
keverendő az ‟avatár‟ = Isten Maga, Aki alászáll anyagi megjelenési formában - állapottal !!!)… 

                                                             
326 A ‟megtéveszthetetlen‟ és a ‟tévedhetetlen‟ közötti itteni különbség, hogy azok akiket nem tévesztenek 
meg az evilági történések és mindennek valós összetevőjét értékelik, azok képesek elkerülni a 
szubjektivitást, de a tévedés lehetőségét mégsem kerülhetik el. Mondják: - „Tévedni emberi dolog!” - s 
amíg emberi meggyőződésben vagyunk, emberi mivoltunkhoz mérve, relatív igazságok mentén ítélünk, 
addig a tévedés esélye mindig megmarad.    
327 Ha nem is a Legfelsőbbé (Ő EGY és örök), de bárki válhat „istenné” csak nem itt és nem most, ebbéli 
életében! Magas lelki megvalósítási szintre jutva, azaz teljesen megtisztulva az anyagi kötődésektől és -
kötöttségektől, következő megtestesülése során az érdemes lél kaphat olyan pozíciót, „testet” ami „Isteni”. 
Aki az Isteni képességekkel kacérkodik, az sose feledkezzen meg arról, hogy Ő a lemondásban is a 
legnagyobb! Tehát nem elég szépnek, erősnek, tudónak, gazdagnak, híresnek lenni a lemondás alázatát is 
birtokolni kell(ene) – ami szinte ellent mond az előző öt fenségnek. A szép beképzelt, az erős öntelt, a 
tudó rátarti, a gazdag önelégült, a híres hiú és még számtalan negatív jelzővel illethetők, csak alázatossággal 
nem, lemondásuk pedig addig tart, amíg vélt nagyságukat fokozni, vagy fenntartani képesek általa. 
328 Az anyagi megnyilvánulásba került lél-ek is a MINDEN-ben vannak, mint az egész átmeneti ezen 
létezés, de itt hamis én(ön)tudati alapon, az anyagi kötőerők hálójába- és az anyagi/testi befedettség alá 
kerülve csak kényszerpályán mozoghatnak s „isteniségük‟ is inkább filozofikus vágy, mint valós esély. 
329 A MINDEN az által van egyensúlyban, hogy az Ő végtelen Nagyságán belül végtelen sok lél paránya 
aktivitása valósítja meg az Ő gondolatait, kedvteléseit. Ő Önmagában teljes, örök s mozdulatlan, míg 
ugyancsak örök szerves parányai mindig mozgékonyak. 
330

 Az olyan Isten(ség), amely bármi hiánnyal bír(na) természetszerüleg korlátozott hatókörű Felsőbbség. A 
MINDEN minden, hiánytalan és Önmagában teljes. Ő a Legfőbb Jó, a Legfőbb Gonosz. Ő a Teremtő s 
Ő a Pusztító. Ő a Legfelsőbb Személy, Aki a Személytelen kisugárzás Forrása. Minden Őbelőlle árad ki s 
Belé zuhan vissza. Minden Őbenne zajlik. Az egyetlen Aki képes Őt felülmúlni, az Őnmaga. Mindenek- és 
minden Okának ForrásOka. Ő a Legfőbb AzisNemis. 
331 Megnyilvánulások, értsd: Teremtések folyamatosan történnek a MINDEN-ben, miként azokkal 
párhuzamosan a MINDEN-en belül másutt folytonosan kezdődnek Megnemnyilvánulások értsd: 
pusztulások, megsemmisülések is. Az általunk lakott világ egy a végtelen sok megnyilvánulásból, aminek 
kezdete volt s vége is lesz. Ahogy volt „Nagy Durr” úgy lesz „Nagy Nyekk” is. Nincs ez másként, mint pl. 
az emberi szervezetben folyamatosan születő, növekvő, állandósuló, majd megöregedő s elpusztuló sejtek 
az ember fogantatásától, a lél testelhagyásáig. 
332 Az „inkarnáció” kifejezést, mint testet-öltést, rendszerint az ember kapcsán, annak hús-vér formában 
való megtestesülésére használják, de értelemszerűen minden élő -sőt az élettelen is- egy-egy lél köré épül.  
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… A MINDEN-tudat realista. Nem gondolja, hogy némi lelki törekvés, vagy holmi „bűntelen-
ség” hétköznapi értelemben vett „szent” élet önmagában biztosítja a vágytalanságot, a szenvtelen-
séget, vagy a belső békét. Küzdelmes, ugyanakkor felemelő ez az út, amit a tudatosan építgetett 
érintetlenséggel akár gondtalannak is lehetne mondani, és megsegít a megtéveszthetetlenség 
elérésében. 
(82.) 
… Álljunk meg egy időre a sok szellemi iskolában ismételt hármasságnál; a test – lélek – szellem 
fölvetésnél, kapcsolatrendszernél. Jelen kommentároknak nem célja vallásbölcseleti elemzés alá 
vetni valamennyi létező szellemi irányzatot, de hogy a MINDEN-tudat szempontjából egyértelmű 
lehessen a megfogalmazás, szükségesnek látszik az említett hármas(ság) értelmezése. A test, mint 
átmeneti anyaghalmaz talán nem szorul külön „megfejtésre” bár izgalmas probléma, hogy meddig 
tart egy test? Hol van fizikai határa, mi van azon túl és képes-e hatni, s ha igen milyen módon? És 
a test hat, vagy annak valami nemanyagi velejárója, járuléka? Mindegyik talány333. A védikus (értsd: 
tudás alapú) bölcselet két részre osztja a fizikai megnyilvánulásokat; durvákra és finomakra. 
Durvák az anyagi megnyilvánulások halmazállapotai, amit költőien föld-víz-levegő-tűz-éter 
neveken szokás megjelölni. Ezek ténylegesen a szilárd-folyékony-légnemű-rezgés-tér elemek, 
amiből az első három úgy ahogy jól megfogható, de a rezgés, mint hullámjelenség (a kozmikus 
sugárzástól, a Nap-energián át, a különböző frekvenciatartományú fény-hő-hang éltető és/vagy 
halálos fajtákig) már nehézségekbe ütközik. Az „éteri” tér pedig már inkább fogalmi kategória, 
hisz gyakorlatilag semmi, meg minden (azisnemis) mert itt is van, de ki nem mutatható és az 
anyagi világon túli tér334 is ugyanaz a -még mindig- ‟durva‟ forma. A ‟finom‟ csoportba soroltak az 
érzék-értelem-hamis én(önazonosság)tudat. Az elsővel úgy ahogy a fizika tud foglalkozni, a 
másodikkal inkább a pszichológia, míg a harmadikkal csak a filozófia, ha képes kezdeni valamit. 
Mindezekhez képest hol a ‟test‟, vagy melyekből épül fel a test? Ha esetleg közös nevezőre jutunk 
e kérdésben, következhet a ‟lélek‟ amit biztos, hogy mindenki test- és/vagy anyag felettiként 
képzel. Ha „Ő” (személy esetén) vagy „AZ” (nemszemély esetén, bár akkor mi?) biztosan nem 
anyagi, akkor hogy kerül- és hogy van az anyagi világban, annak anyagi alkotóelemeiben, testi 
megnyilvánulásokban?335 Az un. modern tudomány lélekről nem beszél, de számon tart lelki jelen-
ségeket, amelyeket az anyagi kölcsönhatások következményeként értelmez. A vallásos tantételek 
legtöbbször valami láthatatlan, légies, szárnyaló „angyal(ka)ként” képzelik el (vagy akár ember-
méretű szellem-lényként), ami különböző irányzatokban, különböző időpontban kerül kapcsolat-
ba a testtel, hol csak emberre korlátozottan, hol kiterjesztve több élőlényre is. (És hányszor 
beszélünk gépek-, szerkezetek „lelkéről” amikor nem értjük azok akár rendes-, vagy rend-ellenes 
működését, „viselkedését”? Milyen hamar „megszemélyesítünk” személyként kezelve, amúgy 
lélektelen konstrukciókat. De ugyanolyan magabiztossággal mondjuk egy harmonikusnak vélt 

                                                                                                                                                                                              
Érdemes azonban megfigyelni -a talán szándékolatlan, tudattalan- szóhasználatot; a „lélek testet ölt” nem a 
test „lelkesül” meg (utólag!), nem a lél(-ek) száll le/be a testbe, hanem mindig fordítva, az anyagfeletti 
burkolózik az anyagba.  
Minden létezés elsődleges fázisa a közép létrejötte (ami nem fizikai-, nem geometriai hely) A „közép” vagy 
maga egy lél, vagy egy lél személytelen kisugárzása, mint személytelen energia. Amint e lél anyag-tudatúvá 
válik (a Legfelsőbb elrendezéséből való feledés okán), anyagi jellegű értelemre tesz szert, amihez érzékek 
kapcsolódnak, hogy legyen mit érezni és értelmezni.  A „közép” köré „lassul” a durva anyagi 
megnyilvánulás (tér /ami lelki/ → mozgás /ami a lél örök sajátja, váltakozások okozója/ → légnemű /ami 
az anyagként már elfogadott gáz szerű állapot/ → folyékony /a lassulás és/vagy lehűlés okán a légnemű 
kicsapódik a térben/ → szilárd /ami egyre lomhább állapota a halmaznak/ )   
333 A fizikai test hatóköre és e hatókör működésének tanulmányozása közelebb áll a misztika témaköréhez, 
amilyen ambíciói a MINDEN-tudatnak nincsenek. Ez nem jelenti azt, hogy MINDEN-tudatú ember ne 
foglalkozhatna misztikus kérdésekkel, de elsődleges érdeklődési köre nem az. 
334

 A MINDEN-t olyan lelki tér határozza meg, amelyben a megnyilvánulások során anyag jellegű 
jelenségek és elemek jönnek létre, de a teljes megnyilvánulás és az abban létrejövő és átmenetileg fennálló 
mindenségeket mind áthatja a lelki tér - itt, mint durva fizikai forma.  
335

 Lásd: 332.-es lábjegyzet. 
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alkotásról, hogy lelke van!) És hol a ‟szellem‟? Talán nem leegyszerűsítés, hogy a továbbiakban a 
testet olyan anyaghalmazként kezeljük, aminek kisugárzása révén fizikai határán túli kiterjedése is 
van (kinek mekkora!) léleknek a ‟lél‟ megnevezésű lényegi lényt (Aki élettelen dolgokban is „lény” 
csak bekorlátozva!) szellemnek, pedig a lél által kisugárzott energiát-, hatást tekintjük, benne a lél 
gondolat(iság)át, valamint a MINDEN Mindáthatókénti működését336. Míg a test agya 
segítségével gondolkodik, addig a lél -mint nem anyagi- önmagától. Mindezen vázlat értelmi 
oldalról próbált megközelíteni egy kapcsolatredszert, miközben cselekvés-, tevékenység által, 
annak következményeiként is eljuthatunk ugyanoda337, bár kimondott szavak, vagy körülírt 
fogalmak nélkül. Nem tudjuk, de érezzük. Nemes cselekedeteknek „lelki” következményei (is) 
lesznek. Aki alkalmas az elvont gondolatra, annak az értelem az útja, aki nemképes, annak a 
nemes cselekedetek, melyek eredményeként tisztul. Nem tudja mi történik, de felsejlik bensőjéből 
az Isteni lél szelleme (gondolata, tudása) ha igaz utat követ338!... 
… Az isteni ember = értelem + érzelem339… 
(83.) 
… Hogyan gyakorolhat lelki életet mai ‟uralkodó‟ ‟nyerészkedő‟ ‟élvezkedő‟? A MINDEN-tudat 
szerint úgy hogy ki-ki megkeresi az ő kötelességét (munkában, családban, életvitelben, értékrend-
ben), azt végzi és legalább azokat az -ugyan kerékbe tört- erkölcsi szabályokat340 betartja, amit hite 
szerint követnie kell. Ha nem is tud róla, de következő életében érdeme szerinti kedvezőbb 
helyzetbe fog születni341. Egy jó ‟élvezkedő‟ ‟nyerészkedő‟ létbe kerülhet, egy jó ‟nyerészkedő‟ 

                                                             
336 Mikor elhangzik egy fizikai megnyilvánulással kapcsolatban (tárgy, eszköz, képi-, vagy hangi alkotás, 
stb.) hogy jó-, vagy épp nemjó sugárzása van, akkor egészen pontos a jelző. A fizikai megnyilvánulásban 
megnyilvánuló lél-központú alkotóelemek, vagy az Ő kisugárzásuk által, a személytelen energia keltette 
váltakozás anyagi kötőerőinek aránya (‟jó‟ – ‟szeszély‟ – ‟nemjó‟) mutatja meg annak a valaminek a 
minőségét. 
337 B.T.83. „…kettős út van tett vagy tudás művelés - gondolkodó tudás útján más önzetlen jön felém…” 
B.T.171. „…egyaránt jó tartózkodás éppen úgy - mint önzetlen cselekedet mégis tett a jobbik út…” 
B.T.173. „…van ki mást lát elemzésben s mást tettben mi önzetlen - pedig egyik hű vándora két 
eredményt érhet el 174. ki a tudás útját járja ki cselekszik vágy nélkül - ki e kettőt egynek látja bölcs az meg 
már nem szédül…” 
338 A lél, mindenek lényegi lénye, anyagi burka és annak -testi, szellemi- gyarlóságainak a fogságában van. 
Amint akár csak komoly szándék felmerül egy emberben a tisztulásra, pláne ha azért tesz is, akkor az Isteni 
lél képes felszínre jutó hatást kiváltani. Tökéletessége kisugárzik, „átsurran” a milljomrét ólomköntös tér 
részein. Az ólom képes megfékezni sok veszélyes sugárzást, de a fizikai halmazállapotok tér alkotóeleme 
lelki, ahol a lelki hatások képesek átszivárogni. 
339 Lásd: BBB – „Jász Úr és Tündér” című meséjét, mely „költői” cím tartalmilag = Értelem és Érzelem. 
Ahogy a Legfelsőbb AzisNemis, úgy minden létező lényegi lénye is -többek között- értelem is és érzelem 
is egy időben. Ki melyik által meghatározott, ki melyiket táplálja, az lesz a domináns, de a lél nem tesz 
köztük különbséget.     
340

 A legtöbb követendőnek előírt, közösségileg elvárt -vallási, társadalmi- erkölcsi norma minőségben nem 
azonos az Abszolúttal! Hely-idő-körülmény szerint azonban a mindenkori norma betartása a normalitás. A 
nemnormálisokat a normálisok „megbélyegzik” legjobb esetben megmosolyogják, erősebb kritika a 
kinevetés, kigúnyolás, amit követhet kiközösítés, megalázás, súlyos esetben bezárásuk bolondok házába, 
végső esetben fizikai megsemmisítésük. Lásd; Mani sanyargattatásait, vagy Jézus példáját, aki jobbára az 
Abszolútot hirdette s a normálisok -koruk normáit követők- megfeszíttették. Hiába azonban a legdurvább 
anyagi beavatkozás, a lelki érték -minőségének és mértékének megfelelően- fennmarad.    
341 Azon tanrendszerek között sincs egyetértés az újabb születés várható mibenléte felől, amelyek vallják az 
életfolyamatos-, több élet elvét, azaz hogy aki egyszer megszületik, annak már sok előző élete volt és 
várhatóan még sok következő élete lesz. Kérdés: - Hol? - Milyen testben? – Mindkét vonatkozásban 
fontos meghatározó az egyéni vágy.  
Egyszerűség kedvéért most maradva az emberi létformánál, ember döntően a teste elhagyásakori utolsó 
gondolat szellemében testesül újra, de az addigra kialakított anyagi/testi/szellemi kötődései és kötöttségei 
is komoly befolyásolók. Mindehhez társulnak még az elrendezések, aminek okát talán a legnehezebb 
megfejteni, ha egyáltalán értelmes az ilyen irányú törekvés.  
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‟uralkodó‟ lehet és egy jó ‟uralkodó‟ ‟gondolkodó‟ sorra juthat, ahol megtanulhatja, gyakorolhatja, 
megélheti a valódi tudást342. Rendesen a többség útja a cselekvés, de az legyen önzetlen. 

                                                                                                                                                                                              
A kötődés az egyén ragaszkodása, míg a kötöttség az addig élt élet(ek) okozta meghatározottságok 
együttese. Az elrendezettség -a mikénti- és helybéli újraszületés szempontjából- sok-sok korábbi élet 
vissz(a)hatásai szerint és az addigi társulások tagjainak vágya következtében alakul.  
Lehetnek több élet alatt rejtve maradó hatások, amelyek egyszer csak felszínre jutnak. Pl. bizonyos rasszba 
tartozó ember több életen át előző rasszbéli cselekedeteinek következményét kapja vissza más 
rasszbéliként, majd újra a korábbi rasszban ölt testet. De épp így nemzetségi hovatartozás is hullámozhat. 
Néhány élet adott nemzetségben, majd felbukkanás egy korábbi vér(vonal) szülötteként.   
Lehetnek olyan elrendezést befolyásoló körülmények, amikor rokonok, barátok olyan erősen kötődnek az 
egyénhez, hogy annak újabb születésére is hatást gyakorol az ő vágyuk. Visszatartják, visszahúzzák. 
Emberünk menne máshova, törlesztene-, vagy élne meg más sorsokat, de visszatartják a szeretőn 
ragaszkodók. Az elrendezések ilyettén alakulásában az a legnagyobb paradoxon, amikor a visszahúzott újra 
oda kerül ahol megkötői éltek, miközben mindazok -maguk sorsa okán- máshol öltenek testet. 
Ki milyen mértékben merevedett meg egy testi meghatározottságban, olyan valószínűséggel fog újra oda, 
vagy több szempontból hasonló földrajzi helyre-, kultúrkörbe születni. Jól megfigyelhető, hogy egy adott 
kultúrkörbe tartozók közül vannak akiknek teljesen természetes mindaz amit élnek, másoknak meg mintha 
tanulni kéne a hovatartozást.  
Ugyancsak áldásos az olyan létbe jutás, ami a hely-idő-körülmény szerint problémamentessé teszi az egyén 
felcseperedését, majd krisztusi-korában (33. éve táján) minden nehézség nélkül térhet saját útjára, nem 
kötik meg az addig élt évtizedek kulturális béklyói. Mások számára meg szinte leküzdhetetlen 
kényszerzubbony, pl. a megélt „vallásosság” ami alig engedi attól elszakadni, hogy önmaga lelki evolúciós 
ösvényén haladhasson tovább.   
Érdekes mindebben adott kultúrkör változásának következménye. Generációról-generációra idomuló 
embercsoport (szándékosan nem nemzetségnek, még csak nemzettársaknak sem nevezett emberek 
együttese!) korábban abban élt mai tagja, előáll olyan egyedi sajátosságokkal, fixa ideákkal, amit a 
megváltozott csoport értetlenül fogad, mert eleik már rég elhagyták azokat. Az ilyen hozományú egyének 
muníciója, amiből táplálkoznak az ősemlékezet, ami valós alapokon nyugszik, hordozója az örök életű 
lényegi lény, a lél. 
Azonban bármilyen izgalmas is volna ilyen viszonyok kutatása, a MINDEN-tudat nem terjeszti ki 
érdeklődését e misztikumba hajló elmélkedésekre. Ennek oka: - Minek a‟?! - igaz lelki törekvőnek nincs rá 
szüksége. 
342 Mivégre a valódi tudás gyakorlása? Mivel az Isteni elrendezések következtében, amikor egy lél az anyagi 
megnyilvánulásba kerül első fedőrétegként a valódi kilétéről való tudatosság elfelejtését kapja, ennek 
visszaszerzése az egyik legfőbb teendő. Először tudást szerezni a lél-ről, mint létező valóságról, majd a 
gondolkodó ember által a lél-ről való -bővebb- tudakozódás, azután ennek a tudásnak átültetése a 
mindennapokba s végül e tudatosságnak a megélése. ‟Uralkodó‟ – ‟nyerészkedő‟ – ‟élvezkedő‟ is tudomást 
szerezhet a lél-ről (nemegyszer szerez is!) de ‟gondolkodó‟-i jellegük szegényessége-, vagy annak teljes 
hiánya folytán még az információ sem érinti meg őket, nem hogy érdeklődésük tárgya lehetne. 
Sokszor vetődik fel a különböző szellemi érdeklődésű emberekben a ‟fejlődés‟ kérdése. Vitára is ad bőven 
alkalmat. A MINDEN-tudat a vitába be nem kapcsolódva, úgy tudja, hogy a fejlődés a megnyilvánulás 
alap sajátosságát képező örökös változás következtében elkerülhetetlen. Van azonban egy fontos 
körülmény; a fejlődés előjeles fogalmi kör. A fejlődés lehet pozitív vagy negatív, előre mozgató vagy 
visszahúzó, Isten felé vivő, vagy Tőle elsodró. A legáltalánosabb emberi kötelék a ‟szeszély‟ is állandó 
haladásról szól ‟jó‟ vagy ‟nemjó‟ felé, -irányba.  
Az anyagi megnyilvánulás a MINDEN-en belüli lelki közegben történő „materializálódás” változás, 
fejlődés, a lelkihez viszonyítva vissza! Magasabb felől az alacsonyabb felé történő változás. (Ez a 
„materializálódás” messze nem az emberi megtestesülésre vonatkozik, hanem a teljes anyagvilág 
létrejöttére). Tehát kezdetben vala, a létrejövésben megnyilvánuló hanyatlás. Mikor a megnyilvánulás -örök 
változásában- „állandósul” kb. olyanná válik amit a természettudomány leír, akkor azon az állapoton belül 
folyó történések egy része a megnyilvánulás fennállása érdekében zajlik, másrészük annak megsemmisülése 
felé visz. Félretéve a világmindenség mikéntjének megfejtésére irányuló kísérletet, szemlélődésünket 
leszűkítve az emberi létformára, még mindig -szinte- megfejthetetlen területre érünk, de a ‟fejlődés‟ 
tárgykörében talán érdeklődésre adhat okot.  
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(84.) 
…a puszta tétlenség több veszélyt hordoz magában, mint a jámbor cselekvés. Legbiztonságosabb 
természetesen a kötelességszerű lét343, amikor az ember megtalált „küldetése” szerint él. A 

                                                                                                                                                                                              
- Hogyan fejlődik az ember? - Biológiailag úgy, ahogy minden élő; a hímivarsejtbe került -világutazó- lél 
elválva az Apa-lénytől bejut a női petesejtbe, mely egyesüléstől elindul egy sejtosztódási folyamat, ami az 
adott létforma önálló „világra-jöttével” válik el az Anya-lénytől. Ezt tekintik a megszületésnek, majd 
további felépülés -köznyelvileg is fejlődés minden anyagi/testi értelemben- majd „kifejlődve” egyfajta 
állandósulás és azt követi a virulens sejtek „születésének” csökkenése, miközben a sejtelhalás kezd 
fokozódni. Az egyéni ember lényegi lénye egy LÉL, Aki áthatja az egész személyt s Neki, mint 
KisIstennek vannak alárendelve a testet alkotó valamennyi létforma (sejt, molekula, szerv) lényegét alkotó 
lél-ek. Sejtosztódáskor, amikor egy sejtből kettő-, majd több lesz minden egyes sejt annak lényege, lél-je 
köré épül. - Honnan a sok újabb és újabb lél? - A környezetből; alapvetően a Nap-ból, Aki minden itteni 
lél forrása. Jönnek közvetlenül a sugárzások hullámain, de az anyagcsere során beépülő szerves és 
szervetlen vegyületek elemi részecskéinek lényegalkotó lél-jein keresztül is. Ezért sem mindegy, hogy 
testünket miből-, hol- és hogyan építjük! És ezért van, hogy a KisIsten LÉL által áthatott test sejtjei 
képesek az un. klónozás folyamatában ivartalanul is hasonmás sejtszaporulatot kiváltani. Az „Istenkedő” 
ember így surran(t) be a MINDEN Teremtő Laboratóriumába, amit a szabad akarat következtében 
megtehet – bár senki nem bíztatja rá, csupán saját önteltsége, emberi gyarlósága és a valódi Isten előtti 
meghódolás mellőzése. A fogantatással elindul egy fejlődés, majd az állandósult állapot „csúcspontjától” 
egy visszafejlődés. Ember esetében az anyagi/testi fejlődés első szakaszában az együtt jár az anyagi típusú 
ismeret/tudás gyarapodásával. Ez által fokozódik a lényegi lény beburkolódzása, belebonyolódása a 
testtudatba. Egyénfüggő, hogy kinek hogy halad együtt testi és szellemi felépülése és mikor kezdődik 
egyik-, vagy másik terület hanyatlása.  
Mind eközben a lél változatlan! Míg az ember gondot nem fordít rá, addig a lél szinte passzívan figyeli s 
szenvedi el a történéseket. Az un. ösztönlény-tevékenység (anyagcsere-védekezés-fajfenntartás-pihenés) 
egészen addig -akár a vegetatív „benne rejlő Mindátható által elrendezetten önműködő” idegi működések 
mintájára- zajlik, míg a tudatosság be nem kerül a képbe. Ez a fajta tudatosság nem azt jelenti, hogy 
emberünk tisztában van késztetéseivel, cselekedeteinek következményeivel, csupán közelít meghatározó 
emberi csoportbatartozásában az ‟élvezkedő‟ és/vagy ‟nyerészkedő‟ és/vagy ‟uralkodó‟ és/vagy 
‟gondolkodó‟ jellegek felé. 
E fejlődési folyamat sem lineáris – sőt, ugyancsak kacskaringós és önellentmondásos. Van, hogy egy ember 
magas szintű szellemi eszményt tűz maga elé, időnként gyakorolja is, miközben nemritkán állati 
viselkedéseket folytat. Egy tipikus azisnemis. Szellemi fejlődési úton, anyagi kötelékeket vesz magára, 
amitől anyagi/testi szempontból akár fejlődik is, de ettől lelki értelemben visszafejlődik! Egyidejű 
azonosság és különbözőség.  
Mivel a lelki értékek örök-, Abszolút meghatározottságúak, azokból megszerzett bármíly parány is 
hozzáadódik az addig megszerzettekhez – életről életre is! Az anyagi típusú értékek is összeadódnak egy 
életen belül, ami által zajlik az anyagi fejlődés, de a halállal -gyakorlatilag- minden megsemmisül. Ami 
anyagi, az a változásnak kitéve nem örök. Pl. a biológiailag fejlődő egyén egy ideig egyre nagyobb-, erősebb 
lesz, majd megállapodik és elkezd sorvadni, gyengülni. Szellemi tudásban is hasonló a helyzet, de ott két 
jelleg mentén történik a változás; tárgyi tudás és lelki tudás. A tárgyi tudás kisgyermek korban rohamosan 
gyarapszik, majd lassul, öreg korban már nem ritka a felejtés, a logikai elnehezedés. A lelki tudás 
kisgyermek korban tökéletesen tudattalan, annyi amennyit hoz előző életeiből, majd érdeklődési körének 
megfelelően, emberi osztálybeli meghatározottsága okán kinyílik, gyarapszik, fejlődik – szerencsés esetben 
egészen a halál beálltáig, sőt annak Abszolút részeit tovább is viszi. Ezért lehet valakinek természetes egy a 
kultúrkörében -akár- ismeretlen lelki folyamatban való elmélyedés. 
A ‟fejlődés‟ további vetületeiről bőven esik majd még szó a B.T. hátra lévő 557 szakasza ürügyén.        
343 A kötelességszerű lét egyszerű is, ugyanakkor nagyon összetett. Egyszerű mert kinek-kinek „csak” 
osztálybeliségének és életkorcsoportjának megfelelő cselekedeteket kell(ene) gyakorolni szeretetteljesen. 
Összetett pedig azért, mert senki nem tartozik tiszta osztálymeghatározottságba, azaz kevert s így azonos 
kihívások esetén más és más az üdvös válasz. Pl. amire egy ‟élvezkedő‟ nyugodtan igent mondhat, az egy 
‟gondolkodó‟-nak akár nemkívánatos. Vagy amit egy ‟nyerészkedő‟ helyesen tesz, azt nem teheti meg egy 
‟uralkodó‟ és hosszasan lehetne példálózni, kifejteni. Másik nehézség az életkorcsoport szerinti csoport-
minták összekeveredése. A szeretetteljes megközelítés pedig értelmezhetetlen a tömegemberek számára. 
Elvárások nélkül? Örökkön csak adni? Részrehajlás nélkül? Alkalmazhatatlan fogalmak és idegen eszmény. 
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‟küldetés‟ alatt nem kell világfelforgató, emberiség-, vagy nemzetmentő hőstettekre gondolni 
„csak” megfelelni az osztálybéli (gondolkodó–uralkodó–nyerészkedő–élvezkedő) 
meghatározottság és az életkorcsoport szerinti (tanuló–családos – visszavonult–lemondott) 
helyzet adta kihívásoknak344. Keresni mindenben a ‟jó‟-t, kerülni ‟szeszély‟-t s főleg a ‟nemjó‟-t! 
Tenni kell, ahogy a Legfelsőbb -példamutatóan- örökkön cselekszik. (Isten Teremtő aspektusa, a 
megnemnyilvánuláskor alszik, de a Legfelsőbb soha!)… 
… de hogy jövünk mi Isten bírálatához345? Különösen, hogy nem is értjük Őt346!... 
… Balarám elvonult, „tétlenkedett” a harc helyett zarándoklatokat tett szent helyekre347… 
(85.) 
… ha a lél-ek (Aki valódi kiléte mindenkinek!) Isten parányi része és minőségileg Vele mindenben 
megegyező, akkor a lél eredeti állapotában Istenhez hasonlatosan birtokolja az erőt, szépséget, 
tudást, hírnevet, gazdagságot és a LEMONDÁS-t348! Szinte mindenre kap lehetőséget az ember, 
de nem kell mindent meg/kiélnie!... 
… A lelki törekvő -hasonlóan más elkötelezett szellemi alkotókhoz- egyhegyűen céljára és annak 
elérésére koncentrál, az irányba alakítja minden érdeklődését s így a „normális” kéjkésztetések 
elkerülik. Természetesen örök segítője még tudása s tudatossága, valamint tisztulási mértékének 
megfelelően a lél s a Mindátható, mint a MINDEN mindenkit átható energiája349.  

                                                             
344

 Egy szervezetben nem kell többet tennie egy sejtnek sem, mint helyén lenni, dolgát végezni, jól és 
életkorának megfelelően. Ember számára sincs szerencsésebb élet. 
345 A kapott szabad akarat következtében szinte minden megtehető amire ember képes, de sosem feledve 
hogy semmi nem történhet visszhatás, következmény nélkül. A Legfelsőbbel kapcsolatos bármi negatív 
megközelítés Őt magát sértetlenül hagyja, míg kritikusa ‟nemjó‟ irányba terelődik. 
346 Nem hangsúlyozható elégszer; végessel végtelen fel nem fogható! 
347

 Avatár Balarám nem vett részt a korszakváltó Kuru mezei ütközetben. „- Ahol gyalulnak, ott hullik a 
forgács!” – A csatában résztvevőknek az volt a küldetése, hogy megvívják, sorsuk pedig az önfeláldozás. 
Természetesen azt csak Balarám és Krisna tudta, hogy a Pándava fivérek kivételével minden résztvevő 
elhagyja a testét, de míg egyik Avatár a küzdést mutatta be, a másik az ütközést kerülő vallásos életet. 
 

Szentnek tekintett helyekre elmenni sok vallásban bevett lelki gyakorlat. A MINDEN-tudat nem tart 
számon szent helyeket, vallja: „ - Minden Isten Temploma és lakása!” - a mindent átható Legfelsőbb 
mindenütt és mindenben jelen van örökkön, a mások által szentnek tekintett személyek és helyek is mind 
az Ő részei. Mindennek ellenére a természetben való rendszeres körút(ak) megtétele aktív meditáció.  
Kedvező szellemi és testi gyakorlat, különösen csak Isten társaságában. Aki egyedül érzi magát, az higgyen 
abban, hogy az Úr minden hívére odafigyel. Tőle semmi nem független. Történhet a gyaloglás bárhol a 
lelki törekvő lakókörnyezetében, de a településeken kívül eső, csendes vidék szerencsésebb, a forgalmas, 
mozgalmas, zajos helyeknél. A Földi Nagy Rend-ben az óramutató szerinti haladási irány kedvező, míg az 
azzal ellentétes -legfeljebb ha semleges, de inkább- kedvezőtlen. Ezért a körutakat, mindig jobbra-
forgatóan érdemes bejárni. A Nap is balról jobbra írja le -látszólagos- pályáját, Keleten kél, Nyugaton 
lehanyatlik, mint az igaz tudás. Jelen korunkban a világban a nyugati típusú minták a kelendőbben, nem 
véletlenül; Kali juga van, szellemi és erkölcsi hanyatlás. 
 

A II. világháború előtti Német Nemzeti Szocialista Párt keveredett ideológiájában visszanyúlt a Védikus 
jelképrendszerhez, ahonnan uralkodó szimbólumaként kiragadta a szvasztikát -Nap-keresztet- de azt a kedvező 
jobbra-forgató hagyományostól eltérően visszafelé, balra-fogóan jelenítette meg és használta. A történelem 
igazolta a kedvezőtlen forgási irány következményeit. (a két dolog természetesen egymásra találás volt, egyik 
bevonzotta-, megtalálta a másikat, az alantas gondolat társult a kedvezőtlen hatású jelképpel)    

 
348 Aki „Istenkedni” szeretne, az egyidőben ápolja az erőt, a tudást, a szépséget, a gazdagságot, a hírnevet 
és a lemondást is! Erőben a lelki erőt, tudásban az igazat, szépségben a harmóniát, gazdaságban a szellemit, 
hírnévben a méltóságot, lemondásban az egyszerűséget és alázatot.  
349 Lelki törekvő első teendője -mint szinte minden komoly elhatározás esetén- az akarás, ami több mint a 
legtöbbször passzív vágy. Lehetne úgy is érzékeltetni a különbséget, hogy a ‟vágy‟ inkább érzelmi típusú, az 
‟akarat‟ inkább értelmi. Ez az akarás nem a kierőszakoló akarnok viselkedés, hanem az elszántság arra, 
hogy „legyen úgy” ami inkább ráhagyatkozás, mintsem agresszív követelés, de mégis megkívánja az egyén 
szándékát. Egy jószándékú lelki ember, vagy -Felsőbbség sem kíván senkire ráerőltetni semmit.  
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Nem szükségesek pótcselekvések, ha minden percét a Legfelsőbbre fordítja tanulásban, 
munkában, családban és így tovább350. 
(86.) 
„aki eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére - képmutató hisz elméje tenné mi kedvtelése351” 
… A MINDEN-tudat álláspontja szerint, ha egy lél emberi létformába kerül, akkor az emberi 
kötelezettségeket352 végre kell hajtani!... 

                                                                                                                                                                                              
Az igaz bölcsekben nem munkál térítési késztetés. Bölcs akkor szól ha kérdezik és addig beszél amíg tart a 
figyelem.  
 

Jelen sorok írója többször megkapta azt a bírálatot, hogy kényszeres író, aki azért ír mert addig sem beszél, vagy 
hogy csak az ír, akiben kétségek vannak, aki bizonytalan. Bevallom, vannak bennem kétségek és bizonytalan-
ságok is, de mivel eddigi életemben a Bagavad Gítán kívül nem találtam -számomra- világos útmutatást és 
magyarázatokat, ezért kénytelen vagyok gondolkodni és megengedni az ősemlékezetnek, hogy segítsen. A 
Bagavad Gíta sem könnyíti meg az idegen-, különösen a szanszkrít nyelvet nem ismerő helyzetét. A nyolc 
különböző magyarítás közül van szavankénti fordítás, verses változat, körmönfontan bonyolult, epikusan leíró, 
el nem kötelezettnek szinte érthetetlen. Így nyílt meg a szellemi ösvény a Bizalmas Tanítás számára, ami mint 
gondos útjelző segít a haladásban.   

 

Mikor a kérdező elveszíti a fonalat, hagyni kell, majd beérik; ebben, vagy következő életben. A valódi lelki 
törekvő soha nincs egyedül, segítői a tudás, a tudatosság, a lél, a Mindátható és  a MINDEN. Mi kell ennél 
több? 
350 Az általános tömegember mindig tesz valamit, még ha rest akkor is épp bámulja a TV-t, számítógépet, 
ostoba zenéket hallgat, újai matatnak mobiltelefonja kezelőlapján, hagyja agysejtjei csendes pusztulását és 
még a maradékot is megkíméli attól, hogy a használatból eredő kombinációik révén netán bárminemű 
eredetiséget produkáljanak. Zajlanak a pótcselekvések. Esendő és gyarló emberek végzik, a „jótékony” 
állam (mint legális „felvilág”) pedig okos tanítás helyett megszervezi a pótlékokhoz jutást, majd a 
bolondok adójával (értsd ~ jövedéki adó) lefölözi s herdálja újabb ostobaságokra, csak hogy már ki ne 
okosodjon a nép. És az „Istenadta nép” (olyan amilyen) fogyaszt, szellemi és testi szemetet, hulladékot. 
Bármit, csak érték ne legyen. 
A szabályozott életvezetési ajánlások eltanácsolnak -többek között- dohánytól, alkoholtól, kávétól, 
kakaótól, teától, szerencsejátéktól, melyek fogyasztása, vagy gyakorlása mind extra állami bevételt generál 
(a Föld minden táján) ki fogná vissza? De ott a kicsapongó nemi élettől, kábítószerektől való tartózkodás 
ajánlása, amik az alvilág és a feketepiac kimeríthetetlen aranybányái és a szellemi- és erkölcsi fertő 
melegágya. 
Lelki törekvő könnyen belátja, hogy nincs szükség pótcselekvésekre. Figyelmét a Legfelsőbbre fordítja, 
Istenesen él, tanul és dolgozik. Követi a szabályozó elveket. Örömét leli a jól végzett munkában. 
Elégedettségérzéssel tölti el kötelességeinek önzetlen teljesítése családban, közösségben egyaránt.  
351 Önellentmondónak is vélhetők a B.T.86. gondolatai. Pedig csak arra utal, hogy ha tudatlan és 
fegyelmezetlen az emberi elme, akkor az anyagi/testi/állati késztetések uralkodnak, azok kerekednek felül 
még a gyakorló lelki törekvőkben is. (Nincs híján az emberiség a sok-sok igazán alantas lelki ember 
történetének!) Tehát nem puszta önmegtartóztatás a szabályozott életvitel, hanem tudatos lét. Ha az elme 
folyamatosan a nem üdvös cselekedetek körül forog, akkor az önmegtartóztatás tényleg inkább 
képmutatás, mint „szent” élet. Azonban nem hangsúlyozható elégszer, hogy sem a Bizalmas Tanítás, sem 
a MINDEN-tudat nem a széles néptömegek világa, ők haladnak rendben a Kali-juga széles országútján, 
Maya Istennő áldásos vezényletével. Élik őszintén amit természetük diktál, de ahogy pap ne járjon 
kuplerájba, a parázna asszony se tegye a gondos, szerető édesanyát bemocskoltan. Nem a hazugság a 
helyes út, hanem a tudva tudó lemondás, az egyik legmagasztosabb Isteni erény. 
A jól elkülöníthető életkorcsoportok sem önkényes felosztások. Fiatalon a tanuló tobzódik, tévelyeg, tanul 
s besározódik. A családos életrend egybe esik az aktív munkás évekkel, amikor a kötelességteljesítő ember 
is magára vesz számtalan anyagi köteléket. A visszavonuló életrendben több mint az élet felét kitevőn 
felöltött anyagi/testi burkot kell türelmesen lehántani, hogy a lemondott életrendbe érve, már hiteles 
lehessen a törekvő valódi lelki érdeklődése. Akkor már nem kell óvakodni alantas kedvtelésektől ha 
megszabadultunk az elme világi kényszerességeitől. 
352 Az emberi kötelességek: bár a tanulás gyakorlása az összes emberi megtestesülésre érvényes (hisz 
minden lél azért kerül az anyagi megnyilvánulásba, hogy megtanulja és megvalósítsa, hogy mint lelki 
lénynek nem itt van a helye) ez fokozottan igaz minden emberi élet első korszakában. A születéstől a 
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… Ahogy egyik élőlény sem hagyhat ki fejlődése során egyetlen állomást sem, úgy az ember-
létnek is megvan a maga rendje. Ezt a rendet pedig minden életben meg kell tartani. Rendelt 
kötelesség, de a szabad akarat folytán elhagyható szinte minden, csak hiányos lesz a végelszámolás 
és az életismétlés során pótolni kell azt, ami kimaradt… 
… Ahogy egy részecske ruháját veszi magára egy lél, annak rendelt sorsa szerint végzi „életét”. 
Egyedül csapong a teremtettségben, de ha nem kapcsolódik sehova, akkor a megnemnyilvánulásig 
nem lesz képes szolgálni. Pedig a szolgálat a legfőbb kötelesség. Még maga a Legfelsőbb is 
„szolgál” különböző aspektusai révén, a teremtés-, a fenntartás-, pusztítás által. Ön-magán belül 
(hisz nincs mi Rajta kívüli!), Önmaga kedvtelései szerint, valamint Maga- és parányai a lél-ek 
kedvére örökké aktív. Még inkább szolgálnak a Felsőbb Irányítók, Istenek, Félistenek, mind-mind 
a maga kötelességét végzi, hogy a rend meglegyen. Bárki, bármit elmulasztana felborulna az 
elrendezés353… 

                                                                                                                                                                                              
családalapításig tanulni kell. Ez a tanulás messze nem korlátozódik a különböző szintű tanintézetekben 
elsajátítandó tananyagmennyiségre. Sokkal inkább szükséges és értékesebb az ‟ember‟-kénti élet 
megtanulása, és annak közösségben történő építő jellegű megnyilvánítása, gyakorlása, hiteles 
megvalósítása. Pl. sehol nem oktatják azt a tudást, ami a Bizalmas Tanításban szunnyad, igaz hogy az un. 
normális életben aligha van rá szükség. Évezredek óta, emberek milliárdjai élték le életüket úgy, hogy még 
csak létezéséről sem hallottak. De aki beéri a normalitással (ami a mindenkori kor által elfogadott -helyi- 
norma) az újabb és újabb életekben szinte ugyanazt fogja megélni. Mivel az Isteni Rend -most- a hanyatlás, 
így azok járnak a rendelt úton, akik a hanyatló szellemi és erkölcsi irányokat követik. Rendben beteljesítik a 
kor sajátosságát. Úgy alantasodnak le és úgy pusztítják környezetüket, hogy azt normálisnak hirdetik. Míly 
paradoxon is a húsevő állatvédő, pedig sok van belőlük. Vagy a „zöldpárti” autós, a „környezettudatos” 
városi ember. Tanulunk, s nem tanulunk semmiből. A Legfelsőbb egyik szemével mosolyog, hogy milyen 
remekül működik a degradáció, másikkal eközben sír, hogy míly kevés lél kerül ki megtisztulva e 
megnyilvánulásból. Isten senkit nem szán alantasságra, de a tékozló gyermekeit is szereti, mint igaz szülő -
akár- galád gyermekét. 
A második emberi élet(kor)szakasz kötelessége a családalapítás, majd családosként a két vállalt gyermek 
felnőtté nevelését követő elengedés. Aki nem vállalja a családos életet, nem teljesíti emberi kötelességét. 
Aki nem vállal gyermeket, vagy kettőnél többet nemz, az sem kötelességét teljesíti, hanem a kötelesség-
mulasztók hiábavaló életét. A sokasító emberek pedig a túlnépesedés motorjai. (Mindig előkényszerül a 
Murphy-i mondás: „A Földön az emberi intelligencia állandó, miközben napról-napra szaporodunk!”) 
Ebben a korban folyik az aktív munka. Mindenki köteles hasznos tagja lenni a közösségnek. Hasznos 
társadalmi szerep a főállású anyaság is és az is tökéletesen végzi dolgozói életét, aki semmilyen karriert nem 
fut be, akiből nem lesz senki, pusztán meghatározottságai szerinti zökkenőmentes fogaskerék a Nagy 
Gépezetben. A családos ember is tanul, legkívánatosabban azt, hogy mitől kell(ene) tartózkodnia. A sokság 
azonban inkább különböző időmúlatásokat tanulja meg s gyakorolja holtáig. 
A harmadig életrend első kötelessége az elengedés. Elengedése mindannak a testi/anyaginak, amihez az 
első két életszakaszban hozzákötődött. Ilyen eszmény nyomokban sem merül fel! Pedig aki rátelepszik a 
dolgozói rétegre, lelki tanulás helyett ragaszkodik minden addigihoz, az nem a lelki kötelességét végzi. A 
normalitás kötelességteljesítése ennek pontosan az ellentettje. Nem kell félni, hogy ez megváltozik. 50 
felett is anyagi és testi aktivitásra bíztatnak, örökös hadban állva a fiatalabb generációkkal. Foglalni a 
helyet, amit a hamis-érték-központú társadalmi eszmények az állandó nyugdíjkorhatár-emeléssel 
erősítenek, amitől a férfiak alig érik meg a negyedik életszakasz hajnalát (>75 év). A sokság képzelt 
igényszinten történő tartása sok anyagi fáradozásba kerül. Alig ha valakiben felmerül, hogy a 
visszavonulással egyénileg; el lehetne kezdeni a készülést, tanulást a lemondott életszakaszra, közösségileg; 
az egyszerűbb életvezetéssel tehermentesíteni lehetne a fogyasztói társadalmak termelési- és az ezzel együtt 
járó, kizsákmányolás kényszerét. Biológiai kísérletek igazolták, hogy azokban az élőlénycsoportokban, 
melyekben idősebb korban szűkösebb volt a tartás, egészségesebb és hosszabb élettartamú egyedek lettek. 
Emberek esetében az 50 feletti „szűkösség” elérhetővé tenné a várható 100 éves kor megélését, hisz a 
lemondott életrend rendes időtartama 75-től 100. évig terjed(ne). Nagy ritkaság a világban a százéves 
ember s köztük olyan aki 75. életévétől lemondásban élt szinte nincs.  
353 A mai emberekre nem mondható, hogy kötelesség-követők volnának. Még akik nem is foglalkoznak 
filozófikus szinten a szabad-akarat kérdéskörével, azok is inkább a szabad(os)ságot választják, mint a 
kötelesség-követő kötöttségeket. Az emberi osztályok kevertté válása következtében nincsenek méltó 
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… Minden lépés egy-egy szint, aminek kihagyása lehetetlenné teszi a magasabb lehetőségét!... 
…Ez a rend mindenkibe be van kódolva. Érzi-nemérzi, tudja-nemtudja, van. Azután jön a 
„nagybetüs” élet354… 
… A járt út ismerős, megbízható, csak gondolnák végig egyszer ez úton járók hogy hova is 
jutottunk az évezredek során? Oda, ahova kereső eljutni szeretett volna? NEM. De akkor hol a 
hiba?355... 
… Analógiára (mármint az „Ahogy fent, úgy lent” analógiára) visszatérve; ha a nagy egészben minden 
és mindenki a helyén van és becsülettel végzi a dolgát, Istentől rendelt kötelességét, akkor a rend 
megvalósul. Ha valami, vagy valaki nem az ő rendelt dolgát végzi, megbomlik a rend. Ha a 
legtökéletesebb szívsejt elvándorol a májba és ott elkezd „máj-kodni” abból csak baj lesz, felborul 
a méregtelenítés, megbetegszik a gazda. Ha valaki eláll kötelességteljesítésétől, pl. a családos élet-
rend megkerülésével kíván nagyot ugrani a lelki fejlődésében -mert a család csak gond és feltart, 
meg ‟rend‟(?)házam is eltanácsolja- akkor a valódi rend megbomlik… 
… A lél tudja a rendet arra bíztatna. Befedve?356 
(87.) 
… fel kell említeni a -Mi a ‟jó‟? -Mi a ‟szeszély‟? valamint a -Mi a ‟nemjó‟? kérdéskörét.  

                                                                                                                                                                                              
‟gondolkodók‟ és ‟uralkodók‟ akik példát mutathatnának, de még a ‟nyerészkedők‟ is tényleges nevükhöz 
híven öncélúan nyerészkednek. A ‟nyerészkedő‟-rend eredendően nem pejoratív megjelölés, azokra 
vonatkozott, akik az anyagi környezet-, elsősorban a földművelés révén olyan eredményekre, javakra 
tesznek szert, amihez ugyan munkát adnak hozzá, de a forrás az AnyaFöld. Gazdálkodóként is 
„fordítható”. Meghatározóan a földművelésből -beleértve az állattartást is- „nyernek”. (A természeti 
erőforrásokat-, anyagokat még az egészen modernnek minősülő gazdaságtanok is ingyen elvehető 
adottságként kezelik!?) Az igazi nyerészkedés a különböző népek gazdasági találkozásai során kialakult 
cseréből indult, amiben a szükséglet-felesleg elv gyakorlását fokozatosan váltotta fel a haszonelvűség s 
jutott mára egészen a spekulatív pénzügyi manipulációkig, aminek már semmi köze pl. földműveléshez.  
Avatár Balarám ábrázolása során mindig megjelenik az eke, mint a földművelés, a gazdálkodó családos 
ember segítője, de a védikus korban még minden földművelő ténylegesen arca verejtékével kereste meg 
kenyerét. Ma a sok száz hektáron gyakorolt, monokultúrás, teljesen gépesített -vegyszeres és génmaipulált- 
növénytermesztésnek (növekvő arányban ipari célra) már semmi köze ember és Föld kapcsolatához. 
Aki(k) ennek nyereségét élvezi(k), az(ok) az erkölcsi hanyatlás torzította nyerészkedő(k). 
Így válnak az egykori rend elemei a degradálódás elrendezéseivé. Kaotikusak a viszonyok, de -sajnos- ez a 
kor rendelt sajátja. A mai káosz a rend. 
 

Lásd: ~ káoszelmélet. „…A kaotikus viselkedést mutató rendszerek determinisztikusak, ellentétben a káosz szó 
hétköznapi jelentésével, ami totális rendetlenséget sugall. Valójában a káosz a viselkedés lokális instabilitásának 
és a globális keveredésnek az együttese. A viselkedés lokálisan instabil, ha egymáshoz közeli kezdőhelyzetből 
indítva a rendszert a különbségek gyorsan nőnek. Globális keveredésen azt értjük, hogy tipikus kezdő-
feltételekkel indítva hosszú idő alatt az összes lehetséges állapothoz közel kerül a rendszer…” 

 

354 A „nagybetűs élet” legtöbbször az iskolai tanulmányok során kerül elő, amikor a jó tanító arra igyekszik 
felkészíteni, miközben a felvilágosult felnőttek azzal lohasztják a diák kedvét, hogy „- Ez csak iskolai 
tananyag, a nagybetűs élet az egészen más!” - És valóban nagy a különbség iskolai tananyag és a 
mindennapi viszonyok között. 
A lelki tanításokkal kapcsolatban is állandó a kritika, hogy idea, idealisztikus! De a lelki törekvők azért 
választják ezt az utat, mert tudat alatt tudják, érzik hogy ideájuk nem alaptalan. Lehet hogy nem most, nem 
itt, nem úgy ahogy tanítják, de létezik más, létezik a ‟jó‟! Azonban a ‟jó‟-hoz végtelen az utak és módok 
száma. Nincs mindenki számára egyedüli üdvözítő út! Tanulni kell és ébernek lenni. Mindig élesíteni a 
megkülönböztető képességet, hogy az igazat is lássuk ne csak a valódit. Lássuk meg a „nagybetűs” mögött 
mindenek forrásokát. 
355 Nincs hiba! -mármint az elrendezésekben- Ha bármit hibásnak gondolnánk, akkor a Legfelsőbb 
Mindenható-ságát kérdőjeleznénk meg. S mégis, mindig találunk hibát, s hibást – magunkon kívül! 
356 A lél belül örökkön üvölt, de olyannyira be van burkolva a hamis én(ön)tudattal, a megcsalt értelemmel, 
a ál érzetekkel, falánk érzelmekkel és az anyagi/testi kötődésekkel, kötöttségekkel, hogy ugyan ki nem 
hallik. Mégis amikor a lelki törekvés során sikerül csak egy parányi rést is nyitni a burkon, az Isteni lél 
Abszolút tudása felcsillan. Ezek a megvilágosodás piciny szikrái. 
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Mivel a Bizalmas Tanítás az Abszolút felől közelíti meg témáit, így a jó-szeszély-nemjó 
értelmezését is Abszolút vonatkozásban kell megkísérelni vizsgálni357, hisz most nem az 
ember(ek) -hamis én(ön)azonosságtudaton alapuló- jó közérzete a kérdés, azt hagyjuk meg 
másoknak… 
… Mintha ‟anyagi‟ és ‟lelki‟ egymás ellentéte volna? Nagyjából az is! Egyértelműen megfigyel-
hető, hogy ha valaki elindul a lelki fejlődés útján, legtöbbször nehézségei támadnak az anyagi 
világban, vagy fordítva, minél jobban boldogul valaki az anyagi életben, annál kisebb az 
érdeklődése a lelki dolgok iránt358. A MINDEN-tudat folytonos aktivitásra szólít a tétlen 
meditáció helyett, de olyan módon, hogy a cselekvés lelki irányultságú- és elvárásnélküli legyen. 
Ne földi-, anyagi berendezkedésre törekedjen, de ugyanakkor a kötelezettségeket teljesítse359. 
Ember nem kerülheti meg a felkészülést (tanulást) a világi életre, munkára, családra360… 

                                                             
357 Mi a ‟jó‟? – Átfogóan és leegyszerűsítve mindaz ami az anyagi befedettségtől mentesítve a Legfelsőbb 
felé viszi az embert. Ha kiindulási alapként elfogadjuk azt, hogy az anyagi a lelki ellentettje, akkor 
gyakorlatilag minden olyan ami anyagi/testi eszményű, anyagi/testi jellegű, anyagi/testi értelemben 
megerősítő és megtartó, az lelki értelemben ‟nemjó‟ tehát mindezek ellentettjét, ellenkezőjét kell(ene) 
követni.  
Mi a ‟szeszély‟? – Egyfajta szenvedély. A szenvedélyesség jellegzetessége, hogy „(el)túl(zott)” legyen a 
kívánt, vagy az elutasított. Mivel az ilyen körülmény, viselkedés túlzásokba esik, mindig túlfut, ezért a 
pillanatnyi pozitív, vagy negatív „csúcs” inga módjára visszaleng. Sosem áll meg, mindig ingadozik a 
végletek között, legáltalánosabban nem közelíti meg a szélsőségeket, de hullámzó, váltakozó. Ez jelen 
teremtettségnek, mint örökké változó világnak a legtermészetesebb köteléke. 
Mi a ‟nemjó‟? – Mindaz ami megfog, megtart a testtudatban. Amíg ez el nem múlik, addig minden 
igyekezet halálra van ítélve. A ‟nemjó‟ a test és az anyag diadala a lél(ek) és annak szelleme felett. (Mert a 
‟szellem‟ nem önmozgó „semmiség” hanem ‟jó‟ állapotban a lényegi lény kisugárzása, ‟nemjó‟ esetben a 
testtudatos szellemiség elhatalmasodása, míg ‟szeszély‟ közepette e kettő kevert megnyilvánulása)  
358 Nem véletlen az emberi létforma sokasodása. A természetes emelkedés alacsonyabb létformai szintről 
magasabbra folyamatos, minek Földi kiteljesedése az emberlét, de abból egyre kevesebben emelkednek 
felsőbb szintekre, és különösen kevesek a megtisztulva felszabadulók. Itt csak az emberi létforma az amely 
örökké szabad, értsd: szabad akarattal rendelkezik (csak nem él vele helyesen) a többi létezés nem szabad, 
ha rendelkezik is némi mérlegelő képességgel, az a négy alaptevékenység megélése szempontjából 
érvényesül (anyagcsere – fajfenntartás – védekezés – pihenés)  
Sokan kacérkodnak un. „lelki” dolgokkal, de vagy hamar elcsüggednek, vagy belevesznek, vagy értetlenül 
visszafordulnak. A magukat realistának gondolók úgy fogalmaznak, hogy még nem érettek rá, még nem az 
az ő útjuk, de igazából lustaságukat és testtudatukat-, testi és elmebeli ragaszkodásaikat fedik el így. Úgy 
szeretnének lelki életet élni, hogy közben nagyjából minden maradjon a régi, csak szaporodjanak a napi 
fennkölt percek és hogy azt sokan láthassák s ha lehet csodálhassák. Ezt nevezik képmutatásnak. Közben 
belül teljesen normális az illető. Éli, magában vallja a kor -helyi, ma már egyre globalizálódó- normáit és 
annak-, és aszerint él. A valódi lelki élet számukra különleges(ség) de még csecse-becsének is talmi.   
359 Örökké felbukkan a „kötelezettség” kifejezés, amit sajnos legtöbbször nem azonosítanak az emberi 
létezés rendelt életfolyamatának élésével. A szabadság tudata megy az elme alkotta kép-, képzetek felé. 
Akik nem (vak) követői valamely szellemi folyamatnak (amibe a materializmus is beletartozik!) azok 
igyekeznek kitalálni magukat, de egyfolytában mintákat, példákat, példaképeket keresnek s követnek. 
Mások útján akarnak saját célba érni. A ‟nézeteltérések‟ kora nem csak a nézetek különbözőségét, 
sokszínűségét fedi, hanem azt is, hogy aki ahova néz, amerre tekint, nem oda tart. Próbálja ő eszményített 
helyét, helyzetét, de mivel az nem az övé, és nem enged önös elképzeléseiből, természetszerűleg 
eltérítődik.  
360 A világi életet is tanulni kell. Generációkról-generációkra vitatkoznak a fiatal tanulók, hogy ez-, vagy az 
minek az élethez? Nincs rá semmi szükségem, sosem fogom használni semmire! És ha belegondolunk ez 
az önző, énközpontú és haszonelvű szemlélet ifjonti megnyilvánulása. Nem azt nézi a fiatal tanuló, hogy 
tanuló korban van, hanem egyre csak azt igyekszik mérlegelni, hogy milyen legkisebb befektetéssel, milyen 
legnagyobb áhított haszonra tehet szert. Kibúvás az életrend szerinti kötelességteljesítés alól. Senkit nem 
azért hoz össze a sors újabb és újabb tanulnivalókkal, hogy azt elmulassza. Azután, hogy az majd mikor s 
mire lesz jó, azt legjobb (volna) az elrendezésekre bízni. Lehet, hogy sok tananyag egyfajta élesítése az 
elmének. Milyen sokan tanultunk matematikát, fizikát, kémiát, de akár irodalmat, éneket, rajzot s alig lesz 
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… Akik alantas-, emberhez méltatlan tanulmányokhoz vonzódnak, azokat lelki törekvőnek 
ügyesen kerülni kell. Velük, de nélkülük361! Nem lehet elég korán elkezdeni az ‟érintetlenség‟ 
gyakorlását. Nem engedni a szabályozatlan- és ellenőrizetlen érzékeknek. Az elmét pedig a valódi 
‟jó‟ irányába fordítani a tiszteletreméltók nyomdokán362. 
(88.) 
… A tisztességes út mégis az volna, ha ki-ki tisztába kerülne önmagával és a világgal. Látjuk, hogy 
a világi és egyházi könyvtárak tele vannak az elmúlt évezredek szellemi termékeivel, mégsem 
sikerül(t) megnyugvást hozni az emberiségre363. Ezt a MINDEN-tudat sem képes meghozni, 
leginkább azért nem, mert szemben áll az ember-központú emberekkel364… 

                                                                                                                                                                                              
valaki matematikus, fizikus, kémikus, irodalmár, énekes, vagy rajzművész. De mindenki felnő, majd 
munkát végez, jó esetben családot alapít. Minél gazdagabb valakinek a -sok haszontalan- ismerete, annál 
kifinomultabban lesz képes -akár még alantas- munkát is végezni, vagy harmonikus családi életet élni. 
Akikből hiányoznak a finomságok, értelmi/érzelmi kombinációk, azok darabos-, töredezett életet fognak 
élni és ahhoz illő lesz lelki típusú érdeklődésük is. Finomlelkű, szépelgő romantikusok aberrált 
megszállottságok rabjai lesznek. Felszínen tisztességes emberek erkölcstelen módon élik életüket és ott 
keresik hiányukat, ahol biztosan nem azt fogják megtalálni. Szeszélyes érzelem maga alá gyűri a nyiladozó 
értelmet.     
361 Vannak esetek, helyzetek, amikor a lelki törekvő számára -szinte- elkerülhetetlenek a kedvezőtlen 
társulások. Ilyenkor kezdődik a „velük, de nélkülük” „gyakorlat” ami abból áll, hogy a gyakornok minél 
jobban koncentrál végzett munkájára és azzal tölti ki a kényszeres rossz társasággal rendelt időt, az 
mindenkinek javára válik. Jól halad a munka, jó példát mutat a gyakornok és ugyan változatlan a közeg, de 
a viszony olyannyira semleges, hogy a kedvezőtlen hatások energiái ellenállásba nem ütközve, nem 
váltanak ki reakciókat, nem hatnak. Ez a munkahelyi viszony, de lehetnek kényszerkapcsolatok 
szomszédsággal, rokonsággal, szabadidős társasággal. Ezek elkerülése a leginkább célravezető. Ha nem 
sikerül elkerülni a kedvezőtlen társaságot, akkor azt a lehető legrövidebbre kell szorítani, a kötelező 
udvariasság megtartásával. Lelki törekvő legyen úri ember. A tartózkodás is lehet választékos és nem 
fennhéjjázó, fellengzős. A normalitástól eltérő életvezetés önmagában irritálja a normálisokat, nem kell 
tovább fokozni. Számukra a más-ság azért zavaró, mert tudat alatt feszül a lél a ‟jó‟ irányába, de a test és az 
elme nem enged. A feszültség pedig ellenségességben nyilvánul meg. Magas fokú intelligenciát kell 
kifejlesztenie és tanusítania annak, aki a zavarodott közegekbe kényszerül.    
362 Sok példamutató életet örökített meg az emberi történet. MINDEN-tudatú eszmények alapján ugyan 
bőven volna mit kritizálni, de nem lehet az a cél, ki kell mazsolázgatni a tényleg követendő példákból a 
valódi értékeket. Tudjuk, hogy senki nem makulátlan, de mindenkiben -különösen a méltán „Nagyokban”- 
van olyan érték, vagy sajátosság, aminek értékelése, mérlegelése -esetleg- követése segít az úton. Ezek 
felismerésében is a megkülönböztető képesség segít, amikor lelki törekvő képes különbséget tenni érték és 
talmi közt. 
363 Az egyén megnyugvása tisztulni szándékozók számára figyelmet érdemel. Első az önértékelés , a mások 
szemlélését mindig inkább tanulságként kell felfogni. A ‟megnyugvás‟ -legtöbbször hosszabb-rövid ideig 
tartó elégedettségérzés- olyan állapot, amikor az alany teljesülve érzi vágyait, megvalósulva látja terveit. 
Amikor olyan emberrel találkozunk, aki őszintén jól érzi magát a bőrében, örömmel-, de figyelmes 
megkülönböztetőképességgel kell kezelni. Az ő elégedettsége nem jelenti azt, hogy az a szemlélőnek is 
ugyanazt kell eredményezze. Azt azonban érdemes mérlegelni, hogy a megnyugvás kiváltója anyagi/testi, 
vagy lelki/szellemi vonatkozású-e? Igaz lelki törekvőnek nincs dolga az anyagi/testi megnyugvásban 
lévőkkel. A lelki/szellemi megnyugvásban jutottaktól érdemes tanulni. Nem feltétlenül az általuk követett 
folyamatot, hanem azt a viszonyt, ahogy tanrendszerükkel kapcsolatban állnak. Legbiztosabb eligazodást a 
valódi szeretet alaptételeinek megnyilvánulása nyújtja. Ha a megnyugvásban lévő elvárásnélküli, beéri azzal 
ami adódik, az már biztató. Ha csak ad, semmit sosem kérve, még inkább figyelemre méltó. Ha hozzáállása 
elfogultság-, részrehajlás nélküli, akkor pedig nagyszerű személyre bukkantunk. Mindent az tetőz be, ha e 
három feltétel egy időben fennáll! Aki ilyen állapotban ért a megnyugvásba, vagy megnyugvásában ilyen 
állapotot mutat, az igazán Nagy Ember. Az ind kultúra MahaAtmának – nagy léleknek nevezi az ilyen 
személyt, mint MahaAtma Gandit.   
364 A MINDEN-tudat nem lelki gyógymód, sokkal inkább hasonlatos a Skorpió jegy asztrozófiai -régi idők 
asztrológiai-, csillagászati bölcseleti- jellegéhez. Pl.: „…Minden statikus törekvést lángostorral korbácsol 
végig. Minden stagnáló tendenciát felrobbant. Minden tévideába mérget csempész. Minden káprázat-
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…a -jelen- kor rendje a degradáció (elzüllés, lecsúszás) és tapasztalható, hogy ebben kiválóan 
teljesít az emberi faj. Végzi azt, ami a sorsa. A baj talán ott van, hogy a több-százezer éves 
időszakhoz képest (amíg tart a Kali juga - 432 ezer év!) egy emberöltő, de akár több is 
elhanyagolhatóan rövid. Ezért az ismert és népszerű tantételek időről-időre-, uralkodó nézettől 
aktuális hatalomig változnak365

… 

… Idézzük csak fel az ‟As‟-név hordozta sajátosság egynéhányát366: törvényesség367 - erőt, 
szilárdságot és méltóságot sugárzó368 - a társadalom, a törvényesség, a szociális és hatalmi 
szabályok kifejezője369 - tekintélynek és a felsőbb hatalomnak való engedelmesség igénye370 - 

                                                                                                                                                                                              
konstrukciót szétlazít és minden múlandó szépségben, változásnak alávetett formában megindítja a 
vérmérgezés folyamatát. Vallása a mindent összezúzó, könyörtelen Igazság. Pokla - gyűlöletének és 
nosztalgiájának tárgya: Mája, a valótlanság…”- de teszi mindezt szelíd érintetlenségben s nem lángoló 
küzdőként. A nem Isten-központú nézetek szívesebben szépelegnek, mint hogy az Abszolút Igazságot 
tekintenék eszménynek. 
365 A hanyatlás a lelki/szellemi élethez irányt adó tanításokban is kimutatható. Ha visszagondolunk a 187-es 
lábjegyzetre, jól látható egy folyamat. Krisna (vele egyenértékű Balarám) és Buddha eredeti tanítását pl. a 
kineziológia 1000-re kalibrálja. A buddhizmus „nagy út” ága mára kb. 960, „kis út” ága kb. 890. A hindu 
vallásgyakorlás igazságszintje mára kb. 890. A modern judaizmus kb. 499, az ószövetség kb. 475. A harcias iszlám 
fundamentalista tanításai kb. 130! Az un. fundamentalista keresztény csoportok igazságszintje kb. 125! (200 alatt 
kritikusan alacsony a szint!) 
(Az igazságszint változás haladványa nem egyenesen arányos, vagy lineáris, hanem logaritmikus. Logaritmikus 
növekedés esetén pl. 300 és 400 között nem 100 a különbség, hanem 310.000, vagy 300 és 700 között nem 400 a 
különbség, hanem 69.910.000!) 
366 Az „AS” név azért kerül(t) felhozásra, mert az általuk követett ötezer évvel ezelőtti kultúra állt -
jellegében- legközelebb a MINDEN-tudathoz. Az As -benne az ős-jász- társadalom -miként nevében is 
hordozta- igen magas szellemi és erkölcsi szintet követett. Ez a magas szint nem csak Isten-, azaz 
MINDEN-központúságával volt harmónikus, de a társadalmi berendezkedésben is. Az As társadalom 
polgárai megvalósítottan követték azokat a jegyeket, jellegeket, melyeket az „AS” név hordoz.     
367 A ‟törvényesség‟ itt nem valamifajta diktatórikus, vagy képviseleti alapú törvényhozói csoport „alkot-
mánya” (tákolmánya) hanem az Abszolút Igazságon nyugvó, szubjektumtól független vezérfonal. (Mint az 
Ó-Ind kultúrában a Manu-törvénykönyve) Isteni eredetű, nem emberi érdekalapú rendszabály. 
Leegyszerűsítve; jól szabályozott rend alapján berendezkedett közösségi lét, mely szabályokat nem kellett 
semmifajta erőszakszervezettel kikényszeríteni, mert megvalósított alapon követték azt, amit a tisztesség és 
a jó erkölcs nem engedett áthágni.   
368 A tisztesség és a jó erkölcs önmagában (ki)sugárzó. Az ilyen embernek nem görbe a háta, nyílt- és nem 
alattomos a tekintete, egész kiállása egyenes, mint jelleme. Az ilyen jellem önmagában erőt, szilárdságot, 
méltóságot sugároz. Az ilyen embernek -a jó értelemben vett- tiszteletet nem kell kivívni, az valós értékek 
és érdem alapján VAN. 
369 Egy név mindig több mint puszta megjelölés. Mint látható az „AS” nemzetségnév is csupán két 
hangjával mennyi mély tartalmat fed és a név, annak mögötteseivel folytonosan hat egymásra. 
Tulajdonságot megnevesítenek, a nevet használva erősítőleg visszautalnak a tartalomra. A történelmi As 
ősök szervezett társadalomban éltek letelepülten. Együttélésüket, együttműködésüket már akkor is írott és 
íratlan szabályok szerint gyakorolták. Ezen Isteni eredetű erkölcsi alapok jelentették a törvényt, követeése, 
betartása pedig a törvényességet. Olyan természetesen élték, mint bármely kor embere a természeti 
törvények ismert formáit. Senki nem kételkedik abban, hogy az élő szervezetnek működési feltételei és 
működési szabályai vannak, melyeket betartva rend uralkodik a szervezetben, megszegve legkevesebb 
betegségek lépnek fel. Így az együttélés törvényeit is követve éltek generációk együtt, családi, rokoni 
bokrokban harmónikusan, nemzetségileg egymást segítve. Nem voltak szocializációs szabályok, csupán 
mindenki mindenkivel összhangban állt. Természetszerüleg szolgált mindenki mindenkit. Ki-ki úgy volt úr, 
ahogyan szolga. Emberi osztálybatagozódás szerint mindenkinek megvolt a maga hatóköre, ahol jelleme 
szerint meghatározó „hatalmi” pozícióba került. A képességeknek és tehetségekneek megfelelő munka-
megosztásban. A kovács műhelyben a kovács volt hatalmon, lovak körül a lovász, a teheneknél a pásztor 
és így tovább.   
370 Attól, hogy az As ősök hatalmuk tudatában, büszkén végezték szolgálatukat, igényelték és betartották a 
felsőbbségi elvárásokat. Ezek a feljebbvalók éppúgy voltak nemzetségi vezetők, mint az égi Felsőbbségek. 
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korlátozza a személyes érdeket, azt a társadalomnak, a környezetnek rendeli alá371 - felelősség a 
többiekért372 - az igazság képviselője373 - a férfi archetípusának egyik megfelelője374 - az értelmet, 
az erőt és autoritást jelképezi375 - "apa-archetipus" ami magában foglalja az erő és hatalom mellett 
a védelmet és gondoskodást376 - a társadalom irányító és védelmező funkcióját jelenti, az 
ellenőrzést, a rendet és a társadalmi autoritást377 - a "felettes én" ellenőrző és korlátozó szerepet 
tölt be a személyiség struktúrájában, az ösztönök elfojtásának szerepét378 - a kordában tartott 
ösztön379 - háttérbe szorul az individuum, a személyes érdek és az ösztönök kielégítése380 -  

                                                                                                                                                                                              
Tudatosak voltak lelki kivoltukról, testi mivoltukról és tisztában azzal is hogy minden ember korlátozott 
tudással, rálátással rendelkezik. Mindenki rész egészként egy-egy egész része a Nagy Egésznek, amiben 
elrendezett hierarchia van. Ahogy engedelmeskedtek az Isteni elrendezéseknek, úgy vártak el 
környezetüktől is engedelmességet, küldetésük és kötelezettségük szerinti körben. A családfő ahogy 
alávetette magát a nemzetség érdekeinek, úgy élt „alatta” családja.  
371 A bölcs ember mindig önkorlátozón él. Tudatosan, majd megvalósítottan automatikusan alárendeli 
magát közösségnek és környezetnek. Nem telepszik rá embertársaira, nem lesz sosem kizsákmányolója 
FöldAnyának. 
372 Az „Egy mindenkiért, mindenki egyért!” – vitézi jelmondat az ősi régmúltra tekint vissza, amikor nem 
hangoztatták, hanem élték. Az egyén mindenben igazodott a köz érdekeihez s a köz mindenben 
védelmezte egyéneit. Biológiai típusú hasonlattal élve; minden sejt kötelességét végezve betöltötte szerv-, 
vagy szervezetalkotó szerepét s az így rendben működő szerv/szervezet egészséges feltételeket biztosított 
a szolgálatra. Önző sejt felborítja a rendet, beteg szervben/szervezetben a sejtek is betegek lesznek. 
373 Az As szellemiség a MINDEN-tudat révén az Abszolút Igazság szerint élt és értékelt. 
374 A férfi archetípus, vagy őskép-minta a Nap jelleg. B.T. 125. „…mit most mondtam tőlem kapta 
Vivaszván a Napisten - tőle Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanít meg 126. szájról szájra szállt a tudás bölcs 
uralkodók során…” – mondta Avatár Balarám a Bizalmas Tanításban, tehát az ős-tudás a Legfelsőbbtől 
jött a NapIstenen keresztül s a méltó férfiakon keresztül jut tovább. A nők Hold jellege visszatükrözi a 
Nap ragyogását, de ha nem süt a Nap elsötétülnek. 
375 Mikor az As = Egy jelentéstartalomra gondolunk, akkor az azt jelenti, hogy AS = EGY; a Legfelsőbb 
értelemmel, ami örökös lelki erőt biztosít s elvszerű méltósággal képvisel tekintélyt. 
376 Az As kultúra Apa-központú volt, nem csupán férfi-központú, hanem az Apa volt a méltó Fő. Nem 
volt elég hímivarúnak lenni, alkalmas férfivá érni, de a családalapítás és abban az erőt, védelmet, 
biztonságot megjelenítő családfőnek kellett lennie minden férfinak. 
377 A társadalom nemzetségre szűkítve, majd családra minden elemében egy-egy Egész, EGY-ség. Ez az 
Egy-ség az irányító, a kiszámítható biztonságot adó, ami mindent ellenőrzése alatt tartva rendet jelent. A 
tekintély-elv, méltó tekintélyt jelent, amit csak hitelességgel lehet kiérdemelni. 
378 Az ösztönök lecsendesítésének célja az ‟állati‟ helyett az ‟emberi‟ megvalósíthatósága. A „felettes én” 
maga a lényegi lény a lél személytelen energiája, ható kisugárzása, ami képes felügyelni uralt egységét. Az 
Isteni fenségek ‟lemondás‟ aspektusát valósítja így meg az egyén. Nem engedni a ‟testi‟ felülkerekedésének. 
379 A tudatos, (ön)szabályozott lét képes az anyagi/testi késztetéseket féken tartani, majd az anyagi/testit 
szellemi/lelkivé transzformálni. Az As kultúrában ez volt az eszmény s nem a testi és csalfa elmebeli 
késztetések szabadjára engedése. A testnek és a megtévesztett elmének tökéletes játszótere e teremtettség. 
380 Ideális esetben első a MINDEN, majd az Ő megnyilvánult teremtettségének Felsőbbségei, azt követi az 
‟emberség‟ -mondhatni emberiség- jön a nemzetség, majd a család és legutoljára kerül(het) sorra az egyén a 
maga egyéni érdekeivel. Mára ez olyannyira megfordult, hogy az egyén mindenhatóságát talán még a család 
követi, de a nemzetségi hovatartozás még fogalmi szinten is labilis, nem hogy szolgált. A Felsőbbségeket 
„csicskaságra” kárhoztatta az emberi történet, áldozatokkal, vagy könyörgésekkel kívánságteljesítőnek 
tekintik. A MINDEN esetleg ha mint korlátozott Isten kerül elő nagyritkán.  
Korunk embere testtudatban testét és annak viszonyait, körülményeit igyekszik minden erővel hamis 
képzetek szerint gondozni. Úgy tartják „Ép testben, ép lélek” – ezért az egyéni anyagi/testi dolgok 
kerültek előre. „- Majd ha minden rendben lesz, ideális körülményeket teremtettem, értem el, majd akkor 
elkezdem a lelki életet.” – ámítják magukat. A MINDEN-tudat tudja hogy a lél(ek) mindig ép, Neki semmi 
baja, vagy hiánya, „csak” testi burokba szorult. A testtel való foglalatosság primátusa a burok vastagítását 
okozza s nem tisztulást. Miközben a testet igenis jó karban kell tartani, nem aszketikus sanyargatásoknak 
kitenni (azisnemis) megtalálva az arany középutat lél és test számára egyaránt. 
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a személyes szabadság behatárolását és az alkalmazkodást jelenti381…. 
… Ahogy minden földi vidéknek megvan a maga sajátossága, úgy az összes nép, nemzet egyedi és 
egyedi küldetése -kevésbé fennkölten- rendeltetése van382… 
(89.) 
A test és a lél egybetartásához ugyan nem kell sok, de ahhoz, hogy ember Isten által elrendelt 
kötelezettségeit képes legyen elvégezni, mégis tenni kell. A test fenntartásának minimális szintre 
csökkentése a lemondott életrend előtt nem javasolható, aminek az első három életszakasz 
kötelezettségeinek teljesítését követően, úgy 75 éves kor fölött jön el az ideje a komoly 
férfiaknak383… 

                                                             
381 A lél és rajta keresztül az emberi létforma -szellemi és fizikai képességeinek határain belül- a szabad 
akarat révén, teljes szabadságot kapott. Ezzel a szabadsággal olyan módon lehet élni, hogy a vele való nem 
élés is gyakorolható, sőt leginkább üdvös. Ha az ember nem él minden testi mivolta által adott lehető-
séggel, akkor kevésbé fog elhatalmasodni rajta a test-tudat. A lél lelki lény, az emberi létforma anyagi/testi 
lény. A lél érinthetetlen (nem megérinteni tilos, hanem nem érinti meg semmi!), mindig megmarad Isteni 
hármasságában (örök - teljes tudású - boldog) de amint anyagi/testi alakot ölt magára, annak leple/burka 
alatt kényszerül lényegalkotásra, az anyagi/testi formát mozgató lényegi lény funkcióra. A tényleges 
mozgatók ugyan az anyagi kötőerők (jó – szeszély – nemjó s ezek örök örvénylése a változásban) de a lél 
személye révén képes minden létforma létezni. Nem létezik lényeg-, azaz lél nélküli megnyilvánulás. 
Ugyanolyan lél a lényege egy atom elektronjának, mint pl. magának a Napnak. Az anyagi/testi ember 
ugyancsak érintett és érinthető, hisz ezen teremtett anyagi világnak termése, az itteni alkotóelemekből épül 
fel és fogantatástól a lél testelhagyásáig az anyaggal van kölcsönhatásban. Ezt az érinthetőséget kell a lél 
érintetlen állapota felé kormányozni, a személyes szabadság behatárolásával és a bölcs alkalmazkodással.    
382 Az Arany-korban világosan elkülöníthetőek voltak együvé tartozó embercsoportok, majd ahogy lazult a 
világi rend, úgy szélesedtek és mélyültek a keveredések. Míg túl nem szaporodott az emberi faj, míg 
annyira bele nem feledkezett az anyagi létbe, hogy kényszeresen helyváltoztatásba- és kapcsolat-
teremtésekbe fogott távolabbi csoportokkal, addig viszonylag tisztán lehetett nemzetségi, azaz vérségi 
alapon összetartozókról beszélni.  
A két; család- s ezáltal nemzetségi alapú életmód közül a vándorló az ősibb, de nemzetségi jelleg függő 
volt, hogy kik milyen és mekkora élettérben „köröztek”. A Föld önmagában és Nap-, Hold-, valamint 
kozmikus alapú hatások együttesen jól elkülöníthető adottságú tájakat, tájegységeket alkotnak. Minden 
ilyen tájegységnek saját klímája, flórája és faunája van, ami szorosan függ a hegy-vízrajztól. Természetesen 
a Föld mágneses sugárzási viszonyai, -zónái sem hagyhatók figyelmen kívül. Egykor határozott terület-
specifikus létformák éltek az elkülöníthető helyeken, hely és létforma örökös kölcsönhatásban volt. 
Mindez az emberi létforma meggondolatlan életvezetése következtében változott meg, amikoris olyan 
helyekre, tájakra vándoroltak s vérségileg keveredtek csoportok, ami nem lételemük. Azonban a szellemi és 
erkölcsi hanyatlás nyomán elhatalmasodó énközpontúság felülírta az ősi elrendeltetéseket.      
383 A lelki élet iránt komolyan érdeklődő hölgyek életében is hasonló peridusok vannak mint a férfiakéban, 
de számukra a visszavonult korszak mégis aktívabb, hisz a családokat segítő szeretetteljes, gondos 
Nagymamák közülük kerülnek ki. A lemondott életrend, ha életkor vonatkozásában nagyobb eséllyel 
élhető is meg a nőknek -különösen itt Európában- a klasszikusnak mondható szannyász(ini) igen ritka. Ha 
belegondolunk, hogy a női létforma legmagasabb szintű újraszületése a férfikénti megtestesülés, akkor 
belátható, hogy a nő haláláig marad(hat) nő. 
Ez a kijelentés sokakban vált ki ellenkezést, ellenérzést, de ha visszamegyünk az alapokig és a kozmikus 
analógiáig, akkor érthető, hogy az örökkön sugárzó Nap (férfi jelleg) és a visszfénnyel tündöklő Hold (női 
jelleg) között egyértelmű a különbség.  
A Hold hiába képes még az Óceánokat is megmozgatni, saját fénnyel nem rendelkezik, a Napból 
táplálkozik. A nők nem csalfaságból csüngnek a férfinemen, nem rosszaságból illegetik magukat, 
szükségük van a férfitekintetben való fürdőzésre és ez mindaddig tisztességes is lehet, míg nem fordul 
erkölcstelenségbe. A nőknek szükségük van erőre, testi-, szellemi kisugárzásra, megbízhatóságra, 
védelemre, nehezen viselik a magányt, az elhagyatottságot.  
A lél számára ahhoz, hogy Isteni értelemben vett valódi ‟szeretettel‟ fordulhasson a világhoz, olyan test 
kell; elvárásnélkülien szilárd, önzetlenül adó és hangulati hullámzásmentesen legyen képes mindenhez és 
mindenkihez viszonyulni. (Tévedés ne essék a hímivarú férfihad messze nem ilyen! – de volna hova 
fejlődnie) A nők nem tagadhatják meg FöldAnya természetüket. A női lét idevalósi. Női testből nincs 



101 

 

… nem csak hogy nem tanácsolt a lemondott rend felvétele, de annak realitása is csekély. Az idő 
előtti- és a tanuló - házas - visszavonult életrend betöltése előtti szannyász (lemondott életrend 
felvétele) képmutatás. Tudott, hogy nem kevés azoknak a rendeknek a száma a világban, ahol 
erős önszigor közepette folynak a „lelki-gyakorlatok”, de hogy vélekedik erről Avatár Balarám? 
B.T. 552. „…önszigorát mutogató megbecsülést áhító – képmutató merő szeszély jóság ellen 
lázító 553. testét vagy mást sanyargató s azt vezeklésnek hívó - merő sötét és tudatlan ilyen 
személy bíz nemjó…” A MINDEN-tudat realista. B.T. 573. „…lemondani mindenekről testet-
öltött képtelen - ezért hát az eredményvágy az amit elhagyni kell…” 
… B.T. 575. „…öt oka van cselekvésnek ők az örök késztetők - kik a tudás elemzői egyre csak 
ezt hirdetők 576. helyzet és a hamis énkép érzék ami ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami 
elrendezés…” 1. ok; a „helyzet” ~ hely - idő - körülmény 2. ok; „hamis énkép” azaz a téves 
önazonosságtudat, minek következtében az ilyen ember testét- és az abból eredő késztetéseket 
szolgálja 3. ok; az „érzék” ami elégtelen értelmező képesség (értsd: intelligencia) esetén szinte csak 
ösztöntevékenységre sarkal 4. ok; „vágy” ami az egyéni törekvések késztetője 5. ok; a „sors” ami 
az előző életekből hozott- és az itt kiváltott/kiérdemelt visszhatások összessége a kor keretein 
belül. Aki mindezt megerőszakolja, annak egyéni- és sajátos motivációi/céljai vannak384… 
…a MINDEN-tudat -szerű- lét. Ébredéskor a Nap köszöntése385, mantrázás386 szinte folytonosan 
(leginkább a: Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari mantra) felajánlása a Legfelsőbbnek 
minden tett387, 

                                                                                                                                                                                              
felszabadulás. Mégis a legmagasztosabb életvitelre, az örökös szolgálatra -miként a lél számára a 
MINDEN bizalmas legbensőbb szférájában- tökéletes lehetőséget nyújt az asszonyi-, anyai-, nagyanyai lét.         
384 Az egyéni elképzelések eredendően nem rosszak. A kérdés mindig az, hogy mi táplálja, hova kívánkozik. 
Újra előhozva a testi sejtek hasonlatát, ha a szívsejt „májkodni” akar, abból sem a szívnek sem a májnak, 
de még a sejtnek sem származik semmi jó. Tehát a szabad akaratba belefér minden egyénies-kedés, csak 
azt nem tudni mit ér el az aki figyelmen kívül hagyja a ‟helyzetét‟ – ‟hamis énképét‟ – ‟érzékeit‟ – ‟vágyait‟ – 
‟sorsát‟?  
385 A Nap-köszöntés ősi Keleti hagyomány. Számtalan formája van. Igaz „Nap-imádók” ébren várják a 
Nap fölkeltét – azaz mindig Napkelte előtt kelnek. (Ugyancsak lekicsinylő a buta tyúkok példázata, pedig 
aki a tyúkokkal fekszik és kel, az pontosan követi az elrendezett nappalok és éjszakák ritmusának rendjét. 
A „buta” tyúkok tudják, az „okos” emberek nem tudják?) A természeti népek értik, tudják, élik a rendet. A 
Nap alatt tevékenyek, a Nap nyugta után pihennek. A nyári hosszabb nappalok nagyobb aktivitásra adnak 
lehetőséget, míg a téli hosszabb éjjelek alaposabb pihenési lehetőséget biztosítanak. Nyáron sok a friss 
táplálék, ami energetizál, télen a kevésbé friss ételek nyújtotta visszafogottság az életvezetésben is 
nyugodtabb, békésebb, pihentetőbb, regeneráló napirendre bíztat.  
A kelő Nap nem csak lelki értelemben áldásos. Aki nap mint nap éberen várja a kelő Napot és mindaddig 
„szemez” vele míg elő nem tűnik a teljes Napkorong, ebbe a még vöröslő fénybe tekint ritmikus nyitott 
majd csukott s újra nyitott lassú szemlesütéssel, az olyan gyógyító hatásra tesz szert ami ritkaság. Amilyen 
veszélyes tartósan a már magasan járó Nap sugaraiba nézni, olyan jótékony a kelő Nap fénye. Az alacsony 
pályán még olyan erős légköri szűrőn át ér a szembe, ami megvéd. FöldAnya megóv.   
386 A ‟mantra‟ olyan hangsor, ami segíti a törekvőt. Most szándékosan került elhagyásra a „lelki” bővítmény 
a törekvő elől, hisz a mantrák nem csak a lelki gyakorlatok részei. Mikor pl. egy sportoló rajt előtt 
elmormol egy miatyánkot -ha csak magában is- akkor nem az istenes útra készül, hanem evilági 
győzelemre. Azonban a lelki fejlődésben segítő mantrák magasztos változatai önmagukban teljesek, azaz 
hit nélkül is ‟jó‟ irányba befolyásolják a mantrázó életét, hát ha még hit és tudatosság is kíséri! 

 

Tanulságos példa annak az Ó-Ind rablónak a sorsa, aki gonoszsága folytán egyre a halál nevet ismételte egész 
életében, „mará – mará” mormolta egyre. Mivel állandóan ezt zengte, észre sem vette a hangsúlyt: ma-rá-ma-rá-
ma-rá … rá-ma-rá-ma-rá-ma … Ráma – Ráma – Ráma – ami már a Legfelsőbb nevei közül az egyik 
legszentebb. Így bűnös élete ellenére a Szent Név örökös mormolása hatására, büntetés helyett magasabb 
születésre jutott. (Egyes értelmezések szerint felszabadult – de ez inkább tényleg a túlzó ideák körébe tartozik.)  
 

387 Minden tettnek következménye van, tehát aki cselekszik, az elkerülhetetlenül eredményekbe botlik. 
Hogyan viszonyuljon lelki törekvő az eredményekhez? Elsősorban elfogadóan, de kötődés nélkül. A 
MINDEN-tudatban magát gyakorló ember tudja, hogy minden a MINDEN-ben nyugszik, Tőle semmi 
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 -étel388. Figyelmes szemlélődés és a komoly tudás mellett ott voltak az elrendezéssel harmóniában 
élés nyújtotta megérzések389.… 
… Isten- és természettisztelet, kötelesség és emeltfős életalázat390. 

                                                                                                                                                                                              
nem független, ezért a gyakornok Neki ajánl minden olyan gyümölcsöt, amit munkája terem. Mivel a 
komoly lelki embernek anyagi vágyai, -céljai nincsenek, de belátja hogy tétlen nem lehet, ezért úgy fog 
minden tetthez, hogy azt a Legfelsőbbnek ajánlja fel szolgálatként. Teszi ezt tisztában léve azzal is hogy 
Ura Önmagában teljes, Akinek semmire nincs szüksége, de itt e változásokkal jellemzett teremtettségben a 
létezés mozgással, történésekkel jár, az emberi elme pedig nem képes mentesülni a szellemi/testi 
késztetésektől.  
388 Az étkezés rendesen természetes szükséglet, a test és a lél egybetartása érdekében pedig szükség-
szerűség. Azonban nem mindegy, hogy mit, mikor és milyen tudatban fogyasztunk. Minden étel 
kötőerőktől terhelt, a természetes „alapanyagok” kevésbé és egyértelműbb meghatározottsággal (jó 
szeszély-nemjó), míg a feldogozott táplálék minden olyan beavatkozás és kombináció következményét 
magán viseli, amivel a készétel állapotig találkozik (táptalaj, vagy táplálék, környezet, termesztés és 
termesztő, betakarítás, szállító, feldolgozás és a teljes feldolgozási folyamat mosással, aprítással, 
hőkezeléssel, vegyítéssel, tálalással, csomagolással, elkészítéstől a fogyasztásig eltelt idővel és így tovább). 
Minden ellenkező híresztelés és „tudományos” magyarázat ellenére az emberi létforma -ha lelki céljai 
vannak- vegetariánus, növényevő, aki gabonán, gyümölcsön, gyökér- és levélterméseken, valamint tiszta 
vízen hiánytalanul képes testét egészségben fenntartani. Mivel azonban az étkezés az emberi kultúrának 
nem csupán az anyagcsere beviteli oldala, ezért a társadalmi együttélés kialakította/kikényszerítette a 
gasztronómiát. A gasztronómia az ételkészítésen kívül a kultúra számos összetevőjével foglalkozik, az 
ételből kiindulva. Így csatlakozik egymáshoz a képzőművészet, a társadalomtudomány, a 
természettudomány és még a műszaki tudományok is az emberi lény étkezési rendszere körül. Belátható 
hogy amit a szánkba veszünk az rendkívül komplex valami, aminek gyakorta több a kedvezőtlen-, mint a 
jótékony hatása, különösen lelki szempontból. Még ha a leggondosabb „tisztaságra” is törekszünk az 
ételek elkészítése során, azok mindaddig tisztátalanok (minden nemkívánatostól terheltek) lesznek, amíg 
csak az érzékkielégítés öncélú élvezeti elemei. Aki Isten-központúan éli az életét, az ahogy cselekedeteit, 
munkája eredményét úgy az ételt is a Legfelsőbbnek ajánlja fel, majd az így megtisztított ételt fogyasztja, 
mértékletesen. Az ilyen felajánlott étel „szent” kidobni nem helyes, jámbor lelki törekvő élőlénytársainak -
praktikusan a madaraknak- adja. Kialakít egy olyan alkalmas helyet, amihez macskák és más ragadozók 
nem férnek hozzá, a madarak megtalálják és gondosan eltakarítják a maradékokat.   
389 A MINDEN-tudatú ember figyelmes. Komoly, megfontolt, miközben derűs. Nem komor, sosem 
szomorú. Vidámságban is mértéktartó, miként munkában, alvásban, evésben, ivásban, vagy mindenben. 
Tudja, hogy semmi nincs ok nélkül, semmi nem zajlik következmény nélkül, ezért nagy figyelmet fordít 
tanulásra, tudatos létre. Nemes eszményeinek megvalósításában elsődleges segítője a szabályozott 
életvezetés. Aktív, de elfogadja az elrendezéseket, azokkal harmóniába kerülve tisztulnak megérzései. Ezek 
a megérzések legtöbbször nem tudatosulnak, csak hatnak, érvényesülnek, a tisztogatott lél Isten-sége 
folytán elrendezés és cselekvés Egy-ségbe kerülnek. Az ilyen lelki törekvő „ösztönösen” kerüli s őt is 
kerülik a ‟nemjó‟- és a  ‟szeszély‟ fűtötte kapcsolatok, események. Elhagyja és elkerülik a visszahúzó 
társulások. Mivel a tisztulási folyamat belülről kezdődik nem lesz fogadókész a hátráltató-, de aktiválódó 
tükre lesz a kedvező behatásoknak. A fejlődő érintetlenség következtében úgy tud élni s tenni, hogy 
gazdagodik ‟jó‟-ban, szegényedik ‟szeszély‟-ben, mentesül ‟nemjó‟-tól. 
390 A nemes élet legfőbb elemei: 1. Isten tisztelete 2. FöldAnya – benne a természet tisztelete 3. 
kötelességek végrehajtása 4. alázatos büszkeség (azisnemis). 
1. Istenről, mint Legfelsőbbről, a MINDEN-ről igazából csak értelmi alapon lehetnek képzeteink, 
leginkább a lét(ezés) és az élet(folyamatok) a történések komplexitásának csodálata révén. Sokat 
„istenkedik” az ember, de míg Isten minden elrendezését csak csodálat és tisztelet övezheti, addig az 
„istenkedés” szánalmas és sajnálatra méltó. Érthető, de meg nem! Belátható, de el nem fogadható. 
Mindenki annyi tiszteletet érdemel, amennyit ő maga Isten felé gyakorol.  
2. FöldAnya adja minden élő testét. Neki köszönhető a lél ruhája, de annak mibenlétét, minőségét nem Ő 
határozza meg. A test vágy és érdem dolga. Minden lél olyant „kap” a természettől amilyen neki jár. Mivel 
minden mindennel összefügg, ezért lélek és test, lény és természet kölcsönhatásban van az állandó 
változások közepette. „Amilyen az adjonIsten, olyan lesz a fogadjIsten!” FöldAnya Isteni társa a 
Legfelsőbb Mindátható -személytelen- kisugárzása, így a „női szeszélyhez” a MINDEN ad meg minden 
erőt s lehetőséget, így a természet tisztelete Isten felé irányul. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyok_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szettudom%C3%A1ny
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C5%B1szaki_tudom%C3%A1nyok&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tkez%C3%A9si_rendszer&action=edit&redlink=1


103 

 

(90.) 
Az önmagában teljes Legfelsőbb TELJES, tehát nincs szüksége semmire391. Azok a lél-ek viszont 
akik -bár isteni minőségűek mégsem teljesek, hisz személyes vágyaik vannak- a lelki világ külső 
szféráiban bolyonganak, hiányt éreznek. Mivel nincs bennük Isten iránti szeretetteljes önátadás 
(nincs elvárásnélküliség - hisz uralmat szeretnének, nincs adás - hisz kapni szeretnének, és nincs 
megkülönböztetés-nélküliség - hisz különbséget tesznek maguk és környezetük között, 
amennyiben magukat mások fölébe helyezik) ezért személyes, egyéni vágykiélésre törekszenek. 
Isten / a MINDEN / a Legfelsőbb közvetlen környezetében ez nem lehetséges, ezért olyan 
közegre van szükségük, ahol megkísérelhetik megtapasztalni az uralomra törést és az 
uralkodást…. 
…„Két bolygó beszélget, kérdi az egyik: - Mi van veled, olyan rosszul nézel ki? - mire a másik:  
- Emberem van! - Sebaj! Nekem is volt, ne aggódj, elmúlik!” – És igen, ha istentelen módon 
folyik az élet, akkor az ‟ember‟ elmúlik392. A Legfelsőbb mindennek ellenére újra és újra 

                                                                                                                                                                                              
3. A kötelességek fő állomásai számtalanszor felsorolásra kerültek már, mégis be kell látni, hogy a sok-sok 
testi-lelki baj forrása azok elhanyagolása, elmulasztása. A Bizalmas Tanítás s Általa a MINDEN-tudat nem 
tartozik a népszerű könnyed irodalmak sorába. Az általános tömegembereknek nem is való. Hiába 
untatnánk, vagy bosszantanánk óvodásokat egyetemi tananyaggal, legjobb esetben közömbös 
beletörődéssel folytatnák játékaikat a korcsoportuknak megfelelő segédletekkel. Egy bizonyos, hogy 
mindkét „tananyag” felülemelkedik a hétköznapokon, miközben akik foglalatosodnak velük s életükbe 
beépítik, új dimenzióból szemlélhetik önmagukat, környezetüket és az eseményeket, történéseket. A 
„Több szem többet lát!” – arra is utal, ha valamit több szemszögből figyelünk, akkor annak több- és 
finomabb árnyalatait láthatjuk meg. A komplex látásmód pedig átsegít sok nehézségen. 
4. „emeltfős életalázat” (?) – „alázatos büszkeség” (?) azon túl, hogy egy újabb azisnemis, a végtelen 
MINDEN-ről való tudatosság része. Őszinte, mély belső alázat a Legfelsőbb és az Ő elrendezései felé, 
miközben büszkén, emelt fővel, érintetlenségben lehet járni a világban.  
Egyszer megkérdeztek egy Lelki Vezetőt: „- Mire olyan büszke? – a válasz: Istenre!” – a MINDEN-re 
büszke ember nem azért magabiztos, nem azért jár emelt fővel, mert el van telve önmagával, hanem azért, 
mert helyén van. Nem hajlik meg Maya, vagy az anyagi kötelékek előtt s mindezt nem büszkeségből teszi, 
hanem a megvalósított érintetlenség okán. De ahhoz, hogy mindezt következmények nélkül, büntetlenül 
megtehesse, hitelesnek kell lennie. A képmutató szenteskedők örökké bajban vannak. Konfrontálódnak 
mindennel és mindenkivel, pedig látszólag s még hitük szerint is jót szeretnének. Ahol diszharmónia van, 
ott nem a környezetben van a hiba. „Lehet megszokni, vagy megszökni!” – de lehet élni vele, de nélküle.        
391 Minden amit a Legfelsőbbnek szánunk, Neki ajánlunk, az bennünket, tisztulásunkat, lelki épülésünket 
szolgálja, a MINDEN örömére. Alig van Isten számára nagyobb öröm, mint mikor egy gyermeke 
felszabadul. Így aki szeretné Őt megörvendeztetni, az nem e világban akar berendezkedni, felfelé tör, 
vissza Istenhez! 
392 Különböző megnyilvánulásokban, különböző létformák vannak. A megnyilvánulás azon térrészét 
amiben mi élünk világegyetemnek szokás nevezni s a belátható szférájában több százmilliárd galaxis van, 
melyekben akár ezermilliárd csillag is kering egy-egy galaxis középpontja körül. Minden csillag 
potenciálisan egy-egy naprendszer központi égitestje, több-kevesebb körülötte keringő bolygóval. A 
védikus -tudás alapú- asztrológia a mi Naprendszerünkben 10 bolygót tartott nyilván, amit a közelmúltban 
a modern tudomány is megerősített, miközben más nézetek a csak 1930 óta „ismert” Plutó „bolygóságát” 
is megkérdőjelezik. Ha azonban számításba vesszük a Szaturnusz és az Uránusz közti pályán mozgó 
Chiron nevű égitestet -aminek a tudomány szerint szintén nem egyértelmű bolygó mivolta- akkor a XXI. 
szd.-ra stimmelhet a modern tudomány számítása a több évezredes védikus tudással. 
Minden teremtettségben a sokság minden egyes tagja megszületik, növekszik, gyarapodik, majd egy 
ponton átfordul az öregedés szakaszába s meghal. Minden bolygón Isten által elrendezetten van egy olyan, 
legmagasabb fejlettségi szintje a létformáknak, amelyből ki lehet jutni. Nálunk ez az emberi létforma. A 
„kijutás” azonban nem egyértelmű, hova jutni? A Földről, elméletileg a világmindenség bármely pontján 
lehet újra létformába burkolóznia a lél-nek, sőt még olyan szférákba/dimenziókba is el lehet jutni, mint a 
Felsőbb Bolygók, Mennyország és hasonlók. Azonban ezek egyike sem a MINDEN Belső Szférájának 
része ahonnan már sosincs újabb inkarnálódás (anyagi testetöltés), hanem a lelki világ -benne az átmeneti 
(akár évmilliárdos létű) megnyilvánulások- egy-egy paránya. Be kell látni, hogy a végtelenhez képest 
minden parányi. Ahhoz mérni sem lehet. Amihez viszonyítani tudunk, azok az ismert térrészek, amiben 
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lehetőségeket teremt a lél-ek számára és felhatalmazza Teremtő aspektusát a megnyilvánulás 
megteremtésére, jelen esetben Brammát. Ez a Teremtő rendkívül nagyhatalmú lény, mégsem Ő 
Isten! Ha valaki a Teremtőhöz fohászkodik, akkor tisztában kell(ene) legyen azzal, hogy Ő 
egyfajta közbenjáró a teremtettség és a Legfelsőbb között, amennyiben ha a fohászkodó 
kedvében jár, akkor javul kikerülési esélye ezen átmeneti teremtésből393… 
… a Teremtő különböző áldozati formákat/lehetőségeket is teremtett, annak érdekében, hogy az 
Őt imádó vágykielégítő lelki gyakorlatokat végezhessen394… 
… a Teremtő megteremti a lehetőségeket. Természetesen legfőbb segédje Maya -az illúzió 
Istennője- szorgosan végzi munkáját és alig akad emberfia, aki komolyan kikacsint a nagybetűs 
életből395… 
… Tudással bíró belátja, eljön az idő amikor mindent el kell engedni396. 
(91.) 
A földi viszonyokat nem a Legfelsőbb „mozgatja” közvetlenül. Természetesen, mint a végtelen 
MINDEN-en belüli parány, ez az univerzum is az Általa szándékolt szabályok szerint működik, 

                                                                                                                                                                                              
már fényévekben kezdünk mérni. El lehet merülni az ilyen tudományokban, de általuk Istenhez egy 
lépéssel sem kerülünk közelebb. A MINDEN-tudat jól tudja, hogy a kutakodást nem kívül kell kezdeni, 
hanem kinek-kinek önmagában, ahol ott az Isteni lél s ott van mindenkiben a Mindátható formájában Ő 
is, Akit/amit sokan hol teleszkópokkal, hol mikrozkópokkal keresnek, nem tudva, hogy Őrajta belül. Így 
hát minden bolygó, minden csúcslétformája újra és újra kipusztul, de a Legfelsőbbhöz nem jut el. Máshogy 
s máshol kell folytatni a kutatást. 
393 Valamennyi Felsőség -köztük az összes Isten szerű lény- a MINDEN-nek van alávetve. Létük, éltük, 
hatókörük és hatalmuk korlátozott. A Legfelsőbb által a törvények, szabályok, elrendezések révén 
számukra is megvannak határozva kötelességeik, kötelezettségeik. Mivel Ők messze nagyobb hatalmúak 
mint az emberek, kötelességszegéseik is -szinte- kozmikus hatásúak, amiért is -felelősségük tudatában- 
ritkán térnek el a Felső(bb) Törvényektől. Nem véletlen, hogy a Felsőségek lényegi lényeit alkotó lél-ek, 
már sok-sok születésen túlléve, kerülnek egyfajta kiemelten magas pozícióba, ahol illetékességi területükön 
uralkodhatnak, csak épp a szolgálatot nem tanulják meg, még akkor sem, ha dolgukat jól végzik. Szerepük, 
feladatuk lejártakor (pozíciójuk halálakor) lényegi lényük alacsonyabb létformában jut újabb testhez, 
amiből ha ide kerül emberként tud felszabadulni, más szférákban az ottani legmagasabb-, felszabadulásra 
alkalmas létformából.  
394 A teremtettségben, a Teremtő által megalkotott áldozati formák gyakorlásával Ő (is) „megörvendez-
tethető” miként a különböző Felsőbbségeknek is lehet kedvében járni. Kifürkészhetetlen, hogy mely 
áldozat szolgálja annak élvezőjét (értsd: akihez irányul az áldozat) és melyik az ami „csak” az áldozat 
bemutatójának épülését segíti. A MINDEN-nek bemutatott valamennyi áldozat az azt bemutató javára 
válik, hisz a Legfelsőbb Önmagában Teljes, semmire nincs szüksége. A Felsőbbségek azonban nem a 
MINDEN, így egyikük sem makulátlan, ahogy minden idekerült lél, általuk minden ember esendő. 
395 Áldozathozatalra, őszinte áldozat bemutatására mindig van lehetőség. Az ilyen tettek akkor is lehetnek 
szakrálisak, ha hétköznapiak, a lényeg hogy teljes önzetlenség, odaadás és részrehajlásnélküliség övezze – 
magyarán a ‟szeretet‟ határozza meg. E teremtettségben a leg tökéletesebben Maya Istennő végzi 
szolgálatát. Az Ő műve a káprázat, ami elvakít és az illúzió, azaz a látszat, ami megtéveszt. Ahhoz, hogy 
lelki törekvő tisztán láthasson öntisztítás szükséges. Fegyelmezett elme, szabályozott életvitel, nemes 
eszmények. Legfontosabb az emberhez méltó eszmény, amit mindig maga előtt tarthat a gyakornok. Ha 
csak egy pillanatra is elbizonytalanodik, mindig vegye elő becses eszményét s az megmutatja a helyes 
irányt. A baj az eszmény megfelelő megválasztásával kezdődik. Hol fölül, hol alul célozza meg a lelki 
ember (is) célját. A fölülméretezés megalapozatlan becsvágyon nyugszik, míg az alul a kishitűség vagy a 
lustaság eredménye. Hiába tudja az úton lévő, hogy Maya ember számára legyőzhetetlen, Ő is alávetettje a 
Legfelsőbbnek s aki a MINDEN hű szolgálója, azzal szemben Illúzió Istennő tehetetlen. Érintetlen 
szinten lévőt nem ragad meg semmilyen kísértés, mert tudatos a ‟jó‟-ról, egyhegyű eltökéltségében és úgy 
halad át a káoszon, mint Krisna a Kuru mezei csatatéren, sértetlenül. (Krisna mindig kimarad a Kuru 
mezei túlélők felsorolásából, de ez természetes a Legfelső mint megszületetlen, ezáltal halhatatlan is!  
396 Utolsó földi állomás az elengedés gyakorlására a halál pillanata, de alig akad ember aki képes volna 
elvonatkoztatni élete ragaszkodásaitól, kötődéseitől, kötöttségeitől. Ezért kell minden szellemi embernek 
legalább élete két utolsó szakaszában (visszavonult és lemondott) lelki eszményeket és értékeket előtérbe 
helyezni az anyagi/testiekkel szemben. 
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de ha analógiaként egy embert állítanánk az univerzumunkkal párhuzamba, akkor az figyelhető 
meg, hogy bár az emberi létformát lényegi lénye „mozgatja” mégsem a lél a meghatározó az alany 
külső- és belső megnyilvánulásaiban, vagy a külsődleges és a benső folyamatok vonatkozásában. 
B.T. 108. „…természeti erők azok mik lényeket sarkallók 109. jót szeszélyt és nemjót tudó érti ők 
a mozgatók - tudja hogy nem lény cselekszik természet mi lázító…” A ‟természet‟ jelen esetben 
az Isteni elrendezésekkel egyenlő, melyek „maguktól” működnek. Afféle automatizmusok, 
amelyek ellenőrizetlen esetben kényük-kedvük-, meghatározottságuk (jó–szeszély–nemjó) szerint 
hatnak. Ne feledjük az emberi szabad akarat mindig adott, mindig lehet választani!... 
… Azért oly nehézkes a folyamatok körülírása, mert nem választhatók élesen el a MINDEN által 
rendelt törvények, az adott megnyilvánulást működtető/befolyásoló „közbenjárók” (Istenek, 
Félistenek, Felsőbb Irányítók, stb.) a megnyilvánulás-, vagy ‟természet‟-feletti lények incselkedései, 
a ‟sors‟ szerinti kényszerpályák, az egyéni lél-ek akarata/vágya, valamint az élőlények és az ő 
meghatározottságaikért felelőssé tehető helyzet. Nem véletlen, hogy szinte minden mítikus 
rendszer/folyamat fölállította a maga Felsőbbségeit, ha tetszik égi/földi panteonját397. Ember szá-
mára az általánosnak tekinthető áldozaton-, a kötelességteljesítésen túl ott a lehetőség, hogy akár 
kapcsolatba is kerüljön a Felsőbbségekkel, vagy azok „segédeivel” vagy ha nincs is kapcsolat, de a 
Feléjük irányuló áldozati cselekvések amennyiben kedvük szerint van, úgy teljesül is akár. Az 
„áldozat” eredménytelensége nem jelenti feltétlenül az áldozó hiányosságát, persze legtöbbször az 
a meghatározó. Lehet „eredménytelen” egy áldozat, ha a „címzett” azt nem veszi figyelembe, 
félreérti -hisz Ő(k) nem a MINDEN, Aki mindenek látója, tudója, ismerője!- „csak” egy 
részterület felkentje(i). Ezért is tartja úgy a MINDEN-tudat, hogy a viszony- és kapcsolat-
rendszerek végeláthatatlanjának kibogozása helyett üdvösebb az Abszolút Igazság (ha csak 
morzsáinak is) felkutatása, és annak ismeretében viszonyulni égi-, földi- s emberi dolgokhoz. A 
MINDEN-tudatú lelki törekvő tudatos arról, hogy ha a Legfelsőbb ajánlásai szerint él, akkor 
méltó lesz arra, hogy lelki törekvéseiben ne gáncsoskodjanak se Istenek, se emberek. Az ilyen út 
természetesen nem a küzdés útja! Ez az elfogadás és az érintetlenség rendje szeretetben, mindig 
kötelességteljesítőn... 
… Avatár Balarám … több fontos körülményt szögez le 1. sokan jutottak már Hozzá! 2. akik 
elérték azok mind félelemnélküliek voltak, ami csak úgy érhető el, ha a lelki törekvőnek nincs 
félteni valója, mert már mindent elengedett 3. elhagyni minden -személyi, tárgyi- ragaszkodást és 
mindennemű haragot, neheztelést 4. megszabadultak minden anyagi szennyezettségtől/be-
fedettségtől 5. mindenki a MINDEN felé tart, hisz a közbenjáróknak bemutatott áldozatok 
élvezője is Ő, de aki nem tud róla, az nyílván kerülővel megy 6. mindenki felé úgy „megy” az Úr 
amilyen viszonyban van Vele az útonjáró. Ha közvetett a kapcsolatkeresés, értsd: közbenjárók a 
„cél”, akkor az Ő felhatalmazottságuk mértéke szerint segít Isten. Aki nem mond le meg-
alapozatlan kényszerképzeteiről, az kényszerpályán mozog még sok-sok születésen át 7. aki földi 
sikerért tesz, az azt kapja meg, aki isteni kegyért folyamodik azt éri el, de „…ki ezt teszi sosem 
tisztul vágya egyre növekszik…” Ezt a Legfelsőbb nyilatkozta így ki! A ‟méltó élet‟ hit-, vallás-, 
erkölcsi rend- és kultúra kérdése. Ki miben él azt kell megtartani, de -legalább- azt megtartani! Aki 
nem kap belső megerősítést helybenlevőségéről, az még keressen. Aki helyben érzi magát, az 
erősítse meg magát és mutasson példát életével. A rossz példa is példa, hisz elkövetője halad 
rendelt romlása útján, míg környezete elborzad azon, hogy vannak akik így élnek s messze 
elkerülik a tévutat… 
(92.) 
Az elrendezések részben a Felsőbb Irányítók működése közepette jönnek létre. Ahogy természeti 
jelenségeket- s folyamatokat vezérelnek az azokért felelős Felsőbbségek, úgy az emberi sorsok 

                                                             
397 A MINDEN-tudat tud a Felsőbbségek hierarchikus létezéséről, de érdeklődésén kívül esik az ezzel való 
bárminemű foglalatosság. Hasonló a helyzet, mint pl. a szellemekkel való „kapcsolat” Aki nem vesz róluk 
tudomást, őket figyelmen kívül hagyva végzi kötelességeit, azt békén hagyják. Ahogy Assziszi Ferenc át-
sétált a vadaktól hemzsegő erdőn, úgy halad a tisztaerkölcsű ember is a világi normálisok között 
érintetlenül. 
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alakulásában is szerepet játszanak. A MINDEN-tudat gyakorta hangot ad annak a véleményének, 
hogy az Abszolút eszmény a MINDEN legyen s ki arra koncentrál, affelé törekszik, Neki ajánl-, 
vagy áldoz az magától elnyeri a „közvetítők” jóindulatát398. Ha a „népies-analógiát” és az antropo-
morf Isten-szemléletet követnénk, akkor emberi tulajdonságokkal és jellemmel ruháznánk fel a 
Felsőbbségeket, akik hangulat ”emberek”, női formáik szeszélyesek, kiszámíthatatlanok, férfi 
formáik duhajok, agresszívek, erőszakosak, jó-, vagy rosszindulatúak, részrehajlók és bosszúállók, 
stb. Ez azonban túlzott leegyszerűsítés lenne. Itt is érvényesül az azismenis, amennyiben olyanok 
is mint az emberek, meg nem is. Ezért esett szó korában arról, hogy ha elfogadott is az „Ahogy 
fent, úgy lent!” analógia, annak megfordítása bizonyosan erőltetett és hamis. Mármint, ‟ahogy 
lent, úgy fent‟ – pedig ezzel lehet találkozni a mitológiai-, monda- és meseirodalomban. Az 
emberközpontú embereknek-, kultúráknak-, hit- és vallási rendszereknek egyszerűbb maguk 
képére képzelni a Felsőbbségeket, majd hozzátenni, pl. hogy a Teremtő maga képére teremtett 
bennünket, ami legkevesebb túlzott önbizalomra vall, reálisan pedig felesleges-, leegyszerűsítő 
képzelgés. Ha tökéletes ismereteink lennének a felsőbb világ(ok)-ról, akkor hasonlíthatnánk 
ahhoz az itteni emberi igyekezeteket, használhatnánk követendő modellként, de azt inkább csak 
sugallati-, intuitív úton ha elképzeljük. Nem tudni olyan szent szövegekről, amelyek hiteles-, és 
részletes leírásokat tartalmaznának a ‟fent‟-ről -ami messze nem a köznapi mennyország (a 
leírások pedig inkább csak eredetibb-, vagy sutább-, naív fantáziaszülemények)- így hasonlóság is 
nehezen képezhető úgy berendezkedés, mint emberi viselkedésminták vonatkozásában. Egyazon 
teremtettségben lévén, nincsenek főtörvénybeli különbségek az itteni ‟fent‟ és az itteni ‟lent‟ 
között, de mivel a ‟fent‟ tágabb kör, mint a ‟lent‟ így teljes analógia sem alkalmazható. A 
MINDEN-tudatnak nem célja különböző szellemi rendszerek Felsőbbségekhez való viszonyának 
(sem) tanulmányozása, elemzése, legyen az mindegyik kör sajátja. Az bizonyos, hogy amíg lelki 
törekvő el nem jut egy fejlettségi/tisztultsági szintre, addig nagy a kísértés olyan irányzatokhoz 
csapódni, ahol kész receptek vannak a különböző rendű- és rangú Felsőbbségek kegyeinek 
kieszközlésére. Lelkük rajta, hisz nincsenek tisztában azzal, hogy Ki a Legfőbb élvezője s el-
szenvedője minden áldozatnak? Mivel minden a MINDEN-ben nyugszik, semmi nem történhet 
úgy, hogy az Őt ne érné, ne érintené. (Ahogy egy sejti elváltozás hatással van egy egész 
szervezetre, még ha nem is követi azt érzékelhető tünet.) Az, hogy nem reagál azonnal és 
érthetően minden hibára a Legfelsőbb, az az Ő kegye399. Jócselekedetek azonnali visszacsatolását 
sem érzik általában az „áldozattevők” de aminek lelki értéke van, az túl van az anyagin s mint 
ilyen örök értékként „feljegyzésre” kerül. A mulandó anyagi „értékek” ahogy jönnek úgy mennek, 
ahogy keletkeznek, úgy múlnak el400. … 
… Szinte elsők közé tartozik a békesség megtalálása401. Nem könnyű, általában életre szóló 
feladat, de már csekély eredmény is nagy segítség a továbblépésben… 
… Mint Mindátható; ‟Aki‟ s energiaként ‟ami‟ mindenben jelen van, az a nem Neki szánt 
adakozásoknak is miként élvezője/elszenvedője, úgy részese is, legyen az bármíly áldozat, tárgyi- 
vagy szellemi áldozás, vagy akár az ősöknek címzett ajándék . De benne van a teremtő OM 

                                                             
398 Amivel a MINDEN elégedett, azzal alattvalóinak minden szintje az!  
399 Micsoda káosz volna, ha a Legfelsőbb minden botlásra, vagy jócselekedetre azonnal reagálna. A 
visszhatás (karma) törvénye mindent „felír” s mindent „jóváirat” annak idejében, de még a leg 
szemfülesebb ember sem képes kilesni, hogy pont miért is kapta azt, amit érdemtelennek vél. Az Úr 
leginkább mosolyog, mint felnőtt a járni tanuló, eső-kelő kisdeden. Vele derül kudarcos könnyei közt s 
sikeres felegyenesedéseiben, még ha azok csak pillanatok is. Ilyen pillanatok sokszor a gyarló ember állatit 
elhagyó viselkedései. 
400 Aminek kezdete van, annak vége is van. 
401 A „békesség” eszményét mára -elrendezetten- felváltotta a küzdés, a küzdelem méltatása, az arra való 
bíztatás. Pl. „Ember küzdj!...” Pedig ha a természetre figyelünk, látható hogy semmi sem erőlködik. A Nap 
könnyedén kel s nyugszik még olyankor is amikor viharfelhők takarják el. A „buta” növények nem  
veselkednek neki a falnak, kikerülik, megkeresik a legparányibb rést is, csak hogy a Nap felé 
emelkedhessenek… 
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igében, az áldozati tűz szalmájában, tüzet tápláló olvasztott vajában402 s magában az áldozati 
tűzben is. Mivel a Legfelsőbbtől semmi nem független, így a Hozzá irányuló bármíly szándéknak 
ismerője, már gondolat síkján is. A legfejlettebb lelki törekvők áldozataikat elmében mutatják be, 
kívülről láthatatlanul s mégis maradéktalanul403… 
(93.) 
… A MINDEN Abszolút mértékkel mér, a közbenjárók viszonylagossal. Így a Legfelsőbbnél 
alacsonyabb rendű Felsőségek elégedetté tétele úgy is lehetséges, hogy az nem esik egybe az 
Abszolút értékkel. Mindig elő kell hozni -hogy meg ne feledkezzünk róla!- jelen korunk a szellemi 
és erkölcsi hanyatlás időszaka! Ez jellemző az ‟egekre‟ is, annak lakói sem nemesednek. 
Ugyanakkor a földi degradáció előrehaladtában nagy szerepük van az alacsonyodó Felsőbbségek-
nek is. Mérséklődik elvárásuk, kevesebbel beérik, de amit viszont adnak már az sem a régi! A 
MINDEN-tudat nem viszonossági-, elvárásközpontú alapú! Míg a ‟kijáró‟ folyamatok kérnek, 
fohászkodnak, nem egy pontosan méricskél, hogy miért mennyi? Felállítja nem csak a kívánt 
érdekében teendő áldozat mikéntjét, mennyiségét és minőségét, de a ‟hála‟-adásnak is mértéket 
szab. „Tudja”, hogy mennyi áldozatot „kell” vállalni/bemutatni és mit kér/kap. Máig érvényes 
különbség MINDEN-tudat és ős-jász értékrend, valamint más rendszerek/irányzatok között, 
hogy az előbbiek a valódi, tiszta Isteni Szeretet alapján nyugszanak. Nem hirdetik, élik! 1. elvárás-
nélküliek, 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 … Bármit 
érve, vagy kapva pedig őszinte hálával nyugtázzák azt. Nincs alázkodás, hisz egész életük alázat-
ban 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!404 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”405! 2. a jászok mindig adnak, mikor mi van, tudást406 -hisz Ők a ‟tudás‟ 

                                                             
402 Hagyományosan az áldozati tűzben tisztított -kisütött (ghí)- vajat is áldoztak, ami egyúttal táplálta is a 
tüzet. (a jász- s a magyar őshagyományban is hőkezeléssel -kisütéssel- tartósították az értékes vajat) 
403 Egyszer egy nincstelen magányos remete elmében végezte felajánlását a Legfelsőbbnek. Gondolati 
síkon ételt főzött, de mielőtt felajánlotta volna az Úrnak, hogy meggyőződjön annak hőfokáról újával 
megérintette a friss elmebeli étket – ténylegesen (fizikailag) megégette magát, pedig minden szellemi síkon 
folyt. A teremtő energia képes materializálódni. 
404 Sokszor képezi vita tárgyát a „jobbos” vagy „jobb-oldali” - „balos” vagy ‟bal-oldali” jelzős hova-
tartozás-megfogalmazás. A helyes megközelítést nem a politika-, vagy társadalom-tudományokban kell 
keresni, hanem a természeti elrendezésekben. A kettőségek világában az emberi agy elrendezetten két 
féltekés; bal(os) és jobb(os). A két agyfél(teke) úgy képez(ne) Egy-séget, ha a balos -jellemzően- értelmi 
meghatározottság és a jobbos -jellemzően- érzelmi meghatározottság egyensúlyba, harmóniába kerül(ne) 
egymással. Mivel azonban a kor sajátossága a szellemi és erkölcsi hanyatlás, amiben a „szellem” -mint 
„értelem”- fokozatosan háttérbe szorul, miközben az „erkölcs” -mint „érzelem”- a kisebb ellenállás 
törvénye jegyében egyre csak alantasodik.  
 

405  „…ne csatlakozz a hadhoz. Maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg. S ezt az emberiséget, hisz ember 
vagy, ne vesd meg…” (József Attila) 

 

406 A MINDEN-tudat személyes és belső folyamat. Nem lép a nyílt színre, nem száll senkivel vitába. Nem 
folytat propagandát. Nem titkos, hanem mint meghatározó alapja a Bizalmas Tanítás – bizalmas. Szűk 
körre tartozik, kevesek útja. Nem méregeti sem a más lelki gyakorlatokat, sem nem hasonlítgatja azokat 
egymáshoz, vagy a MINDEN-tudathoz. A benne rejlő tudás örök, ha felszínre jut, ha alá bukik mindig 
friss és aktuális. Az ember -mint lény- ezredéveken át sem változik, így a múlhatatlan erények mindig azok 
maradnak, függetlenül a kor normáitól. Minél nagyobb a különbség a MINDEN-tudat és az aktuális 
‟norma‟ között, annál bizonyosabb, hogy a ‟normákkal‟ vigyázni kell. A tudás kérdésre nyílik meg. Ha 
nincs kérdés, nincs mit feltárni, nincs ott a helye. Ha kell, majd beérik.   
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kiválasztott hordozói, továbbvivői!- ad tárgyi-, vagy fizikai segítséget … 3. megkülönböztetés- 
vagy részrehajlás-nélküliség. Nincs „uram-bátyám”!407 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… 
(94.) 
… Egy tökéletesen MINDEN-tudatú ember, ha szülei nem költöztek a szülőföldről más vidékre, 
akkor kedvezően ott éli le életét, ahol megszületett408. Azt fogyasztja táplálékként, ami ott 
természetszerűleg megterem -lehetőleg őshonos- és azzal a klimatikus viszonnyal él harmóniában, 
ami ott van409. Kérdés lehet a helyváltoztatás kiterjedtségének mértéke? Rendesen ember nem 

                                                             
407 Ahol az „uram-bátyám” a meghatározó, ott az igazság fura arcát mutatja. A hamisság is igaz, az illúzió-, 
a látszat-, a hamis igazsága. Hanyatló korban oktalanság valódi értékeket keresni. Vannak, de a kor 
szelleme szerint elítélendők/elítéltek. „Tisztesség” „jóerkölcs” absztrakt fogalmak. Ki-ki -s még 
közösségek is- önös érdekeik, személyes beállítottságuk, -értékrendjük szerint forgatják (ki). A 
haszonelvűség a testtudat és a hamis önazonosságtudat termése. Aki tévedésben van önmagával 
kapcsolatban, akinek nincs fogalma lényegi lényéről, az kapcsolatrendszereiben is ál viszonyokat ápol, 
hamis értékeket képvisel.  
Mindenki részrehajló! Ha mással szemben nem, hát legalább is -megtévedt- önmagával kapcsolatban. 
Tehát gondolkodása nem Abszolút, célja, motiválója nem a MINDEN, nem Isten maga, hanem saját 
maga, szerettei, barátai, hit- és párttársai, nemzetsége, nemzete, stb. (de sorolható volna kedvenc alkotó, 
előadó, zenekar, sportklub, netán focicsapat … de stílus, irányzat, miegymás) A részrehajlás-, a meg-
különböztetés természetes, de komoly lelki törekvő nem önösen tesz különbséget, hanem aszerint, hogy az 
‟jó‟ vagy ‟nemjó‟! De honnan lehet megtudni, hogy mi a ‟jó‟ és mi a ‟nemjó‟? Tudás által, amit fel kell 
kutatni, meg kell ismerni, értelmezni kell s kinek-kinek önmagával való egyenesbe-jövését követően úgy 
követni s megvalósítani, ahogy lelki evolúciós fejlettsége engedi, lehetővé teszi. Ne próbálja senki önnön 
árnyékát átlépni! Az „árnyék” jelen esetben a sötét oldalunk, az amit vagy tudunk, vagy nem, de a ‟nemjó‟ 
köteléke szerint meghatározott. Sötét árnyéka a ragyogó ‟jó‟-nak. 
Mikor az ember elbizonytalanodik, hogy ugyan; - Jó úton halad-e? - az út sose a nyilvánosság-, vagy 
közösségi helyek-, -terek felé vezessen. Olyankor a lecsendesedés a legjobb segítő, amit a természetben 
találhatunk meg. A békés kis „zarándoklatok” körbe-körbe a lakóhely körül, hogy a település tőlünk 
mindig jobbra essen s közben a csendes mantrázás (Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari…)  
A bezárkózás, a meditációs zenékben ringatózás bizonytalan irányba visz. Egyhegyűség nélkül a ‟szeszély‟ 
veszi át az irányítást, akinek legjobb szövetségese a szabályozatlan s így csapongó elme, ami mindig 
részrehajló! 
408 Sajátos helyzet az emberi helyváltoztatás. A túlnépesedés előtt nagy területek voltak lakatlanok, így 
viszonylag szabadon mozoghattak embercsoportok. Abban az időben is voltak letelepült népek és 
nomádok, de mára a vándorlás -jellemzően- egyik lakott helyről a másikra történik, nem újabb és újabb 
lakatlan helyek körüljárásával (néhány afrikai és ázsiai embercsoportot leszámítva). Hogy melyik életmód a 
kedvezőbb lelki ember számára -vándorló, vagy letelepült- nehezen általánosítható és nem is kell. Még a 
szerzetesi életben is van vándorló és kolostori mód. Más és más helyzetet teremt egyéni- és csoport-lét, 
más volt néhány százezer emberi létfoma helyzete a Földön és más több mint hétmilliárdé. Határozottan 
megkülönböztethető a mai kommunikációs és informatikai túlterjedés a régmúlt egyszerű életvitelétől. A 
meghatványozódott ingerek bősége önmagában összezavar mindent és mindenkit. Mindezen értékelési 
nehézségek a Kali kor természetes sajátosságai és hiába próbálnánk szisztematikusan végére járni egy 
ember valamennyi viszonyának, kilátástalan minden feltárása, okok és okozatok kibogózása. 
Az egyhelyben maradásnak ma sem volna akadálya s mégis szinte állandósult a mozgás, a helyváltoztatási 
kényszer. Eszményített az utazás, a jobb megélhetés reményében felvállalt a költözés ide-oda. A 
megváltozott viszonyokhoz igazítják a lelki gyakorlatokat is. Nem az Istenes élet a vezérfonal, hanem 
néhányan -mellesleg- a sok minden közepette Istenükre is szánnak némi időt. A MINDEN-tudat 
elkötelezett gyakorlója számára első a Legfelsőbb és minden tervét, cselekedetét, áldozatát, vagy 
önkorlátozását Őneki ajánlja, miközben -mellesleg- igyekszik megfelelni a környezeti elvárásoknak, zavart 
nem keltve.    
409 Aki csak születési helyén termő élelmekből tartaná fenn testét, az együtt lenne azzal a sok-sok kedvező 
energiával, amit az égi-földi-globális-lokális összhatás biztosít(ana). Mivel azonban ember mozog, fogyaszt 
-szinte- a világ minden tájáról idegen-, évszaktól függetlenül tartósított élelmeket, így minden 
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születik oda, ahol egy életet leélnie képtelenség, így hát a mozgás az egyén kíváncsiságán múlik, 
aminek alapja egyfelől a tanítóktól kapott ismeret, másrészről az egyén benső késztetése és sorsa. 
Ha tudás alapján, vagy hagyománykövetésből ezeknek megfelel(ne), akkor az Isteni 
elrendezéseknek fő vonalakban felel(ne) meg. A mai viszonyok visszafordíthatatlanok, ám sem a 
túlnépesedés, sem a környezetrontás, de még az istentelen életvezetés sincs a MINDEN 
ellenében410. Azonban az érintetlenség révén ki lehet térni a lelki törekvőt kedvezőtlenül 
befolyásolni akaró erők elől411! A MINDEN-tudatú ember, a Legfelsőbb védelme alatt áll. Áldo-
zatosan él… 
… Tudták (mármint a MINDEN-tudatúak), hogy Ki a Forrás! Tudatosan vettek el, hálatelten ké-
szítették el és csak felajánlott ételt fogyasztottak. Az ilyen ‟felajánlások‟ is egyfajta áldozatok, 
minek következtében „szent” ételhez jutottak. „Természetfelettivé” válik a természetes. A testük 
fenntartása során „elpusztított” alkotóelemek lényegi lényeinek egyfajta felszabadítói voltak, s 
mivel a felajánlás a Legfelsőbb felé irányult az ilyen ételek tiszták voltak, a „felszabadult” lél-
eknek pedig további életesély jöhetett. A tudatos táplálkozás sosem élvezeti kérdés, főleg nem az 
a felajánlás412, de amit az Úr elfogad, az tiszta lesz. 

                                                                                                                                                                                              
összekeveredik mindennel, csupán az emberi alkalmazkodóképesség tartja fenn -bár, mi áron(?)- az 
emberiséget.   
410 Azért is fölösleges kutatni a keveredettségben a megoldást, mert a káosz a Legfelsőbb által rendelt 
helyzet. Aki mind eközben látja a lényeget, tudja az okokat, kutatja és tanulmányozza az Abszolút Igazság 
morzsáit, az képes megtalálni a számára helyes módot és utat. 
411 Az érintetlenség megvalósított állapota nem engedi, hogy a lelki fejlődésben hátráltató körülmények 
megérintsék a gyakornokot. Figyelme egyhegyű, célja a MINDEN, eszménye az Abszolút Igazság, útja a 
MINDEN-tudat, életvezetése szabályozott és tudatosan végzi osztályának-, életrendjének megfelelő 
kötelezettségeit, meghódolva az elrendezések előtt, mindegy mit nyújt a világi világ. Ha egy ilyen ember 
sem él a Földön, az értékrend világos, bárki maga elé állíthatja, hogy el ne tévedjen a zűrzavarban – de csak 
ha dolga van vele. Akinek nincs dolga a MINDEN-tudattal, azt ezek a sorok sem találják meg, míg akit 
megtalálnak, annak új dimenziók nyíl(hat)nak az emberi történet ezredéves vargabetűi és zsákutcái után.  
412 A MINDEN-tudat „tudatos táplálkozás” alatt nem azt érti, hogy mindenféle tradicionális-, vagy 
korszerű (értsd: olyan mint a kor, olyszerű!) egészségmegőrző, élethosszabbító, karcsúsító, méregtelenítő, 
fitté tevő módokat találjon ki és gyakoroljon. Isten-tudat nélkül ezek mindegyike szín test-tudat, hisz 
általuk a test fizikai állapotát kívánják javítani. Meghatározó motiválója az „ép testben ép lélek” – 
jelmondat, ami igaz is meg nem is. Igaz annyiban, hogy az egészségileg panaszmentes ember jobban képes 
koncentrálni szellemi dolgokra, mint akinek a teste szenved. De nem az egészséges test kondicionálja a 
lelket, hanem a harmonikus lélek képes segíteni a test jó állapotban való fenntartásában. 
Az ételfelajánlás ott kezdődik, hogy a lelki törekvő megelőlegezi hitét abban, hogy ha Istenre 
összpontosítva viszonyul az étkezéshez, akkor az mindenki javára válik, az Úrnak, a „szakácsnak” és 
azoknak is akik az ilyen ételt elfogyasztják. Kezdjük ott, hogy az Önmagában Teljes Legfelsőbbnek 
semmire nincs szüksége! Így ételre sem! Tehát az étkezéssel kapcsolatos felajánlás is az a fajta áldozat, 
aminek az áldozat bemutatója lesz a kedvezményezettje. Az Úr az őszinteséget értékeli, nem azt hogy 
sikerült az étel, vagy hogy az milyen különleges kulinaritás.  
Első teendő a megfelelő „konyha” aminek lényege, hogy mentes legyen minden olyan befolyástól, ami a 
szabályozott életvezetés eltanácsolt kategóriájába tartozik. Az edények, eszközök olyanok legyenek, 
amelyek nem érintkeztek pl. hússal, hallal, zsírral, tojással, gombával, vörös- és fokhagymával, valamint az 
ilyeneket készítő-, fogyasztó emberekkel. Így hát az ideális az új-, tiszta háztartás. Természetesen az Úr 
szívesen elfogadja az őszinte odaadással és nem makulátlan helyen, vagy módon készült ételek felajánlását 
is, de az egyénre nézve elkerülhetetlen a visszhatás (karma) működése. 
Már az alapanyagok beszerzése ráhangolódás a felajánlásra, mit s hol vásárolunk, termesztünk. 
Természetesen ideálisabb az utóbbi! Ezzel párhuzamosan az „étlap” meggondolása. Úgy alapanyagokban, 
mint a készítendő ételekben a ‟jó‟ kötelékbe tartózókat részesítsük előnyben. Az természetes, hogy a 
MINDEN-tudatú „konyha” vegetáriánus! 
Az előkészítések is békés viszonyok között történjenek, miként maga az elkészítés, vagy a főzés.  
Keverés mindig jobbra, pozitív irányba történjen. (Milyen sajátságos? Mikor a balkezes ember jobbra 
kever, olyankor maga felé „kever”, a jobbkezes magától el fele. A magam felé inkább önző jellegű, a 
magamtól el felé adakozó, mások felé irányuló.)  
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(95.) 
… A Felsőbb Irányítók emberszerűek. Hatalmukban meghaladják az embert, de jellemükben 
rokonok. Egyikük sem Isten Maga, de jóindulatuk segít egyénnek, nemzetségnek, nemzetnek, 
népnek, országnak. Ahogy sorolódnak e csoportok, érdemes meggondolni kinek/minek – ki/mi a 
lényege, lényegi irányítója? Embernek az egyéni lél. Nemzetségnek Felsőbb Irányítója, a 
nemzetség Istene és az ős-Atyák413. Hogy mekkora az a kör, ami családok halmaza, de 
családonként vérségileg elég távoli (a torzulást okozó belterjesség elkerülése érdekében!) és mégis 
egy vérvonal-nak tekinthető férfiak és nők egysége? S hogy mely szülő vérvonala a 
nemzetségheztartozás záloga? Ki tudja414… 
… A túlnépesedést követő végleges letelepedések, a vérkeveredéseknek ha nem is genetikus, de 
kulturális belterjességét eredményezték, függetlenül attól, hogy ki milyen körből került be415. 

                                                                                                                                                                                              
Nyugodtan kizárhatóak a zavaró hanghatások (TV, rádió, világi zene, stb.) és a zavaró személyek, negatív 
témák. Nem múlik el semmi hatás nélkül!  
A „szakács” és a körülmények is tiszták legyenek. Ez mind-mind ráhangolódás a végeredményben 
akármilyen egyszerű „rituáléra”. Jó irányba halad étel, készítő és felajánlás. A kész étekből elsőnek mindig a 
Legfelsőbb részesüljön a felajánlás révén, ami a lelki törekvő természetével harmonizáló mértékben legyen 
„fennkölt”. Egyszerű az egyszerűnek, bonyolult a bonyolultnak. Az Úr mindegyikből „ért”.  
413 Az ős-Atyák személye legtöbbször ismeretlen és nem is néven nevezésük a fontos, hanem 
szellemiségük. Ami lehetővé tette, hogy a leszármazottak tudhassanak róluk. Legyenek erkölcsi és szellemi 
„útjelzők” - Erre és így, vagy arra és úgy! Az ős-Atyák szellemiségének elhagyása nemzetségromlást, végső 
esetben pusztulást, teljes fel/be-olvadást eredményez. Hogy szól az ezredéves intelem? „…Az ősatyák és 
azok hagyományainak nem követése, a családok vesztét okozza. → Elvesztek azok, ahol elhalnak a 
nemzetségi hagyományok.” (ezen végkifejlet előzményeit lásd: BBB „Jász mindennapok” című 
értekezésében.)   
414 A MINDEN-tudat nem gyárt fajelméleteket. Istennek minden teremtett lény kedves. Hogy vannak akik 
szenvedélyesebbek? Vannak akik szigorúbbak? Mások derűsek, -visszafogottak, megint mások 
fegyelmezettebbek, vagy fegyelmezetlenebbek? Mindnek meg van az oka, de kutatni mi-haszna? Minden 
szempontból keveredett világban (vérségileg, genetikusan, rasszok vonatkozásában, eredendő élőhelyek 
elhagyása okán, nyelvileg, kulturálisan, stb.) semmi nem érvényesül már tisztán! Meddő kísérlet „steril” 
makulátlan embercsoportra még csak gondolni is. El kell ismerni mindazt az emberi történetben ami Isten 
felé visz és mellőzni azt ami Tőle távolít, a csapongást, a szeszélyes viszonyulásokat pedig csitítani javallt. 
415 A szellemi hanyatlás motorja a szellemi restség, az átfogó és/vagy eredeti gondolatok hiánya. Másolások 
mindenütt és nem csak a tárgyi környezetben, a technikai termékekben, de a szellem(iség) területén is. 
Régóta egyszerűbb és hatékonyabb embercsoportok számára „kész” tanok átvétele. Nem csak -
jámborabb, vagy tüzesebb- térítések történtek, de őszinte; lustaságból és/vagy félelemből eredő 
„megtérések” is. Ahogy nyelveket-, kulturális egyediségeket nem erőszakkal „felejttettek” el, úgy 
hitrendszerek sem -csak- „runa-zúzás” és „rovás-égetések” áldozataiként merültek feledésbe. B.T. 126. 
„…szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott 
tovább…” – szólt maga Avatár Balarám több mint ötezer éve és költőien szűkítette le „egyszer”-re a 
tudástovábbadás folyamatának törését. A hiteles ős tudások sosem vésznek el, többször is -akár 
századokra is- alámerülhetnek, de az ősemlékezet révén elő-elő kacsint(hat) ha nyitott szívre talál. 
 

Álljon itt BBB a „Tőhajtások” (Megfigyelések a természetben) című elgondolkodtatója: 
 

- 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.  

* 

- Van, hogy egy ágba más fajtájú szemet oltanak, s attól a megfogant oltás az oltó-alany tulajdonságai/sajátosságai/jellege szerint 
hajt, nő tovább. 
Ha egy egyedi sajátosságaitól megfosztott csoport, törzs, nép, új jegyekkel keveredik, azokkal azonosul, akkor az 
újnak megfelelően elfajzott csoport, törzs, nép él tovább, de az ős tő megmarad, nem változik. 

* 
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Megindult az idegen ősAtyák, idegen Istenek imádata416, míg a MINDEN csak mosolyog417. A 
nemzet, már nemzetségek keveredése, tehát a különböző nemzetségek Isteneinek osztozniuk kell 
gyermekeikben, mint Jó Apa és Jó Anya -akik természetszerűleg vérségileg nem rokonok!- közös 
utódjuk gondjaiban-, örömteli erényeiben megosztoznak. Az énközpontúbb Felsőbbség betart 
jámborabb „riválisának”. Ki lesz a győztes? 
(96.) 
„Teremtő a tettek oka Legfelsőbb OM mitől jő - ezért minden áldozásban tudjad jó Jas ott van 
Ő…” 
… Az aktív tettek oka olyan módon a Teremtő, hogy Az a MINDEN felhatalmazásából 
létrehozza(ta) a teremtettséget -Földi emberi fogalmak szerint- ezen anyagi megnyilvánulást. 
(Végtelenül változatos a megnyilvánulások sokasága, de számunkra közömbös, hogy mi- s hogyan 
zajlik más megnyilvánulásokban, még „parányi” galaxisunk is megfejthetetlen.) Az okság úgy jön 

                                                                                                                                                                                              
- 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, törzs, nép, 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, más törzset, más 
népet éltet, megtartja eredetiségét, ő maga nem változik.  

* 

- Van, hogy egy „nemesített” oltóalany csak átmenetileg életképes. Ha elszárad és az ős tő még életképes, az kihajt. 
Ha egy elfajzott törzs elszárad, az eredeti ős tő kihajt(-hat), jó esetben virágot, termést hoz. 
  * 

- A tőhajtás(-ok) kihajthat(-nak) az oltó-alany viruló fejlődése mellett is, mint „satnya kezdemények”, de vagy elnyomja a 
„nemesített” főtörzs, vagy a „gazda” vissza-vissza vágja, hogy a „nemeset” ne zavarja, ne hátráltassa fejlődésében, el ne nyomja.   
Ha egy elfajzott törzs gazdája nem vágja vissza a tőhajtásokat, akkor az idő megmutatja ki az életképes; tőhajtás, 
vagy a „nemesített” törzs.  

* 

- A „nemesített” törzs csak részben rendelkezik az ős tő ellenálló képességével. Életét csak a jó gazda ápolásának, 
gondoskodásának köszönheti, ápolás nélkül nem marad meg.  
Ha egy megváltoztatott, keveredett csoport, törzs, nép új jegyeit nem ápolja az új gazda, akkor elsorvad, 
elpusztul. Az ős tő akkor is megmarad, ha csak élni hagyják is, hisz az a környezet, az ő világa. 

* 

- Ha nagyon megváltozik egy fa környezete, lehet, hogy csak „nemesített” törzs képes élni. Lehet, hogy az ős tő kihajtva sem tud 
kivirulni, virágot, termést hozni. (?) 
 Ha egy csoport, törzs, nép környezete nagyon megváltozik, akkor lehet, hogy az ős jegyek ideje lejárt. (?) Nincs 
tere az ősi fajtajegyeknek. (?) 

 
416 A vérkeveredések biológiailag a sokszínűséget eredményezik, amit a jelen kor erényként kommunikál. 
De vajon egy hanyatló korra való alkalmasság erény, vagy dicstelenség? Az anyagi/testi „túlélés” segíti a lél 
tisztulását, vagy sem? Abszolút értelemben a keveredés nem tartozik a ‟jó‟ kötelékébe, míg relatív 
értelemben előnyös. Ha a test „kényelmi” viszonyait vesszük mértéknek, akkor az ‟előnyösebb‟ javítja az 
anyagi körülményeket, de ha a lelki az első számú érték, akkor az anyagi javulás a lelki kárára válik, 
fokozódik a lél befedettsége ahelyett, hogy mérséklődne. A keveredések következtében a más vérvonalak-
hoz tartozó nemzetségi egyének emberi életük nagyobb részében benső önmagukkal viaskodnak, miként a 
„Két vér egyben” hőse (BBB):  
 

„szabad s cseléd két vér egyben - tüzel mozgat egyre csak - szárnya szegett a csapongás - szolga vérem fojtogat - 
levetkőzni mint lehetne - mint is kéne törni meg - harci szellem szárnyszegését - rég kinőni kellene - szolga 
szívben nagy gondolat - messzelátás nincsenek - van féltése testi képnek - nem volt hírnév hírinek - szabad 
lángol eszme fénylik - cseléd szűköl féltiben - sziporkázó elme táncát - reszketegség törte meg - küzd a két vér 
folyton folyvást - felül nem jut végleg egy - mikor melyik kerül lentre - hely és idő dönti el - cseléd elfér jól a 
mélyben - ott sem fölül lenn lapul - kéznél ne hogy ő legyen ha - szükséget lát gazda úr - bezárva sem zörget 
rácsot - magát helyén húzza meg - többre sem vágy szerény létnél - ezt mindenki tudja meg - de a szabad bezárt 
vulkán - hevül feszül szüntelen - hol itt hol ott tüzet felver - füstje fojtón fenyeget - távlat szabad szívben csillan 
- való cseléd vériben - kinek fény kell szabad vágyó - ki biztont vár szolga lesz” 

   
417

 A Legfelsőbbtől senki nem idegen, számára tiszta-, vagy kevert vérvonal egyre megy, csak lél gyermekeit 
várja derűs békességben, hisz azok sosem keverednek, sosem degradálódnak, mert Ők teljesen örök 
lelkiek, ami változó az az anyag/test, a vele járó testtudattal és minden elmebeli spekulációval, tévképzettel. 
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létre, hogy a MINDEN jóváhagyásával, az Ő Teremtő aspektusa által megnyilvánul, működésbe 
kezd és egészen a megnemnyilvánulásig418 (a teremtettség pusztulásáig) fennáll e kettősség. 
Lényegi alkotóelemei a lél-ek szinte végtelen halmaza (azok, Akik e szférába kerülnek), mint 
mindenek lényegei és köréjük épül a sok-sok lét- és/vagy létezési forma. (jelen esetbe a „lét” az 
élő, a „létezés” a nem élő megnyilvánulási változat). Mindennek kezdete a teremtő ige, az OM419. 
Az OM által veszi kezdetét a teremtés, ami -mint az „O”- kerek egész, és -mint az „m” ~ hullám- 
hullámzik, rezeg benne a kettősség váltakozása. Ahol megszűnik a mozgás, rezgés, ott 
megnemnyilvánulttá válik, az addig működő rendszer. Ha nincs áldozás, nincs változást gerjesztő 
akarás, akkor elhal a történés. De miként a lekapcsolt ventillátor még forog egy ideig, majd ha 
nem kap újabb impulzust előbb-utóbb megáll. Az apróságok gyorsan megállnak, míg a nagy 
rendszerek csak lassan halnak meg. (voltak évszázadokig tündöklő népek s a lassú hanyatlás 
végüket okozta) Nem véletlenül üdvös minden jószándékú áldozatot az „OM”-hanggal kezdeni, 
ahogy a teremtés is úgy vette kezdetét. Az ön-magában teljes MINDEN azért teszi lehetővé 
folytonosan a teremtéseket Önmagán belül, hogy a kiáradó lél-ek által megtapasztalhassa Önmaga 
gazdagságát. A pusztába kiáltott szó is elszáll, semmivé lesz, míg vissza nem verődik, vagy halló 
fülekre nem talál. A csillagközi térben semmi nincs, miközben keresztül kasul szövi a végtelen sok 
kozmikus sugárzás mi addig száguld, míg valamiben ugyan változást ne lesz képes előidézni. A 
Legfelsőbb is örökkön sugárzik, ontja éltető- s pusztító energiáit részrehajlás nélkül. Csak ad, ad 
és ad s mert önmagában teljes, mindezt bárminemű elvárás nélkül teszi. Ez az Isteni 
SZERETET420. Tudja, hogy semmi nem múlik el nyomtalanul, nincs hatás ellen-hatás nélkül, 
nincs akció reakció nélkül, elég csak szabadjára engedni parányait -a lél-eket- s azok 
„megtermékenyítik” változatossá varázsolnak mindent. Eközben az Úr derűsen szemléli a 
kalandos történeteket. Van benne dráma, szentimentalizmus, tudós gondolat, szépség, tragédia s 
ez mind az Ő „mozija” - kivetítődése. Ő mindenütt és mindenben jelen van. Hogy láthatóvá 
váljék anyagi szemek számára, hát anyagi vetítővászonra van szükség, értsd: anyagi 
megnyilvánulásra… 
… Mivel a MINDEN Mindáthatóként (Személyes voltának személytelen kisugárzásaként) 
mindenben jelen van, legyen bármilyen történés, abban Ő érintett. Egyrészt Mindáthatóként a 
létezések és létformák viszontagságaiban, másrészt a természeti törvények vezérlőjeként. Mikor 

                                                             
418 A MINDEN -általunk fogalmilag ismert- legáltalánosabb „alkotóeleme” a tér (amit a „tudomány” 
űrnek-, vagy csillagközi térnek hív, ezoterikus területeken leginkább ‟éter‟ névvel illetnek, de más-más 
szellemi körben ez az ‟éter‟ is más árnyalatokat kap mint; az ‟Isten‟ a ‟lélek‟ a ‟szellem‟ s hasonló 
alapvetések). A ‟tér‟ mint lelki „matéria” lelkisége folytán örök. (Örök mert lelki s mivel lelki így hát örök. 
Ami anyagi az nem örök!) Ebben az örök és végtelen térben történnek a megnyilvánulások a teremtés által, 
majd a teremtettségek ideje lejártakor azok megnemnyilvánulttá válnak. A tér egyes szféráiban-, lét(ezés)-
tereiben pl. anyagi típusú megnyilvánulások vannak, másutt megnemnyilvánulások. A MINDEN-ben örök 
a változás, miközben EGY-ség és átfogó egyensúly van.  
419 Az „om” un. mag-szó, dévanágari (az indus-völgyi civilizációban kialakult ősi írásmód) jele:  amit 
pranavának neveznek. 
420 Legalább két -magyar-magyar- szótárra volna szükség, vagy legalábbis egy olyanra ami minden fogalom 
lelki és anyagi értelmét is megfogalmazná, behatárolná.  
Egy rendkívül fontos fogalom a ‟szeretet‟ aminek Abszolút értelme szinte ismeretlen illetve, ha 
megkísérelnénk átültetni a ‟szeretet‟ Abszolút fogalmi körét a naponta számtalanszor használt szeretet szó 
helyére ugyancsak furcsa ellentmondásokat lehetne tapasztalni. Ha csak a leg banálisabb napi 
szófordulatokat terjesztenénk ki Abszolút vonatkozásban meglepődnénk.  
Pl. „Szeretem a Napot” – aki ezt mondja az kedveli a napsütést, mindaddig amíg kedvére van. Azonnal 
cáfolódik a ‟szeretet‟ Abszolút hármassága: 1. aki szereti a Napot, az azzal az elvárással viszonyul 
iránta/felé, hogy a kedvére süssön 2. aki vágyja a napsütést mit sem ad érte, azaz csak kapni kívánja 3. aki a 
Napot szereti azt olyan mértékig teszi, ameddig kedvét leli benne és amint „túl” -erős, ártalmas, vakító, 
perzselő, stb.- már megváltozik a viszony, azaz részrehajló önmaga vonatkozásában és megkülönböztetést 
tesz „jó” és „nemjó” Nap között még akkor is amikor tudja, hogy Nap -itt- csak egy van.    
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egy áldozati szertartás megcéloz egy Felsőbb Irányítót, akkor a MINDEN az áldozat 
bemutatójától, az áldozati szertartáson át, az áldozat elfogadásáig semmitől sem független421. 
(97.) 
Az ‟ember‟ név kötelez(ne) de annak is leghangosabb hírdetői nemegyszer azok, akik méltatlanok 
viselésére. Az ‟ember‟ kifejezés sok vetületű, így nem csak természettudományos rendszertani 
besorolhatóságot jelent a Földi élővilágba, de -többek között- jelző is, amikor az emberi erények 
birtokosával kapcsolatban kerül használatra. (Hogy ki mit tekint emberi erénynek az is leg-
kevesebb megosztó kérdés422.) Amikor pedig egy biológiailag minden szempontból embernek 
tűnő lény nem méltó az ‟ember‟-i jelzős szerkezetre, akkor akár ‟ember‟-sége is 
megkérdőjelezhető. (Hányszor is kap aljas ember állati jelzőt -ami legtöbbször sértő az állatokra!-, 
amikor olyan súlyos erkölcsi mulasztást követ el, amitől az emberi közösség -mintegy- kiveti maga 
közül; brutális gyilkosság, kegyetlen bántalmazás, elferdült szexualitás, stb.) Tudjuk, hogy az 
emberi „kaszt”-ba sem sorolható minden emberalakú létforma423 (ami nem keverendők az 
‟emberszabásúakkal‟!) és hogy a valódi emberi létforma 99,99%-a ‟élvezkedő‟ - 0,009%-a 
‟nyerészkedő‟ - 0,0009% ‟uralkodó‟ és 0,0001% ‟gondolkodó‟ miközben minden ember a négy 
osztály keverékének reá jellemző meghatározottság, vagy túlsúly szerint ha besorolható… 
… Azért alakult ilyen lehangolóan az emberiség besorolhatósága a Legfelsőbb által megalkotott 
négy osztályban, mert az Isteni elrendezettség jelen korunkban nem a szellemi és erkölcsi 
emelkedés. A hanyatlásnak pedig legjobban az élvezkedő „létforma” a megvalósítója. Az ilyen 
emberek élete lelki értelemben hiábavaló, anyagi értelemben ők vannak itthon424. Mindig azok 

                                                             
421 Ahogy minden a MINDEN-ben van s ahogy a MINDEN mindent áthat, úgy a Tőle való függetlenség 
elképelhetetlen önellentmondás (volna). Mikor valaki úgy sóhajt, hogy „Elhagyott az Isten!” – Isten 
viszonya semmiben nem különbözik attól az állapottól, mikor ugyanez az ember egy másik alkalommal 
úgy örvendezett „Velünk van az Úr!” Emberünk viszonya változott. A MINDEN Felsőbbségei, az 
‟emberszerű‟ lények azok rapszodikusak, gyakorta nem az Isteni szeretet jegyében viszonyulnak még 
imádóikhoz sem. 
Mikor -akár- egy őszinte, hiteles áldozati szertartás zajlik, annak Abszolút helyszíne a Legfelsőbben van 
(hisz minden Őbenne van teremtettségestől mindenestől), a védikus alapú szertartások megalkotója maga a 
MINDEN Teremtő aspektusa. Az áldozatot bemutató gondolatát, szándékát, indítékát, elkötelezettségét, 
stb. az Úr mind-mind ismeri, látja s átlátja. A szertartás eszközeinek minden alkotóeleme a MINDEN 
parányaival, mint lényegi lényekkel és a Mindátható energiával, mint a Legfelsőbb személytelen 
energiájával áthatottak. Az áldozati ceremónia fizikai megnyilvánulásainak szabályai s maga a rítus az 
elrendezett természeti törvények szerint folynak le. Az áldozat élvezője eredendően a MINDEN, azt 
követően a megcélzott Felsőbbség, majd az áldozatot bemutató. Amennyire hiteles és őszinte az áldozat 
olyan mértékben viszonozza azt a Felsőbbség, úgy alakulnak a Legfelsőbb elrendezései és úgy idomul az 
áldozatot bemutató személyisége, sorsa.    
422 A MINDEN-tudat elsődleges emberi erénynek a tudatos létet tekinti, ami egyéb iránt alapvetően emeli 
ki az emberi létforma arra érdemes egyedeit az állatok közé való -amúgy természetes- besorolásból. 
Tréfásan szokás mondani, hogy az ember a legnagyobb állat, ami természetesen nem fizikai méretre 
értendő, hanem a fizikális földi létformák közül a legmagasabb fokra. A tudatosság az emberi létformák 
közül is megkülönbözteti a ténylegesen ‟ember‟-nek tekinthető lényeket, hisz amíg egy létforma léte nem 
haladja meg az anyagcsere + szaporodás + védekezés + pihenés állati négyesét, addig oda is tartozik. 
Említik még a gondolkodást, azonban egyre több tapasztalat igazolja, hogy az a képesség és gyakorolt 
viselkedés nem emberi kiváltság.  
423 A klasszikus ind -védikus/tudás alapú- gondolkodás négy kasztba sorolta az egyes embereket 
(brámana/gondolkodó – ksatrija/uralkodó – vaisja/nyerészkedő – sudra/élvezkedő) de számon tartott 
kaszton kívüli un. érinthetetleneket is, ami nem keverendő az érintetlenséggel! 
424 Az ‟élvezkedő‟ meghatározottságú emberek egyértelmű túlsúlya jól jellemzi a kor sajátosságait, szellemi- 
és erkölcsi értékrendjét. Szerencsére sok mai szellemi irányzat ismerte fel az emberiség fejlődésének (a 
visszafejlődés is fejlődés, csak negatív előjellel!) tarthatatlanságait, az általános emberi értékrend és 
viselkedés káros hatásait, de hiteles és komplex eszmeiség hiányában inkább tünetek feltárásával és azok 
látszólagos „gyógyításával” érik be. A MINDEN-tudat az Abszolút Igazság vonatkozásából mutat fel 
szellemi utat, ami a gondolkodó embereknek segíthet, de nem képes semmiben eltéríteni a globális 



114 

 

lógtak(nak) ki a sorból, akik mást gondolnak, mást hírdetnek, mást akarnak, mint a meghatározó 
tömeg, vagy az épp uralmon lévő iskola. Nemegyszer hangzik el az a realista megközelítés, hogy 
pl. Jézust ma is megfeszítenék! Nincs mit felróni a csőcseléknek, akik halálát akarták. Merné csak 
pl. hangosan kimondani ma, hogyha követni akarsz engem hagyd el családod425! Olyan destruktív 
bélyeget kapna, amit le nem mosna lelki tisztasága sem a világi megítélés előtt. A MINDEN-tudat 
mit sem foglalkozik a keresztény tanokkal, de Európában (is) elkerülhetetlen lelki vonatkozású 
elmélkedések során itt megcsontosodott tanrendszerre utalni az érzékeltetés -és nem a kritika- 
okán! Az emberiségnek az a 99,99%-a, mely eleget tesz ‟élvezkedő‟ életrendje kötelezettségeinek, 
az anyagi értelemben elvégzi dolgát426. Alaptalan kívánság volna tőlük elvárni, hogy a természetük 
ellen tegyenek. Azt azonban -adott esetben- előlük sem kell titkolni, hogy amit tesznek az sem 
nekik egyénileg, sem környezetüknek, vagy az emberiségnek nem válik javára. Teszi ezt minden 
jóérzésű mozgalom, emelkedett vallási szervezet, amúgy mindhiába. Mikor van „adott eset”? 
Amikor kérdeznek... 
… A válasz mindig a szükséges és elégséges mértékre korlátozódjon427… 

                                                                                                                                                                                              
degradációt. Tanulmányozóiknak be kell látni; attól hogy sok ok ismerőjévé válhatnak, ám az okozatok 
megváltoztatására tett próbálkozások szembefordulást jelentenének az Isteni elrendezéssel. A MINDEN-
tudat kinek-kinek egyéni útja, amiben elért előmenetel nem múlik el hatás és nyom nélkül sem egyénen 
sem az ő környezetén. Azt, hogy mindebből ki, mit olvas ki, ki, hogyan reagál rá, az az elrendezések dolga.   
425 A MINDEN-tudat értékrendje és tanítása alapvetőnek tekinti a négy életrendet (tanuló-családos-
visszavonult-lemondott) s még véletlenül sem bíztat senkit az életkorának megfelelő rend elhagyására, 
kötelezettségeinek elmulasztására. Nincs magasabb küldetés, mint a kötelességteljesítés.  
Tanuló tanuljon, családos dolgozzon és viselje gondját a családnak. Visszavonult számára sem kell elhagyni 
családját „csak” első helyre már nem a család megélhetését biztosító munka és a család gondjainak viselése 
kerül, hanem a lelki tanulmányok gyakorlása és a két előző életszakasz berögződéseinek elhagyása (az 
aktivitás passziválása). Lemondott hitelesen tényleges öreg korban legyen az ember, úgy 75 év felett. Mind 
eközben mindegyik életrendben lehet az ember MINDEN-tudatú, hisz az alapvetően tudati állapotot 
jelent, nem vallási felekezethez való tartozást!  
Szinte megfejthetetlen kérdés, hogy mit tegyen az ember, ha korához, kultúrájához, társadalmi-, családi 
normáihoz nem illeszkedő szellemiséggel találkozik? Általános(ítható) ajánlást sem lehet tenni, hisz 
„Mindenki más!” – nincs két egyforma lét, egyforma élet s különösen egyforma sors!  
Első helyen mindig az életkornak megfelelő kötelesség teljesítése kell legyen. Nem lehet átugrani, kihagyni, 
vagy előbbre hozni életrendet! Minden embernek meg kell(ene) élni a családos rendet. Senki nem 
hagyhat(ná) el visszavonult rendet. Indokolatlan és helytelen a lemondás rendjét választani -különösen- a 
családos életrend-, de akár a visszavonult helyett! 
Jézus egész élete talányos a mai napig. A kanonizált (norma és/vagy példa értékű, követendő minta szerű) 
irodalom kihagy vagy húsz évet életéből, illetve azt a kereszthalállal és feltámadással, majd mennybe 
menetelével zárja le. Vitatott, hogy volt-e házas, vagy hogy volt(ak)-e gyermeke(i)? Minden rend, amely 
Jézus nem apokrif (azaz rejtett) tanításain alapszik, hitvallása szerint mondja el életét. A MINDEN-tudat 
úgy tudja, hogy serdülő és fiatalfelnőtt korában Keletre vándorolt és ott folytatott tanulmányokat, majd 
szülőföldjére visszatérve kezdte hirdetni tanításait, minek végkifejleteként a megfeszítést vonzotta be. 
Azonban a kereszten nem halt meg, így nem kellett feltámadnia, hanem megkínzatásából felépülve végleg 
Keletre vándorolt, ahol a továbbiakban már nem prédikált. Házasságáról, gyermekeiről nem tudni, de ha 
csak vérségi zsidó hagyományait követte -ami valószínű- nem hunyt el család nélkül.   
426 Az ‟élvezkedő‟ meghatározottságú ember minden életszakaszában az élvezeteket teszi értékrendjében a 
rangsor elejére. Gyermek korban a torkosság, édesszájúság, fiatal korban a korai szexuális-központú 
beállítódás valamint a bódító, kábító, tudatmódosító és függőséget okozó szerek, anyagok hajszolása 
(kakaó, alkohol, nikotin, koffein, pszichedelikus hatások, könnyű-, majd nehéz drogok). Felnőve a 
korábbiak folytatása vérmérséklet és/vagy más emberi osztály-meghatározottság (nyerészkedő, uralkodó, 
gondolkodó) szerint, miközben meghatározó lesz a szexuális késztetés, a bujálkodás, a falánkság, általában 
az élvezetek hajszolása (Mi szem s szájnak ingere!), ideértve az időmúlató tevékenységeket (sport, tánc, 
utazás, különböző hobbik, horgászat, vadászat, mindenféle extremitások). Legvégül pedig mindezeket 
sosem akarja abbahagyni, fel sem merül visszavonulás, legkevésbé bárminemű lemondás, míg a betegségek 
azt ki nem harcolják (bár az ilyen önmegtartóztatások is csak a rosszabb állapot idejéig tartanak).    
427 Nem megfontolás nélküli a Saint-Exupéry „Kisherceg”-béli idézet: „A beszéd csak félreértések forrása” 
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(98.) 
… A MINDEN-tudat nem ítéli el az érzelem-pártiak magatartását, csak arra figyelmeztet, hogy a 
nem tudás alapú benyomások csalfák. Az általános emberek -s ilyen szempontból a lelki törekvők 
úton lévői sem kivételek- nem rendelkeznek olyan fokú tisztasággal, mentességgel az anyagi világ 
illúzióitól, hogy bizton ráhagyatkozhassanak érzéseikre… 
… Az talán külön levezetés nélkül elfogadható, hogy állandósult boldogság -érzet- nem létezik. 
Átmeneti világban minden „idevalósi” átmeneti. Ami nem idevalósi az a lél. Ö 100%-ban lelki és 
nem anyagi! (A MINDEN sem idevalósi, de mint Mindátható jelen van s mivel minden Ő-benne 
nyugszik, természetszerűleg e megnyilvánulás sem független Tőle.) Nincs az az elégedettségi 
érzés, ami előbb-utóbb ne válna megszokottá, természetessé, majd akár unottá… 
… A boldogság iránti vágy érthető. Léte igazolja, hogy az valós valami (nemlétező iránt nem 
ébred vágy!), másfelől természetes igény, hisz mindenek lényegi lényének, a végtelen sok lél 
valamennyijének a megszületetlen állapoton (örök léten) a teljes tudáson kívül, harmadik 
alaptulajdonsága a boldogság. Igen a lél örök + teljes tudású + boldog, örök hajlékán! De sem 
jelen teste, sem ezen anyagi megnyilvánulás nem a lél örök hajléka! Ide tanulni kerül, mely tanulás 
során azt is megtapasztalja, hogy itt minden mulandó. Múlandó az öröm, de a bánat is, mulandó a 
boldogság, de a boldogtalanság is, mulandó maga az élet, a létezés. Tehát a Földi boldogság -ha 
van is- átmeneti állapot… 
… Sokat jelent, hogy ki milyen alapokról szemléli a világot428. „Európa: világnézet nélküli, csak 
periodikus vélemények vannak. Nyugat: a „szent egoizmus” a világnézetet helyettesíti. Kelet: 
vigasztaló, bíztató világnézet.”429 - mondta Baktay Ervin (1917-ben) Az az orientalista, aki sokat 
járt Keleten és valóban jól ismerte a Keleti -különösen az Indiai- „lélektant”… 
… A MINDEN-tudat vállaltan a Keleti körhöz sorolja magát, hisz gyökerei is oda vezetnek. 
Vígasztal és bíztat, hogy nincs hiába a legcsekélyebb lelki törekvés. A legparányibb áldozat sem 
múlik jobbító visszahatás nélkül. Aki valódi énjével megvalósítottan tisztában van (értsd: hitelesen 
éli is azt ami eszménye!) az már itt megízlelheti az igaz, sosem múló boldogságot. Elégedett azzal 
ami adatik és örömmel fogad minden elrendezést. Szeme előtt lényegi lénye a lél lebeg s Annak 
Gazdája, a Legfelsőbb, a MINDEN. 

                                                             
428 A lelkiséggel foglalkozókat gyakran éri bírálat, nemegyszer lesajnáló kritika, hogy nem ebben a világban 
élnek. Ez annyiban igaz is, hogy lelki törekvő nem anyagi eredményekre törekszik, amiért az „élhetetlen” 
jelzőt is megkapja. Azonban aki valóban a magasabb értékeket tekinti követendőnek, azt nem befolyásolja 
a sokság véleménye. Ha két ember különböző értékrend szerint éli életét, akkor azt nem kell megpróbálni 
egymáshoz igazítani, hisz bármi próbálkozás esetén mindkettő sérül ill. egyik a másik kárára jut előnyösebb 
helyzetbe. A társas emberi viszonyokban (munka, tanulás, szomszédság, család, stb.) legtöbbször nem 
annál a valódi igazság -különösen nem az Abszolút- aki erősebb, befolyásosabb, feljebbvaló, főleg nem 
annál aki vagyonosabb. Pedig mai korunkban ezek az elfogadott érverősítők. Akik fizikálisan erősebbek, 
akik nagyobb befolyással-, kapcsolatrendszerrel bírnak, magasabb pozícióba jutottak, vagy gazdagabbak azt 
gondolják, hogy elég érdemet szereztek ahhoz, hogy nézetkülönbség esetén igazuk lehessen. Ilyen alapról 
indulnak. Ez nyilvánvaló butaság, de az így érvelőket, az ilyen alapról ítélőket meggyőzni reménytelenség. 
Anyagi előnyeik, lelki fogyatékként nyilvánulnak meg. Szellemi ember nem feltétlenül koldusszegény, hisz 
ha az elrendezések szerint végzi kötelességeit, óhatatlanul anyagi javak birtoklója is lehet, anyagi erényei, -
képességei, -munkája okán. De attól, hogy megnő lelki ereje, nemesedő bensője olyan kisugárzást 
eredményez, amitől hatékonyabban valósít(hat)ja meg -akár anyagi- elképzeléseit, érdemei szerint vezető 
pozícióba kerülve, vagy jobb anyagiakkal rendelkezve sem ezekből a viszonyokból kiindulva értékel. 
Elfogadja ami megadatik és él lelki értékrendje szerint.  
429 Baktay nagyon érzékletesen és jól írja körül a három nagy „szellemi” irányultságot a világban, amihez 
hozzátehető, hogy a globálisan meghatározó három nagy „érdek- és értékszférát” sorolta föl. Számunkra 
európaiaknak Európa a „világ-közepe” sejtve azonban, hogy Dél-Amerikában, vagy Ausztráliában nem így 
gondolják.  
Afrika olyan mértékben külön világ, hogy mely része melyik nagy „rend” hatása alatt van.  
A MINDEN-tudat mindenhol ugyanazt jelentené, ha volna rá igény, mivel azonban nincs rá igény -kellő 
lelki evolúciós fejlettség- ezért mindenütt megbúvik a beburkolt lelkekben; várva, remélve a pirkadatot.   
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(99.) 
… A MINDEN-tudat alapú mentalitás örökös aktivitásra serkent, de olyan módon, hogy az 
szinte csak a kötelességteljesítéssel legyen összefüggésben. (Fiatal korban; tanulás + mozgás + 
játék. Házas korban; családfenntartás + két gyermek felnevelése + aktív munka + közösségi 
élet430. Visszavonult korban; fiatalok segítése + lelki tudományokban való elmélyedés + léttisztítás 
a két előző életrendben felszedett kötöttségek leépítése. Lemondott korban; lelki 
önmegvalósításon való munkálkodás.) Így már előnyösebb helyzetbe kerül a cselekvő, hisz a 
visszhatások más értelmezést kapnak a kötelességszerű-, nem önérdekű-, elrendelt tettek-, és mást 
a kedvtelésből, érzékkielégítésből elkövetett változtatások vonatkozásában431… 
(100.) 
… Az Ön-magában teljes, végtelen MINDEN is a megnyilvánulásokban szemléli Önmagát, hisz 
ha Ő minden, akkor miként tekinthetne Önmagán kívülre432. Magában éli meg teljességét, 
gazdagságát, sokszínűségét. Minden változás, minden történés visszajelzés, a MINDEN-nek a 
teremtettségekben, embernek embertársaiban, kapcsolataiban… 
… A Bizalmas Tanítás szent írásnak tekinthető, mégsem értelmezhető mindenki számára, minden 
pillanatban megfellebbezhetetlen parancsnak! A Legfelsőbb kinyilatkozása, de szavakban 
megformálva, melyek éppúgy félreértés forrásai, mint maga a beszéd. A beszédhez, az emberi 
hanghoz képest még személytelen is -hiába jön Személytől, hiába olvassa személy- mégis az 
olvasó képzetére-, értelmező / elvonatkoztató képességére-, szándékára van bízva, hogyan fogja 
fel a betűkké merevedett hangokat, az azokból képződött szavakat. A szó szerinti értelmezés is 
ragaszkodás. Összekeveredett világunkban, ahol a nyelvek is összekeveredtek, fordításokkal 
miként lehetne vissza adni egy dicsőbb kor, magasztosabb formában elhangzott szavainak pontos 
üzenetét. Olvasni kell, tanulni kell, gondolkodni kell, értelmezni, kipróbálni, megtapasztalni és 
következtetéseket levonni, hogy hogyan tovább a Legfelsőbbhöz. 
(101.) 
… A MINDEN-tudat nem ok nélkül tér újra és újra vissza a ‟kötelesség‟ kérdéskörhöz. B.T.137. 
„…gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték - élvezkedő szintúgy tőlem jármaimmal 

                                                             
430 Egy felöl talán a legkritikusabb életszakasz a házas időszak; 1. vannak akik nem vállalják fel 2. mások 
30-40 éves korukig halogatják, amivel 10-20 évvel eltolják a „rendes időszámítást” eredendően megkurtítva 
a ‟visszavonult‟ életrendet és szinte kizárva a ‟lemondott‟ rend gyakorlási lehetőségét 3. egyre többen 
válnak el, akár többször is 4. nem a család- és annak szellemi boldogulása az elsődleges szempont 5. nem 
az ‟emberi osztálynak‟ megfelelő munká(ka)t végeznek 6. nem a lelki/szellemi fejlődést szolgáló társassági 
kapcsolatokat ápolnak 7. nem vállalnak áldozatokat a közösség(ek)ért. A sok „nem” utal az elrendelt 
kötelezettségek alóli folyamatos kibúvásra. Lelki törekvő más utat választ; türelem, alázat, önzetlenség, 
szolgálat, lemondás … mind eközben megőrizve a derűt, hisz az Úr is csak mosolyog tévelygéseinken. 
431 Aki megismerve a Bizalmas Tanítás szellemiségét úgy alakítja át addigi életvezetését, hogy tudatosan az 
osztályának-, életkorának megfelelő kötelességeket helyezi előtérbe és a hamis képzeteket-, érzék-
kielégítéseket háttérbe, az biztos lehet abba, hogy beilleszkedve a Legfelsőbb elrendezéseibe, még akkor is 
a lelki fejlődés útjára lép, ha a kor amiben élünk a szellemi és erkölcsi hanyatlás ideje. A nagy elrendezés ez, 
de az egyén mindig rendelkezik szabad döntési lehetőséggel, hogy arra megy amerre a sokság, 
szembefordul, vagy úgy sodródik, hogy nem érinti meg a fertő. Aki érintett a degradációban való 
haladásban az tovább süllyed, aki szembe fordul az meghasonul (mert nem érti, hogy miért nemjó az általa 
képzelt jó?), de aki megérti a nagy rendet és a kicsi-, ugyanakkor végtelen szabadságot, az megörvendezteti 
Istent. Lám akadnak nem elveszettek! 
432 Legtöbb vallás (is) kívül helyezi Istent a világ(ok)on. Mint ha volnának a mindenségnek különböző 
szintjei (alsó-középső-felső bolygók, pokol-mennyország, stb.) és a Legfelsőbb azokon kívül töltené 
kedvteléseit, csak kénye-kedve szerint figyelmezve a mindenségre és „ránk”, pedig Ő mindig mindenhol és 
mindenben jelen van. Legtöbbször „passzív” elszenvedőjeként a történéseknek, de közben semmi nem 
múlik el nyomtalanul. A MINDEN nem a mindenek napi felelőse, Ő az okok oka, az elrendezések 
megalkotója s kedve szerinti változtatója. Akik az okozók, azok a lél-ek, atomitól, az emberiig, de a 
Felsőbbségeket is beleértve. Az általuk mozgatott megnyilvánulások alakítják a történéseket és a világot az 
Isteni szabályok keretein belül, az Úr pedig figyel s visel, mindent, miközben az örök változásban is 
EGY(séges) állandó, Önmagában teljes. 
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lekötvén 138. gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély 
élvezkedő mind nemjó 139. teremtek mint nemcselekvő magamból mi végtelen - kit aszerint mi a 
sorsa s mely jármoktól fékezett...” Tehát a négy emberi osztály Isten teremtése, Általa 
megalkotott rend. Szintén Tőle származik a három kötőerő. A MINDEN elrendelte 
létfolyamatoknak természetes része a négy életrend. Mindezekből világosan levezethető egy 
emberi életben követendő hozzáállás, viszony-rendszer azok számára, akik nem elégszenek meg 
az anyagi léttel. Akik érdeklődését kitölti a normalitás -értsd: a kor szerint, helyileg elfogadott 
normák- követése, annak nincs dolga a MINDEN-tudattal. Aki ugyan híven követi a normákat, 
de mégis hiányérzete támad, annak érdemes keresni, hisz azért érez hiátust, mert nem elégíti ki a 
normakövetés433… 
… Hol az emberi osztálynak-, hol az életrendnek- és a jobbító erők gyűjtögetésének megfelelő 
tevékenység az egyén(ek) életében? Avatár Balarám nem szószaporításból említi a „szentéletű 
királyok”-at. Voltak! Rég! És régóta nincsenek! A királyok az ‟uralkodó‟ meghatározottságú 
személyek közül kerültek ki szebb időkben, akik eredendően a ‟jó‟ és a ‟szeszély‟ kötelékébe 
tartoztak, a ‟nemjó‟ teljes hiányával. Nem születésük jogán kerültek hatalomra, hanem életükkel 
bizonyítva, érett felnőttként lettek méltó vezetők! ... ‟Jó‟ volt minden uralkodói- és emberi 
erényük, ‟szeszély‟ fűtötte szenvedély hajtotta nemzetségük védelmében úgy a had élén, mint 
békeidőben. Minden gondolatukkal, minden erkölcsös cselekedetükkel nemzetségük igaz javát 
szolgálták és a ‟jó‟ irányba vezérléssel éltek – első helyen példamutatással. Nem örökletes úton, 
teret engedve a nemzetség(sőt nemzet)-keveredéseknek, vagy belterjességalapú-, vérfertőző 
korcsosulásoknak, hatalmi intrikáknak, gaztetteknek. Nem véletlenül tűnt le a királyságok kora, 
hisz maguk a „királyok” haltak el. Előbb lettek méltatlanok az uralkodók, ami magával hozta az 
általános erkölcsi hanyatlást. Jelen korban is elkerülhetetlenül vannak uralkodók, de azokban nem 
az ‟uralkodó‟ jelleg a meghatározó! Idézzünk csak az ötezer évvel ezelőtti Ind intelmek által 
előrevetített, Kali juga-i sajátosságokból: „… Az „uralkodók” az „élvezkedők” dolgát végzik. - Az 
„élvezkedők” felvirágoznak. - Bűnözők kerülnek az uralkodó körökbe. - A „nyerészkedők” 
csalnak. - A „gondolkodók” koldusbotra jutnak, vagy „nyerészkedőkké” válnak…” És valóban 
láthatjuk, hogy a kor uralkodói (legyen az államfő, kormányfő, párt-, vagy tárcavezető, intézmény-
, vagy cégvezető, stb.) élvezkedői, valamint nyerészkedői tevékenységet folytatnak, színlelt vezetés 
címén „uralkodnak”. ‟Nyerészkedő‟-i beütésükben ráadásul még csalnak is! (Ezen sorok 
évszázadok óta bárhol-, bármikor leírhatóak lettek volna mint aktualitás a Földön!) Igaz lelki 
törekvő nem tehet mást, mint hogy példaszerűen éli, kötelességteljesítő életét. Mivel nincsenek 
semmilyen szinten méltó „uralkodók”434 -értsd: vezetők- így a ‟gondolkodó‟ meghatározottságú 
egyszerű lelki emberek képesek jobbítani. Pl. a kineziológia szerint, egy 300-as igazságszintű 
személy 90 ezer 200-ast ellensúlyoz(hat). 
(102.) 
… Már megint az IDEA! De az ‟idea‟ nem azt jelenti, hogy lehetetlen, csupán kicsi az esély meg-
valósulására ebben az értékvesztett, zavarodott, meghasonlott világban. Ettől azonban, mint 
pozitív képzet előrevetíthető és ha a körülmények alakulása mindig az ideá-hoz van viszonyítva, 

                                                             
433 Un. lelki dolgokkal nem (csak) olyankor kell(ene) foglalkozni, amikor az egyén bajban van, gond(ok) 
terhelik, olyankor is ott az ideje, amikor minden „jól” megy. Olyankor lehet hálát adni, de lehet azon is 
elgondolkodni, hogy mit rejt a jól-lét? Jutalom, pozitív visszahatás, Maya incselkedése, illúzió, megérdemelt 
lehetőség? Ezért is ajánlott a lassú élet. Legyen idő szemlélődni, elmélkedni is. Minél kevesebb anyagiba 
avatja bele magát a lelki törekvésű ember, annál kisebb a kockázata a tévedés(ek)nek. A tétlenségtől a 
MINDEN-tudat -Avatár Balarám intelmei után- mindig eltanácsol! Különösen a mulasztásoktól! Amikor-, 
aminek ott az ideje, azt meg kell tenni. Az élethez bátorság (is) kell! Bátraké a jövő. 
434 Akadnak a keveredett osztály-meghatározottságok közepette „uralkodói” többletű emberek (1 millióból 
kb. ha 9 !) de azok a hanyatlás folytán nem jutnak pozícióba, vagy nem akaródzanak uralkodni („rühellé a 
prófétaságot” – mint a bibliai Jónás, Babitsnál), inkább egyéni sikerre törnek, erényeik felhasználásával s 
abban eredményesek is lesznek. Csak hát a köz, azt ki(k) egyengetik, az elesetteket ki(k) gyámolítják, ‟jó‟ 
példát honnan vegyen a jámbor? 
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akkor látható az állás, mindig szem előtt tartható a cél. Utópiának nem tekinthető, hisz az Isten 
által teremtett rendszerek rendben működnek. Egy élőlény, míg él -esetleg ha betegeskedve is, de- 
működik, minden szervével, azok alkotóelemeivel. Zajlik az élettevékenység, sejtszintű születések, 
fejlődések, kifejlődve betöltik rendeltetésüket. Atomok, molekulák, sejtek, szervek irányítójuk 
vezetése alatt ki/betöltik funkciójukat és a szervezet alkalmas kötelessége teljesítésére… 
(103.) 
„nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek - lásd be jó Jas ez a sorsunk tétlen senki 
nem lehet” - A Legfelsőbb bárminemű kritikája buta emberi dolog, így „céltalansága‟ is inkább 
elgondolkodtató kell legyen, mint sem bírálat tárgya. Ugyanakkor a hangsúlyt célszerű inkább a 
második fordulatra tenni, mikor is a tétlenség kerül kizárásra s ne feledjük, hogy a MINDEN 
által. Egyfelől nem ajánlott a tétlenség, másrészt e változó világban, ahol az elrendelt örökös 
mozgás következtében, pillanatról pillanatra történések zajlanak, képtelenség a valódi 
semmittevés… 
… A mindent kizáró, mindent leállító jógagyakorlatok nem tartoznak a MINDEN-tudat 
érdeklődési körébe. A MINDEN-tudat a „céltalan” Istennel kapcsolatban arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy nem ránk tartozik, illetve hogy ne kezdjen senki azon spekulálni, hogy vajon 
mik is a tervei az emberrel? Alapvetően semmi435. Az ember -ugyan kitüntetett, de- egy létforma, 
ami (most gondolati síkon lényegi lényét tőle elvonatkoztatva; ‟ami‟!) az Isteni elrendezések 
közepette, a természeti törvények szerint folytatja élettevékenységét, tudat(osság) nélkül 
önmozgó436. Úgy az elrendezéseket, mint a természeti törvényeket Isten alkotta, tehát semmi nem 
független Tőle437… 
… Sok tanrendszer különböző terveket tulajdonít Istennek, vagy vallásosan hirdeti, hogy ezt,- 
vagy azt kérte, -parancsolta Isten. Fontos hangsúlyozni, hogy a MINDEN /a Legfelsőbb / Isten 
Maga; EGY, de számtalan olyan felhatalmazottja van, akiket a különböző hitek isteni rangon 
kezelnek, akár mint kizárólagosságot imádnak és hirdetnek. A zavarok innen erednek. Nyílván 
nem lehet a Legfelsőbb Az az Isten aki/amely pl. hat napig bíbelődik egy teremtésen (még akkor 
sem, hogyha ez a ‟hat nap‟ képletes időtartam), sőt még olyannyira bele is fárad, hogy egy napig 
pihennie kell. Az Önmagában teljes MINDEN, pillanatról-pillanatra teremt Önnön végtelenjében 
gondolat által, Teremtő aspektusa révén megnyilvánulásokat s hogy az egység örökké teljes 
legyen, -más szférákban- ugyanakkor, Pusztító aspektusa által el is pusztít, azaz megnyilvánuláso-
kat megnemnyilvánulttá tesz. Kezdet és vég nélkül folyamatosan cselekszik. Az az Isten is „fél”-
Isten, akinek van Vele egyenértékű, sőt Őt nemegyszer legyőző gonosz ellenlábasa438. „Töredék” 
Istenek a nemzetségek Istenei, vagy a sok-sok elrendezést mozgató, irányító Felsőbbségek éppen 
úgy. A MINDEN-tudat nem kíván belebonyolódni népek, nemzetek kultúrájában fellelhető 
világnézetekbe, vallási rendszerekbe. Legyen mindenkinek tudása-, szándéka szerint.  
Ahogy „- Mindenki azt kapja, amit megérdemel!” - ugyanúgy a szellemi folyamatoknak is azon 
változatával van dolga, amelyet kiérdemel(t). Ez így van rendjén s mindaddig konfliktusmentesen 
lehet is benne/vele élni míg egyik rendszer sem kíván a másik felett uralkodni, -győzedelmes-

                                                             
435 A Legfelsőbbnek un. direkt-, konkrét célja nincs az emberrel, viszont a szabad akarat biztosítása által az 
emberi gondolatok, tevékenységek, cselekedetek révén Önmagán belül lehet „nézője” (és elszenvedője) 
Isten a történéseknek. 
Ez is a magas szintű azisnemis jelenség(ek) egyik megnyilvánulása: célja nincs mégis tesz, nem akar semmit 
az emberrel mégis „foglalkoztatja” sőt a „színház” nézőjeként értékeli is az „előadást”.   
436 Tudatos lét által az ember kiérdemelheti valódi EMBER voltát. Amíg a természet adta önmozgó 
ösztönlét a meghatározó, addig inkább egy fejlett állatról beszélhetünk, ahogy nemegyszer -ha tréfásan is, 
de- megjegyzik: „Az ember, az állatok királya” vagy „Az ember a legnagyobb állat”. 
437 Mivel az emberi létforma megkapta(ja) a szabad akaratot, a döntés mindenkori szabadságát, ezért nem 
Istentől függetlenül, de kellő komolysággal önállóan élheti életét, nem csak az elrendezésekre várva. Aktív 
ráhagyatkozással, tevőlegesen, de elfogadón. Ennek módját kitartóan kell tanulni és gyakorolni. 
438 Léteznek Istennek gonosz ellenlábasai -nem kevesen- de a MINDEN-hez bármi eltökéltségük sem ér 
fel, az Úr Rajtuk is csak mosolyog. A teljesség részei Ők, létezésük igazolja szükségességüket. 
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kedni, vagy egyeduralomra törni439. De mikor valakik, az általuk vélt -számukra- mindentmeg-
magyarázó / mindentmegoldó kizárólagosságra lelnek, azt nem csak megosztani szeretnék, de ha 
szervezetszerűvé válnak akkor vérmérsékletük szerint hirdetni kötelezettnek gondolják. A 
megosztás és a hirdetés érthető belső emberi késztetés, még a prédikálás is elfogadható, ha azzal 
másokat nem bánt-, nem zavar meg/össze, de a térítés, a szándékos „átformálás” szinte biztos, 
hogy az erőszak valamilyen változata. Az erőszak nem csak fizikai kényszerítés, szellemi síkon 
sokkal elterjedtebb a pszichikai terror. Gyakori a lelkiismeretre való hivatkozással befolyásolni 
embereket más gondolatok elfogadására440. A lelkileg nem kellően érett személyek ha ilyen 
erőszakkal találkoznak, vagy behódolnak -meggyőződés-, megvalósítás nélkül- vagy bele 
betegszenek. Térítők részéről hol van ilyenkor az elvárásnélküliség?441 A jó Tanító nem szól, míg 
nem kérdezik. A jó Tanító, ha kérdezik nem halasztja el körültekintően a szükséges és elégséges 
válasz megadását, a kérdező megértési szintje figyelembevételével. Aki hely-idő-körülmény 
figyelmen kívül hagyásával, kérdés nélkül tanítást erőltet, az rossz tanító (így kisbetűvel!)442. A 
MINDEN-tudat sosem állította magáról, hogy egyetemes, azt azonban vállalja, hogy ha kérdés 
van, akkor megadja a -hangsúlyozottan- maga ismeretét az Abszolút- és a relatív tudásról. A 
tudatos tevékenységnek mindig része az érettségnek megfelelő világlátás, el nem tévedés a 
felszínes-, látszat világ, látszat problémái közt, hisz gyakorlója valódi ember, nem csupán 
emberalakú önmozgó létforma. A MINDEN-tudat célja a megtisztulás és a vissza Istenhez 
eszmény.  
(104.) 
E teremtettségben uralkodó ‟kisebb ellenállás felé‟ törvény szellemében, a rossz példa mindig 
hamarabb talál követésre, mint a jó. A Legfelsőbb bizalmas, belső köreibe csak a kitüntetett 
Felsőbbségek látnak be, ennek ellenére azonban, hogy Ők többet tapasztalhatnak, mint az 
alacsonyabb szinten lévők -akár az ember- mégsem hódolnak meg a MINDEN előtt. El vannak 
telve képzelt önnön nagyságukkal és ahelyett, hogy a tisztulás felé vennék útjukat, uralásban élik 
ki szenvedélyeiket. Ezért nincs felszabadulás a Felsőbb körökből. Státuszukba szerelmesek, nem 
Istenbe. Tehát aki azt gondolja, hogy mennyei birodalomba kerül, vagy többélethitűként 

                                                             
439 A túlnépesedés ugyancsak próbára teszi az emberi toleranciaképességet, a türelmet, belátást, béketűrést 
a nézeteltérések korában az eltérő nézetek együttélése során. A világháló pedig mint Gonosz Manócska, 
kacagva uszítja egymásnak a másként gondolkodások terméseit. Elkerülhetetlenül fontos a 
megkülönböztető képesség fejlesztése minden ember számára. Sok iskola eltanácsol az „ítélkezéstől” de az 
ocsút és a búzát csak szét kell válogatni, hogy éltető élet s ne hitvány valami kerüljön a tudás asztalára. 
440 Hamis tanok ellen egyedül a keresés, tudakozódás, gondolkodás és a szabályozott életvezetés a 
megfelelő védelem, miközben aki ahol tart, számára az a „hiteles” és számára az nem hamis.  
Van, hogy a tanítvány lelkiismeret-furdalástól szenved s ezért panaszkodik Tanítójának, aki derűs 
egyszerűséggel elintézi annyival; - „Igen, azt szeretném ha lelki furdalásod volna.” – Az igazi lelki furdalás 
a lél felvillanása a milljomrét anyagi/testi burok alól. A lél tudatos az Abszolút Igazságról, de „gazdája” 
másként gondolkodik, így a nézetkülönbség feszültségben nyilvánul meg. Van persze „hétköznapi” lelki 
furdalás is, amikor az egyén szándékosan akarja maga magát ámítani, általa is sejtett -vagy tudott- 
helytelenkedés helyénvalóságával. Aki nem teljesen ösztönlény, annál előfordul az álságos kapcsolatokban 
edződött ember rutinszerű önbecsapási kísérlete okozta rossz érzés. A rutinosok nem éreznek ilyent, ők 
Maya -az illúzió- foglyai. 
441 Az elvárásnélküliség a valódi ‟szeretet‟ első számú ismérve! A „szeretet-hírdetők” erőszakos térítő 
tevékenysége önellentmondás. Ki-ki előbb önmaga lelki üdvéért aggódjon, hogy hiteles alapról, őszinte 
kisugárzással legyen képes segíteni másoknak – ha segíteni s nem ártani akar.  
442 Az írásbeliség előtt volt a szóbeli ismeretátadás személyes módja és a jel/képes közlés (mimika, kézjelek, 
testbeszéd, viseletek, képi szimbólumok, stb.). Mára általánossá vált írásban (is) kommunikálni, így az akár 
másokra is tartozó gondolatok, nézetek továbbadása. Jelen sorok írója „tanító” természetű egyén, 
miközben kíváncsi, miértek iránt érdeklődő és kutató személyiség. E két adottság (tanítói – kutatói) 
következtében kikívánkozott gondolatainak, megfigyeléseinek, következtetéseinek rögzítése s a kor 
sajátosságának megfelelően azt -legalább- elektronikus úton hozzáférhetővé tenni. Aki keres talál, akinek 
BBB írásaival van dolga az megtalálja. Aki nem bukkan rá, annak alighanem nincs vele dolga. 
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magasabb születésben bízik, egyik sem kerül ki az újjászületések-, az ismételt testetöltések 
kényszeréből. A Legfelsőbb Teremtő aspektusa a teremtéskor -Isten jóváhagyásával- pozíciókat, 
státuszokat hoz létre, melyeket mind egy-egy lél fog betölteni. Az ilyettén testetöltés már 
eredendően befedettséget okoz a lél számára, legelső szintként eredeti kilétének feledését és az 
adott létformával való azonosulást hozza. Ember esetében embernek-, illetve annak képzeli magát 
amilyen helyzetbe került. A státuszok személytelen pozíciók. Személlyé, személyessé a lél 
„beköltözése” által válnak. Így van ez az emberek által betöltött helyzetekkel is. Lehet egy 
munkakör ugyan egy cég szervezeti és működési szabályzatának állománytáblájában, de amíg be 
nincs töltve, addig csak fogalmi kör. Akkor válik működő pozícióvá, amikor egy személy 
betölti… 
… Újra előhozható a Murphy-i „Mindenki addig törekszik, míg el nem éri azt a pozíciót amire 
tökéletesen alkalmatlan” – példázatot, ami igaz, sőt bizony még az elrendezések is megengedik, 
hogy alkalmatlanok töltsenek be fontos státuszokat. Naponta tapasztalhatjuk a való életben! Az 
ilyen történés, a szellemi és erkölcsi hanyatlás előrehaladásával csak számosodik. Nem kivétel ez 
alól a lelki élet sem. Különösen nem a hierarchikus szervezetek esetében. Megvannak a pozíciók a 
legfőbb méltóságtól, TanítóMestertől, vagy vallási vezetőtől, a tanítókon, papokon, lelkészeken, 
prédikátorokon át a kisebb segítőkig, -beosztásokig. A szervezet pedig működik is rendezetten, 
amíg minden státusz méltó- és hiteles személy(ek) által van betöltve443. Méltatlan, vagy hiteltelen 
személy esetén a pozíció megnyilvánulása is azzá válik, ami végig hat úgy lefelé, mint fölfelé a 
hierarchiában. Épp ilyen a nemzetségek viszonylata is. A nemzetség Felsőbbsége azt a pozíciót 
tölti be, amire a Teremtő rendelte. A nemzetségen belül is van egyfajta hierarchia, különböző 
státuszaival. Ha minden hely alkalmas-, méltó- és hiteles ember által van betöltve, akkor 
harmóniában van a nemzetség rendelt sorsával444. Ha így él egy nemzetség, akkor tagjai is 
elégedetten tudják élni életüket, teljesíteni kötelezettségeiket, mi által az egyéni lél tisztulása 
szépen halad445. Számtalan küldetés létezik, most az egyszerűség kedvéért maradjunk a jászok 
azon küldetése mellett, ami az igaz tudás őrzésében és továbbvitelében testesül meg446. A 
MINDEN olyannak alakította a körülményeket, hogy abban a jász vérek alkalmasak és képesek 
kiválasztottságuk végrehajtására. (Minden nemzetség kiválasztott! – Melyik mire? Vannak ‟jó‟ 
‟szeszély‟-es és ‟nemjó‟ küldetések, mely csoportnak mit kell végeznie maradéktalanul ahhoz, hogy 
szolgálatát jól teljesítse. Az elrendeltség folytán a nemjó is része a teljességnek!  

                                                             
443 Jelen esetben nem az adott szervezet(szerűség) van minősítve, az lehet ‟jó‟ ‟nemjó‟ vagy ‟szeszély‟ által 
jellemezhető. Ilyettén meghatározottság szerinti ön-harmóniájának (önmagán belüli rend/szer/jének) kell 
megfeleljenek az egyes tiszteket, pozíciókat betöltők. A ‟jó‟ meghatározottságú közösségben a ‟szeszély‟ 
vagy ‟nemjó‟ uralta egyének disszonánsak, de a ‟szeszély‟ vagy ‟nemjó‟ jellegű együttesben akár a ‟jó‟ az aki 
bonyodalmakat, rend-ellenességet okoz. 
444 Az „alkalmasság, méltóság, hitelesség” itt is azt fedi, hogy a nemzetségben/nemzetben uralkodó 
meghatározottság szerint legyenek vezetők és közösségi tagok alkalmasak, méltóak, és/vagy hitelesek. 
(Minden közösség olyan vezető/ke/t kap, amilyent megérdemel!) Bűnözői körből a becsületes kirí, 
álságos/hamis közösségből a tisztességes és így tovább, ahogy a ‟jó‟ szellemiségű értékrendben a 
normálisok (a kor normáit követők) a „piros-kukoricák”. Tehát ahogy „Suba subával…” vagy „Zsák a 
foltját..” stb. az elrendezések teszik a maguk dolgát. Ezért is fontos a tisztánlátás, a megkülönbözető 
képesség, hogy a gyanútlan gyakornok eligazodhasson a világban, majd szerencsés az érintetlenség állapota, 
hogy képes is legyen mindezekkel együtt élni olyan módon, amiben tisztulása, lelki fejlődése is haladhat a 
maga útján.  
445 Alantas küldetésben az alantas személyek a méltóak s mivel betöltik rendeltetésüket, a „gépezetnek” 
hasznos tagjai. Emberként elszenvedik helytelen cselekedeteik visszhatását (hisz vétenek az Abszolút 
Igazság ellen!), de -ugyan alantas- kötelezettségük teljesítése folytán olyan lelki erényekre tesznek szert, ami 
következő életükben lelki emelkedés, -tisztulás szempontjából kedvezőbb helyzetet eredményeznek. 
Ebben az összefüggésben aligha bogozható ki, hogy miként is zajlanak a folyamatok, erre biztosan 
mondható; - Csak az Isten tudja!  
446 Miként az Abszolút Igazságról szóló tanítás ezredévekig is képes búvópatakként létezni, úgy a valódi 
tudás hordozóinak sem kell a felszínen kelletni magát e hamis-, álságos, nézeteltérésektől terhelt világban.  
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Olyan megnyilvánulás nincs, ahol csak egyik, vagy másik kötelék létezne!)… 
… 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 hív-
ták őket tudták, hogy méltó nemzetség harcos fiait kérik fel. Ameddig a történetírás visszalát, 
segédhadként, katonai erősségként, íjmesterként, mindig hadrafoghatóként, testőrségként említik 
a jászokat447. 
(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)… 
… B.T. 55. „…csak sajnálat illeti azt kinek földi jó a cél - lépj az útra minek vége mindent világító 
fény 56. összes földi tettnek éke kettős látást448 hagyni el - elvárásnélküli legyél ez a lét művészete 
57. el nem múló örök helyre vezet útja azoknak - kiket kéjvágy vagyon hírnév hatalomvágy nem 
mozgat…” – mindezt hitelesen adja át a Legfelsőbb, hisz bár Nála erő, tudás, szépség, hírnév, 
gazdagság és lemondás mégis elvárások nélkül cselekszik folyamatosan bárminemű részrehajlás 
nélkül mindenek és mindenki mozgatásában. 
(106.) 
… B.T. 506. „létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le 
nem jő…” - aki lejött/leesett a megnyilvánulás ezen teremtettségébe, az mind esendő, azaz nem 
makulátlan. A MINDEN-tudat tisztába van ezzel. A kérdés azért ennél bonyolultabb, hisz mit 
tekintünk „hibának”? Mi az amitől a tudással rendelkező hátrányosabb helyzetbe kerül? 
Leegyszerűsítve az, ami újra-, vagy tovább burkolja lényegi lényét, tehát nem tisztul, hanem anyagi 
fedettséggel szennyeződik. ‟Újra‟ - miszerint ismét belekeveredik egy már korábban levetett 
„gúnyába” míg a; ‟tovább‟ - a már meglévő bajokra újabbakat szerez… 
… B.T. 116. „önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint hogy másét akár végzed 
tökéletesen…” - szól az Isteni tanítás… 
… ember tudatos- és tudattalan élettani folyamatai vezérlik szervezete működését, melyben 
minden a helyén van és egészséges esetben mind végzi kötelességét a test fennállása érdekében. 
Rendes esetben nem hogy szervek, de sajátos sejtek sem bolyonganak különböző testtájakon, 
belekotnyeleskedve az ottani folyamatokba. Ehhez képest az emberiség először is túlburjánzott, 
mint egy valóságos ragály. A technikai fejlődés révén pedig globálisan fertőzik egymást 
téves/hibás információkkal és -mintákkal. Az ember egyénileg is és közösségi szinten is mindent 
uralma alá igyekszik hajtani. Emberi testben ennek leképeződése talán a rákos elváltozásokhoz 
hasonlítható, mikor a betegség felemészti/feléli gazdatestét… 
(108.) 
… a MINDEN-tudat, bár bevallottan nem tör összehasonlító vallásbölcseleti babérokra, néha 
mégsem kerülheti el a különböző nézetek mellé maga magáét is oda helyezni. Nem alá, vagy fölé - 
mellé, mint egy „alternatíva” amit természetesen a MINDEN-tudatú lelki törekvő tudatosan -
értsd: tudás alapján, nem hitből, vagy megsejtésből, esetleges teóriaként- valóságként fogad el, míg 
a többi megközelítésben nem mélyed el449… 

                                                             
447 Bizonyára minden népnek, nemzetnek, nemzetségnek megvannak a maga erényei, azok „megéneklése” 
legyen azon közösségek elkötelezettjeinek dolga, de ne csak „szívből” álljon mellette az értelem is. 
448 A „kettős látás” itt a mindig mindent két végletében értékelni; jó-rossz, hideg-meleg, fény-sötét, stb. 
miközben ez a jelen teremtettség valósága, de az azisnemis elv szellemében ugyanakkor, ugyanaz az is és 
nem is. Látni a kettőséget, de feladni az ahhoz való viszonyt; nem gyűlölni, nem vonzódni, nem örülni, 
nem haragudni, nem kívánni, nem utasítani el… 
449

 MINDEN-tudatú a más tanokkal is úgy van, hogy velük, de nélkülük. Semmi nem tiltott, de minek a‟? 
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(109.)  
… A tiszta ‟jó‟ a MINDEN ‟jó‟ oldala, eredménye a kijutás a kettősségből, haladás az EGY-ség 
felé, de amíg nem tökéletesen tiszta addig hajlamos a hanyatlásra, akár ellentettjébe fordulva 
leeshet egészen a ‟nemjó‟ szintre, ami a MINDEN ‟nemjó‟ oldala. A két véglet közötti lüktetés 
gyakorlatilag kiszámíthatatlan, ezért joggal nevezhető ‟szeszély‟-esnek.  Mindez talán egyszerűen 
belátható, de MINDEN-tudatú számára az sem kétséges, hogy ha valami létrejön, megnyilvánul, 
akkor annak oka van, az oknak pedig kell legyen forrása. A létezés oka a teremtődés450, de 
teremteni csak valaki képes nem a semmi/senki, sem pedig a véletlen, csak úgy spontán…     
… Ha elfogadjuk, hogy mindennek oka van, minden valaminek a következménye, vagy valakinek 
a szándéka/akarata/gondolata/vágya, akkor véletlen nem létezik, hisz ha van oka, akkor ha más 
nem is de okozója tudja, hogy az miért jött létre, miért történt meg, vagy miért úgy, ott és akkor. 
A MINDEN-tudat úgy tudja, hogy a MINDEN parányi szerves részei, tökéletesen tiszta 
állapotukban -miként a MINDEN- teljes tudással rendelkeznek. Teljes tudás esetén nincs semmi 
magyarázat nélkül és lél-t mégsem ez tölti el örök boldogsággal, nem a teljes tudás, vagy annak 
tudata, hanem hogy része(se) lehet a MINDEN-nek. Mindenki megélhetné ezt a boldogságot, ha 
tudatos volna arról, hogy ki igazi lénye, ki a lényege. A lél bejutva e kettősségektől meghatározott, 
létezéséig változó teremtettségbe, ide valósi ruhát ölt/kap. Predesztinált -eleve elrendelt- lét-
formába kerül, olyanba amilyet vágyott és kiérdemelt. Erősen vitatott a létforma mibenlétének 
oka. Egy lél miért abban a létformában testesül meg amiben? - Persze, mert „Isten útjai kifürkész-
hetetlenek!” - hangzik a gunyoros szkeptikus válasz. De hát azok. A végtelen MINDEN végtelen 
gazdagságában kilesni mindenek okát kilátástalanabb, mint szitával kimerni az Óceánt. Az a tudó, 
aki érti a három kötöttség/kötelék létét s mindent átható erejét, az csak arra törekszik, hogy ‟jó‟-
val gazdagodjon, ‟nemjó‟-ban és ‟szeszély‟-ben szegényedjen. Aki érti e teremtettség ezen sajátos-
ságát, az előtt világos, hogy itt semmi nincs kötelék nélkül. Mindennek és mindenkinek, de még 
cselekvésnek, történésnek és gondolatnak is van őt/azt meghatározó köteléke, de a másik kettőtől 
sem mentes. Az itteni megnyilvánulási formák itteniek, semmi és senki nem tiszta ‟jó‟! Ez a 
mindent átjáró, -körülölelő, örökkön mozgásban lévő kettősség természeti elrendezés. Olyan, 
ahogy azt a MINDEN Teremtő aspektusa, a Teremtő Isten azt megalkotta. Összes szabály-
rendszerével, minden törvényével. És ezek a törvények nem ember alkotta múló okoskodások, 
nincsenek kőbe vésve, messze nem demokratikusak, egy sem kívánság műsor -sajnos- nincs 
alóluk kibúvó és nem lehet őket megváltoztatni. Míg világ a világ, ez ilyen. De tökéletesen lehet 
köztük és velük élni annak aki tudatos felőlük. Akik nem tudnak róla, azok a korról-korra, 
kultúráról-kultúrára változó tézisek mentén igazgatják létüket, éltüket s környezetüket. Sok-sok -
itt hasznos- „tudást” halmozott fel az emberi történet, sokat többször „fölfedeztek” de annak 
megértése, hogy ki a cselekvő és ki a történések elszenvedője azt rendszerint az „ember” 
kategóriára szűkíti le. Tudatos emberi cselekvéseknek tulajdonítanak változtatásokat -abban a 
világban, ahol eleve mindig minden változik az elrendezettsége folytán- nem keresve a cselekvő 
mozgatóit. Pedig mozgató akad bőven fent és itt is. Vannak Felsőbb Irányítók akik -a MINDEN-
től kapott felhatalmazások alapján, posztjuknak megfelelően és személyes szeszélyük szerint- 
hatnak, és itt minden áthatott a három kötelékkel, melyek sajátossága szerint befolyásolják 
mindazt, amivel kapcsolatba kerülnek. Senki nem vitatja, hogy vannak jó tanítások és azt sem 
hogy vannak nemjók. Vannak erősítő táplálékok és vannak gyengítőek. Vannak követendő emberi 
kedvtelések és vannak kerülendők. És mégis mindenre van vevő; jóra, rosszra egyaránt. A lények 
lényege mind eközben csak remél, hogy gazdája talán többet választ a ‟jó‟-ból. 
(110.) 
… A MINDEN-tudat Földi eszménye a béke, nem a siker, a győzelem, nem az elismerés, vagy 
hírnév… 

                                                             
450

 A létezés oka a teremtődés, de annak oka a Legfelsőbb azon akarata, amivel eleget tesz azoknak a lél-
eknek a vágyának, Akik szeretnék gyakorolni az uralkodást, ugyanis a MINDEN belső köreiben csak a 
tökéletes odaadó szolgálat van, ezért azok a lél-ek Akik még nem hódoltak meg, azok Isten(ek) szeret-
nének lenni, uralni kívánnak. 
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… Ne okozz zavart, hisz már puszta léted zavar a normalitásban! (azisnemis)451 - A MINDEN-
tudat eltanácsol a prédikálástól (is) B.T. 629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják 
hallani…”452 s a MINDEN-tudatú, normálisok közötti élete egy merő prédikálás453. Mindig aktív s 
közben nem csüggeszti kudarc, nem lelkesíti siker. Már gyanús!454... 
(111.) 
… Akikben a testi/anyagi megfontolások a magasabbrendűek, kiegészülve azzal, hogy a 
szellemi/lelki csupán az anyag(i) terméke, azokban sajátos, spekulatív nézetek honosodnak(tak) 
meg, ami beéri a relatív igazság és a relatív tisztesség szintjeivel. MINDEN-tudatú tisztában van 
ezzel s ha tudja is, hogy lehetőségei nem mindig Abszolútak (bár mindig azok, csak az alany még  

                                                             
451

 Sokszor gondoljuk, hogy kis- és/vagy nagy környezetünkben uralkodó viszonyok kaotikusak, nem 
segítik a lelki életet.  
A rendetlen emberek egyfajta szlogenje, hogy „A zseni átlátja a káoszt!” – s így igaz, bár nem az otthoni-, 
vagy munkahelyi rendetlenség esetére. A „zseni” kifejezés kiterjeszthető, nagytudásura, akár bölcsre, de 
Őket sem a trehányság jellemzi, hanem a lényeglátás. E lényeglátás nemegyszer elfogadás. Nem biztos, 
hogy érti a zavaros viszonyokat, de elfogadja az elrendezések révén megnyilvánuló azon felsőbb akaratot, 
ami úgy alakítja a körülményeket, ahogy azok zajlanak. „Ráül” a történésekre és halad velük, így csipegetve 
az apró lelki morzsákat, hisz ha semmi nem független Istentől akkor mindenütt és mindenkor ott vannak a 
tisztulást segítő lehetőségek.  
A kiszámíthatatlan helyzetekben a normális emberekben beindulnak azok az évezredek óta gyakorolt belső 
védekező rendszerek, amelyek segítenek -ha nem is eligazodni, de- átvészelni, túlélni. Betagozódnak, 
mindig, minden rendszerbe. Ha gyorsak a változások akkor akár egy életben egymásnak ellentétes / ellen-
séges tábor(ok)ba. Lesznek ateistákból hívők, forradalmárokból hűséges alattvalók és így tovább.    
Lelki emberekre sokszor sütik rá, hogy élhetetlenek és ez még az enyhébb jelzők közé tartozik. Nehezen, 
vagy nem igazodnak el a normalitásban. A tömegember úgy sodródik az árral, hogy azonosul a viszonyok 
adta elvárásokkal. Veszélyes a kilógás. A más-ság irritál, az eltérés különcség és senki nem vizsgálja, hogy a 
más-nak mi tartalmi lényege, mi a mozgatója, esetleg miként szeretne segíteni aki kacsatojás a tyúk-
fészekben. Pedig a mesebeli kiskacsa úszó tudományával segítségére lehet(ne) az úszni nem tudó 
csibeközösségnek. (Csak mire ez megtörténhetne, addigra elverik) 
- Hogy ne okozzon zavart környezetében az aki eltérő? - Az ökörszem példájával. Rejtőzködő életmóddal.  
- De mi emberek sokan vagyunk, össze vagyunk zsúfolódva mindenféle településeken és nem lehet elbújni! 
- Akkor csak az érintetlenség segíthet. „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az 
Istené!”- Jézusi példázat nyomán. Ne azonosuljunk a normalitással, de tartsuk be annak szabályait. - Hogy 
ez képmutatás? - Igen. Álságos világba álságosan lehet beilleni. Az egyenest meghajlítják, vagy ha nem 
hajlik, hát törik. Olyan képet mutatunk, amilyet látni akarnak azok, akikkel együttélésre kárhoztatott a sors. 
- Csak sose feledkezzünk meg a lényegről! Ne valódi kilétünkről, a lél helyzetéről és a MINDEN-tudatú 
lelki ember küldetéséről; - Vissza Istenhez! - Ő a legkíváncsibb, hogy ezt hogyan tesszük. Ide enged, hogy 
visszamehessünk és ránk bízza, hogyan leszünk lótuszlevelek, ami ha a mélyben is gyökerezik, a felszínen 
ring a napsütésben és lepereg róla bármi szennyeződés. A test ideköt, de a Legfelsőbb sugarai mindenhova 
elérnek és a lél úgy veti le anyagi burkát, ahogy fejlődik gazdája az érintetlenségben.    
452

 Akik un. „mélyen vallásosak” azok vélhetően valamilyen szellemi irányba elkötelezettek. Akik nem 
„filozófikus” alkatok, azokat sem lehet lázba hozni mélyen szántó gondolatokkal. Ateisták, materialisták 
helyből ellenségesek istenes kérdésekben. Így hát minek is kéne hirdetni a MINDEN-tudatot. Mint 
fogalmi kör; Köszöni Szépen jól megvan, hisz alaptulajdonsága, hogy VAN, függetlenül az emberi 
gondolatoktól és meglátásoktól. Öröktől létező lehetőség Isten és a tudatos ember között. Nem szorul 
propagandára. Akinek dolga van vele, azzal egymásra találnak. Kicsi a világ, nem kell sehova 
elzarándokolni. 
453 Mit láthat a sokság egy MINDEN-tudatban gyakorló egyénen? - Hogy mindig derűs. (Nem olyan mint 
a pék kutyája!) Minden helyzetben pozitív hozzáállású és inkább lelkesítő sem mint csüggesztő. Mindig 
elégedett. Mindenben a ‟jó‟-t keresi és/vagy mutatja meg. Figyelmes magára és környezetére. Egyszerű. 
Úgy néz ki, mint ha normális volna. 
454

 Nem baj, ha egy őszinte lelki törekvő a tömegember számára gyanús. Fő, hogy hiteles legyen. Ami nem 
ál, ami ‟jó‟ abból a lél, a Mindátható s rajtuk keresztül a Legfelsőbb sugároz. Sose feledjük; semmi és senki 
nem lél nélküli! (Senki nem lélektelen!) A legmélyebbre elrejtett lél is lát, érez. Megérzi ha sugárzó lél kerül 
mellé. A szívben lakó lényegi lény képes meglágyítani a szíveket. 
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nincs azon a megvalósított megértési szinten) a relatív síkon, relatív értékrendben éli abnormális-, 
elfogadott normáktól eltérő életét455… 
… Avatár Balarám szavai … az iránymutató(bb)ak; gondoljunk mindig Istenre456. Ha nem 
ismerjük, nem tudjuk az Ő igazságát, akkor is ha viszonzás várást nélkülözőn Reá gondolunk, az 
elrendezettségek átsegítenek a relatív bajokon. Lelki törekvőnek legalább addig ne legyenek ebben 
kételyei, míg meg nem próbálja… 
… A tétlenség az alantas vágykésztetések melegágya, a tudatlanság a hiábavaló élet. Tanulni, tenni, 
szabályozottan élni, ennyi457. 
(112.) 
… Avatár Balarám eddigi néhány kinyilatkozása és máig érvényes ajánlásai, ugyan kiemelve 
szövegkörnyezetükből, de érdemes így is áttekinteni: „olyan idők jöttek soron ami már nem 
dicsőít - ezt is meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri - csak föléri egyszer végre nem ez az ő 
otthona” – „bölcsek nem búsulnak test létén sem hamvain” – „nincs kezdete nincsen vége 
végtelen mi mozgató” – „ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait” (mármint a lél) – „lényeglátó 
bölcs szemeket nem zavarja változás” – „ki boldog ki boldogtalan van ki örül van ki sír - hideg 
meleg fény és árnyék mind egyre csak változik - ne higgy az íly változásnak ez csak látszat áltatás - 
anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást - testet öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik - mi 
szenvedés mi torzulás mind az összes testi kín - kit nem zavar boldogság sem kinek bú is egyre 
megy - megérett egy jobb világra nem kell újra kezdje el” – „mi látható átmeneti mi valódi el nem 
múl - lényeg látó bölcsek előtt tudást fedő köd lehull” – „mi elpusztul mi elsorvad az csak a test 
semmi más - örök lélnek mind egyre megy nem fogja a változás” – „nincs a lélnek születése halála 
sincs éppen úgy” – „miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel másikat - tesz a lél is egyre másra 
testi vándorlásokat” – „mert mi meghal bizton új lesz miként új is mulandó” – „ki a testeket 
mozgatja nem árt annak semmi sem” – „szent volt a harc Kuru mezőn isteni elrendezés” – „előd 
példa fáklyaláng” – „önös vágyuk félre tették tűrték sorsuk folyását - aki így él bűn nem éri túllépi 
a léthatárt - ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől íly lét bűntől 
mentesít - ilyen módon legcsekélyebb törekvés is megsegít - bizonytalan tévelygésből szilárd úton 

                                                             
455 A kisgyermek még olyan szeretne lenni, mint a társai. A serdülő/kamasz „egyéniségét” fitogtatná. A 
fiatal felnőtt még próbálkozik önálló személyiségként feltűnni, de hamar ráébred, hogy a másság több 
kellemetlenséggel jár annál, hogy érdemes volna azt erőltetni, igyekszik beleférni a képbe. Mire olyan idős 
és „tekintélyes” lesz valaki, hogy megmutathatná igazi önmagát, addigra vagy elfelejti, vagy a „járt utat a 
járatlanért el ne hagyd” – elv alapján a kitaposott ösvényt/stílust-, a megszokottat követi. A biztosabbat, a 
kényelmesebbet, a „kisebb ellenállás felé” – törvény erejénél fogva (alig hibáztatható). Ha valaki a 
‟krisztusi‟-kor (33) körül nem találja meg saját útját, akkor később kevés az esély a tényleges önállósodásra. 
Annyira erősek lesznek az anyagi/testi motivációk, az együttélési reflexek, hogy az un. lelkiség kimerül az 
egyén szocializációs környezetében uralkodó-, vagy elfogadott vallásossággal. A MINDEN-tudattal sosincs 
hiába megismerkedni, hisz az Abszolút Igazságról szól s ha az ember nem is érett rá, lényegi lénye egy 
kicsit derül, míg találkozik eredendő „Rend-házával”. 
456

 B.T. 337. „…gondolj Reám elméd szegezd MINDEN-re - akkor nem tévedsz meg soha..” - bíztat a 
Legfelsőbb is, de hogyan gondoljunk Istenre? Ki-ki természete-, vérmérséklete-, képzelőereje- és szellemi 
alkata szerint. Vannak ragyogó, pompás templomok különböző Isten-ábrázolásokkal. Vannak végtelenül 
puritán „üres” templomok, ahol Istent nem jelenítik meg képileg. A templomi- és az otthoni oltárok sem 
egyformák, különböző hitrendszerek máshova teszik a hangsúlyt. Van hogy nem Isten kerül az imádat 
középpontjába, hanem az Őt képviselő Tanító, Mester, Guru, netán tárgyi-, vagy képi szimbólumok. Tehát 
nem lehet kijelenteni, hogy mindenki egyféle képen alkosson Istenről képzetet. Az elme művelésével, az 
értelem fejlesztésével megtalálhatja a lelki törekvő a neki megfelelő, haladását segítő képzettársításokat.       
457 Alig kell valamit tenni a lelki fejlődésben, ha valaki megtalálta a saját útját, rendjét. „Csak” annak 
ajánlásait kell előtérbe helyezni és követni az általános normák helyett. DE - kellő megkülönböztető 
képességgel össze kell hangolni a lehetséges létezést az egyéni úttal. Hogy a neki való úton halad-e valaki, 
azt arról tudhatja meg, hogy nem kacérkodik mindenféle folyamatokkal. A lelki gyakorlat nem bonbonos 
tál, hogy innen is egy kicsit, onnan is egy kicsit, annak mindig émelygés-, gyomorrontás-, netán 
megundorodás a vége. A vak-hit tévútra vihet! Egyhegyű legyen a lelki törekvő, de figyelmes, józan és 
éber. Ha így cselekszik, akkor időben észre veszi a nem neki való utat, módot.    
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elindít - tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre nemesebb 
viszonyba néz - ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el nem 
téved higgy nekem” – „ne ragaszkodj földi képhez tudd csak látszat mind e hely” – „tiszta jóság 
bőszült szeszély s nemjó amit rejt e hely” – „tett gyümölcsét sose vágyjad egyformán élj rosszat 
jót - ha így teszel nem ér hiba” – „összes földi tettnek éke kettős látást hagyni el - elvárásnélküli 
legyél” – „bölcs az akit nem tántorít testi kín vagy főfájás - bántó élők bosszantása földi vész és 
égcsapás - ő az akit elkerülnek kéjes vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg 
- teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz - ki 
érzékszervei ura lenyugtatja elméjét” – „marad érzékeit uraló” – „szilárd elme derűt áraszt - 
megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő” – „béke nélkül nincs boldogság elveszik a tiszta 
hit” – „csak az egyensúlyozott - ki elméjét féken tartja érzékire nem lobog” – „élvezetek hajszolói 
békét sosem érnek el - míg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében” – „békét talál az a 
férfi aki hamis éntől ment - elhagy vágyat mindenektől nincsen benne ellenszenv” – „teszi ami 
dolga eredménytől független” – „tétlenségben még tested sem tarthatod fönn” – „kiknek élvezet 
csak étkük nem emberek állatok” – „hiába annak az élte ki csak élvezetnek él” – „véglegesen 
tisztul az meg kit ragaszkodás nem ér” – „kötelességét tegye meg mindenki” – „tétlen senki nem 
lehet” – „tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt - bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat 
ő nem akar” – „aki tudás birtokosa ne zavarjon célvágyót - önzetlenül mutassa ő szorgalmát s ne 
mélázzon” – „teljes való ismerője nemtudókat nem zavar - eredményre vágyók körét tétlenséggel 
nem lohaszt” – „cselekedj csak töretlenül ne keresd mi miként van” Ha csak ennyit alaposan 
átgondol egy nyitott, érdeklődő ember -függetlenül Balarámhoz-, védikus bölcselethez-, vagy 
ősjász eszményekhez való viszonyulástól- talán más megvilágításokat kap mindaz amit másutt 
tanult, vagy megtapasztalt a múltban és a jelenben. Ha valaki követi ezeket az ajánlásokat, miért 
nem érik visszhatások? Természetesen nem formális követésre kell gondolni, megértésen alapuló 
elfogadásra és megvalósításra. Megismerni – megtanulni – belátni – elfogadni – azonosulni – 
követni/gyakorolni. Ha ez a folyamat az újraidézett Bizalmas Tanítás gondolatainak szellemében 
lezajlik, akkor olyan változáson megy át a lelki törekvő, amitől minden új megvilágításba kerül. A 
MINDEN ‟jó‟ sugarai a megvilágítók, melyek ha némiképp megváltozva is verődnek vissza, de 
már nem a MINDEN ‟nemjó‟ sugarai szerint kerülnek fogadtatásra. Új alapokon megváltoznak a 
tettek motivációi, maguk a tettek és a tettek fogadtatása. Mások lesznek a következmények és más 
a tettek elkövetőjének viszonya az eredményekhez. Új idő veszi kezdetét. A világban semmi nem 
változik, nem jön el az Arany-kor, de az így eljáró ember másként fogad, másként viszonoz, 
másként sugároz. Megváltozik a rezgése. Jó(bb) kisugárzása lesz, miközben személyes 
kedélyállapota is kiegyensúlyozottá válik. Harmónikusabbak lesznek a váltakozások. Továbbra is 
érik hatások és visszhatások, melyek hatnak is, meg nem is. (azisnemis) Hatnak, hisz nincs hatás 
ellenhatás nélkül, de mivel megváltozott-, tisztulásnak indult a vevő, változik az értelmezés. Az 
érzékek azt veszik mint azelőtt, de az értelem új megvilágításban értelmezi ugyanazt. Így a korábbi 
terhelő visszhatások most elkerülik a lelki embert, kezd érintetlenné válni, megbékél. 
(113.) 
… Avatár Balarám, mint a Legfelsőbb/Isten/a MINDEN, az egyedüli Aki e hat fenséggel 
rendelkezik, ráadásul egyidőben és örökké (erő + tudás + szépség + hírnév + gazdagság + lemondás). 
Természetes, hogy aki önmagának-, lelki vezetőjének, vagy imádott Istenének szeretné tudni az 
egyidejű hat fenséget, az irigy a MINDEN-re. A szabad akarat fenntartásával az Úr nem áll útjába 
semmi emberi törekvésnek, ami akár csak a fenségek egyikében, vagy többjében a legfelsőkig 
igyekszik törni… 
… egyedül Isten az, Aki önmagában teljes. Olyannyira teljes, hogy még az elégedetlenséget is a 
legmagasabb szinten birtokolja, amiért is örökkön teremt – fenntart – pusztít. Lél parányai 
számára világokat hoz létre s érdeklődve figyeli sikereiket, ballépéseiket, ami által megtapasztalja 
Önmaga végtelenségét… 
… Az emberiség nagyobbik részéhez még a Bizalmas Tanítás létezése sem jut el, nem hogy annak 
tartalma és az azon is túlmutató értelme. A vele mindenben megegyező Bagavad-Gíta is csak 
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kevesek olvasmánya, még kevesebbek vezérlője, pedig az is a Legfelsőbb kinyilatkozásait 
tartalmazza „csak” épp Avatár Krisna által Ardzsuna hercegnek átadva a Kuru mezei csata 
kitörése előtt. A Bizalmas Tanítás az ütközet után hangzott el s bár ugyanazt az Abszolút 
Igazságot tolmácsolja, mégis annyiban más, hogy a csata már lezajlott, az Ardzsunát -mint vezető 
harcost- aggasztó, konfrontációval kapcsolatos kételyeken már túlhaladt az idő. Új korszakra 
ébredt az emberiség, amelyben dúló nézeteltérések, nézetkülönbségek szinte végtelen számú 
szellemi irányzatot szültek, időről-időre teremnek újabbakat. Mivel mindenki más; ugyanazt, 
ugyanott, ugyanakkor is másként látja, másként értelmezi, más következtetéseket von le maga- és 
környezete számára458… 
… A fenségek között első helyen sorolt ‟erő‟ legkevésbé fizikai erőt jelent, az un. lelki erőre utal, 
miként a ‟Bala‟ és ‟Rám‟ szóösszetételből képzett Balarám névben álló jelzős szerkezetű ‟bala‟ = 
erő(s) is legfőképp a lelkierőre vonatkozik. „Mellesleg” Isten, Balarám (Erős Rám - aspektusú) 
erejénél fogva tartja pályájukon a bolygókat, s ez az erő nyilvánul meg a gravitációban is. ‟Rám‟ a 
MINDEN végtelen sok neve közül a magasztosabbak egyike és a Legfelsőbb Avatár Balarám-
kénti ittlétekor a béke „prédikálásával”/bemutatásával az önmegtartóztató lelki erő gyakorlására 
bíztatott… 
… Miután felnőtt, elhagyta a gyermeki szokásokat, lecsillapította ifjonti hevületét, a lelki életben 
hátráltató késztetéseken pedig önmegtartóztató lelki erővel felülkerekedett459. Tisztes családos 
életével (egy feleség /Révati/ két gyermek /Nisata - jelentése: őszinte, becsületes és Ulmuka - 
jelentése: zsarátnok ~ hamvadó tűz / tűzgyújtó parázs)460, valamint a Bizalmas Tanításban 
kinyilatkozott útmutatásaival irányt adott a Kali jugában is élhető lelki élethez… 
… Összességében nagyon szerencsésnek mondható, akire rátalál a Bizalmas Tanítás (tudva; hogy 
sem szerencse, sem véletlen nem létezik!461) hiszen általa a reménytelennek tűnő küzdelem 
közepette is tudni lehet arról, hogy a Legfelsőbb mindenkire békén vár. 
(114.) 
… A különböző Istenek, FélIstenek és más Felsőbbségek nagyon hasonló természetűek, mint az 
emberek, de az Isteni törvények, törvényszerűségek és szabályrendszerek objektívek és állandóak. 
Nincs lehetőség korrupcióra, megvesztegetésre… 

                                                             
458 Egyetemesség olyan embertömegre helyezhető, amelyik egy-féle, pedig tudjuk, hogy „- Mindenki más!” 
A túlnépesedés, a letelepült életforma kereteket kíván(t), amibe minden tagnak bele KELL férnie. Ettől 
válnak normálissá. A pusztai nomád is keretek között él(t) csak azok örök Isteni elrendezések voltak, míg a 
társadalmi keretek, ember alkotta mulandóságok, korról-korra-, érdek- és erőviszonyoktól függően 
változó. A MINDEN-tudat forrásával egyidős. 
459 Mi ajánlott egy felnőtté vált MINDEN-tudat iránt érdeklődőnek? Elhagyni a gyermeki szokásokat 
(beleértve az un. káros szenvedélyeket), lecsillapította ifjonti hevületét (fegyelmezni és kordában tartani a 
testi vágyakat), a lelki életben hátráltató késztetéseken pedig önmegtartóztató lelki erővel felülkerekedni 
(mint pl. kerülni a kedvezőtlen társaságokat, kedvezőtlen tanításokat, ostoba idő-múlatásokat). 
460

 „nomen est omen”  
‟Nisata‟ – névmisztikai jelentése: főpapnő. Útja a legszebb, mivel a szépség és a szeretet oldaláról közelíti 
meg az egyetemes tudást, mindezt roppant intuitívan. Feladata, hogy segítsen másokat is útjukon, így jutva 
el a bölcsesség kapujáig. A főpapnő az, akinek számára megnyílik a titkos tudás kapuja, és betekintést 
nyerhet a legszentebb misztériumokba. Lásd az „őszinte, becsületes” jelentés harmóniáját a névmisztikai 
háttérrel. ‟Ulmuka‟ – névmisztikai jelentése: csillag. A csillag összeolvad a pillanattal. Mindent megtesz az 
univerzum titkainak teljes megismeréséért. Reményekkel teli, és reményei mindig a valóság talaján 
gyökereznek. Előfordulhat az is, hogy reményei odáig ragadják, hogy nem veszi észre a valóságot, és 
tagadni kezdi azt. Lásd a „zsarátnok ~ hamvadó tűz / tűzgyújtó parázs” jelentés kettősségét, miszerint 
kialvóban van, de bármikor tüzet gerjeszthet, lángra lobbanthat. 
Míg az „őszinte, becsületes” előtt megnyílik a tudás kapuja, addig a „hamvadó / tüzetgyújtó zsarátnoknak” 
tennie kell az univerzum teljes megismeréséért, miközben mindennel óvatosan kell bánnia, mert bármi az 
ellentettjébe fordulhat, ha nem az értelem útján halad a gyakornok.     
461 Mivel semmi nincs ok nélkül, mindennek -legtöbbször előttünk ismeretlen- oka van, ezért a „szerencse” 
is és a „véletlen” is az összefüggések felöli tudatlanság miatti állapot, legyen az ‟jó‟(bb), vagy ‟bal‟. 
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… A lelki utak … hasonlatosak a Legfelsőbb kiismerhetetlenségéhez. Itt más, szokatlan szabályok 
is működnek - természetszerűleg, nem kivételezetten. Ha valaki a neki megfelelő úton halad, 
őszinte magához és társaihoz, jó vezetője van, akkor az iskolájának megfelelő ajánlásokat 
kitartóan követve, olyankor is javulnak a viszonyok, ha még nincs mögötte megértés462… 
… Az Isteni emberben együtt van szív és az ész, értelem és az érzelem. Nem zárja ki egyiket sem 
és nem ad kizárólagosságot egyiknek sem463. Követi a szívét, de értelmével figyel. Másszor megy a 
józan ész után és figyeli szíve mit szól, hogy reagál464… 
… A MINDEN-tudat nem kikövezett út, a természetben halad. Nem sietős, nem egyenes, de 
mindig a MINDEN-t tartja szem előtt. Gyakorta csak messziről látható vezetőoszlopok vannak 
és feléjük sem lehet toronyirányt haladni. Bárhogy kanyarogjon is az ösvény, a soron következő 
útjelzőt sosem szabad szem elől téveszteni465. A bölcs a MINDEN-hez és az Ő megnyilvánulásai-
hoz, Abszolút szabályaihoz mér. Mérlegel466. Nem ráfordítás / haszon alapon, hanem próbálja 
megérteni adott kérdés Abszolút és relatív helyzetének viszonyát. Az Abszolút mindig Igaz, de 
nem biztos, hogy adott hely-idő-körülmény között az igazi, egyedül üdvözítő. A relatív igazodik a 
helyzethez, de legtöbbször nem az Abszolút felé visz, hanem inkább attól el. Így hát ki-ki csak 
természetével együtt haladhat keresése során és azt kell oly módon rendben tartani, hogy a 
hátráltatókat ‟jó‟ irányba formálja, alakítsa át a neki való folyamat megtalálásához467.   
(115.)   
Aki eredményvágyón tervez, vagy tevékenykedik, az vágyja azt amire gondol, amiért tesz s 
viszolyog attól, hátha nem jár kedve szerinti eredménnyel igyekezete. Hány, de hány helyen 

                                                             
462 A „viszonyok javulása” nem -feltétlenül- az általánosság szintjén minősített anyagi/testi „javulás”. Lehet 
az is, de jellemzően a körülmények és a személyes helyzet olyattén változása, ami gördülékenyebbé teszi a 
lelki élet folytatását, folytathatóságát. Az egyénen múlik, hogy észre veszi a változás/változtatás 
lehetőségét, vagy elsiklik felette.   
463 A ‟szív‟ és az ‟ész‟ „együttállása” -nagyjából- megfelel a lelki világ EGY-ség állapota itteni leképeződésé-
nek. Mivel jelen közegünk a kettősségek tere, ezért az érzelem és az értelem is külön nyilvánul meg és 
legjobb esetben „egy lócára ülnek” de külön. (Lásd: BBB. „Jász Úr és Tündér” című -felnőtt- meséjében) 
Akiben közel kerül egymáshoz a két viszonyrendszer, az nagyot lépett a lelki fejlődésben.  
464 Úgy a ‟szív‟ mint az ‟ész‟ „szavára” ugyancsak ügyelni kell! Mindegyik el van telve önnönmagával(tól). 
Jól megfigyelhető ez az érzelem-pártiak és az értelem-pártiak megnyilvánulásaiban, reakcióiban, mindenek 
általuk történő megközelítésében. Mindegyik a maga útjának helyességét/felsőbbségét igyekszik 
bizonyítani. Mint, ha két külön út volna. Az értelem-pártiak némi előnyben vannak, hisz fogalmakba 
rendezésben ők ügyesebbek, de az érzelem-pártiak könnyebben csalnak mosolyt, vagy könnyet maguk- s 
környezetük arcára, ami legtöbbször többet nyom a latba(n) az emberi kapcsolatokban, a legékesszólóbb 
szavaknál. Érzékelhető ez egy-egy mélyen szántó-, de akár felszínes szó közlés szintű elhangzása, vagy 
annak ihletett versben, művészi dalban való megszólalása közti különbségben. Az utóbbi nagyságrenddel 
hangsúlyosabb, megrázóbb, szívfacsaróbb. Lám sajogni nem csak az agy, de a szív is szokott. 
Érdemes egy gondolat erejéig megállni itt a zenei hangzás kockázatainál. A tisztán instrumentális zene 
ugyan emberek által keltett (még ha az elektronikusan/digitálisan „szintetizált” is) rezgés (különböző -
jellemzően- szilárd anyagokon) mégis más idegpályákat (is) mozgat, mint a szövegértés. Sokszor az 
énekhangoknak nem érthető a szövege, mégis az ember keltette hullámok megint csak másként érintik 
meg a hallgatót. A -jó- dal szövegtartalma és zenei hangzása úgy öleli át -segíti/erősíti- egymást, mint a szív 
és az ész. De amint a zeneélvezethez, zeneértéshez is szükséges tanulmányokat-, gyakorlatot folytatni, a 
szív által kontrollált történéseknél is időt kell szentelni a szív tisztogatására, hogy ha kell tudjon pártatlan 
(is) lenni, ne csupán szubjektív. Az objektivitást (értelmi megközelítést) mellőző szemlélődés lehet ugyan 
gyermekien ártatlan (tiszta), de felnőttek esetében tisztasága megkérdőjelezhető a korral szerzett 
tapasztalatok, befedettségek, kényszerpályák ferdítő hatásai és a hamis én-központú megközelítés miatt.  
465 A fokozatosság, a természetes fejlődés fontos. A szükséges „évfolyamok” csak hiátusok árán 
kerülhetőek meg. (játék – tanulás – munka – család – közösségi lét – visszavonulás – lemondás) Ami 
kimarad az hiányzik, amit a vándor „átugrik”, vagy kikerül az is hiányzik. 
466 A tisztes lelki úton a „mérlegelés” nem számítás, nem ítélkezés, hanem figyelem, körültekintés.  
467 A MINDEN-tudat véletlenül sem mondja, hogy mindenkinek MINDEN-tudatunak kell lenni! 
Mindenkinek lelki érettségi szintjének megfelelő szellemiséget kell(ene) követni, gyakorolni és hitelesen.  



128 

 

vetődik fel a Bizalmas Tanításban az ellentétpárokkal való (együtt)lét, az azoktól való mentesség 
üdvössége, vagy az érintetlen MINDEN-tudatú e kettőségtől való tartózkodása… 
… meg lehet szabadulni, ha a lelki törekvő tudatosan fellép ellenük468. Nem kell ilyenkor 
‟megváltóhoz‟, ‟szabadítóhoz‟ fohászkodni, „csak” őszinte elszántsággal el kell azokat 
engedni469… 
…B.T.195. „…nincs itt mit tanulni annak ki lényegről tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon és 
a haragon…” Avatár Balarám is csak ismételni tudja önmagát; 1. tudatosság a lényegi lényről, a 
lél-ről 2. mindennemű ragaszkodások elhagyásával megszabadulás a félelemtől 3. mentesülés 
minden vágyódástól és a haragvástól. B.T.200. „…tudd hogy csak az jó törekvő ki eredmény-
vágytól ment - elhagyása minden vágynak csak az ami kimenthet…” Nincs üdvösebb a vágyak 
helyett az alázatos ráhagyatkozást követni, de közben elmét fegyelmezni, megkülönböztető 
éleslátást és józan észt fenntartani, értelmet pallérozni, hátráltató körülményeket kerülni, segítő 
ajánlásokat követni… 
… B.T.272. „…tudod Jas hogy lél testet ölt kettőséggel fedem be - irtózat és vágynak harca örök 
lánc lesz elmére…” Lám az ellentétpárok sem Ördögtől valók! B.T.332. „…Számomra nincs 
kedves gyűlölt mindenkihez egy vagyok - mégis aki Nekem hódol miként jő úgy fogadom470…” 

                                                             
468 Akkor vagyunk képesek valamivel szemben tudatosan fellépni, ha tudunk róla. Tudatlanokon nincs mit 
számon kérni afelől amiről még csak hallani sem hallottak, nem hogy akár csak érdeklődési szinten is 
foglalkoztak volna vele. Ha megfigyelünk egy kisgyermeket, szinte mindenre érdeklődéssel figyel, munkál 
benne a tanulásvágy, hisz a lél eredendően tanulni kerül ide, nem hódítani! (Jó, uralkodási vágy az 
elsődleges személyes oka, de mivel itt is vannak bőven Urak -a MINDEN, az összes Felsőbbség, stb.- hát 
a lél sorsa, hogy megtanulhassa hol- s mi igaz helye). Mivel a lél lelki lény, helye nem az anyagi világ!  
A figyelmesség minden közegben kedvező, ‟jó‟-ban azt lehet ellesni, ‟nemjó‟-ban azt, hogy mitől kell 
tartózkodni. Aki -lelki értelemben- jó családba, jó -lelki- környezetbe születik az megtanulhatja a jót, aki 
kedvezőtlen, hátrányos helyzetű közegbe kerül, annak abból kell levonni a következtetést, hogy nem 
olyannak kell lenni. Buddhát -aki a „Felébredt”- a nyomorúsággal való találkozása indította el a 
megvilágosodás felé, amíg a gondtalan pompában élt nem mélyült úgy el a lelkiségben.  
469 Ameddig-, amihez ember ragaszkodik, kötődik, addig annak a foglya, kiszolgáltatottja, pedig minden lél 
független és szabad, amikor testi/anyagi burokba kerül, akkor kapcsolódik annak velejáróival össze. Minél 
erősebb ez a kapocs, annál nehezebb valódi lelki útra lelni. Illuzórikus iskolák s -tanítások számosan 
vannak, de követőik mégsem világosodnak meg, nem ébrednek fel, még csak megnyugodottnak, vagy 
megbékéltnek sem nevezhetők. Nem tudják elengedni anyagi/testi képzeteiket.  
Gyakorta merül fel a szabad(ság), független(ség) kérdés jelen világunkban. Leginkább a liberalizmus 
(~szabadelvűség) tűzi zászlajára, mert talán tudat alatt sejtik/érzik (a jellemzően ateista liberálisok), hogy 
lényegi lényünk szuverén és nem csak, hogy független, de nem is korlátozott. Isten alapvetően teljes 
szabadságot biztosít minden lél-nek, ami kényszer rájuk hárul, azt maguk veszik magukra idekerülve, majd 
életről, életre. 
A másik sarkalatos kérdés a demokrácia megfogalmazódása. Be kell látni, hogy e teremtettség természeti 
rendszereiben nincs demokrácia, minden és mindenki rendszere alávetettje. Minden rendben működő 
rendszer hierarchikus. Még a Legfelsőbb is arra figyelmeztet, hogy mindenki rendelt dolgát végezze, ne 
másét. Csakhogy az emberiség nincs tisztában a dolgával, leginkább pedig tényleges kilétével! Anyagi/testi 
mivoltából kiindulva, az anyagi/testi berendezkedésre- és önös vágyak kiélésére törekszik bármi áron, 
amihez koronként s helyenként változó ideológiákat konstruál, rendszerint sem nem tisztán lelki alapon, 
sem nem tisztán természeti alapon.  
Sose feledjük: a nézeteltérések korát éljük, amiben a nézeteltérések fennállása a rendelt út. Nincs közös 
nevező. Hiába a sok filozófiai rendszer, egyház, felekezet, emberbaráti misszió, a békétlenség egyre dúl s 
terebélyesedik. Az érintetlen MINDEN-tudatút ez mit sem befolyásolja útjának töretlen követésében.  
470 A Legfelsőbb rendkívül kegyes, senkitől nem vár többet, mint amire megérett. Olyan módon segíti, amit 
a kereső ember felfogni, elsajátítani, követni képes. Ezért is a sok(féle) „lelki” út – melyik milyen minőségű 
olyanokat vonz és olyanok alakulnak ki amilyenekre „kereslet” van. Persze mindebben a MINDEN 
leghűségesebb szolgálója működik közre, Maya Istennő, Aki illúzió-energiájával minden hívőnek olyan 
színben tűnteti fel folyamatát, ami neki a LEG - neki. Aki máshol tart, annak számára másutt a LEG. Egy 
biztos; egyik sem a MINDEN/Isten/a Legfelsőbb Maga! A „látszat” ködfátyla miatt olyan s mégis más.  
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Ha a Legfelsőbb számára nincs „kedvelt gyűlölt” akkor ha Őfelé törekszünk, mi ugyan miért nem 
szabadulunk meg tőlük?!471... 
… B.T. 426. „…ki nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen - nem csügg semmi 
eredményen bíz Én azt is kedvelem.” Ki ne örvendezne ha az Úr kedveltje volna? Többrétegű 
azisnemis! Ő önmagában teljes. Számára nincs kedvelt gyűlölt. Erre bíztatja híveit, miközben 
akadhatnak kedveltjei is! (?) S mindez nem önellentmondás, csupán a Legfelsőbb kifürkész-
hetetlen kedvteléseinek egyike472… 
(116.) 
… A MINDEN-tudat az emberlétet egy -ugyan kitüntetett, de- létformának-, egy-egy egyedi-, 
szuverén lél átmeneti testetöltésének tekinti. Ilyen testet-öltések az Isteni-, Félisteni-, 
FelsőbbIrányítói-, de az ember alatti valamennyi létezési forma is. Mindebből, most a példa 
kedvéért kiragadva az emberi létformát könnyen belátható, hogy a testen belül nem kóborol-
hatnak ide-oda alkotóelemek, nem hogy szervek, de szerencsés esetben molekulák-, vagy sejtek 
sem, kivéve azokat, melyeknek az a rendeltetése, hogy hozzanak-vigyenek, áramoltassanak és a 
többi, bár rendesen nekik is meghatározott pályáik, mozgásterük van… 
… sem a Bizalmas Tanítás, sem a MINDEN-tudat, vagy ezen eszmefuttatás nem nekik-, nem 
hozzájuk szól. (mármint a köznyelvileg normálisokhoz)… 
… minden a MINDEN-é… 
…Most más idők vannak soron. Visszaforgatni semmit nem lehet, de egyszerű, tudatos, 
MINDEN-tudatú léttel élő, harmóniában lehet mindennel473. 
(117.) 
… (Jas) Megkapva a Bizalmas Tanítást, azt is kikövetkeztette hogy igaz lelki törekvő csak 
érintetlenül viszonyulhat mindenhez, hisz a lelki emelkedés ellentmond a kort jellemző 
hanyatlásnak. Lelkileg az képes emelkedni, aki nem hódol be a kor „vívmányainak” hisz azok 
vezérlője a szellemi és erkölcsi hanyatlás474. Hiába a civilizációs fejlődés, mikor halványul a józan 

                                                             
471 A vonzalom és gyűlölet a kettősség rendszerének velejárója. Aki testi mivoltával azonosul, aki csak 
anyagi vonatkozásokban él, annak természetes társa a rokon- és ellenszenv, a kedvelés és a viszolygás és a 
többi kettős viszony. Amíg nem kezd az Abszolút Igazság felől érdeklődni, addig e viszonylagos-, relatív 
síkon keres s vél megtalálni azt, ami számára vonzó. Ha nincs tiszta látás(mód) akkor mindig csak az ál(ca) 
lesz-, a külsődleges felszín az érdeklődés terepe. Az emberi „címkék” a világi besorolások és minősítések. 
Annak szubjektív megítélése fogja eldönteni a kereső hozzáállását.  
Szerencsére voltak is és lesznek is példamutatóan elfogulatlan önzetlenek, akik életükkel és szolgálatukkal 
mutatják be, hogy az igaz út a ‟szeretet‟ harmadik aspektusa, a megkülönböztetés-nélküliség, vagy 
részrehajlás-nélküliség. A ‟szeretet‟ pedig úgy képes kiteljesedni, ha az első (elvárásnélküliség) és a második 
(örökös adás) alkotóelem is jelen van egy időben.  
472 A Legfelsőbbet érheti bármíly kritika, attól Ő „még” Önmagában Teljes. E teljességből pedig az 
emberileg negatívumnak vélt viszonyrendszerek sem hiányoznak. A Hiánytalanból semmi nem hiányozhat 
s nem is hiányzik. A MINDEN e Teljességében kell kinek-kinek megtalálnia lényegi lényének kiteljesedési 
lehetőségét, ami sosem lehet anyagi vonatkozás. Aki anyagi érdemeket gyűjt(öget) az a test elhagyásakor 
kénytelen mindazt a feledés mélyére vetni. Aki lelki érdemekre tör, az tudja, hogy mind-mind csak gyűlik, 
életről-életre egyre erősebb lesz az anyagi/testi és világi hatásokkal szembeni természetes védekező 
képessége. A komoly lelki szinten állók erőlködés nélkül, mosolyogva végzik szolgálatukat, érintetlenül 
maradva a világi hívságoktól. Maya energiái nyugodtan bombázhatják, mivel nem ütköznek ellenállásba, 
nem tükröződnek vissza, nincs viszont reakció, így hatástalanok az ilyen emberekkel szemben – ami 
nagyon ritka és sosincsenek egyedül, az Úr kegyeltjei, akiknek még itt van dolga. 
473 Aki komoly lelki törekvő, annak a ‟minden‟ nem azt jelenti, hogy mindennel kapcsolatba kell kerüljön. 
Az elrendezések úgy vezetik át az életen, mint a sebezhetetlen katonát a csatatéren, mint azt a katonai skót 
dudást, aki csak fújta sereget összetartó dallamát s míg minden fegyveres társa elesett, őt a „bolondot” 
(mert, hogy az ellenség annak vélte) nem érte egy golyó sem. Neki „csak” annyi dolga volt, hogy szóljon a 
duda bármi vérzivatartban.   
474 Minden civilizációs vívmány az ember számára az itteni jobb-létet célozza. (Természetesen figyelmen 
kívül hagyva egyrészt annak globális következményeit és a „jóság” mibenlétének meggondolását!) Minél 
jobb valakinek, annál kisebb az esély arra, hogy keresni kezdjen. El van megelégedésére szolgáló 
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ítélő- és eltűnőben a valós megkülönböztető-képesség. Korunk embere úgy beszél erkölcsről, 
tisztességről, becsületről, hogy világos fogalma sincs Abszolút minőségükről. Hamis alapról indul 
a szemlélődés, megtévesztett én(ön)tudati alapról, tisztátalan-, eltompult érzékekkel, szeszélyesen 
tévelygő értelmezőképességgel (intelligenciával) miközben a ‟szemlélődés‟ is inkább kapkodás a 
gyorsuló váltakozások villódzásai után… 
…Azért keresnek nyugtalanul, mert félnek a haláltól s így attól, hogy álmaik beteljesületlenek 
maradnak. Azok az álmok, amiket az ember álmodott meg, nem a lényegi lény475. A lél ott 
gubbaszt szomorúan minden létezésben, hol azért mert létformája a teljes megnyilvánulás alatt 
korlátozva van (elemi részecskék, elektronok, atomok, stb. lényegi lényeként) hol meg azért, mert 
alacsonyabb létformából a lassú evolúció következtében juthat csak el az emberlétig. Az emberlét 
nyújtotta szabad akarat hordozta örök szabadságában pedig emberi burokban ugyan bizakodik a 
lél, hogy „gazdája” csak felébred egyszer szellemi vakságából, miközben Abszolút tudása folytán 
tudja, hogy ez a jelen kor nem az emelkedés időszaka… 
… Az Abszolút … hogy itt mindenki esendő, a relatív pedig az, hogy igaztalan alapról476 miként 
fejlődne ki valódi érték… 
… Embertudatú ember az emberek szokásai szerint él, MINDEN-tudatú477 Isten Abszolút 
útmutatásait követi kitartón. 
(118.) 
… Ha a legmagasabb szintről indulunk, magától a Legfelsőbbtől, Ő sem mentes a vágytól, még 
akkor sem, ha Önmagában teljes. Teljességébe -mint minden- a vágy is beletartozik. Az Ő 
vágyainak megnyilvánulását leginkább kedvteléseiben lehet nyomon követni, amilyen pl. a 
teremtés, vagy a különböző világok mozgatása, természeti törvények megalkotása, stb. De vágyai 
nyilvánulnak meg a sok-sok történésben, melyeknek nem eredménye kedves Számára, hanem 
inkább maguk az események… 
… Istenek sorában említjük a nagyhatalmú Felsőbb Irányítókat, de jellemüknél- és tökéletlen-
ségüknél-, esendőségüknél fogva jobban hasonlítanak az emberi létformára, mint a Legfelsőbbre. 
Ezek az Istenek is vágytüzelte lények. Nagyhatású akarnokok, amire szükség is van, hisz mindnek 
megvan a maga szerepe a világrendben és ha azt hanyagolnák, nem vennék/tennék kellő komoly-
sággal, akkor vétkes kötelességszegéseket követnének el. Az elmulasztott kötelességteljesítések 
pedig kiszámíthatatlan következményekkel jár(ná)nak… 
… Ugyancsak sótlan és fantáziátlan lény volna a Legfelsőbb ha a létezés egy merő egyhangúság 
lenne… 
… A tétlenségtől maga Avatár Balarám is több helyen eltanácsol a Bizalmas Tanításban. Ő Maga 
bár az Önmagában Teljes Legfelsőbb mégis folyton cselekszik. Miért volnánk mi tétlenek?... 
… A MINDEN-tudat reálisan belátja, hogy a valódi tudás megszerzése előtt is zajlik az élet, 
jönnek kihívások, vannak kötelességek, amit akár „tudatlanul” is de teljesíteni kell. Ezért bíztat 

                                                                                                                                                                                              
körülményeivel. Ha vallásos hajlamú, vagy önigazolást keres, akkor keres magának olyan folyamatot, amibe 
vágykésztetései nem csak beleférnek, de eszményítettek és akár az üdvözülés zálogai (szex, drog, alkohol, 
pompa, anyagi javak, misztikum, mágia, stb.) 
475 A lél igazi álma a megszabadulás. Megszabadulás a megtisztulás által, de „gazdája” örökkön „bűnbe 
esik” enged testtudatos képzetének, nem hajlandó lényegi lényét „vetkőztetni” milljomrét anyagi burkából 
és kötődéséből. A lél próbálkozik a lelkiismeret-furdalás révén, de e rohanó-, illuzórikus-, valódi érték 
vesztett világban nem jut még az sem felszínre, sőt szégyellni való, a gyengeség jele a „lelkizés”.  
476 Az „alapok” létének s szükségességének meglátása, majd azoknak az Abszolút Igazsághoz igazított 
valódi megfogalmazása elengedhetetlen (volna), de lám -ha ugyan viszályokkal, háborúkkal, igazságtalan-
ságokkal terhelten is, de- a világ „halad”. A negatív előjelű haladás is haladás, a hanyatlásban való előbbre 
jutás is haladás. Mindaddig, amíg az alap nélküli-, vagy a hibás alapokra felépített légvár (lufi-lozófia) össze 
nem omlik. 
477 Az ember-tudatú, általános emberi szokásokat követő ember normális, a MINDEN-tudatú nem felel 
meg ezen normáknak, azaz nem normális. MINDEN-tudatú derűs mosollyal nyugtázza; - Akkor nincs baj, 
jó úton járok. – Miként a tagadás tagadása az igenlés, úgy a normalitás tagadása valódi életigenlés. 
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alapvetően értelmi létre, de közben nem mellőzve a szabályozó elvek követésével tisztogatott 
szívből jövő érzelmek meghallgatását sem. A tisztátalan szív rossz tanácsadó!478... 
(119.) 
… Nem véletlenül tanácsol el a MINDEN-tudat (is) mindegyik vágykésztetésnek való engedéstől 
(mármint jelen esetben: szerencsejáték-, alkohol-, kábítószerek-, szex). Még a mértékletesség is veszélyes, 
hisz aki a tűzzel játszik, az könnyen megégeti magát. B.T.120. „…olyan ez a vágy mint a tűz lobog 
hogyha táplálod…” 
… A vágy nem csak pusztító, de építő, megerősítő is.  

                                                             
478 A szív -többek között- a lél -átmeneti- lakhelye. Tehát jó helyen matatnak a szív-pártiak, hogy a szívet 
ápolgatják, csak kérdés a hogyan? Ahogy a Legfelsőbb Mindátható személytelen energiája mindent áthat, 
úgy leghűségesebb „szolgáló-leánya” Maya Istennő is mindenütt jelen van. Mindenhol-, mindenre -véko-
nyabb-vastagabb- köd-fátylat borít s amíg az tart, nem lehet tisztán látni. Érezni lehet, így vagy úgy, de 
ugyanazt a valóságot miként érezné ugyanúgy két külön személy (Ne feledjük: - Mindenki más!) s 
melyiknek adjunk igazat? 
 

Álljon itt egy hindu mese: A vakok és az elefánt. „Valamikor réges-régen volt egy falu, ahol csak vak emberek 
éltek. Egy szép napon távoli földről egy utazó érkezett hozzájuk elefánt háton. Amikor elmondta az 
embereknek, hogy merről és milyen állat hátán érkezett, mindenki nagyon elcsodálkozott, mert soha nem 
hallottak még elefántról. Megkérték hát az utazót, hogy a falu hat legbölcsebb, sokat tapasztalt vénjének 
mutassa meg az állatot, hogy azok a többieknek elmesélhessék, hogy miféle teremtmény az elefánt. Az utazó az 
elefánthoz vezette hát a bölcseket, hogy azok alaposan megtapogathassák azt. A bölcsek dolguk végeztével 
aztán visszatértek a falu népéhez, hogy elmeséljék, hogy milyen is az elefánt. Az első, akinek a tapogatás közben 
az elefánt füle akadt a kezébe így szólt: - Nos, könnyen elmondhatom, hogy milyen az elefánt; olyan mint egy 
hatalmas levél, vagy még inkább mint egy folyton mozgolódó gyapjúszőnyeg. A második, aki az elefánthoz érve 
annak agyarában akadt meg, rögtön felháborodva közbevágott: - Ezt a badarságot! Hiszen az elefánt olyan mint 
egy hatalmas dárda! De be sem fejezhette a mondatot, mert felkiáltott az a bölcs is, amelyiknek az elefánt 
ormánya jutott: - Már ne haragudjatok, de bölcs létetekre hallatlan ostobaságokat beszéltek! Hiszen az elefánt 
kétségtelenül egy óriáskígyó! A következő bölcs, aki az elefánt farkával ismerkedett, dörmögve szólásra 
emelkedett: - Azért tudós társam túloz egy kicsit, mert az elefánt nem óriáskígyó, inkább csak olyan, mint egy 
hosszú kötél. Ezen a ponton az ötödik bölcs, aki az elefánt egyik lábát ölelgette, szintén kikelt magából: - Ennyi 
tévedést! Ahányan vagytok, annyi sületlenséget beszéltek! Az elefánt vitán felül olyan, mint egy hatalmas fatörzs! 
Ezt már a hatodik, aki az elefánt oldalát tapogatta, sem állhatta meg szó nélkül: - Még ilyet! Tudatlanok vagytok, 
mint egy gyermek! Még a “vak is láthatja”, hogy az elefánt egy hatalmas mozgó hegy! A bölcsek egyre nagyobb 
vitába mélyedtek, mindegyikük védte a maga által tapasztalt valóságot. Szó szót követett, és így eshetett meg, 
hogy a vak bölcsek bölcselkedés helyett végül ököllel estek egymásnak, hogy érvényt szerezzenek az 
“igazságnak”! Talán azóta is csépelik egymást, ha közben bele nem haltak. A vakok falujában pedig soha senki 
sem tudhatta meg, hogy miféle teremtmény az elefánt.” 
 

A szív-béli dolgok gyakorta hasonlatosak, ki így érez, ki úgy. Kinek kevés, kinek pont jó, kinek túl. 
 
A szabályozó elvek követése az egész testet segíti a tisztulásban, beleértve az elmét és a szívet is. Alig 
szorul magyarázatra, hogy az olyan gondolatok, tanok, társulások, tettek, cselekedetek, kedvtelések, ételek, 
italok és tevékenységek, amelyek lelkileg hátráltatnak, szellemileg megkötnek, azok nem ‟jó‟ irányba 
segítenek. Nem véletlen a sokféle iskola, hisz sokfélék vagyunk s mindenki máshol tart. Van aki nem tud 
meglenni valamely dolog nélkül, míg az a másiknak lehet, hogy teher, de az is előfordul, hogy undort vált 
ki belőle. Egyik megvész valamely testi örömszerzésért, a másik viszolyog tőle. Melyiknek van igaza? Attól 
függ, hogy milyen vonatkozásban nézzük. A testi jó(érzés) addig anyagi jó, amíg meg van a mérték. A 
mértéktelen anyagi/testi dolog negatívumokkal is jár, hisz kedvezőtlen lelki hatásuk következtében testi 
rendellenességeket generálnak. Ha lelki szempontból nézzük, akkor a testi jó(érzés) konzerválja a 
testtudatot, azaz lelkileg hátráltató a szív tisztogatásában, a tisztulásban. Minden betegség-, testi-, szervi 
rendellenesség lelki eredetű. Ha valami az egyén lelki evolúciós szintjének nem megfelelő, akkor 
vissz(a)hatásként tünetek mutatkoznak. Van aki száz évig dohányozhat és végelgyengülésben távozik el, 
más(ok) még csak a dohány füstjét sem állhatják. Mások végig alkoholizálják egész életüket és 
agyvérzésben halnak meg, miközben az alkohol kiváló érkarbantartó (bár a máj s ezáltal a méregtelenítés 
legfőbb ellensége!). Ne hagyjuk, hogy a tiszta szív s általa a lél segítő hatása buta ragaszkodások 
áldozataként menjen veszendőbe. 
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Ki ne tudná, hogy az erős vágy, a szilárd akarat akár teremteni is képes, nem hogy bevonzani, 
rosszat-jót egyaránt… 
(120.) 
… A tüzet minél jobban táplálják, annál jobban ég. Így viselkedik az emberi vágy is. Vannak 
iskolák melyek azt hirdetik, hogy minden vágyat ki kell élni s attól elmúlik479. Alapjaiban hibás ez a 
megközelítés, hisz a vágynak nagyon széles az érdeklődési köre, mindazok kiélésére egy emberi 
élet kevés. Sőt, ami „parázs” marad jelen-, vagy következő életre, az a megfelelő körülmények 
közé kerülve újra fellobban. Legerősebbnek a nemi késztetést, a nemi vágyat tekintik, de embere 
válogatja, hogy a hírnév, vagy hiúság, a hatalom-, vagy uralkodási vágy, az anyagi javak iránti vágy, 
benne a sok-sok szerencsejáték, vagy játékszenvedély, a sokféle érzéki élvezet iránti vágy (étel, ital, 
bódító és mámorító szerek, stb.) a meghatározó(bb). A MINDEN-tudat nem tartozik a test-
tudatos vágykiélés hívei közé!... 
… a MINDEN-tudat semmi képen nem arra ösztönöz, hogy a kedvezőtlennek véltet, azonnal fel 
kell rúgni!... 
… Szabad ‟jó‟ példát mutatni. Lehet kulturáltan alakítani a nemtetsző viszonyokat (lakás, szokás, 
étkezés, viselkedés, időtöltés, beszéd-téma és -stílus, stb.) A türelem és a belátás … nélkülözhetet-
len… 
… gyakornok az érintetlenséget fejleszti nem vágyait. 
(121.) 
… Mikor valaki a valódi lelki útra lép tudnia kell arról, hogy az szembefordulás az anyagi/testi 
léttel… 
… Ideális a ‟gondolkodó‟-i túlsúly, a ‟jó‟ többsége és ezek alapján az élvezetben a mérték, nyerész-
kedésben-, uralomban annak elvetése, gondolkodásban pedig az Abszolút kategóriák követése. 
Tudni kell hogy ez utópia -magyarán nem létező- de ha még fogalmi szinten sem kerül be az 
emberi gondolatba, ugyan mi felé törjön az őszinte lelki személy? Engedjen a megcsalt értelem-
nek, a hamis egónak, a torz(ító) érzékeknek? Akkor biztos a reménytelenség, márpedig lelki 
ember reménye a megtisztulás, a felszabadulás, MINDEN-tudatú számára a „vissza Istenhez”!  
A vágyak ellenőrizetlenül hagyása súlyos hiba. Ha valaki azzal sincs tisztában, hogy amire vágyik 
az javára-, vagy ellenére van, annak minden pillanat egyfajta „orosz-rulett”. A MINDEN-tudat 
nem szerencsejáték. Nem könnyű, de biztos és határozott út. Egyetlen lépés sem felesleges 
benne. Egy parányi lelki erény sem vész el. Mivel azonban 100%-ban lelki, ezért gyakorta disz-
harmóniában van az anyagi/testi léttel, valóságos illeszkedési hiány. Ezért is tudatossági alapú s 
nem hit kérdése, ami hol így hol úgy alakulhat. Aki érti a lényeget, az megérti az összeférhetetlen-
séget is… 
(122.) 
Az a lelki törekvő, aki nem uralja érzékeit; elveszett. A testtudatos sokságnak nincs mit mondjon 
a MINDEN-tudat, hisz számukra csak érthetetlen önmegtartóztatásról beszélhetne, miközben a 
tömegembereknek nem az a sorsuk. Ők a szellemi és erkölcsi hanyatlás megvalósítói, ami 
visszafordíthatatlan480. Jószerivel csak óvatosan kisurrani lehet Maya karmaiból… 
… A MINDEN-tudat még véletlenül sem tesz kísérletet a világ- s benne az emberek megváltoz-
tatására, nem az a dolga481.  

                                                             
479 MINDEN-tudat iránt érdeklődő lelki törekvő gondoljon Balarámra, Aki Maga Isten volt, bármit 
megtehetett volna, de olyan példát mutatott, hogy nem szükséges-, nem kell mindent/bármit megtenni! A 
lemondás is az Isteni fenségek egyike (erő + szépség + tudás + hírnév + gazdagság + lemondás) 
480 Az általános-, tömegember lehangolónak, perspektívátlannak, kilátástalannak vélheti a szellemi és 
erkölcsi hanyatlás visszatérő hangsúlyozását. Számukra az is, ezért végeznek mindenféle oktalan pót-
cselekvéseket minden területen. A MINDEN-tudat nem gondolja, hogy ha valamiről nem beszélünk, 
akkor az nincs! A degradációról is lehet úgy beszélni, hogy az ne elkedvetlenítsen, lehangoljon, hanem épp 
lelkesítő lehessen a tudatos változtatás irányába. Érzelmi alapon hiába várjuk a más szemléletmód jöttét. 
481 A MINDEN-tudat nem kíván felforgató politikai-, vagy társadalmi mozgalma(ka)t létrehozni, hisz 
tisztában van azzal, hogy a MINDEN jóváhagyása nélkül semmi nem történhet. Most így halad a világ. 
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A MINDEN-tudatra törekvő, abban haladó önmaga javításán, tisztításán fáradozzon s amilyen 
lesz annak mértéke és minősége úgy fog sugározni az értetlenek körében (is). Azonban ebben az 
állapotban is az értelemé az elsődleges szerep, hogy hely-idő-körülmény szerint megtalálható 
legyen az aktuálisan alkalmas viselkedés482… 
… Valamennyi örök lél Isteni parány és ezt a parányt kell mindenkinek felszabadítania ön-
magában. Ezért ajánlott az érzékek uralása, hogy ne a testi/anyagi kísértések hatalmasodjanak el a 
lelki emberen(ben) hanem az isteni. Értelem nélkül ez meddő kísérlet, hisz minden késztetéstől 
csak akkor lehet megszabadulni, ha 1. tudatosak vagyunk annak helytelenségéről 2. ha a helytelen 
helyett helyes eszményeket, célokat tűzünk magunk elé 3. ha a tudatosság és a fegyelmezett 
értelem által, vagy magasabb minőséget állítunk az alacsonyabb helyébe, vagy az alacsonyabbat 
transzformáljuk, megnemesítjük. A puszta elnyomás feszültséget idéz elő. Ha valaki ugyan 
fegyelmezett, de természete ellenére erőltet magára igaz megfontolás és komoly szándék nélkül 
önkorlátozást, akkor csak idő kérdése, hogy mikor jön el az alkalom, amikor kitörhet az 
alantas483… 
(123.) 
… Minden(n)ek foglalata, forrása és oka a MINDEN Maga (mint Legfelsőbb, mint Isten, mint az 
Úr, stb. megnevezéssel – de sosem szabad elfelejteni, hogy a MINDEN öröktől fogva s örökké 
EGY és ugyanaz. Megnevezése -miként Ő Maga- végtelen lehet, de bárki fogalmazza is meg Őt -
aki Személy- az a megfogalmazó értelmi szintje szerint terjeszthető ki korlátozottra, vagy 
korláttalanra484) Az EGY MINDEN-t követi a végtelen sok lél -ami (konkrétan Akik, hisz Ők is 
mind-mind önálló személyiséggel rendelkező személyek) nyugodtan leírható csupa kisbetűvel, 
hisz ahogy a MINDEN végtelenül nagy, úgy a lél végtelenül kicsi. Ők azok a parányok Akik 
mindenek lényegi lényei. Ők nem puszta energiák, nem forrástalan gondolatok, hanem mint 
„Atyjuk” öröktőlvalók (ezért is helyénvaló az idézőjeles ‟Atya‟ megjelölés, mert aki meg-
születetlen, annak sem apja, sem anyja nincs485! Ő(k) VAN(nak)486. E lényegalkotók -Akik maguk, 
lények- és létezések lényege(i)- a megnyilvánulási szférába (jelen esetben ezen anyagvilágba) 
jutva/zuhanva „beburkolóznak” anyagtestet öltenek magukra, aminek „alsóruhája” a FELEDÉS, 
mint elmebeli/gondolati elem487. Már ez is anyagi, hisz az anyagvilágban kap hatóerőt.  

                                                             
482 Az emberek megbotránkoztatása kétélű fegyver. Sosem lehet tudni, hogy ‟jó‟ vagy ‟nemjó‟ irányba vág. 
Felkavarni lehet, nem tilos, de hogy mi kerül felszínre az bizonytalan kimenetelű, rendszerint az alja nem a 
színe-java, vagy föle. Egy biztos, hogy semmi nem múlik el következmény-mentesen, nincs hatás ellen-
hatás nélkül. Elég „csak” MÁS-nak lenni mint a sokság, a ferde tekintetek már ott ügyelnek, a gyarló 
emberi tulajdonságok (gyanakvás, irigység, rosszindulat, féltékenység, stb.) már ott motoszkálnak, hogy 
legalább egy fejcsóválással nemtetszésüket fejezzék ki. A MÁS-nak megfontoltnak-, körültekintőnek-, 
óvatosnak kell lennie. A „vakmerő” vak, nem látja a veszélyt, nem az értelmetlenséget. 
483 A bölcs, miként másokat sem, önmagát sem csapja be. „Ismerd meg önmagad!” – s ha megtetted, ugyan 
ne szörnyülködj el gyarlóságaidon. Minden alakítható, formálható, változtatható. E világ kiemelt 
sajátossága az örökös változás, hát teret kell engedni a ‟jó‟ irányú változásoknak. Mehet a fősodor ‟nemjó‟ 
irányba, az az út sem nélkülözi a ‟jó‟ és a ‟szeszély‟ -bármíly parányi- elemeit, azokkal kell társulni, 
barátkozni. Mivel részei az áramlatnak, nem idegenek attól, így lehet velük élni. Csendben, derűsen, 
szerényen. Egy őszinte mosoly kicsikarja a viszont-mosolyt s olyankor egy pillanatra a legsötétebb felhőn 
is átsüt egy Nap-sugár.  
484 Aki a JóIstennek hódol, az nem az Önmagában Teljes MINDEN felé fordul. Aki függetleníti-, ellen-
pontozza Istentől a Gonoszt, az csak egy részt lát az egészből, így megértése is csak rész(leges) lehet. A 
rész-tudás mindig veszélyesebb a teljes-tudásnál, ami minden lél eredendő, Isten-adta sajátja, csak felszínre 
kell engedni. Neki nincs mit tanulni, számára tényleg csak felejteni kell. Feledni hamis (ön- és más) 
képzeteit, esendő vágyait, emberi gyarlóságait. 
485 Az embernek -szemben a lényegi lénnyel, a lél-el- Atyja és Anyja is van – ez itt így természetes, de a 
valódi Atya a Legfelsőbb, igaz Anya pedig FöldAnyánk. Lelki Atya Isten, testi Anya a Föld(i világ). 
486 A lél olyannyira örök, hogy amikor e teremtettség megnemnyilvánulttá válik, elpusztul, megsemmisül, a 
sok-sok lél akkor is VAN, másutt, máshogy. 
487 Az első anyagi összetevő, a gondolat. A lél -mint személyes identitás- gondolata. A lét(ezés) gondolata. 
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A lelki világban a lél lél-tudatos, ami az anyagvilágban test-tudatra vált… 
… Minden fentről szerveződik lefelé s nem fordítva. Nem az anyag gerjeszt gondolatokat, nem a 
sejtek eredményeznek elmeműködést, hanem a lél az Aki anyagi burkának (beleértve annak 
agyát/eszét) révén teremt. Teremt vágyakat, gondolatokat, érzéseket… mint egy KisIsten. Olyan 
ügyességgel és olyan minőségben amilyen a befedő burok által megengedett értelem. Vaskos 
anyagi burok alacsonyabb szintű értelmi megnyilvánulásokat tesz lehetővé, tisztultabb burok/test 
magasabb szintűt… 
… A MINDEN -tudat abból indul ki, hogy a lényegi lény, minden egyes lél, eredendően Isteni, 
azaz örök, teljes tudású és boldog. Örök volta megszüntethetetlen (ami a ‟feledés‟ által -lásd 
„Egyszer élünk!”- feledtethető488), de tudásának megnyilvánulása befedettsége függvényében 
korlátozott489, a boldogságot pedig folyton keresi „gazdája” ki testi, ki szellemi síkon/szinten490. A 
szellem embere a magasabb tudás után kutat, a testi ember a testi érzeteket hajszolja minden 
területen. Mindkettőben az érettség a mérce. A sok-sok korábbi születés adta lét és ott szerzett 
tapasztalatok, élmények, tanulmányok, valamint az elkövetett vétkek, mulasztások, el nem végzett 
kötelezettségek szerint491. Amit jóvá kell tenni az jóvá tehető, amit törleszteni kell azt valahol, 
valamikor, valahogy el kell szenvedni. Mindenki lelki/szellemi evolúciós fejlettsége szerinti 
értelemmel „pallérozza” elméjét, kezeli hamis egoját, értelmezi az érzeteket. Alacsonyabb 
fejlettség esetén testi ember az alantasabb élvezetekkel él, szellemi ember a korlátozott-, vagy ál-, 
hamis tanításokkal foglalatoskodik. Ahogy a magasabb szintű szellemi energiák hatást 
gyakorolnak az alacsonyabb anyagiakra, úgy a szabályozott, fegyelmezett, ‟jó‟ irányba művelt 
anyag/test segít a tisztulásban492, ami a lél isteniségének elő-elő bukkanását eredményez(het)i. 
Elkötelezett lelki törekvő belátja, hogy az ember már ebbéli életében is míly sok lepellel burkolta 

                                                             
488 Az „Egyszer élünk!” – téveszme egyike a legártalmasabb képzeteknek. Képzet, hisz valótlan, nem igaz. 
Ősi uralási mód(szer), az uraltak szándékos tudatlanságban tartása. Mára ez annyiban finomodott/durvult, 
hogy az uralók is tudatlanok. Tényleg „Vak vezet világtalant.”  
Hány, de hány embert tett már az -szinte- boldoggá, hogy megtudta s el is hitte, hogy nem egyszer élünk. 
Lényegi lényünk, igazi önvalónk sosem hal meg! Végtelen sok alakban, végtelen sok néven él életről-életre 
s mindegyik létezése egy újabb lehetőség a tanulásra, okulásra. Első számú és legfőbb lecke: Nem ez a test 
az énünk! – Lehet a testtel -színleg- azonosulni, lehet a testet szolgálni, kényeztetni, ha közben mindig 
felcsillan a gondolat, hogy a lényeg láthatatlan és nem testi. Az „építkezik” kifelé (rend, rang, cicoma, stb.) 
aki igazából belül üres, nem tud valódi kilétéről. Mikor rémes gondolatként mindent lehánt(ana) magáról, 
csak a semmi marad(na), amitől fél, hisz ő nem ‟senki‟ ő valaki, X.Y., ilyen és ilyen nemzet polgára, vannak 
testi- és szellemi képességei, van vagyona, végzettsége, emberi kapcsolatrendszere, stb. stb. és mindenhez 
körömszakadtáig ragaszkodik, hisz „Egyszer élünk!” - de téved. S mikor átlép e tévedésen, megérinti a 
szabadság, ami létezik, hisz Isten mindent megenged (lásd a sok rettenetet, azt is megengedte) szabad 
akaratot adott minden lél-nek, kötődése függvényében. Aki megkötött, az nem szabad. Aki hamis ön-
azonosságtudat-, elmebeli- és testi késztetések foglya, az rab(ságban van) de mindenkit csak önmaga képes 
felszabadítani, a tisztulás által. Lelkit tanulni, anyagit felejteni, elmét- és testet tisztítani, amikor ott az ideje.   
489 Ahogy tisztul az ember anyagi/testi kötöttségeitől, úgy jut felszínre lényegi lénye Isteni tudása, úgy 
csökkennek korlátai. 
490 A boldogságot nem az elégedettségérzés, vagy az örömérzet okán keresi az ember, hanem azért, mert 
belül tudja, hogy létezik, az lényegi lényének ősállapota. Mivel azonban testtudatban szenvedünk, így testi 
boldogságo(ka)t kergetjünk, melyek mint minden e változó világban, mulandók. „Minden elmúlik 
egyszer!”  
491 A lelki értékek/érdemek életről-életre összeadódnak, egyre növekszenek. Az anyagi „értékek” életről-
életre többségükben megsemmisülnek (egyre csökkennek, majd a lény új életben újra szaporítja), a feledés 
homályába vesznek, de a homály mögül fölsejlenek azok, amelyek az új létforma számára még feladat(ok), 
tenni való(k), megoldandó(k). 
492 A korábbi életekből hozott erények hatást gyakorolnak az ember viselkedésére. Ezek a lelki minőségek 
határozzák meg az egyén osztály-béli meghatározottságát. Aki sok ‟jó‟-t „halmozott fel” korábban az 
inkább a ‟gondolkodó‟ jelleg szerint él most. Aki ‟jó‟-t s ‟szeszélyt‟-t egyaránt „gyarapított” az ‟uralkodó‟-i 
jegyeket mutat. Aki csak döntően ‟szeszély‟ „hordozó” az ‟nyerészkedő‟-ként viselkedik. A ‟nemjó‟-tól 
„túltengő” most ‟élvezkedő‟ lesz. 
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egyre csak lényegi lényét, igaz kilétét493. Így nem láthat más utat, mint a leplek levetése, 
vaskosabbak vékonyabb fátylakra cserélése, hogy valahogy csak át-át szüremkedhessen az igazi 
érték, majd mikor az lesz a mérték nem lesz nehéz elhagyni ‟nemjó‟ érzeteket494. 
(124.) 
… Test-tudatú ember számára a test a lényeg. MINDEN-tudatúnak a MINDEN, Isten, a 
Legfelsőbb Személy és Őrajta keresztül az Ő parányai, a lél-ek… 
… A női létformával akkor is szükséges foglalkozni szellemi ügyekben, ha pl. a MINDEN-tudat 
nem az Ő mozgásterük495… 
… Hölgyek esetében általában igyekezetből (lelkesedésből) nincs hiány, csak a motiváció 
zavaros496. A lelki törekvő nő meghallja valakitől, hogy mindenek lényeg a lél, annyira „hiszi” el 

                                                             
493 Aki megismerkedik a MINDEN-tudat szellemiségével, szemléletmódjával és elkezd elfogulatlan 
önvizsgálato(ka)t végezni, az belátja, hogy -amíg visszalát- miket követett el lelki javára ill. kárára. (család, 
környezet, étkezés, életvitel, szokások, eszmények, időtöltések, társulások, tevékenységek, stb.) Ha ezt 
megteszi, adott a lehetőség a tudatos változtatásokra. Semmissé semmi nem tehető -hatás nincs ellenhatás 
nélkül!- de lehet mindent ‟jó‟ irányba korrigálni, „kompenzálni”. Az Úr elrendezéseinek feladata, hogy mit 
hogy vet latba. Mi az amit „elfogad” jóvátételként s mi aminn még dolgozni kell.  
Úgy tartják, hogy az emberi szervezet összes sejtje -nagyjából- hét évenként/hét év alatt megújul. A 
„rossz” „hibás” „beteg” sejtek hiába pusztulnak el s születik helyettük új, az előző fogyatékok hatást 
gyakorolnak az új minőségére. Egészséges sejtek után jó esély van egészséges megújulásokra. „Fertőzött” 
sejtek utódai terhelten újulnak meg. Ha sosincs „gyógyulás” akkor az új egyed egyre több terhelt sejtből 
épül fel és felgyorsul egésze elhasználódása. Rohamosan erősődik a „nemjó” virulenciája. A testi-, lelki 
„tisztító kúrák” lehetnek élethosszig tartók, nem csak röpke elhatározás átmeneti folyamodványai, ami épp 
önálltatásra ha elég. Gondoljunk bele, ha valaki hátralévő életében -ne adj Isten egész életében- 
vegetáriánus, mennyivel többet tesz tisztulási folyamatában, mint aki tisztességgel tartja a pénteki böjtöket, 
pláne az annál is ritkább étkezési önmegtartóztatásokat. Aki folyamatosan terheli szervezetét és elméjét, 
testi-, lelki fertő(zések)vel, annak a lelkiismeretnyugtató „rituálék” mit sem használnak.  
494 Bármit elvenni akkor érdemes, olyankor sérülésmentes, sőt fejlesztő a lemondás, ha helyére értékesebb 
lép. Jót hitványra cserélni ostobaság (mégsem ritka!). Értéktelent-, feleslegest-, ártalmasat szívből nem hagy 
el az ember, ahhoz értelemre van szükség. Van szívbéli változtatási késztetés is, de ahhoz vonzó társulásra, 
vagy kecsegtető folyamatra van szükség. Az élőlény már olyan, ha van valami ragaszkodása, azt csak más 
„ragaszkodás” ellenében hajlandó elhagyni, leváltani. Az emberi osztály-meghatározottsággal együtt, az 
egyént uraló kötőerő dönti el, hogy a ‟nemjó‟ helyére méginkább ‟nemjó‟ többszörösen terhelt lelki 
kedvezőtlenség kerüljön, vagy ‟szeszély‟ netán ‟jó‟?  Ahhoz, hogy szellemi értékek felé terelődjön valaki 
figyelme, ahhoz hajlandóságnak kell benne lennie a szellemi/lelki minőség érzéklésére, felfogására. Sajnos 
a megszokásszerű életvitel, a pörgő ritmus, a sokirányi figyelemelterelés magától nem teszi lehetővé a 
változtatási késztetés kialakulását. Bele lehet feledkezni a mindennapi taposómalomba, még szabadidő-
eltöltés terén is. Jó ez így. – áltatja magát az igénytelen-, rest ember. Ha jó, akkor mitől lenne másként?  
495 Az értelem-központú, -eszményű folyamatok az értelem-pártiak „kenyere”. Érzelem-pártiak mit sem 
tudnak „ego-fűtötte” „elmebeli spekulációkkal” kezdeni.  
Nem kell mindenkinek mindenkit megérteni. A nézeteltérések kora nem a nézetazonosságról szól. A 
különböző nézetűeknek nem konfrontálódni kell, tisztelni a másikat – távolról, ha lehet nem is látva, de 
mindenesetre hatókörén kívülről. A nyiladozó érintetlenség még kevés! Kerülni kell a bajt! 
496 Mikor a Krisna-tudat a nyugati világba érkezett, meghonosítója -A.C. Baktivédanta Prabupád- először 
nem gondolta a nők bevonását a folyamatba. A tradicionális indiai családokban a lelki „gyakornok” a férfi, 
a családfő, őt szolgálva, segítve fejlődnek hitvesek, leány gyermekek. (voltak/vannak hagyományörző 
Guruk, akik nem is fogadnak el női tanítványt) Azonban Prabupád azt tapasztalva, hogy itt nők és férfiak 
mennyire „össze vannak nőve” sőt, hogy a hölgyek mennyivel aktívabbak, érdeklődőbbek, lelkesebbek hát 
„emancipálta” iskoláját. Az idők során azonban számtalan problémát, zavart okozott az érzelem-fűtötte 
hölgyek viszonya Lelki Vezető(k)-höz. Legtöbbször -jó értelemben vett hagyományos- szerelem alapú 
megközelítés vitte a lányokat/asszonyokat választott Gurujukhoz, pedig szerelmesnek sosem a Tanítóba 
kell lenni, hanem a Tanításba, legfőképp pedig Istenbe (Akiről tudjuk, hogy nemtelen, tehát értelmetlen a 
nemi alapon való Hozzá való viszony!). Az elutasítások, a viszonyok tisztázása sok csalódást, elfordulást, 
kiábrándulást erdményezett, de ez így van rendjén. Értelem-alapú iskolába nem lehet szívből járni. A szívet 
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amennyire számára szimpatikus az, akitől hallotta. Azután „hiszi” amíg „hiszi” majd mikor 
kiábrándul a hírdetőből, vagy új figyelemreméltóság kerül az érdeklődési körbe, már nem „hiszi”. 
Azért az idézőjeles hitre való utalás, mert nők esetében ritkán beszélhetünk értelmi 
megközelítésről, hisz azt alapjaiban megkérdőjelezik, mint szív-emberek, szeretetteljes, érző 
lények. (minden malícia nélkül!) Nehéz elképzelni; ellenszenv, rokonszenv, tartózkodás, társulási 
késztetés, viszolygás, vonzalom, harag, düh, vagy vágyódás nélküli nőt. Mivel érdeklődési körük 
az érzés, az érzet, az érzelem világa, ezért értelem rendezése sem várható el tőlük. Lehet egy nő 
nagyon magyar (hírdeti is) lehet adott vallási felekezett elkötelezett tagja (hűséges templomba 
járó), szellemi iskola követője (aktív közreműködő), majd telík múlik az idő és elmarad magyarság, 
el vallási kötelesség-teljesítés, hiábasággá válik szellemi élet, egy marad: a NŐ - testestől, lelkestől 
nő, összes női-ségével, indulataival, szeszélyeivel, vágyaival. Hagyni kell őket. Következő 
életükben akár férfi testbe is születhetnek - bár tudjuk, hogy egyre szaporodik a hímivarú testbe 
bújt női jelleg497. Ha megértjük a kiterjesztett értelmű ‟lényeg‟-et, lényegi lényben a lél-t, emberben 
értelem vezérelte férfiságát, vagy érzelem mozgatta nő(i)ségét, de élőlénytársakban a nemi 
identitás következményeit, akkor nagyot léptünk ebbéli életünkben értelmünk rendezése terén. A 
rendezett értelem pedig új módon kezeli a megszokottakat is, új megvilágításba kerül szellemi élet, 
-anyagi lét, -test, -lélek, -anyag, -szellem és így tovább. Kezd háttérbe szorulni az érzelmi meg-
közelítés. Nem fogy-, nem sikkad el, csak komollyá, igazzá, elmélyültté, elkötelezetté válik. Az 
Isteni emberben mindig ott az értelem és az érzelem is, mint két jóbarát, akik csak segíteni 
akarnak a másiknak, de a másikból semmi előnyt-, hasznot ki nem csikarni. Mérséklődik az 
indulati-, vagy vágy alapú reakció, lelki törekvő kezd bölcs emberre hasonlítani. A bölcsesség 
pedig nem csupán életkor kérdése… 
(127.) 
… Az emberi természet én-központúságában hadban áll a világgal, de a MINDEN-tudat többnek 
gondolja az embert puszta anyagi/testi lénynél. Sok iskola és sok személy hírdeti a szellem 
felső(bb)ségét (a ‟szellem‟ pontos meghatározása nélkül!), de a mindennapokban mégis mindenütt 
az anyagi kötöttségek, anyagi kötődések, testi késztetések és testi vágyak a meghatározóak, 
beleértve a hamis önazonosságtudatú emberek szellemi értékrendjét, -életét is. Az itt 
berendezkedő, itt terveket szövő ember aligha nevezhető a szó legnemesebb értelmében lelki 
embernek. Istennel, önmagával és a világgal megbékélt embernek már nincsenek tervei498… 

                                                                                                                                                                                              
nem szabad otthon hagyni, de a vezető a tudás és az iránta meglévő vágy. Ha a vágy érzelmileg túlfűtött, 
akkor olyan tan-rendet kell választani.  
497 Természetszerüleg az adó fél az Úr, Nap-rendszerünkben a Nap, emberek közt a férfi. A fogadó(k) a 
lél(ek) Nap-rendszerünkben -többek között- a Föld, emberek között a nő. (Az élővilágban mindaddig 
elvegetál a petesejt, míg be nem vonz/rá nem talál az életadó/éltető mag.) Aki ad, annál van az amire a 
fogadónak szüksége van. MINDEN nélkül nem létezne lél. Nap nélkül nem volna mi körül keringenie a 
Földnek. Az éltettő (s pusztító) Nap nélkül a Földön nem volna élet. Nap nélkül a Hold nem ragyogna. 
Férfi nélkül a nő elhervad, vagy öncélú-, énközpontú tevékenységekben éli le életét. Pedig a női lét értelme 
s adománya a viszont adás, viszont adni figyelmet, visszasugározni az érdeklődést, továbbadni az élet 
lehetőségét. Ez férfi nélkül hiányos. A mindentől és mindenkitől függetlenedni akaró „nő”-ség úgy kerül 
férfi testbe, hogy nem végzi férfiúi kötelezettségeit. Nem házasodik, nem nemz két gyermeket, akiket nem 
nevel fel és nem sugárzik védelmező-, tudó-, gondoskodó szeretettel hitvesének. Nem ad, nem tud adni, 
mert belül fogadó nem adó.   
498 Nagyon nehéz nem „tervezgetni”. Sőt a tudatos lét részben arról szól, hogy megfontoltan haladunk az 
életben. Kérdés; milyen világnézeti-, szemléleti alapon? Ha egy pillantást vetünk a négy életrendre, akkor 
látjuk hogy a kisgyermekek csaponganak, szinte mindenre rácsodálkoznak, alig-alig szőnek terveket. Ahogy 
cseperedik, ahogy szocializálódik, megtanulja a „terv”-készítést, legelőbb is az „AKAROM” vezérelvet. 
Egyes lelki iskolák nélkülözhetetlennek tartják az „akarni” mentalitást, hisz attól kel életre az „elmélkedés” 
a vágy. Azután a munkás-, családos léthez már mindenki hozzáérti a terv fontosságát. Mivel visszavonult 
életrendről a nyugati világban aligha beszélhetünk, lemondott pedig leginkább kényszerüségből lesz az 
ember és nem szellemi motiváltság folytán így az elrendezések elfogadása, a „nem tervezni” alig követhető. 
Igény van a kiszámíthatóságra. A bizonytalanság félelmet szül, pedig elsők közti a lelki intelem: - Ne félj! 
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… az Abszolút Igazságról szóló tudás örökkön csak búvópatakként volt/van köztünk. Megint 
ideje van a kutat-ásnak499. 
(128.) 
… A MINDEN mindent áthat, ott van mindenhol, de egyik sem Ő Maga, miközben ahol jelen 
van, mindig ott a közép500. Őt nem kívül kell keresni, a külvilág végtelen, mint Isten Maga, a belső 
Isteni parányt kell látni mindenekben s kutatni, befelé végtelen önmagunkban501… 
… A MINDEN-tudat nem minden(t)tudás!.. 
… Az alázat megkerülhetetlen a lelki úton502. Ahogy önnön lényegi lényünk befedettségének 
mértékét nem ismerjük, úgy nem tudjuk mások lelki fejlettségi szintjét. Az ítélkezés, a megítélés 
mindig külsőségek alapján történik; erő, szépség, tudás, hírnév, gazdagság nagy ritkán a lemondás 
szerint503. Ezek az Úr ismérvei, azzal a kitüntetett jelzővel, hogy mindben a LEG, ugyanakkor 
mindet egy időben birtokolja, amivel ember sosem rendelkezik… 
… Külső megnyilvánulások adják a felszínes megítélés alapjait, de még abban is az ítélkező lelki 
fejlettségi szintje, azaz lényegi lényének anyagi/testi befedettségének mértéke és minősége szerinti 
a minősítés504… 

                                                             
499 A „kutatás” a kutatni igéből ered, de a mély értelmű magyar nyelvben kutat ásni, egyfajta mélyrehatolást 
is jelent. Ahol nincsenek, vagy túl szennyezettek a felszíni vizek, ott az ember ha megtelepszik kutat ás. 
Ivóvizet keres. Tovább göngyölítve a képletességet: ahogy az élet elemi alkotóeleme a víz, a tiszta víz, a 
szellemi életnek a tudás, a valódi-, tiszta tudás. A tudás messze nem puszta ismeret(halmaz) legkevésbé 
tárgyi tudás. Az „Istentelen” életvitel során a tudás leginkább praktikum, túlélési-, érvényesülési-, érdek-
érvényesítési-, boldogulási képesség, de a MINDEN-tudat mindezt indirekt módon kezeli. A komoly lelki 
törekvő éli valódi tudás alapú-, szabályozott életét, teljesítve kötelességeit és tudja, hogy megadatik, ami 
kell. Ami nem jut, nem kerül, arra tisztánlátás és megkülönböztető képesség folytán rájön, hogy felesleges. 
Érdekes „fantázia-szüleményeket” teremt(ett) az ember. Sokszor bizonyíthatatlan mi az ősemlékezet és mi 
a képzelet-, a fantázia termése? Korunkban bármilyen kifinomult is a technikai civilizáció, a bölcseletben 
nagyon régóta a szellemi restség a meghatározó. A földi berendezkedésben, a testi/anyagi kény-elemben, a 
vágy-késztetések kiszolgálásában szinte kimeríthetetlen az ötletesség, de a szellem, a lényegi lény, a lél 
valódi világa mélyen rejtve van. Meg van, de korunk hősei megelégszenek a felszíni vizekkel, ha kicsit 
büdös, ha kicsit zavaros, legfeljebb bevetésre kerül a szűrés, a kezelés, a tudomány(osság), a vegyipar s lám 
az élettani tűréshatáron belül marad a szennyezettség. Nem tiszta, de nem halunk bele (túl hamar). Szokás 
kérdése. Állományjavítókkal és/vagy ízfokozókkal, „E”-kkel (pl. Egyetemlegesség) még nélkülöz-
hetetlenné is tehető. A búvó patakok ritkán jutnak felszínre, vagy nagyon mélyre kell értük hatolni. El kell 
hagyni a felszín(essége)t. 
500 A végtelennek, ahogy nincs széle, -vége, vagy kezdete, úgy közepe sincs. Ezért mindig ott a közép, ahol 
Isten jelen van s vajon Ő honnan, miből hiányzik? 
501 A befelé-kutatás ugyanolyan végtelen, mint a kifelé. Ember nem jut el a megfelezhetetlenig, hisz nincs 
vége a mindenségnek befelé sem. Mivel önmaga mindenkinek mindig kéznél van, hát a kutató ember ne 
teleszkópon csüngjön, mert tekintete a végtelenbe vész. Az ön-ismeretnél alig van csodálatosabb és 
üdvösebb.  
502 Egy fohász a hétköznapi MINDEN-tudatból, amivel minden kezdhető; akár csendesen, akár 
fennhangon:  
Tisztelet, Hódolat Lelki-Tan Mesternek – nemtudás sötétjét, tudással oszlat el! – ahol a „tan” a tudás, a 
valódi-, tiszta tudás, a „Mester” a tudás hordozója, kinek személy, kinek a Legfelsőbb kinyilatkozása, ami 
szintén személyes, hisz a Legfelsőbb Személytől érkezett és Személyek tanítványi láncolatán halad, ha 
időről-időre búvópatakként is, de mint forrása kezdetnélküli, így vége sincs. Örök.  
503 Az általános ember felnéz arra aki erős, arra aki szépség, nagytudású, hírneves, gazdag, még a 
lemondással élők is kapnak némi figyelmet, de nem látni a mögöttest, nem a hozott/kapott dolgokat, nem 
az erőfeszítéseket. Ami látszik az a felszín, hogy mi húzódik meg a mélyben ahhoz alapos vizsgálódás kell.  
504 Ha nem ismerjük alaposan a megítélt személyt s önnön anyagi függőségünket, befedettségünket sem, 
akkor bizony több mint felszínes lesz az értékelés. Nem véletlenül mondják, hogy „Ne ítélkezz!” – és ne 
azért, hogy magad ne ítéltess! Ez az érveléstechnika a viszonosság-alapú igazgatásban van helyén, ahol a 
félelem-, a tekintély tart kordában, nem az értelem, a MINDEN-tudat óvatosságra, figyelemre int; -Tudj 
róla hogy Maya munkálkodik! - befed, lefátyoloz, eltorzít, illúzióban tart. Kellő megkülönböztetőképesség 
hiányában minden téves, tévedés. Hogy „- Tévedni emberi dolog” ? – természetesen, mert hamis alapokról 
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… nem véletlen a Tanító Mesterek505, a Lelki Vezetők „intézménye” és a különböző iskolák 
„rend-tartásai”506… 
…(Jas így szólt Balarámhoz) B.T.399. „…most már tudom Nálad nagyobb senki nincs ki vezérlő - 
vagy a Mester Legfőbb Atya s minden mi követendő…” - Minden tanítványban ott bujkál a 
kisördög Tanítója kvalitásának kóstolgatására. Érthető emberi reakció, gyakorta nem alaptalan a 
bizalmatlanság. A lelki törekvő alázatos, elfogadó, de éber és figyelmes507. 

                                                                                                                                                                                              
történik a vizsgálódás, az értékelés, megtévesztettek-, tisztátalanok az érzékek, felületes-, hamis az 
értelmező képesség, a valódi-, a lelki intelligencia, de legelőbb is a téves ön(én)azonosságtudat okán.      
505 A Hiteles Tanító Mester nem csak úgy lesz, főleg nem önjelöltségi alapon. Ő a tanítványi láncolat tagja, 
része. Az igaz tudás mindig alászálló folyamat. Indul a Legfelsőbb-től, -itt- folytatódik a NapIstennel, 
Manu-val, az első Mesterrel és így tovább. Mint az igaz népmese; Szájról-szájra! Hamisítatlanul tovább 
adni és helyesen megérteni, úgy adni tovább. Mi van ha megszakad  a lánc -ahogy sokszor megtörtént a 
történelem folyamán- akkor aki hitelesen felveszi s adja tovább a TANÍTÁS-t az Tanító, olyan amilyen. A 
Legfelsőbb személyes alászállására most pár százezer évig nem számíthatunk. Abból kell főzzünk ami van. 
A Lelki TanítóMesteri -nemegyszer Guru- státusz hasonlatos a Felsőbbségek helyzetéhez. Egy pozíció, 
aminek minősége olyan lesz, amilyen az azt betöltő személy megvalósítottsága, hitelessége. Mondják, hogy 
a hamis-, vagy álGuru csak olyan mint a kenguru, valódi lelki muníció nélküli, üres erszénnyel (nem 
pénztárcával) ugrál. És vannak követői, hisz akik hamisságra vágynak, azok azt kapják meg.  
Megoszlanak a vélemények a Lelki TanítóMesterség továbbvitele dolgában. Van ahol csak az első 
beavatott tanítványt fogadják el a Mester utódjaként, annak eltávozását követően. Másutt a kvalifikáltabb 
tanítványok közül -valamifajta demokratikus módon- választják (?) Megint máshol a Mester örökbe hagyja 
tisztjét eltávozása előtt. Ezek a szervezetszerű és hierarchikus társulások megoldásai.  
A MINDEN-tudat azt vallja, hogy minden és mindenki tanító. (így kisbetüvel) Mindentől és mindenkitől 
lehet tanulni annak, aki akar és figyelmes. Mindenkit olyan tanítókkal hoz össze a sors amilyeneket bevonz, 
amilyeneket meg/ki-érdemel. A Tanító lényege a TANÍTÁS amit tolmácsol. Hogy ki közülük a Mester? 
Aki magas szinten és hitelesen képviseli és adja át a tudást, de akkor is a TANÍTÁS az elsődleges, nem a 
„rang”.   
A valóság az, hogy miután eltávozik a Tanító, minden Tanítványa Tanítóvá válik, olyan szintüvé, 
amennyire magáévá tette a Tanítást s mivel rendesen a lelki tanítványság nem szervezetszerűség, így 
általánosságban nem voltak, nincsenek Mesterek. (Használatos ez a megnevezés, nem is ok nélkül, de jelen 
esetben a helyzetet kéne megérteni. Kb. olyan a „Mester” megjelölés használata, mint bárminemű 
inkarnáció -azaz testetöltés- alanyát avatárnak hívni, pedig napjainkra annyira összemosódott és általános-
sá/divatossá vált, miként Guru feltünése itt is , ott is.) Gondoljunk csak bele, ha -ahogy sokhelyütt 
nevezik- Jézust JézusMesternek (is) nevezik, kit lehetne követői közül vele egyenrangú Mesterként 
megjelölni? Senkit.  
506 Mind(en) segíteni akar; TanítóMester, LelkiVezető, RendTartás, melyek személytelenségükben „intéz-
mények” az azokat megszemélyesítő emberek révén Személyesek (is). Gyakornok elolvassa a „szót” s 
megértési szintje szerint értelmezi. Azonban ha azt a „szót” -teremtő- hang alakban kapja Tanítójától, a 
személyes vibráció más pályákra tereli az információt.  
Az írásosság általános elterjedése előtt a tanítás csak személyes úton/módon haladt tovább. Voltak 
bensőséges, Bizalmas Tanítások, ami Mester és Tanítvány között zajlott (lásd: BagavadGíta, Bizalmas 
Tanítás) és voltak közösség előtti tanítások, ahol a közelülők (innen ered az ‟upanisad‟ kifejezés) két 
szempontból voltak kivételezettek, 1. a Tanító közelébe kerül(het)tek 2. nem csak tisztán hallhatták a 
„szót” de a Mester teljes metakommunikációs tárházának is tanúi lehettek. Az olvasás a leírt kép 
transzformálása, az elhangzó szó a hangé, a Tanító személyes közelsége a kettő együtt és nem csak 1 + 1 
hanem a TANÍTÁS hatványozottan.     
507 Az egyéni lelki úton, mindennemű szervezet(ség)től függetlenül, a lelki törekvő gondolkodása szabad 
(meghírdetve a legtöbb szervezetben is az, de ez csak a külvilágnak szól, a „rend-ház”-ban rend van, addig 
tart a szabadság amíg a rend-tartás megengedi!) teljes szabadságot kapott minden lél a Legfelsőbbtől. Ami 
korlátok vannak -s nem kevés- az a testnek köszönhető, aminek része a hamis önazonosságtudat, az elem 
és a sok-sok gondolat, melyek bizony legtöbbször kényszerpályán mozognak nem pedig elfogulatlan, 
részrehajlás nélküli (‟szeretet‟ fogalom 3. fordulata!) függetlenségben. A tanult és el/meg-fogadott világi 
tanítások nehezen vethetők le. Rendkívül erős kötelékek a hitek, hit az egyházban, -a vallás(ok)ban, -az 
államban, -a törvényekben, -a tanítókban (legyenek azok vallásiak, vagy világiak). Hiába mondja valaki 



139 

 

(129.) 
Ha a MINDEN megszületetlen, akkor öröktől fogva VAN s mivel kezdetnélküli, vége sincs, 
ÖRÖK. Így van minden lél is, azzal a különbséggel, hogy testetöltéseik kezdetnélküliek508 (mivel a 
végtelen időnek sincs kezdete), de amíg a MINDEN a végtelen jövőidő során akárhány alá-
szállásra képes, addig a megtísztuló lél-ek, tökéletesen önmegvalósított (azaz minden kötöttségtől, 
kötődéstől megszabadult, semmilyen megnyilvánulási vágytól nem terhelt állapotban) a Leg-
felsőbb Belső Bizalmas szférájába kerülve, már újra sosem zuhan alá teremtettségbe*. A 
végtelenben nem csak olyan isteni szabályok és természeti törvények léteznek, mint az általunk 
„ismert” ezen teremtettségben, így a kezdetnélküliből jövő végtelen parányok bárhova áradva, 
akár egy helyre is (pl. a Legfelsőbb Bizalmas Belső szférájába) ott nem képeznek „túlcsordulást” 
„túltelítődést”. Nem lesz Tőlük sem hiány, sem többlet az Isteni Teljességben. ... A lél végső 
állomásán már nem különül el energia, kisugárzás, gondolat, vágy, stb. minden EGY. Tehát 
amikor Avatár Balarám -mint a MINDEN Maga- úgy nyilatkozik, hogy eleddig Neki is és Jas-nak 
is végtelen sok születése volt, akkor a kezdetnélküliségre utal, de nem tesz említést a távoli jövőről 
(ami Jas -vagy a mi- szempontunkból egy életen belül inkább filozófiai kategóriába tartozó kérdés, 
mint sem valós hétköznapi probléma*). Van az öröktől levő MINDEN Aki („Aki” – azaz nem 
ami!) A személyes EGY. Benne végtelen sok lél, Akik színtúgy egyénenként, egyéniséggel bíró 
egyedi egyének, eredendő önazonosságtudattal (identitással bíró individuumok) minden 
megnyilvánulás, létezés, létforma lényegi lényegalkotóiként. A MINDEN mindenben korláttalan, 
míg a lél bármíly hasonmás paránya a MINDEN-nek, egyik sem képes a MINDEN-t meghaladni, 
vagy az Ő helyére lépni! A MINDEN akarata szerinti időben és térben (Önmagán belüli tetsző-
leges szférában/térrészben) annyiszor-, ott- és akkor ölt testet, amikor kedvtelése úgy kívánja, míg 
a lél mindig valamilyen kötöttség-, meghatározottság-, szabadsági korlát keretein belül képes csak 
mozogni509. *Különböző filozófiai- és vallási rendszerek, gondolati iskolák más és más módon 

                                                                                                                                                                                              
magáról, hogy szabad-gondolkodó, míg el nem engedi múltját, addig annak fogja. „A múltat pedig ápolni 
kell! – szól a regula és oly pongyolán, hogy még azt sem mondja meg, hogy melyiket? Melyik a dicső s 
követendő, melyik a szégyenletes, elhallgatott, vagy a kimondott, hogy mindenki okulhasson? Így van ez a 
Tanítóval kapcsolatos vak-hit, vagy kétely dolgában is. Meg kell adni a tiszteletet még személyes lelki 
folyamatban is a pozíciónak, ami személytelen s meg az azt betöltő személynek is. Előbb jöjjön a bizalom, 
majd az idő megmutatja a bizalomra való méltóságot.  
 

Érdekes kérdés hangzott el egy szellemi beszélgetésen. - Hogyan viszonyuljanak a tanítványok annak a 
Tanítónak a tanításához, aki elhagyta az adott lelki folyamatot? - A válasz úgy hangzott, hogy amíg a Tanító az 
általa (is) követett és tanított lelki úton haladt, addig tanítása helytálló. Miután elhagyta korábbi útját, onnantól a 
tanítás szempontjából nem helyes. (itt számtalan idézőjel kívánkozna, ‟Tanító‟ és ‟tanítás‟ szavak köré, de 
messzire vezetnének az újabb okfejtési próbálkozások, ezért mellőzve lettek) - És mi van, amikor visszatért a 
Tanító? - a válasz: Onnantól ismét hiteles a tanítása. (?) 
Jelen sorok írójának kérdése: Akkor a tanítás viszonylagos? Attól függ, ki adja tovább? Hát…valami nem kerek‟  

 

Hogy közben elszalad az idő? Ezért kell komolynak, megfoltoltnak és körültekintőnek lenni ki, hova áll. 
Meg ott az alázatos ráhagyatkozás, az elrendezésekre. Igaz lelki úton nem jöhet szóba számítás, érdek 
alapú megfontolás, viszonossági igény, olyan folyamatokkal, módszerekkel szinte minden sarkon 
találkozni; „Gazdag leszel!” „Úr leszel!” „Népszerű leszel!” „Sikeres leszel!” „Boldog leszel!” - de értelmes 
kereső nem a testi viszonyokra gondol, azok olyanok amilyenek, tudja, hogy a lényeg a ‟lényeg‟ a lél, a 
többi átmeneti álca. Mint lárva, amiről még nem tudni, hogy miképp alakul át. És ugye nincs véletlen, 
semmi nincs ok nélkül - „Mindenki azt kapja, amit megérdemel!” - Mikor megrendül a bizalom, újra 
szabad gondolkodni. „Aki sokszor szeretett, nem szeretett egyszer sem” Aki sok vallásban megfordult, 
nem járt egyben sem. Aki sok Tanítót fogadott el, nem fogadott el egyet sem. 
508 Nem lehet tudni, hogy kinek hányadik testetöltése a jelenlegi. Az biztos, hogy nem a Legfelsőbb 
Bizalmas Belső szférájából érkezett, hisz onnan nincs már vissza, az a végső felszabadulás eredménye, 
ilyen hitűeknek; célállomása. (az „eredmény” következmény, a „cél” a választott irány vége) 
509 Amíg a lél meg nem hódol a MINDEN előtt, addig sorsa az élet/lét-folyamatok útján való hányódás. 
Magyarán újabb és újabb testetöltés. Hogy milyen testben, hányszor és hol, az rendkívül soktényezős 
ismeretelen. 
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/néha hasonlatosan, máskor ellentétesen/ viszonyulnak a lényeghez, vagy fogalmazzák meg a lél, 
értsd: „lélek”, „isteni szikra”, „atma”, stb. kiben/miben létét. Akár csak az atma(n) fogalom, a 
hinduizmus egyes ágaiban jelent „én”-t, a buddhizmusban egyfajta személytelen „ön”-t, a 
dzsainizmus a lélekkel azonosítja, stb. Ami jelen kiegészítések /melyek szerzője nem gongondolja, 
hogy általuk vállna egésszé a Bizalmas Tanítás ! ! !/ szempontjából itt érdekes, az a lényeg honnan 
jötte, léte s végső hova jutása?510) A MINDEN-tudat már eddig is számtalanszor állást foglalt 
amellett, hogy a lél-t tekinti mindenek lényeg-alkotójának, Aki személy és öröktől fogva létező, 
amiből következik, hogy örökké is való511… 
… Ami valamilyen szempontból fontos a lél számára, az valamilyen módon megmarad. Ilyen első 
helyen az ősemlékezet, de részben ide tartozik az intuíció is, vagy azok a képességek, amelyek 
honnan jöttét nem értjük. Nem tudjuk honnan ered az a sok-sok tehetség, aminek nyoma sem 
lelhető fel pl. a felmenőkben? Nem minden öröklött elődeinktől, van hogy átugrik „információ” 
netán generációkat512. Az „akasa-krónikában” „felírt” minden múltbéli, hitrendszerek szerint 
„olvasható” de a MINDEN-tudat csupán annyit foglalkozik a múlt kutatásával, amennyi a jövő 
megértéséhez szükséges. Sokra tartja a dicső múltat, de mellé teszi -ha kell- a dicstelensége(ke)t is, 
hogy egyensúlyba jöhessen a mával és a kiérdemelt jövővel513… 
(130.) 
A Legfelsőbb, mivel Önmagában teljes testetöltésre sincs szüksége, de ha kedve úgy tartja hát 
megteszi514… 
… személyes alászállása-, avatárkénti megtestesülése mégis csak nagy-nagy időközönként történik. 
A különböző hitrendszerek -különösen az újkoriak- nemegyszer tulajdonítanak Istenséget 

                                                             
510 Minden létező lényege (lényegalkotó lénye, Aki nem ugyanaz és nem azonos, hanem „testenként” más 
és más!) előző létformából érkezik, ahol/amikor valami más létezési forma, vagy lény lényegét alkotta. Az 
Isten adta feledés következtében azzal a formával azonosította magát, amiben volt. Rendesen az adott 
teremtettség szabályrendszere szerinti „fejlődési” folyamat során kerül feljebb és feljebb (néha akarától 
függetlenül, érdemalapon vissza is léphet! – amit sok iskola kizártnak tart – de Isten útjai kifürkész-
hetetlenek és a végtelen variáns között végtelen nagy a kombinációs lehetőség) Mikor eléri az adott 
rendszer legmagasabb fejlettségi szintű létformáját, akkor kikerülhet az azon világban történő újabb 
testetöltések folyamatából, de újabb megjelenési helye vagy egy másik megnyilvánulásba visz, vagy a lelki 
világ köztes terében bolyong, vagy „álmodik”. Végállomás, ahonnan nincs máshová az a MINDEN 
Bizalmas Benső szférája, ahova csak igaz meghódolással lehet bejutni. Ott megnyilvánul a lél Isteni 
hármassága; örök + teljes tudású + örökké boldog. Mivel ott nincs más „teendője” mint a Legfelsőbb 
szolgálata, ezért vezet oda a szolgálatos lelki út. Más módon az elérhetetlen. Szolgálat, szolgálat, szolgálat.  
511 Aki megszületetlen, mégis létező, az ÖRÖK. Minden „ami” annak lényege AKI. Még csak a gondolatok 
síkján mozgó fogalmak lényege is az; Aki gondolkodik. Az energiának hatása, ereje van, de forrás(ok) 
nélkül nincs energia. Semmitől, semmiből sosem lesz Valaki/valami. 
512 A személyes küldetés -teendő- is olyan, hogy képes generációkat átugorva megnyilvánulni, 
megvalósulni, ki/beteljesedni a leszármazott(ak) életében(vel). Ahogy az igaz TUDÁS is alá-alá tud 
merülni -akár hosszú ideig- majd felszínre jutni, aképpen az ősök félbehagyott munkája is folytatható.  
Az építés legtöbbször „romeltakarítással” kezdődik. El kell távolítani a szilárd-, hiteles alapokra, az emberi 
történet során rárakódott hitványságokat, mulandóságokat. Kutat kell ásni, a biztos talapzatig. Kutatni kell. 
Félre kell tenni a látszat eredményeket.  
Legjobb hasonlat talán a cukrászatból hozható. Vegyük a dobostortát. Felülete csillógó, édes és kőkemény. 
Alatta olyan rétegek húzódnak, ami hol sűrűbb, hol képlékenyebb. A képlékenyebb a melegtől még akár 
folyóssá is válik. A franciakrémes is hasonló, csak ott az édes máz alatt csupa felfuvalkodottág (hab) van. 
Figyelmes ember még nem próbálta átharapni a franciakrémest.  
Lehet a felszín vonzó, kemény, csábítóan ingerkeltő, ha az alapok szertemállók, merő pöffeszkedés, akkor 
nincs mire hagyatkozni, jobb megmaradni a pogácsánál, arról tudja az ember mire számíthat.  
513 Amiről nem beszélünk, vagy amiről nem tudunk az nincs? Hogyne volna, de amíg elhallgatjuk, 
elleplezzük, tudatosan elferdítjük, vagy tudás híjján vagyunk, addig Maya a Király, Ő ural mindent. A 
látszat, a hamisság, az illúzió. 
514 Akik találkoznak Istennel, ne higgyék el! Maya és/vagy az elme játéka az. Bizonyítást nem igényel, hisz 
aki azt akarja hinni, azt hite abban erősíti meg, de a MINDEN-tudat nem hit alapú, nem hit kérdése. 
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imádatuk alanyának, vagy szellemi vezetőjüknek. A MINDEN-tudat elfogadja azt a védikus -
tudás alapú- üzenetet, hogy legutóbb Buddhaként öltött testet a Legfelsőbb és több százezer év 
múlva teszi ezt majd Kalki személyében. Az Ő alakjával köszönt be, majd 427 ezer év múlva egy 
ismételt-, valóságos Arany-kor, a jelen Kalu juga után515… 
… Szellemi törekvő(k)nek azért fontos értelmük pallérozása és a megkülönböztető képesség 
élesítése, hogy ha kacskaringósan is, akár szűk ösvényen, de a ‟jó‟‟ felé tartsanak. A sokságról igaz 
lelki törekvőnek nincs mit elmélkedni, csupán konstatálni, hogy most -és még sokáig- ilyen kö-
zegben lehet/kell léttisztítással foglalatoskodni az arra vállalkozó(k)-nak516. Ez senki számára nem 
kényszer, az Úr szabad választást biztosít… 
… Ki-ki döntésének meghozója517, következmények elszenvedője… 
… Ma nem testben jelenik meg az Úr, de semmivel sem kevésbé kápráztató tanítása, ami minden 
komoly érdeklődőnek segít518. 
(131.) 
… A MINDEN Buddhakénti Avatárságának legfőbb tevékenysége a személyesség- és a tudás 
alapú bölcseletek elhallgatása. Senkit be nem csapott, amit alászállás-kori környezetének nem 
szánt, arról nem beszélt519… 
(132.) 
… a MINDEN Maga az Abszolút Igazság. Ahol -bármi módon is- megnyilvánul, ott nem 
történik igaztalanság. Attól, hogy sok történésnek nem értjük igazságát, attól az még az Abszolút 
keretein belül zajlik. Számunkra -jelenkori olvasóknak- nincs esélye a „lásd” bekövetkeztének. 
Talán azért is népszerűek a személytelen alapú hitrendszerek, mert annyira vannak belátóak 
Alapító Atyáik, hogy az Istennel való személyes találkozás ugyancsak esélytelen. A MINDEN-
tudat személyes alapú rendszer, tisztában van Isten személy voltával, de tudja hogy a Legfelsőbb 
és a lelki törekvő közötti kapcsolat rendesen egyoldalú. A hívő ad, az Úr elfogad. Amit ember 
elkövet, annak az Úr is élvezője/elszenvedője. Amit az Úr-tól kapunk, az „csak” minden, 
teremtettségestől, elrendezésestől, létterestűl, életenergiástúl… 
… A Legfelsőbb előtt az elrejtett gondolat, a ki nem mondott szándék is ismert. Mikor okozati 
szintre jutnak történések (értsd: megnyílvánulnak a következmények) olyankor biztosak lehetünk 
abban, hogy az ok belőlünk jön, ebbéli de akár előző -valamelyik- életből is… 
…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 … 
(133.) 
A Legfelsőbb -többek között- felfoghatatlan, így aki csak időnkénti megjelenésének tényével, 
abbéli tetteinek mozgatóival tisztába kerül, az ért az Úr-ból annyit, mit ember felfogni képes. Ősi 
vita Isten személyessége, vagy személytelensége… 

                                                             
515 Mindezt hindu-, vagy ó-ind spekulációnak tartják általában. Akik úgy vélik, azoknak legyen úgy. Nincs 
vele dolguk. A MINDEN-tudat legközelebb a hinduizmus vasinava -Visnu-hívő- ágához áll közel, de nem 
része sem a hinduizmusnak, sem a vaisnavizmusnak. A hinduizmus a MINDEN-tudathoz képest túl tág 
(szerteágazó), míg a vaisnavizmus túl szűk (Krisna-központú). 
516 Mivel ideális közeg nincs, ezért a MINDEN-tudat az érintetlenség tanulását, gyakorlását, majd 
megvalósítását tanácsolja, amit elérve minden ideális közeggé válik. Ez most nem „azisnemis” ideális 
közeg, -környezet valóban nincs, akkor sem lesz, amikor a lelki törekvő érintetlenséget ér el, csak az Ő 
viszonya változik meg ugyanahhoz. Mikor az ember megkedvel egy korábban kiállhatatlan valamit, a dolog 
nem változott meg, emberünk hozzáállása lett más.  
517 Csak a kényelmesek mondják, hogy nincs döntési lehetőségük. Az „Adj Uram türelmet, de azonnal!” – 
falfirka jól szemlélteti viszonyunkat a nemtetsző helyzethez. Türelem, s ha van érdem, lesz jobbulás.  
518 A Bizalmas Tanítás senkinek nem kizárólagossága, mindenkié, aki széleslátókörű. ‟Bizalmas‟-nak 
mondják, de az eredeti elhangzására vonatkozik, amikor Jas kérdezett és Balarám válaszolt. Mára nyílt 
titok. Nyugodtan olvashatja bárki, hisz akit nem érint meg az elúnja, akinek nincs vele dolga rá sem talál. 
519 Jézus Mester is szólt úgy, hogy „oly sok minden van mit elmondhatnék…” – és nem mondta el. 
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… Hát akinek a valami úgy senkitől, semmitől, senki/semmi gondolataként virágzik, annak legyen 
úgy. A MINDEN-tudat a Személyes Legfelsőbbet tekinti mindenek eredetének, mindenek forrás-
okának. Tudja, hogy e teremtettség illúzióktól terhelt, de attól valóság még ha a legtöbb megnyil-
vánulás csupán kacska/csacska árnyéka is a lelki világ egyes részletinek. Sok vita forrása a lél 
pontos honnan jötte és végleges célállomása. Avatár Balarám több esetben kijelenti, hogy a 
tökéletesen megtisztult lél hova jut. B.T. 16. „…kit nem zavar boldogság sem kinek bú is egyre 
megy - megérett egy jobb világra nem kell újra kezdje el…” vagy B.T. 32. „…előbb megnyil-
vánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő…” itt a lél anyagi 
testetöltésének elmúlására utal, amikor az anyagi megnyílvánulás megnemnyilvánulttá válik, azaz 
adott teremtettség elpusztul520. B.T. 42. „…önös vágyuk félre tették tűrték sorsuk folyását - aki így 
él bűn521 nem éri túllépi a léthatárt…” felemelkedik e létezésből, de még nem végső helyére, 
hanem a lelki világ érdeme szerinti szférájába. B.T. 54. „…tett gyümölcsét sose vágyjad 
egyformán élj rosszat jót - ha így teszel nem ér hiba hozzám jutsz el utadon…” itt már egésze 
konkrét az Úr szava, Hozzá, azaz Legbizalmasabb, Benső Hajlékára, ahonnan már soha nincs 
leesés! Hisz aki e kettősségben megvalósítja az EGY-séget, amennyiben egyformán él rosszat, jót 
s minden tett következményéhez semlegesen, elvárások nélkül viszonyul, annak már nincs miért 
itt lennie. B.T. 57. „…el nem múló örök helyre vezet útja azoknak - kiket kéjvágy vagyon hírnév 
hatalomvágy nem mozgat…” e világnak volt keletkezése, kezdete, tehát el is fog múlni. A 
végtelen MINDEN-ben léteznek olyan helyek, melyek sosem múlnak el, bár attól még nem az Úr 
Benső körei. B.T.79. „…békét talál az a férfi aki hamis éntől ment - elhagy vágyat mindenektől 
nincsen benne ellenszenv 80. megtéveszthetetlen az Jas aki ide eljutott - nem kell többet 
megszülessen megtisztult ő mondhatom...” itt merül fel a megtisztult férfi létből történő 
felszabadulás. Isten nem utal más lét-formára522. S folytatható volna még több hivatkozással, de a 
lényeg hogy a sok intelem követése mind a tisztulási lehetőség egy-egy új állomása523. 
(134.) 
A Legfelsőbb Bizalmas Benső szférájába történő bejutás feltétele -ahonnan már soha többé nincs 
leesés, nincs új testetöltés!- mentesülés a félelemtől, a ragaszkodástól és a haragtól. Mindhárom 

                                                             
520 Ha van teremtés általi teremtettség, akkor annak van kezdete. Aminek pedig kezdete van, annak vége is 
van. Magát a teremtést, mint evilági kezdetet a különböző vallási folyamatok ha nem is egybevágóan írják 
le, abban egyetértés van, hogy létezik Teremtő, Aki teremt. Akik semmitől, a semmiből létrejövő 
NagyBumm-ban hisznek (hiszen a materialisták is hívők, a maguk hitrendszerében) vagy akik spontán -

külső hatás nélküli, szóval úgy magától az, ami azelőtt még nem is létezett - kialakuló világegyetem vallói, 
azok számára legyen hitük szerint, miként mindenféle hitrendszer hívei, szívük szerint higgyenek, 
tegyenek. A MINDEN-tudat tudja, hogy amikor a valódi ‟szív‟ (értsd: a lél!) vezérelte dolgokról van szó, 
akkor annak minőségét a lényegi lényen lévő „szűrő” anyagi befedettség mértéke határozza meg. Minél 
vékonyabb a befedettség, azaz minél tisztultabb a lél gazdája (értsd: az ember) annál közelebb áll a ‟szív‟ 
szava az Abszolút Igazsághoz, hisz a lél eredendően -többek között- teljes tudású. Amit Ő mond, azt 
elhihetjük. Csak kérdés, hogy ki/mi „szól” a szívbéli keresőkhöz? Aki a lényegi lényről nem is tud, az hogy 
tulajdoníthatna Neki bármit is. Mindenféle spekulatív sugallatok, révülések, megszállások, közvetítők, stb. 
jönnek szóba, mint hírforrások és be kell látni rendszerint meglehetősen zavaros üzenetek kerekednek ki.   
521 Aki önös vágyakat félretéve tűri sorsa folyását, azt nem éri bűn! – mondja Maga a Legfelsőbb. De ez 
nem a bamba sodródásról szól, hanem a tudatos létről. Nem tervezgetésekről, „hogyis-szeretném”-ek 
szövögetéséről, hanem hiteles tanulmányokon alapuló megfontolt életvitelről, amiben szinte mindennek 
helye van. Az őszinte lelki élet nem savanyú ön- és közsanyargatás! Nem búskomor önmarcangolás! 
Mindig tettre kész, serény, derűs szolgálat. Hisz mi más az alázatos, őszinte munka, -családi és közösségi 
élet, mint a másokra- és a kötelességre való figyelés. Sosem fog olyan megpróbáltatás jönni, ami erő feletti. 
Ha nincs anyagi törekvés, akkor mindig csak annyi jön amit jámbor gyakornok elbír és annyi adatik, 
amennyi pont elég. A MINDEN-tudatú örül a munkának, örül a feladatnak, mert tudja, hogy ami 
megtalálja, azt vagy bevonzotta -akár tudat alatt- vagy kiérdemelte, legyen az bármilyen szinezetű. 
522 Avatár Balarám férfi létformából történő felszabadulásról beszél, másról nem. Akinek ezzel vitázni van 
kedve, tegye meg a Legfelsőbbel. A női létforma idevalósi, a férfi létforma a felszabadulás lehetősége. 
523 Hosszú, de gazdag a lelki út. Aki azon halad és elkötelezetten, nem szorul semminemű világi hívságra. 
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„főbűn” a hamis önazonosságtudatból ered. Akik testi mivoltukkal azonosítják magukat, azoknak 
van mit félteniük, természetszerüleg testi/anyagi ragaszkodások fogjai (köztük a hiúság, a 
hatalom, az anyagi javak, a testi élvezetek) és mindig marad bennük indulat, hisz félelmeik és 
ragaszkodásaik léte örökös feszültséget gerjeszt… 
… Aki nem tud a lél-ről, nem az Abszolút értelemben vett szabad akaratról, annak csak hamis, 
szentimentális, illuzórikus, ugyanakkor naponta változó képzetei lehetnek ember és szabadság 
viszonyáról. A lél eredendően örök, teljes tudású és boldog. Az Úr mindent megenged számára. 
Tehát amikor a lél tiszta ős-állapotába524 kerül -mindennemű befedettségtől mentesült525 
helyzetben- akkor a MINDEN parányi szerves részeként abba a szférába kerül, amelyben lelki 
evolúciós fejlettségi szintjének megfelelően képes munkálkodni. Ha elég fejlett, akkor több 
figyelmet szentel a szolgálatra, mások segítésére és önérdeken túli köz(össégi) tevékenységekre, 
mint egyéni képzetek ápolgatására526. Ez által közelít ahhoz a szeretetteljes viszonyhoz, ami a 
legintenzívebb mód a tisztulásra. Mindig (hozzá)tesz, (hozzá)ad a köz javához, mindennemű 
elvárás nélkül és részrehajlásmentesen527… 
(135.) 
Abszolút értelemben, az „Úr felé tartás” kétváltozós; 1. aki teljesen megtisztul, az bekerül a 
Legfelsőbb Bizalmas Benső körébe/szférájába 2. aki még nem tisztult meg testelhagyásakor, az 
vagy ide születik újra, vagy más megnyilvánulásba, esetleg a lelki világ olyan szférájába, amit 
anyagi értelemben nem tekinthetünk megnyilvánulásnak -hisz nem anyagi- de nem a Benső kör, 
ami -leegyszerűsítve- annyiban különbözik minden más lelki közegtől, hogy onnan már nem kerül 
a lél semmi más lét-térbe, mivel elérte Isteni állapotát528 (örök – teljestudású – boldog). Azt a 
helyzetet nem tekinthetjük igazi Isten felé törekvésnek, amikor a lél annyira belegabalyodik az 

                                                             
524 Az „ős-állapot” anyagi értelemben az anyagi burok hiánya, de más szférák, más kötelékei, a milliárdnyi 
korábbi élmény hatása s emlékmaradványa megvan. A megszületetlen lél a végtelenből jő, miként a kezdet 
nélküli idő s halad a maga útján. De míg az Abszolút Idő sosem lesz nemlétező, mindig van/lesz tovább, a 
lél eljuthat az ugyancsak végtelen, el már sosem múló Isten-melletti helyzetbe, amikor már nem gerjed 
Benne vágy elhagyni Ura közelségét, amikor már őszinte meghódolással vállalja az örök szolgaságot, nem 
akar sem úr, sem pedig Isten lenni. Miközben számtalanszor elhangzott, hogy a Legfelsőbb mindenütt 
jelen van! Ez is a felfoghatatlan egyidejű azonosság és különbözőség-, azisnemis szindróma (kb. a 
gondolkodási abnormalitás együttese – ‟abnormalitást‟ itt értsd: pozitív felhanggal! A szokásos negatív 
értelmezés mellé oda kerül a pozitív is és a kettő nem kioltja egymást, hanem teltté, természetessé, teljessé 
teszi az értelmezhetőséget, miként a zenei felhangok színesítenek, gazdagabbá tesznek. A MINDEN 
csodálatos!) 
Szinte megválaszolhatatlan kérdés, hogy ha van olyan jelmondat; „Vissza Istenhez!” – akkor onnan, Tőle 
jöttünk? Ez hibás okfejtés, hisz másfelől a „Vissza Istenhez!” – eszmény hírdetői is azt mondják, hogy ha 
oda jutunk, akkor már soha nem lesz leesés. Ha soha nincs Isten mellől leesés, akkor miként hagyhattuk 
volna el, eshettünk ezen anyagi megnyilvánulásba? Nyílván csak úgy, hogy nem Tőle, közvetlen 
környezetéből zuhantunk alá, hanem valamely Isteni szférából ami sem nem a Benső, sem nem e 
teremtettség. 
525 A „befedettségtől való mentesülés” nem azt jelenti, hogy a lél meghódolt! Sok jót tett, alig szeszélyest és 
nemjót, aminek eredményeként olyan egyenleghez jutott, hogy ebben a megnyilvánulásban már nincs 
tennivalója, de indulhat másfelé, új kalandokra. 
526 „Befedettségtől mentesült” állapot szerűség a Felsőbb Irányítók lelki evolúciós fejlettségi szintje. Nagy 
Urak Ők, szinte mérhetetlen hatalommal, miközben hű szolgái a MINDEN-nek, végezve, teljesítve az 
Általa elrendelt Isteni tevékenységeket. Szolgáló urak. Ilyenek az eszményi ‟uralkodó‟ emberek, akik mára 
tiszta jelleggel már nem léteznek. Ott munkál bennük a ‟nyerészkedő‟ az ‟élvezkedő‟ s néha még egy 
parányi ‟gondolkodó‟ is.    
527 Ilyes-féle a Nap, Akinek szintén személy a lényege. A legmagasabb hőfokon izzik, ontja a sugarain utazó 
lél-ek milliárdjait, éltet, miközben ott munkál pusztító energiája is. Teremt, a lél-ek kibocsátása által, 
fenntart sugárzó energiájával és pusztít sugarainak az itt élőkre halálos tartományával. Mint ha Isten volna 
Maga. Naprendszerünkben az is. 
528 Az „Isteni állapot” nem egyenlő Istennel Magával, Belőle öröktől s örökké csak EGY van, Ő a 
MINDEN. 
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anyagi/testi megnyilvánulásba, hogy egészen addig itt marad, amíg e teremtett megnyilvánulás, 
megnemnyilvánúlttá nem válik, az Isteni elrendezés folytán (elpusztul, megsemmisül). Ilyenkor a 
lél átmenetileg vagy „alszik” valamely lelki térben, vagy újra testetölt, de egy más megnyilvánulás-
ban. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a lelki értékek örökérvényűek, az anyagiak mulandóak, 
akkor olyan formában is mindenki a MINDEN felé tart, hogy a sosem veszendő lelki erények 
csak gyűlnek, gyűlnek -ha kell évmilliókig- miközben a jó-rossz anyagi jellegek életről életre 
többnyire megsemmisülnek… 
… több iskola -kisebb-nagyobb eltérésekkel- úgy fogalmazza meg, hogy ~ „mindenki az Én 
utamat járja”. Ez leegyszerüsítés is, miközben tényszerüség, hisz senki és semmi nem független a 
Legfelsőbb elrendezéseitől, azaz mindenki azon az „úton” halad, melynek kereteit Isten alakítja, 
ha áttételesen is. (Az olyan személy nagyon ritka, akinek gyámolítását a MINDEN maga végzi. 
Ilyenről a MINDEN-tudat nem ismer hiteles forrást. Ardzsuna Krisna általi oktatása, vagy Jas 
Balarámtól kapott tanítása nem közvetlen beavatkozás a két jeles személy további életébe 
/Dehogynem! – azisnemis/ hisz mindkét Avatár tanítványa szabad döntésére bízza, a hogyan 
tovább-ot529. A különböző „Isteni sugallatok” „Isten szólt hozzám” – effektusok honnaniságát 
nem tudhatjuk! Legtöbbször illúzió, Maya incselkedése). Maradva egy pillanatra „az Én utamat” 
kifejezésnél, ha a MINDEN végtelen, akkor „útjai” is azok, így hát van választék. De ez össz-
hangban van a lél-ek számának végtelenségével és a „Mindenki más” igazságával. Amíg nincs 
emberi társulás, addig mindenki szabadon dönthet, hogy mely úton halad. Amint közösségivé 
válik az élet, az együttlét új szabályokat, kényszereket, kényszerpályákat hoz530. Isten felé haladni 
lehet egyénileg is és közösségileg is, de az Úr „akként megy elé” mindenkinek, amennyire eltökélt 
az illető valódi lelki életet élni531… 
… A MINDEN-tudat elfogadja az „akként megyek elé amennyire lemond” fordulatot, ami azt 
jelenti, hogy mindenkinek olyan formában rendeződik lelki útja, amilyen mértékben, -módon és -
hitelességgel háttérbe helyezi az anyagi- és előtérbe a lelki eszményeket, -gondolatokat, -
társulásokat, -cselekedeteket. 
(136.) 
… A MINDEN sosem kérdőjelezi meg az egyéni akaratot, hisz szabadságot biztosít(ott).  

                                                             
529 Mikor a jó szülő így szól gyermekéhez; „-Dönts belátásod szerint!” – akkor nem tudja, hogy a gyermek 
hogyan fog dönteni, bízik addigi nevelése és példamutatása erejében, de miként az Úr a szabad akarat 
biztosításával kíváncsian várja az általa teremtett kötelékekbe burkolt szabadulóművész próbálkozásait, a 
szülő is csak büszkén s aggódva tekint útrakellt gyermeke után. „-Vajon hogy fog dönteni?” 
A jó gyermek pedig meghallja a szülői intelmet s viaskodik, hogy hol vannak szabadsága határai s korlátai? 
Mit tesz hozzá neveltetése és a szülői példa jelleméhez? 
A legtöbb szülő nem a ‟jó‟ meghatározottságba tartozik, úgy ad szabadságot, hogy önnön vágyainak 
kiteljesedését, beteljesítését várja szeretett gyermekétől. Szeretett? Hol az elvárásnélküliség? Nem tudják 
elengedni a gyermeket, aki így nem tud felnőni, csak biológiailag. Majd amikor a szülő eltávozik, ott marad 
a hatalmas űr; „-Ki mondja meg, hogy döntsek belátásom szerint?” - Eddig mindig megadták a „belátást”!?   
530 A gyermek; a család, a szülői, a tanintézetek, a tanítók útján halad. Amint egyénieskedni kezd valami 
történik. Jó szó, feddés, intő, büntetés…  
A családos állapot, egy merő kötöttség. Család el-, fenn- és összetartása. Hűség, szolgálat, lemondás. 
Munka, felettesek és beosztottak, barátok és barátnék, rokonok és „falubéliek” hit-, párt-, szak-, vagy 
sporttársak… 
A visszavonulás már kezdete lehetne az egyéni útnak, de alig akad aki halála előtt vissza akarna vonulni. 
Még aki a nyugdíjas rendre áhít is, tervezgeti a végeláthatatlan kártyapartikat, pecázásokat, sörözést, 
traccspartyt, senior vetélkedőket, vasútmodellépítést, kötést, horgolást, keresztrejtvényfejtést és így tovább. 
Ha akadna -aki meg is éli- lemondott korszakát s tud is róla, az belekezdhet eldöntött útjának követésébe. 
Ez az út mindenkiben belül van! Szív és az ész között az a bő arasz. Nem kell zarándokolni, nem szent 
helyeket felkutatni, nem kell megszaggatva kolduló barátnak állni. Pirkadati Nap-üdvözlés, nyugodt, békés 
mantrázás, lassú, aktív, fegyelmezett életvezetés mindenben. Ott ahol. Csak a lázas törekvéseket kerülni. 
Érintetlenné válni.    
531 Aki jól s jó úton jár, az találkozik az Úrral, Aki elébe megy igaz szolgájának. Segít megtalálni az útját. 
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„- Legyen belátásod szerint!” – s amikor elpufogtatják a közhellyé vált „Mindenki a maga sorsa 
kovácsa” szólamot, akkor azt komolyan kell venni. Persze vannak sorsszerűségek, előző és/vagy 
ebbéli életek cselekedeteinek, történéseinek következményei/vissz(a)hatásai, melyek a leg-
kitartóbb igyekezet ellenére is útját áll(hat)ják a vágy-teljesülés(ek)nek. Ilyenkor meg kell próbálni 
erősen magunkba nézni, ami nem könnyű, hisz mindig-, mindeki hibás, csak mi nem!(?)532 Ha 
valamit szeretnénk elérni, akkor nem elég a sültgalamb-várás, de cselekedni kell, sőt gondolkodás-
sal meg kell támogatni az utat, amin haladnánk, vagy eredményt kívánunk elérni… 
… a Legfelsőbb, lelki úton az alázatos ráhagyatkozásra bíztat, míg sajnálattal, de tudomásul veszi 
azt, amikor valaki (a sokság) földi jó(k)ra tör. Aki azt akarja, annak nem áll az útjába. Tud róla, 
nem helyesli, de megengedi533… 
… A MINDEN-tudat nem dédelget anyagi boldogulást. Tudja a kor sajátosságát, de attól, hogy 
nem eszményíti a tettek gyümölcsét, ha érintetlenül hagyatkozik a sorsszerű elrendezésekre és 
szeretetteljesen-, alázattal tesz örökkön, mégis érdeme szerinti anyagi/tárgyi körülmények közé 
kerül. Semmiben nem szenved hiányt. Nincs autója, van hogy nincs feje felett fedél? Kevés a 
pénz? Kopott a ruha, cipő? Van, hogy kényszerű a böjt? - „Mindenki csak azt kapja, amit meg-
érdemel!” - csak még nem értjük. Őszinte lelki törekvő nem csüng sikervágyon, nem fohászkodik-
, nem áldoz kétes Felsőbbségeknek s mégis a Nagy Elrendezés által gondját viseli az Úr534. Isten, 
mint a Legfőbb Rendező, arra is kíváncsi mire megy a jámbor e megátalkodott világban? 
Önmagán belül megtapasztalja végtelen mindenségét a lél-ek útjai által. 
(137.) 
… A Legfelsőbb által megalkotott négy emberi osztály … nem szubjektív, vagy vélt érdek-, 
rend/rang alapú, Abszolút és objektív valóság. Köznapi nyomonkövetése azért körülményes, 

                                                             
532 Talán legnehezebb az önmagunkkal való őszinte szembenézés. Már olyan régóta élünk magunkkal, hogy 
nem vagyunk képesek kívülről szemlélni eszményeinket, törekvéseinket, életvezetésünket. Alap helyzet, 
hogy olyannak tartjuk magunkat amilyenek vagyunk. „- Ilyen vagyok!”- hangzik az öntudatos kijelentés 
még meg is toldva; „- Akinek nem tetszik (ne nézzen rám) keressen mást! – a Legfelsőbbnek minden 
tetsző, mindent helyén tud kezelni. Nem öröm számára az emberi gyarlóság, de a teljességtől semmi nem 
választható el. Még az Úr is úgy cselekszik, hogy -Önmagán belül- teremt világokat, mindnek megalkotja 
sajátos rendjét/természetét, azokban létformák létrejöttét/kialakulását rendeli, melyekbe „bújva” a lél-ek 
„istenked(het)nek” s Isten kíváncsian szemléli a „mozit”. „Ilyen is vagyok?” – kérdi Önmagától. Imádja a 
komédiát, a paródiát, de a tragikomédiákat is. Semmi -akár az emberek számára elítélt- történés sem jönne 
létre, ha ahhoz a MINDEN hozzájárulását ne adná. Néha nekünk is -pártatlanul, elfogulatlanul, 
részrehajlás nélkül (‟szeretet‟ 3. fordulata!)- kicsit kívülről kéne tekinteni magunkra s feltenni a kérdést; 
„Ilyen (is) vagyok?” Mivel „kisIstenként” teremteni is képesek vagyunk, megváltoztathatjuk az életünket – 
ha akarjuk. Ha nem, akkor ha tetszik a „mozi” ha nem, ez van. Egy pocsék „film”. Újra kell majd játszani 
– nem egyszer… 
533 Sose korholjuk, vagy ne kárhoztassuk Istent; „Hogy történhet ilyen?” – „Isten miért hagyja ezt, vagy 
azt!” – nem Ő a cselekvő! Még csak nem is parányi szerves része a lél, hanem a hamis önazonosságtudati 
alapról szervezkedő élőlény, aki/ami testi/anyagi mivoltával azonosul, aki/ami pedig a kötelékek hálójában 
vergődik, rendelt/kiérdemelt sorsa és jelleme szerint.  
Akiket szemrehányás (esetleg) érhet(ne), azok a nagyhatalmú, közbenső Felsőségek, FelsőbbIrányítók, 
Akik az egyes elrendezettségek felelősei, amúgy nemegyszer öntörvényű végrehajtói. Akik Velük 
kokettálnak, azok nem csak segítségükre, de szeszélyeikre is számíthatnak. MINDEN-tudatú tiszteli Őket, 
de nem az Ő társaságukat-, vagy kegyeiket keresi, hanem az Legfelsőbb Úr szolgálatát. 
534 A MINDEN, híveinek sorsát nem igazgatja közvetlenül! Törvényei, (rend)szabályai szerint, a Vele 
harmóniára törekvő lelki ember saját értékrendje, gondolkodása, jelen- és korábbi életvitele eredményeként 
olyan rend-be kerül, ahol minden a fejlődését segíti. Mivel „Mindenki más” – mindenkinek más 
körülmények között nyilvánul meg a MINDEN-tudatú lét. Ezért (is) nincs a MINDEN-tudatnak egyháza, 
vallási közössége, vagy csoportjai, nincs „egyen”-mód. Mivel mindenki a „Maga sorsa kovácsa!” – ezért 
nem kell MINDEN-tudatú templomba járni, hisz nincsenek (minden a MINDEN temploma!), nem kell 
csak a MINDEN-tudatúak társaságát keresni, hisz oly ritka s szétszórt a valódi „kettős ember” az „Isteni” 
akiben együtt- és egyensúlyban van Szív és az Ész, Értelem és az Érzelem. Aki tud minderről s tudatosan 
tesz, valódi ‟szeretet‟-tel, az elérheti.    
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mert napjainkra -s már vagy ötezer éve- a teremtett osztályok is összekeveredtek. Nehéz a tisz-
tánlátás és nincs tiszta osztálybasorolható ember. Egy sem! Ezért inkább meghatározottságról-, 
mint fő(bb) jellemzőről lehet beszélni. Mindenkiben ott van mind a négy osztály-jelleg, de külön-
böző arányban. Ezek a jellegek olyannyira markánsak, hogy áthágásuk gyakorlatilag lehetetlen. 
Egy ‟élvezkedő‟ meghatározottságú kisember, sosem „nő” fel ‟gondolkodó‟-vá. Ahogy az ‟ural-
kodó‟ meghatározottságú személy is hiába válik ízig-vérig ‟nyerészkedővé (ami manapság nem 
ritka) vezetői képessége mindig érvényre jut. Elferdülten, hisz a méltó ‟uralkodó‟-nak mindig a 
köz-, a gyengébbek-, az elesettek segítése, gyámolítása, ‟jó‟ irányba való vezetése a küldetése, 
azonban e helyett önnön boldogulásukra fordítják az Isteni elrendezés során kapott lehetőséget (a 
degradáció egyik gyakorlati megnyilvánulása)… 
… életrendről (életkorcsoportról) életrendre, mintha „osztályt” váltana az egyén. Erről szó sincs! 
Ahogy minden összefügg mindennel, úgy a négy emberi osztály-, a négy életrend (korcsoport) és 
a három kötelék is kölcsönhatásban van egymással, -egymáshoz képest… 
… a gyermek inkább élvezkedő, inkább szeszélyes, vagy nemjó. A családos inkább nyerészkedő, 
egzisztencia-teremtő, felhalmozó, jó esetben némi jó-val is megáldva. A -manapság alig létező, 
pedig helyén való volna!- visszavonult lehetne uralkodó, aki uralja anyagi és testi késztetéseit és 
bölcs tanácsadója lehetne az aktív korúaknak… 
… Mára a ‟nyerészkedő‟ viszonosság-alapú berendezkedések olyan nyugdíjrendszer(eke)t tartanak 
fenn, ami több mint szerencsejáték535 (amitől a MINDEN-tudat eredendően eltanácsol). Ki tudja, 
hogy hány dolgos év után, hány nyugdíjjas évet él meg az ember? Ki többet, ki keveset. Ha ehhez 
hozzá tesszük az eluralkodott egyélet-hitet, akkor van aki „jól” jár, a sokság pedig pórul, hisz a 
nyugdíjkasszákat a hozzáférők folyton dézsmálják… 
… ugyan hol volna itt felkészülés a lemondásra? Pedig a ‟visszavonult‟ generáció hatalmas 
segítséget jelenthetne536 a 20-40 (50)-es családosoknak visszafogott fogyasztással, ki-ki tehetsége 
szerinti önzetlen tanácsadással, örömteli unokázással, példamutató, aktív lelki gyakorlatokkal – 
egyszerűség + magasszintű gondolkodás. Nem kell bemutatni mi van helyette. A ‟lemondott‟ 
életrendre két okból sem kerül sor; 1. alig akad ‟gondolkodó‟ meghatározottságú ember 2. a 
férfiak általában 75 év alatt meghalnak (akik nem, azokat sem a nemes „gondolat” vezérli) Avatár 
Balarám úgy fogalmaz „jármaimmal lekötvén” azaz ami kötöttség, meghatározottság együtt jár az 
egyes emberi osztállyal az is Istentől való, nem egyéni érdem, vagy vívmány. Elrendezettség… 
(138.) 
… Abszolút értelemben a ‟jó‟ mindenkinek lelki javára válik, de ‟nyerészkedő‟-nek és ‟élvezkedő‟-
nek relatív/anyagi értelemben „természet-ellenes”. (‟természetes‟-t itt értsd: a hely-idő-körülmény 
szerinti elrendezettségnek megfelelőként) Azért is bonyolult a MINDEN-tudat gyakorlása, mert 
alapkérdésekben nem kertel. Gondolatiságában nincs tekintettel relatív testi/anyagi/emberi 

                                                             
535 A MINDEN-tudat a valóság talaján él! Nem akarja megreformálni egyik társadalmi berendezkedést 
sem, vagy vallási-, politikai irányzatot eltéríteni! Sokan dolgoznak azokon. Sok-sok egyéni vágy visz affelé 
és azoknak is érvényre kell jutni. Különösen azért, mert a jelen kor sajátosságát képviselik. Nézeteltérés, 
félreértés, hamis azonosságtudat, illuzórikus képzetek, megtévesztett érzékek, torzult értelem, mind az Úr 
útján halad. Ebben kell megélni igaz lelki törekvőnek saját sorsát. Ezért kell kitartóan művelni magát, 
követni meghatározottságát és életrendjét, élesíteni megkülönböztető képességét (hogy ténylegesen 
különbséget tudjon tenni érték és talmi közt, de nem csak az „iskolapadban” a mindennapokban is!) 
töretlenül dolgozni az érintetlenség eléréséért. Ahogy fejlődik, úgy nő arcán a mosoly még a vérzivatarok-
ban is. Nem egészen úgy kell viselkedni, mint az egyszerű „hívő” aki mikor jégverés éri szőlejét, karót ránt 
s „- No Isten! Lássuk mire megyünk ketten! – felkiáltással esik a soroknak. Legyen elfogadó, tiszta szívű, 
legyen mindig helyén az esze, legyen ügyes, ne engedjen a köz- s az ön-tévelygéseknek teret érték-
rendjében.   
536 Nem ismert-, így nem is eszmény a mai világban a ‟visszavonult‟ életrend követése. Pedig létező 
‟fogalom‟ a tudás alapú tanrendszerek tudnak róla. A modern világ fogalmi hiány terheltjeként nem tud 
vele számolni a társadalomtudomány egyik területén sem (beleértve egészségügyi vonatkozásokban a 
természettudományokat is!) a nagypolitika nem hírdet ilyen lehetőséget, egyik szószékről sem hangzik el, 
pedig valóságos új dimenziókat nyithatna az emberi kultúrában, erkölcsben, tisztességben. Nincs rá igény. 
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viszonyokra, érdekekre. Ezért van az, hogy B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják 
hallani…537” 
… aki nem fogadja el a Legfelsőbbet, sem Krisnaként, sem Balarámként (Buddha személyét -
Avatárságát- és tanítását most itt ki lehet hagyni, hisz az általa hírdetett tételekben nincs Isten, 
nincs személyesség, de még lél(ek) sincs. Mégis a buddhisták becsületére legyen mondva, 
mindezek ellenére igen magasszintű erkölcsi mérce szerint élik egyszerű, segítőkész, alázatos 
életüket) aki nem követ semminemű testi/szellemi szabályozást, azt meg kell hagyni azon hitében, 
amit megnevez, mint általa követett folyamat538… 
(139.) 
… A teremtés Isten „dolga” de nem maga a MINDEN végzi, hisz Ő „nemcselekvő” – mint 
olvashatjuk539. Ehhez az „aktushoz” „felhatalmaz” egy lél-t Akinek erős vágya és kiérdemelt sorsa, 
hogy a Legfelsőbb ezen kedvtelését megvalósítsa, mintha Ő tenné… 
…„Gondolat, elmélet, megannyi képzelet, mit ember embertől elvonni képtelen. Szárnyaló 
szellem is határon csak meg áll, korlátolt önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, önmaga 
képzete, lelki mivoltát csak ésszel ha éri fel540. Megtenni önmaga; mit kéne képtelen, s mi segítség 
bentről jön elfojtja szüntelen541. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a MINDEN erői 
hálózzák testileg542. A MINDEN erői mik mindent áthatva, minden égit és földit magához 
ragadva, hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak,  

                                                             
537 Talányos a kérdés: - Szabad-e megosztani másokkal a MINDEN-tudatot, vagy a Bizalmas Tanítást, vagy 
el kell titkolni? Avatár Balarám azt mondja, hogy azok elől kell elhallgatni, akik nem bírják hallani. De hát 
csak akkor tud valaki dönteni tetsző, vagy nemtetsző hozzáállásról, elfogadásról, vagy elutasításról, amikor 
meghallotta!? Fő szabályként el lehet/kell fogadni a szabad akarat létezését. Mindenki azt tesz, amit akar 
(esetenként amire képes/ített/, amit tud, rajta kívülálló okok miatt) Tehát aki találkozott e bölcseleti 
értékekkel, annak kinek-kinek magának kell hely-idő-körülmény szerint mérlegelni az ismeret megosztását. 
Mivel a MINDEN-tudat nem térítő szándékú folyamat, óvatosan kideríthető lelki kérdések iránt 
érdeklődőről, hogy milyen irányultságú törekvése. Ahhoz képest kell/lehet eldönteni, hogy bírja-e, vagy 
sem az illető az Abszolút Igazság felöli megközelítését a világnak, benne Istennek, embernek, léleknek. A 
vita felesleges.   
538 Ha a körülmények úgy hozzák -mert ugye „Isten útjai kifürkészhetetlenek!”- akkor a MINDEN-tudat 
iránt elkötelezett nem zárkózik el más folyamatok gyakorlóitól, hírdetőitől. Az igazi ‟szeretet‟-teljes 
viszonyulás az ‟elvárásnélküliség‟ keretében, a más(ik – nézet) tudomásul vétele. Semmi nem független a 
Legfelsőbbtől. Olyan nem létezik, amit Ő el ne fogadna! Hát miért utasítanánk el mi azt, amivel nem 
értünk egyet. Elmélyedni azonban nem érdemes, nem is ildomos. Lehet ‟adni‟ megértést, csak ne legyen 
bántó, vagy gúnyos. Lehet esetleg beilleszteni olyan vonatkozást a MINDEN-tudatból, ami erősíti a 
partnert abban, hogy az általunk követett folyamat ‟részrehajlásnélküli‟. Azután a következő találkozást 
alaposan meg kell gondolni…  
539 A Teremtő nem Isten Maga! Pongyolaság összemosni „pozíciókat” Bár a MINDEN-tudaton kívül ez 
másokat nem igazán zavar. Nem általános cél a világos fogalmazás, egyértelmű értelmezés – sőt a 
nézeteltérések korában a természetszerű nézetkülönbségek közepette való csúsztatások a jellemzőek. 
540 Sokan tudnak arról, hogy lélek van. Az már iskolánként változik, hogy Ő vagy AZ, személy, vagy 
személytelenség, mégis az arról tudók sem ültetik át „tudásukat” általános gondolkodásukba, eszményeik 
köző, főleg pedig nem napi életvezetésükbe. A „lél” megfogalmazás a MINDEN-tudat saját(osság)ja, 
szándékoltan megkülönböztetni a lényegi lényt a sokféle hozzáállástól. Értelmes ember ha elgondolkodik a 
„lényegiség” kérdéskörén, megérti „lényeg” létezését, de azután mint ha mi sem történt volna, él a 
megszokott-, jól ismert-, jól begyakorolt sémák szerint, igazából test-tudatban.  
541 A lél nyugtalan burka fogságában. A lelkiismeret formájában örökké próbálkozik a ‟jó‟-t sugallni. Miként 
Isten, a lél is nemcselekvő, de inspirál, késztet, ösztönöz a ‟jó‟-ra, amit az egyén általában figyelmen kívül 
hagy, vagy más indittatás -vágyak, célok- okán elnyom, elfolyt. „Mért legyek én tisztességes…?” de a „Mért 
ne legyek tisztességes…?” – már elmarad. 
542 Az „oktalan tettek” mögött ott húzódnak a MINDEN erői. Legfőképp a ‟jó-szeszély-nemjó‟ Szent-
Háromság, ami mindent és mindenkit áthat, behálóz s „Ki mivel dolgozik, attól/azzal sározódik!” – tehát 
ha figyelmesek vagyunk/lennénk láthatnánk s belátnánk, hogy semmi nem oktalan. Oktalan(nak tűnő) 
dolgokat számtalanszor elkövetünk, de érdemes nyugalmas pillanatban átgondolni okozatok vélhető okait. 
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szabad szellemnek kiutat nem hagynak543.” – „MINDEN” : Hetedik tudnivaló)… 
…„Harmadik tudnivaló: Megosztja Önmagát, teremtve Magában -részben az egész- önös tere-
ket. Alkot szabályokat, súg a térbe rezgést, levegőt, földet és vizeket544. Elenged Önképű545 szabad 
lélt végtelent, s hagyja is vétkezni546 e teljes részeket547.” - A teremtés Önmagán belül történik, 
hisz nincs Őrajta kívül! Az „önös tér” az önmagáért átmenetileg megnyilvánított, létező 
teremtettség, ami része a Nagy Egésznek, de magában is „önálló” egész. (Itt az idézőjel arra utal, 
hogy a „rész” szempontjából mintha független volna, hisz saját szabályrendszerek, törvények 
szerint működik, de a végtelen MINDEN parányaként a rész is hat és a részre is hatnak a rajta 
kívüli energiák, történések, folyamatok. Ami e végtelenben REND-et fenntartja, az a MINDEN 
mindent átható Mindátható-kénti személytelen energiája.) A szabályokat a MINDEN alkotja meg, 
hol Ő Maga, hol felhatalmazott Felsőbbségei, mint pl. Teremtő-, Fenntartó-, Pusztító-, stb. 
aspektusa, kiterjedése, köztük pl. Maya Istennő a káprázatok-, a látszatok-, az illúzió(k) alkotója. 
Az Önmagában Teljes Isten kedve szerint jön létre a változás, aminek fizikai megnyilvánulása a 
rezgés-, vagy hullámjelenség(ek) amit Ő „súg” az „önös térbe”. Amíg Isten nem „szól” addig 
nincs teremtő hang, nincs az OM, addig semmi van. Anyagi értelemben végtelen semmi űr. De 
azután felhangzik a Teremtő Ige - OM - s a tér „benépesül” átjárják a hullámjelenségek s amint 
lassul, nehezül léggel, folyékony- és szilárd halmazállapotokkal. A teremtettségbe zúduló (a mi 
szempontunkból) végtelen számú lél, saját akaratából, sorsa szerint mindenféle anyagi 
megnyilvánulási formákat ölt -teremt- magára548. Vannak a megnyilvánulásig örökké 
korlátozottak, mint az élettelenek, ill. a különböző szabadságfokú élők. A lél-ek „Önképűek” a 
MINDEN felől tekintve, de egy sem Isten -sosem volt és soha nem lesz, hisz Ő EGY- hanem 
olyanok. Az emberi létforma pedig végképp nem hasonlít Istenre. B.T.385. „…mintha milljom 
Nap ragyogna Legfelsőbb úgy pompázott - sokezer száj kar ék illat mégis egyet formázott 386. 
térdre rogyott Jas csak ámul MINDEN-t lát és egészben - átfogja a végtelent is valóság ez nem 
képzet 387. látom Te vagy kezdet és vég vagy a folyamatosság - Benned felső alsó világ s minden 
ami köztük áll … 394. vagyok a végtelen idő mozgató és pusztító - mind elbuknak kik gonoszok s 
égi létre buzdítók… 397. látom teljes pompázatod kegyedet és erődet - mint elnyeled úgyan terem 
újabb világ Belőled… 400. szinte elviselhetetlen mit Magadról mutattál - kérlek ezért vedd fel 
inkább négykarú emberformád… 402. ím ékeim fegyverzetem csakrám és a buzogány - 
hanghordozó kagylókürtöm lótuszvirág míly pompás549…” – hát az ember valahogy nem ilyen… 
…„Isten az embert saját képére teremtette” – gondolat leegyszerüsített és elnagyolt, de akit 
megnyugtat, azt be is viszi abba az „erdőbe” ahol azt hiszik, hogy mindenki Isten (van, vagy lesz). 
És igaz is, hogy „Önképű” (azisnemis) hisz a lél minőségileg tökéletes parányi mása a Legfelsőbb-

                                                             
543 Talán az egyik legfőbb azisnemis – Isten megadja a szabad akaratot, majd minden elrendezésével úgy 
alakítja a körülményeket, hogy kötelékei szinte áthatolhatatlanok. Szinte! Az igaz tudás és a tudatos lét 
mindenre képes. 
544 Az öt durva fizikai elem: tér (~éter) – rezgés (tűz) – légnemű (levegő) – folyékony (víz) – szilárd (föld). 
(ahol a ‟tér‟ -költőien- olyan mint a föveny; se nem part, se nem víz. Valóságosan 100%-ban lelki, de mivel 
a megnyilvánulás sincs a MINDEN-ségen kívül, így az ‟anyagi‟ is abban a térben van, ami teret ad s 
közben átszövi az anyaglétet.) A MINDEN Teremtő kiterjedésének aktivitása hozza létre a fizikai 
elemeket és az Úr ide elrendelt szabályrendszere (értsd: természeti törvények) áramoltatja e megnyilvánulás 
alap sajátosságakénti változás/váltakozás kényszerében.  
545 Minden egyes lél, minőségileg olyan mint Isten.  
546 Isten nem korlátozza parányi szerves részeit, a lél-eket. Korlátozottságot az anyagi burok kényszerei 
adnak/jelentenek (beleértve a hamis önazonosság tudatot, a hamis egót, a csapongó elmét, a megcsalt 
értelmet, a tompult/tompított érzékeket) 
547 Minden lél -miként az Úr- önmagában teljes – amint leveti anyagi burkát (beleértve a szerzett-, hozott-, 
elkövetett olyan gondolatokat és tetteket melyek hibásak, amiket helyre kell hozni, jóvá kell tenni).  
548 A lél-ek maguk választanak létformát, de csak abból a választékból, amit kiérdemeltek! A szabad 
választás érdem dolga. Hiába szeretne egy lél -testelhagyását követően- pl. újra férfi-, nő-, vagy adott 
ország polgára-, család tagja lenni, ezt a vágyon túl ki kell érdemelni. Semmit nem adnak ingyen!  
549 Avatár Balarám, Jas kérésére megmutatja felfoghatatlan formáit. 
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nek, de a lél az embernek „csak” a lényege550, Akiről az istenes-kedő emberek nem is tudnak. 
Isten elengedi a menni akaró parányokat, mint jó szülő, aki nem köti meg -még úgy imádott- 
gyermekét. Senki nem élheti szüleinek, vagy másoknak az életét. Nincs két egyforma sors. 
Mindenki más árnyalatokban gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő és más-más -időről-
időre még változó is- jó-szeszély-nemjó kötöttségű551… 
(140.) 
A „MINDEN” című alapvetés Első tudnivalójából: „…A MINDEN önmagában teljes552, nincs 
ideje553, tere554 és vágya555, nincs kezdete, vége556, nincs terve557 és nincs neki iránya558…” – Aki 
önmagában Teljes -egyedül a Legfelsőbb ilyen!- annak nincs szüksége semmire. Ha-, és amit tesz, 
kedve szerint, kedvtelésből teszi, de Rá még Önnön cselekedetei sem gyakorolnak vissz(a)hatást. 
Ő mindenek felett áll, így a karma törvénye felett is. Mindáthatóként mindenhol és mindenben 
jelen van, mégis érintetlen559. Talán azért is szimpatikus az istenkedők számára az Istenné-válás 
„mítosza” hogy kikerülhessenek gondolataik, vágyaik, tetteik következményei alól. Ez nem 
lehetséges. Különösen ránk, halandó emberekre minden akció reakcióval-, minden hatás 
ellenhatással reagál. Még a lél sem érintetlen/érinthetetlen560. Bár a cselekvő a test (ösztönei és 
elméje késztetései által561), de lényegi lénye nem szabadul börtönéből, míg „ruhája” szennyes. A 
MINDEN-tudat nem véletlenül helyezi a legbecsesebb eszmények közé az ‟érintetlenség‟-et. Az 
érintetlenség állapota nem csupán eszmény, messze nem idea, hanem mindennapos hasznos 
gyakorlat, ami sok nehézségtől, kellemetlenségtől megóv(na). Több a szenvtelenségnél, más mint 
a vágytalanság. A rokon-, vagy ellen szenvtől való mentesülés már önmagában egy magas lelki 
fejlettségi szint, de az érintetlenség több ennél. Röviden nehéz körülírni és bizonyos, hogy a 
próbálkozás is hiányos; ‟érintetlenség‟ kb.: a MINDEN-tudat gyakorlatának eszményi állapota. 
Amikor a lelki törekvő végzi kötelességeit, ott-akkor-úgy, ahogy a hely-idő-körülmény lehetővé 
teszi, de semmi nem érinti meg sem elméjét, sem lelki célját. Felülemelkedik a változásokon és 
már itt boldog ezen árnyékvilágban562… 

                                                             
550 Nem csak az ember(ek) lényege egy-egy lél, de minden létezőé, élőé, élettelené, gigantikustól, a 
legkisebb parányig. A „gigantikus” alatt értendő a felfoghatatlan méretű és kiterjedésű valamennyi 
Felsőbbség (természeti folyamatok mozgatói, irányítói), csillagok, bolygók Lényegi Lényei, Földünk 
természeti képződményei, mint a hegyek, tengerek „lelke”. Mert hogy nem véletlenül hangzik el 
számtalanszor, hogy valaminek „lelke-van”. Nem tudjuk megfogalmazni, de érezzük, hogy valami rend, 
megfoghatatlan harmónia sugárzik tájból, zenéből, műalkotásból, vagy akár egy szerkezetből, de még a 
csendből is, hisz a ‟csend‟ mögött ott van a MINDEN, nem zavar bele sem jótékony, sem pimasz 
incselkedő lél, Isteni Csend. Sajnos ma alig van benne részünk.   
551 A lényeg-, a lél változatlan. A burok, amibe burkolózott (önként) és beburkoltatott (visszhatások 
következményeként) az az örökké változó, mert része e változásnak/váltakozásnak kitett teremtettségnek. 
A lél nem ide valósi! Ő nem anyag(i), ezért fizikai értelemben vett teste, vagy formája sincs, csak tudni 
lehet róla. Érezni? – bizonytalan, ki tudja mikor-ki-mit érez? Mi való(di)ság s mi az illúzió? 
552 A MINDEN hiánytalan. 
553 A MINDEN időtlen. 
554 A MINDEN-nek nincs tere, Ő maga a tér. 
555 A MINDEN az Abszolút vágytalanság – Aki maga a Vágy (azisnemis) hisz Tőle semmi nem független! 
556 A MINDEN megszületetlen, tehát örök. 
557 A MINDEN spontán. „Isten útjai kifürkészhetetlenek”. 
558 A MINDEN végtelenjében bárhonnan indulunk s bármerre, ködbe vész a kezdőpont s láthatatlan a 
vég. Mint ha minden csak látszat volna… 
559 A MINDEN Mindáthatóként mindent áthat, mind eközben megőrzi érintetlenségét. Örökké változik, 
mégis változatlan. (azisnemis) 
560 A lél akkor lesz érintetlen, minden által érinthetetlen, amikor megtisztul, amikor még csak emlék sem 
szennyezi.  
561 A test cselekedeteinek többsége akaratlan, ösztönszerű, önmozgó. A tettek kisebb részére a megtévedt 
elme késztet. A némi maradék tudatos ténykedés zöme anyagi megfontolású és parányi a valódi lelki 
indíttatás. 
562 Ez a világ nem rossz, csak a tündöklő lelki világ sötét vetülete. 
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… Minden elmúlik egyszer!563 – akkor a boldogság-érzet564 ahogy jött, el is múlik. Ami pedig nem 
örök, a változásnak kitett viszonylat, az inkább illúzió, mint sem igaz boldogság. De a MINDEN 
-tudatú lelki törekvő ezzel tisztában van. B.T.13. „…ki boldog ki boldogtalan van ki örül van ki 
sír - hideg meleg fény és árnyék mind egyre csak változik 14. ne higgy az íly változásnak ez csak 
látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást565… 16. kit nem zavar boldogság sem – 
kinek bú is egyre megy - megérett egy jobb világra nem kell újra kezdje el…” – és ez az új világ 
nem csak a testelhagyáskori üdvös állapotot helyezi kilátásba, de itt és most kezdődik az új világ 
annak, akit nem érintenek meg a mulandóságok. Nem aggódik sem a van-tól, sem a nincs-től, 
nem mereng a ráncosságon, botot ragad ha megsántul és mosolyog… 
…B.T. 611. „…érintetlenséget érve nem vágyva már semmire - ragaszkodás nélkül élve tökéletest 
elérhetsz 612. elmondom most röviden Jas hová jut érintetlen - tökéletes élő lényben lényeg kerül 
felszínre566 613. isteni lél abban ébred aki értelemmel él - szilárd elmét megtisztítva úr már minden 
érzékén 614. elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban567 - szenvtelenül csak Rám gondol 
elégedett magában 615. mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül – lemond kéjről hiúságról 
hatalomról s egyszerű 616. odaadó szeretettel elér Engem biztosan - nem bánkódik vágy se fűti 
minden lénynek barátja 617. önfeladó odaadás csak az mi Hozzám vezet - aki így tesz az megérti s 
elérheti fenségem 618. lelki ember eddig érve kötelesség szerint tesz - folyton munkál de már nem 
vágy anyagi eredményre…” 568 
(141.) 
„egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság - erő hírnév szépség tudás lemondás és 
gazdagság” - Avatár Balarám által felsorolt Isteni Fennség akkor felfoghatatlan, amikor együtt-, 
egyidőben valósul meg. Ez tényközlés, de érdemes tudni róla, hogy egyenként is csak akkor 
tekinthető fenomenálisnak közülük egy is, ha azt áthatja a másik öt… 
… A tudásról sokszor esik szó a MINDEN-tudat-ban. Ilyenkor az Abszolút Igazságról szóló 
tudásé az elsőség. Az általános emberi viszonyokban- és kapcsolatokban sokféle tudás követett, 
eszményített, keresett, vagy népszerű. A tárgyi tudás sem haszontalan a hétköznapi boldogulás-
ban. Mondják: - A tudás hatalom! - s valóban az, ha súlya-, tartalma-, komolysága erőt sugároz 

                                                             
563 Kivéve a MINDEN s a lél-ek !!! 
564 Az ‟érzet‟ olyan mint ha az volna, aminek tűnik. Tűnékeny. 
565 A tiszta látás eléréséhez meg kell tisztítani az elmét, meg az érzékeket s az értelmet is ki kell művelni, 
hogy fogalma legyen ál-ról s való-ról.  
566 Mikor a lél felszínre jut, nem csak átszüremlik, de sugárzik, akkor az Isteni ember áll előttünk. Ő nem 
Isten, de olyan. 
567 A ‟magány‟ nem fizikai elkülönülés, mentális! Életkorcsoportonként más megnyilvánulásban.  
Az ifjú nem lehet „magán-tanuló” hisz nem csak az iskolai feladatokat kell megoldani, elsajátítani. Az élet 
iskoláját is járni kell ahhoz, hogy eligazodhassunk a felnőttségben. A rossz társaságtól, a ‟nemjó‟ hatásoktól 
legyen magányos, hisz a ‟szeszélyt‟ -mint kor-saját- nem tudja levetni, csak elnőni.  
A családos felnőtt ugyan hogy élhetne magányosan, mikor első a család! Összes megpróbáltatásával, 
zsongásával, terhével, örömével. Magány iránti belső vágyát tartsa életben visszavonulására.  
A visszavonult ember már választhat, ha tényleg visszavonult. Amíg nem enged el semmi korábbi 
kötöttséget, addig legfeljebb nyugdíjas, akik közt ugyancsak nagy az igény a társas létre. Visszavonult élhet 
jól karbantartott érintetlenséggel szokásos köreiben, ami még mindig biztonságosabb lelki értelemben is, 
mint a fizikai magány -inkább bizonytalan- „rossz társasága”.  
A lemondott ha minden evilági dolgát elvégezte már maga van, kettesben Istennel.  
568 A B.T.140. kiegészítése így végződik: „Hát valahogy nem kerülnek egybe a második életrendi 
kötelességteljesítések, de akár csak érdeklődések és teendők, valamint a valódi lelki út. Itt is az 
érintetlenség segít(het) felnőtt, ha megtudja mi a való, tartsa magában míg a visszavonult életrend kora el 
nem jő. Addig béke.” azaz, aki a visszavonult életrend előtt szerez tudomást a Bizalmas Tanításról és a 
MINDEN-tudatról, az figyelje életét, környezetét és körülményeit s mire túljut aktív létbeli 
kötelezettségein, meglátja hogy nem szorul sem magyarázatra, sem bizonyításra egyik bölcseleti mű sem. 
Igazolja való(di)ságát az élet. Előbb csak a tanácstalanság, a viták és a frusztrációk jönnének. 
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(lásd: meggyőzőerő), szépen összerendezett, logikus, értelmes, alázatos tárgykörével s közönsé-
gével szemben569…. 

                                                             
569 Mi a tudás?  -  B.T.”437. elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás híján levő 
büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 
439. változások belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszko-
dás csak Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve 441. az Abszo-
lút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása” 
 
„mit elhagyok sötétség” - Ami nem került a felsorolásba az nem a tudás. 
 
1./ „alázat” - A tudás alázatosság; képesség (alkalmasság), és hajlandóság (szándék) a MINDEN -el 
szembeni-, a MINDEN-nek való alávetettségre, s az ilyen állapot őszinte elfogadása, -gyakorlása. 
2./ „nem ártás” - A tudás erőszak nélküliség; Az erőszak ≈ mások- és helyzetek, saját terveink szerinti 
alakítása. Módja lehet; tudatos és tudattalan. Módszere; érzékelhetetlen, láthatatlan, finom, vagy durva, stb. 
3./ „híján levő büszkeség” - A tudás büszkeség nélküliség; Annak tudata (belátása), hogy az önmagunkkal 
kapcsolatos bárminemű érdem (mint a; szépség, ügyesség, okosság és a többi) képzete; hamis. 
4./ „önfegyelem” - A tudás önszabályozás; Tudatos lét, tudatos cselekedetek. 
5./ „hű szolgálat” - A tudás egy hiteles tanítás (hiteles lelki tanító/k/) felkutatása, (elfogadása); 
Hiteles az, ami: a MINDEN -ről szól és a MINDEN -hez vezet. Hiteles az, aki: „Ahogy él, úgy beszél!” – 
mintájára, „Ahogy beszél, a‟szerint él!” - Első teendő: felkutatni  - Második teendő: elfogadni - Harmadik 
teendő: követni. (Követni? Követni; annyit tesz: más útját járni!) A tudás-kereső, a tudásra törekvő, ha 
felkutatta -kívül, vagy belül- azt, akkor építse be eszményrendszerébe, tekintse azt értékrendnek, kövesse a 
javát szolgáló tanácsokat. 
6./ „tisztaság” - A tudás tisztaság; Tiszta elme - Tiszta gondolatok - Tiszta szándék - Tiszta vágyak - Tiszta 
étel - Tiszta test - Tiszta környezet - Tiszta társaság 
7./ „becsület” - A tudás mindig és mindenben egyenesség. 
8./ „őszinteség” - A tudás őszinteség; Az őszinteség megrontja az álságos kapcsolatokat, bár szinte 
minden emberi kapcsolat ilyen, vagy minden emberi kapcsolat szinte ilyen. „Légy őszinte, betörik/beverik 
a fejed!” –„népi” bölcselet 
9./ „egyszerűség” - A tudás egyszerűség; Mentesség minden olyan dologtól, ami a test és a lélek egybe-
tartásának, feltétlen szükséglete feletti. A létfenntartás (az anyagi szükségletek kielégítése); a lehető leg-
egyszerűbb eszközökkel, a lehető legegyszerűbb tárgyakkal, és a lehető legegyszerűbb módon történjen, és 
azon tárgyak, eszközök, módok, lehető leghosszabb ideig történő használata (teljes alkalmatlanságig, 
tökéletes elhasználódásig, természetbe való visszaépülésének megtörténtéig) révén. 
10./ „önzetlenség” - A tudás mentes az önzéstől, örökkön adakozó (‟szeretet‟ 2. fordulata)  
11./ „türelem” - A tudás béketűrés és kitartás; Elviselni, bármíly‟ elviselhetetlent. (-helyet,-embert, -
helyzetet és a többit) 
12./ „változások belátása” - A tudás a születés, betegség, öregség és halál okozta bajok meglátása; A 
keletkező, majd elmúló világ sajátja, az örökös változás. Ami megszületik, az meg is fog halni, s ami 
meghal, annak mindaddig újra, meg újra meg kell születnie, amíg „rendezetlen a számla.” „Mindig, 
mindenért; meg kell fizetni!” - A hatás következménye; az ellenhatás. Az anyagi világból, csak a teljes 
megtisztulást követően lehetséges a szabadulás. Addig életről-életre, újra és újra csak a bajok érik az anyagi 
testet. 
13./ „érintetlen derűs kedv” - A tudás kiegyensúlyozottság a kívánt és a nem kívánt esetekben; Az anyagi 
világban, mindig minden változik. Amennyiben a változásokat követjük, azokhoz igazodunk, támadunk, 
vagy védekezünk úgy a természeti törvények, ezen belül, az anyagi kötőerők foglyai vagyunk. De ha, 
mindig megőrizzük a kiegyensúlyozottságot, akkor a természeti erők hiába támadnak, mert beláttuk, hogy 
a nem kívánt dolgok is, csak egy-egy rendezetlen számla törlesztő részletei, amit meg kell fizessünk. (sors!) 
14./ „áléntudat elhagyása” - A tudás mentesség a hamis én-tudattól (egótól);  
Első tudás; tudni: Ki vagyok én! Első tétel: Nem ez a test az énünk! 
15./ „nemkötődés semmihez” - A tudás az érzékkielégítés tárgyairól való lemondás, (az érzékekkel 
kapcsolatos – lemondás); Az érzékelhető dolgok, tárgyak iránti közömbösség. Belátása annak, hogy az 
érzékek befolyásoltak, szennyezettek. Az anyagi világban nincs tiszta érzékelés. 
16./ „ragaszkodás csak Énhozzám” - A tudás állandó és vegyítetlen odaadás a MINDEN (Isten) iránt; 
Mindenben látni a Legfelsőbbet. Tudni és mindig úgy látni, hogy Isten = MINDEN 
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… Amikor belső szépségről esik szó, ritkán merül fel az a forrás-ok, hogy a nemesített 
gondolatok és a tisztogatott test, lehetőséget biztosít az Isteni lél fel-fel villanására, Nála pedig 
ugyan ki lehetne vonzóbb lél-társai számára. Igen a többi lél-nek, mert a nagyon befedett 
test/anyag/ember tudatú személyek nem lelki szemükkel, fülükkel figyelnek, ezért nincs is 
érzékük belső értékek meglátására, meghallására… 
(142.) 
… Mivel az Abszolút Igazság minden részecskéje örök, így az azon alapuló s azt követő szellemi-
ség 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… 
… 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… 
(143.) 
… A MINDEN-tudat -ha csak a Bizalmas Tanítás eddigi szakaszait tekintjük is- örökös tevékeny-
ségre sarkall. A „…megállás halál!” - szól a megállapítás, ami abból indul ki, hogy jelen teremtett-
ség alap ismérve a mozgás, az örök változás. Ami tartósan mozdulatlan, ami véglegesen megáll, az 
az elhalásé, az enyészeté, a lassú, de biztos elmúlásé… 
… Vannak vallások, amelyek arra tanítanak, hogy „Kérni kell!” - és nem teljesen igazság nélküli, 
de ha komolyan belegondolunk a mindenütt jelenlévő nem tudja sokszorta jobban nálunk még 
rejtett óhajainkat is? A „kérés” kimondása ugyan megerősít, mint a teremtő hang, ami mindenre 
képes, de az önáltató igények, kívánságok teljesülésükkel nem biztos, hogy ‟jó‟ irányba segítenek... 
… A valódi „küldetés” az életfolyamatok eredője mostanra. Ezt ki-ki önmaga, aligha képes meg-
fejteni. Kell a lecsendesített figyelem, nyitottság a MINDEN-re (még ha az nem is tudatos) 
tanulás, megelégedéssel követett út. Sok az út, sokféle az ember, végtelen a kihívások sora, de egy 

                                                                                                                                                                                              
17./ „elengedve már mindent” - A tudás elengedés. A ragaszkodás bármihez is, csak megköt. Megkötve, 
nincs szabadság, pedig a lél(-ek) alaptulajdonsága, alap értéke, alap lehetősége a szabad akarat, a szabadság. 
18./ „elengedve asszonyt fiat” - A tudás nemkötődés a gyermekekhez (fiú gyermekhez), feleséghez; A 
fiúgyermeki születés; a felszabadulás esélye. A kötődés, a vonzalom alanyát (értsd: akire a vonzalom 
irányul) is visszatartja, ezért a fiút; útjára kell engedni. Járja, járhassa a maga útját.  
Az anyagi világban, a női lét legvégső lehetősége; a férfikénti újraszületés. A nő örökös gyámolításra szorul: 
gyermek-, hajadon korban; az apára, felnőtt házas korban; a férjre, özvegy, vagy elhagyott nőként; a 
fiúgyermekre. A nő, akinek csak leánya van, elesett helyzetben van. Esetük; a - „Vak vezet, világtalant!” 
19./ „elengedve házat rokont” - A tudás nemkötődés otthonhoz és a többihez; A tartózkodási helyek és 
környezetek éppúgy átmenetiek, mint az életről-életre kapott, újabb és újabb anyagi test. 
20./ „társaságot kerülve” - A tudás törekvés az elkülönülésre az emberek általános tömegétől; Fontos; az 
elkülönülés, de nem bármi áron. A lényeg az elkülönülés az általános -tudásban járatlan- tömegtől. Ha 
nincs elkülönülés, akkor folyamatos a harc a külső emberi visszahúzó erőkkel, hatásokkal, mindaddig, míg 
az érintetlenség állapotát el nem éri az egyén.  
„átsétálni az életen – csak úgy – át a világon – mosolynyi derűvel – érintetlenül – tenni – mit tenni kell – 
vágy nélkül – érdektelenül” 
21./ „az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása” - A tudás az Abszolút Igazság utáni filozófiai kutatás; 
Legfontosabb a hit, de „a hit tudás nélkül csak merő szentimentalizmus” olyan érzelgősségre hajlamosító 
édelgés, amit a csapongó elme vezérel. A pillanatnyi hamis, megcsalt érzeteken alapuló, tisztátalan érzék-
szervek által közvetített látszatok, félreértelmezése. Események, történések és hatások, melyeket csaló 
értelmezőképességünk, számunkra kedvező színben tüntet fel; a test és a vak értelem számára. 
22./ „a MINDEN-nek minden felett látása” - A tudás az önmegvalósítás fontosságának felismerése; Az 
önmegvalósítás első lépése; a hamis én-tudat felismerése. „Nem ez a test az énem”. Majd az e szerinti 
eszmények felállítása, ahhoz igazítani vágyainkat és az a szerinti életvitel. 
 
(Ha újra végiggörgetjük a ‟tudás‟ valós tartalmi elemeit, azt vesszük észre, hogy korunk hatalommal bíró 
közszereplői egyiket sem birtokolják. S így vezetnek, így mutatnak példát és a sokság így követi őket!)   
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biztos; 1. „Az élet nehéz” 2. „Az élethez bátorság kell” 3. „Bátraké a jövő” – itt is570. Egyes 
vélemények szerint még Jézus is az egyik legnagyobb hibának-, veszélynek a gyávaságot 
tartotta571… 
(144.) 
… a ‟bűn‟ a ‟bűnös‟ kifejezést nem szívesen használja a MINDEN-tudat, mert a félelem alapú 
doktrínák, szabály(zó) rendszerek „kedvelt” bűntudatot, félelmet keltő eszköze572. Míly paradoxon 
a félelem szításával buzdít nem félésre(?)573… 

                                                             
570 A MINDEN-tudat is nehéz. Nehéz felfogni, nem könnyű elfogadni, a vele való azonosulás és követése 
még nehezebb. Nehézsége abban rejlik, hogy eltér az általánostól, a normalitásként megszokottól. Sok 
vallási tan, még több filozófiai megközelítés veszi körül az embereket, de aki egyikbe sem ártja bele magát, 
az tudja élni a sokság nemtörődöm/beletörődött életét, ami majdnem úgy tűnik, hogy nem is olyan 
megerőltető. Nem, hisz az általános berendezkedés az ember- és testtudatú szemléletmódra, értékrendre 
történt sok évszázada. Úgy kanyarog lelki és ‟tudományos‟ okfejtés, hogy az embernek „jó” legyen. Még 
annak a tanrendszernek is, amelyik odatűzi az ember mellé a lelket, ott is első helyen az emberi lény 
szerepel. Az erről való elmozdulás a legnehezebb. Igazából azok számára sikerül, akik lelki evolúciós 
fejlődési folyamatukban, korábbi életeikben már oly sokat tanultak, hogy mostanra nem esnek teljesen 
rabjává az illúziónak. S megint itt az azisnemis helye; aki megérett rá, annak a MINDEN-tudat nem hogy 
nem nehéz, de természetes. Aki arra a lelki szintre ért, annak az alacsonyabbrendű tanítások állandó 
elégedetlenséget, hiányérzeteket idéznek elő, tovább keresnek. Ha a MINDEN-tudat az útjuk, a sorsuk, 
akkor egymásra találnak. 
A MINDEN-tudathoz is kell a bátorság. Mikor a keresővel egymásra találnak, a lelki törekvőnek öröm-
érzetet okoz. Még nem tudja, nem érti, de érzi, hogy valami ‟jó‟. Az értelem keres, a kereső talál, az érzés 
segít. ‟Értelem‟ és ‟érzelem‟ az Abszolútban nem ellentét, főleg nem ellenség! A MINDEN-tudatban 
folyamatos támogatói egymásnak. Gyakornok értelme által lép közelebb és közelebb, merül el egyre 
bátrabban és beljebb mélységében, miközben érzi ha ‟jó‟ érzi ha valami nincs rendben. Az érzést pedig 
értelme által kontrollálja. A valódi bátorság nem vak-merőség. Nem tudatlan „Lesz, ahogy lesz!” – A bátor 
felkészül. Ettől lesz azzá. A meggondolatlanság olyan szerencsejáték, mint a tele táras orosz rulett. Aki 
nem értelem után megy, de érzéseire hallgat, ha elég fejlett, akkor megérzi a ‟nemjó‟-t. Nem megy bele. A 
bölcs óvatosságával tartózkodik, távol tartja magát. 
Az Abszolút Igazság útján a jövő, a felkészült bátraké. A relatív viszonyok között a „vak tyúk is talál 
szemet”.  
571 Az igazi gyávák nem óvatos bölcsek, hanem hamis (ön)azonosságtudati alapon féltik vélt anyagi 
biztonságukat, testi épségüket és az elméjük által gerjesztett tervek/vágyak teljesülését.  
Mikor Jézus Mester „eljátszotta” pass(z)ióját (különös kedvtelését) akkor nem bátor volt, hanem felkészült. 
Testileg, lelkileg. (Itt helyénvaló -az amúgy helytelen- sorrend -elöl a test, utána a lél-ek- testét kellett 
felkészíteni, hisz lelkileg tudta, hogy el fog bukni – de bátran megpróbálta a tanítást.)  
Élete első választóvonalánál -serdülő/pubertás/tinédzser kor- Keletre vándorolt tanulni, megkeresni az 
Abszolút Igazságot. Mikor „krisztusi korában” szülőföldjén a nyílvánosság elé lépett, tanításait megosztani, 
jól tudta hogy sorsa a színlelt mártíromság. (mert, hogy nem halt meg a kereszten -így feltámadnia sem 
kellett- a Keleten tanult jógagyakorlatok révén, tökéletesen uralva testét, megpróbálta felrázni földijeit. 
Hiába, máig nem értik ‟szeretet‟-tanítását. Miután felépült, visszatért Keletre a névtelenségbe.)   
572 A félelemkeltés veszélyes eszköz! Látszólag gyors és hatékony eredményre vezet, de mivel a félelemben 
tartottak részéről nincs mögötte tudás, -megértés, nem várható tartós „siker”. Azért idézőjeles a ‟siker‟ 
kifejezés, mert akik félelem alapon igazgatnak -ha elég értelmesek- azok is örökös félelemben élnek, hogy 
mikor tör ki a lázadás. Minden zsarnokság, minden erőszakos viselkedés -legyen az vallási, vagy politikai- 
megbukott, meg fog bukni. De tönkre mennek a félelemalapon működő bármely csoportosulások is, 
legyen az iskola, család, munkahely, szellemi közösség, stb. csak sajnos mire az bekövetkezik, addigra sok 
ember sorsa pecsételődik meg, hordoz maradandó sérüléseket. 
Akiben a valóság közlése félelmet idéz elő, annak segíteni kell a megértésben. (jelen sorok írójának 
második házasságába érkezett 4 éves kisfiú betegesen félt még csak a ‟halál‟ szó kiejtésekor is. Reszketett 
önmaga, vagy szerettei halálának gondolatától. Pár év alatt, megismerkedve az életfolytonosság alapú újabb 

és újabb életek gondolatával, 6 évesen már Ő „oktatta” keresztény hitoktatóját a reinkarnációról ) 
573 Majd minden szellemi irányzat és vallási iskola fontos tanácsként kezeli a „Ne félj!” – ajánlást. De még 
ezek „szószékéről” sem ritka a „Féld az Istent! Mert így, meg úgy…!”  
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… E teremtett kettősségben a helyeset is két nézőpontból lehet vizsgálni, értékelni; Abszolút és 
relatív ~ Isteni és emberi vonatkozásban574. Az Abszolúttal nagyon nehéz együtt élni, olyan mint 
a valódi igazság, ami nemegyszer akár még fizikai fájdalmat is okoz, legtöbbször elfogadhatatlan. 
Hasonlatos a ‟guru‟ kifejezéshez, ami ugyan főnévként: tanító, aki elűzi a tudatlanság sötétségét, 
tanítás, spirituális bölcsesség, lelki súly, igeként: felemel, melléknévként viszont: nehéz, súlyos, 
nehézség. A mindennapi közbeszéd nem is tud mit kezdeni sem Abszolút kategóriákkal, sem 
valódi igaz-ságokkal, így hát kerüli azokat. Marad a relatív okoskodás, amit rendszerint úgy 
csűrcsavar alkotója hogy tessék, befogadható legyen a sokság számára is. Azután ebből az 
alapállásból kerül megítélésre az, hogy mi helyes, mi helytelen575… 
(145.) 
… aki belemerülve a világi létbe, az bizony ébredéstől elalvásig -majd még álmában is- olyan 
serény és úgy lefoglalja minden érzékét hamis önazonosságtudatú létezésének kiteljesítésével, 
hogy egy pillanatra sem gondol arra; -Ki vagyok én? - Nem gondol a lényegre, mert meggyő-
ződése, hogy az ő testi valója, az az anyagi összesség, ami a világ közepe. Azt szolgálja mindenki 
és ha netán ‟szolgálatra‟ fanyalodik azt is testi mivolta megerősítése érdekében ha teszi… 
… A MINDEN-tudat nem mondja, hogy ne tégy semmit. Azt mondja, hogy örökön tégy,  

                                                                                                                                                                                              
A MINDEN-tudat leginkább ‟baráti‟ viszonyra törekszik az Úrral. Istenhez hat-féle az egészséges hívek 
viszonya: ‟megbékélt‟ (semleges) ‟szolgai‟ ‟baráti‟ ‟gyermeki‟ ‟szülői‟ és ‟szeretői‟. 
 

Részletek BBB „Jász Úr és Tündér” című felnőttmeséjéből: így fordult az -értelem- Jász Úr az -érzelem- 
Tündérhez: „- 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!...” 
Pár nap múltán így szólt az -értelem- Jász Úr: „…Találkoztunk a Hat Testvérrel; Békesség megtanított 
megbékélésre a világgal s önmagammal, Szolgálat megérttette az alázat fontosságát, Barátság rányitotta szemem 
az egyenlőségre, Gyermekség elmondta, hogy bíz védtelenül is, hisz örök védelemben vagyunk, Szülőség 
ráébresztett, hogy mások a fontosak, akikről gondoskodnom kell, A Szerelmességet, meg Te tanítottad meg Kis 
Bolond, (mármint az -érzelem- Tündér) hisz ha nem vagy hiányzol nagyon. Ha vagy; derülök és olyan jó. Ha nem; 
hát úgy fáj a szív, hogy belehalok…” 
 

A MINDEN-tudatú vérmérséklete szerint járja Istenes útját s viszonyul a Legfelsőbbhöz. A hat viszony 
lehetne akár egyfajta fejlődési folyamat is, de inkább átfedéses. Egy bizonyos, hogy legmagasabb szintű a 
‟szerelmes‟ viszony (aminek semmi köze férfi s nő közötti érzelmi/es/ túlterjengéshez!) amikor is az 
idézett „mese” záró mondatai nyilvánulnak meg az őszinte lelki törekvőben Istennel szemben, amikor már 
túl van megbékélésen, megvalósítottan alázatos, már nem kér semmit csak adni akar és úgy fogadja el az 
Urat, mint barát igaz barátját. Úgy bízik a Legfelsőbben, mint gyermek szülei biztonában. Nem fecseg róla, 
nem fohászkodik, tudja hogy oltalom alatt áll. A ‟szülőség‟ az örökös kötelességteljesítés, mindenfajta 
elvárás nélkül.  
A MINDEN-tudat ezt követi MINDEN-hez való kapcsolatában. Félelemnek híre nincs! 
574 A „mi a helyes és mi a helytelen?” - megítélése, az emberi kultúrtörténetben nem csak két vetületű, 
hanem talán annyi, ahány ‟hely‟-en, ahány ‟hely‟-zetben szemlélik, ítélik meg.  
A MINDEN, most a szellemi és erkölcsi hanyatlás útjára indította az emberiséget. ‟Most‟ úgy ötezer éve. 
Abszolút döntése ez. Mivel azonban örök szabály az azisnemis -egyidejű azonosság és különbözőség- 
törvényszerűsége, a ‟helyes‟-et ugyanakkor ítéli ‟jó‟-nak is és ‟nemjó‟-nak is. A „két-pólusúságot” még 
tovább lehet fejteni; emberről beszélünk, vagy az ember lényegi lényéről, a lél-ről? Mivel ha akadnak is akik 
tudatosak ugyan a lél-ről, mégis emberi mivoltukból indulnak ki, és bármennyire is terjesztik ki 
látókörüket, mégis maradnak a ‟hely‟ szerinti döntésnél, azaz a relatív síkon. Tehát a ‟helyes‟ és ‟helytelen‟ 
is viszonylagos megítélés alá esik, amiben a ‟hely‟-hez kapcsolódik még az ‟idő‟ és a ‟körülmény‟ összetevő.      
575 Az igazság útján járónak nem szabad sosem elfelejteni, hogy létezik Abszolút mérték, van Abszolút 
Igazság, de abban az ember csupán nüansz, mint létforma, miközben nekünk embereknek szinte minden. 
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de tudatosan. Tudva, mi a kötelezettség, mi ‟jó‟ mi ‟nemjó‟ és mi az amit csupán a -pillanatnyi- 
‟szeszély‟ motivál576. Ezért a MINDEN-tudatú lassú. Nem pörög, nem nyüzsög. Aktív, de anyagi 
dolgokban óvatos. Amint megért egy ‟nemjó‟ helyzetet, tovább lép. Él a normalitásban, tesz és 
mindennel annyira azonosul, amennyire az az Abszolút Igazság felé mutat. A relatív igazságokat 
bölcsen belátja, derűsen kezeli577. A fő tennivalókat el sosem hagyja, mint fiatalon a tanulás578, 
házasként a családot579, visszavonultként a léttisztítást580, lemondottként a lelki gyakorlatokat581. 
‟Gondolkodó‟-ként a szellemi dolgokat helyezi előtérbe, segítve a ‟jó‟ ‟uralkodó‟-k működését. 
‟Uralkodó‟-ként a köz vezetői szolgálatát, az elesettek védelmét, a gonoszok megfékezését végzi. 
‟Nyerészkedő‟-ként legfőbb eszménye a köz számára hasznos tevékenység és a tisztesség. 
‟Élvezkedő‟-ként belátja helyzetét és megkisérli az önzetlenséget, a gondos szolgálatot. 
MINDEN-tudatú tudja, hogy „…nincs visszhatás azok tettén akik látják s megérték – cselekvés-
ben tétlenséget tétlenségben cselekvést…” - Érti a tettnek is és a tétlenségnek is az okát, helyét. 
Megérti a normálisokat, az aktuális normák szerint élőket. Nem ítéli el őket. Nem sajnálja azokat, 
nem prédikál nekik. Érti az illuzórikus valóságot, de nem követi, elkerüli, ha nem lehet érintetlen-
séget gyakorol. Érti, hogy a lényegi lény felszabadítása érdekében minden olyat kerülni kell, 
fokozatosan leépíteni a napi gyakorlatokban, ami növeli a lél befedettségét, ami nem a ‟jó‟-t 
szolgálja. Nem csak látja, de meg is érti a történéseket. Nem téveszti meg az anyagi aktivitás lelki 
értéktelensége és az ál lelkiség helytelen tartózkodása a kötelességteljesítéstől… 
(146.) 

                                                             
576 Az érzékeltetés kedvéért már kb. „számszerűsítve” lett a mai emberiség megoszlása osztályba 
sorolhatósága szerint. Lehangoló az ‟élvezkedő‟ szinte teljeskörűsége, de mellé került az a tény is, hogy az 
egyik osztályból a másikba való „átszámítás” nagyjából logaritmikus haladvány szerint adható meg. Azaz 
egy igaz ‟gondolkodó‟ majd‟ milliókat képes ellensúlyozni a süllyedésben, főleg ha velük karöltve 
nemesedésen fáradozik a szerényen számosabb ‟uralkodó‟ /értsd: igazi vezető!/ ill. a már akár érzékelhető 
tisztes ‟nyerészkedő‟ /értsd: igazi szervező!/. Magyarországon 8-9 ‟gondolkodó‟ rejtőzik, akiknek léte elég 
ahhoz, hogy még elviselhetőek legyenek az emberi viszonyok. (A „Mindenki a maga sorsa kovácsa!” – 
szólást nem szabad lekezelni, hisz csak azon lehet segíteni, aki maga is akarja! Abszolút értelemben pedig; 
„Mindenki azt kapja, amit megérdemel!” Erőszakkal „Bele lehet hajtani a lovakat a vízbe, de arra senki 
nem tudja őket kényszeríteni, hogy igyanak is! – szól a Keleti bölcs megfigyelés. A bivalyt sem lehet 
kikergetni a pocsolyából, míg ki nem dagonyázta magát – de ne feledjük, a „Vágy olyan mint a tűz, minél 
jobban táplálják, annál jobban ég!” – ma a világon az általános a vágyak gerjesztése!)  
Sajátos paradoxon, hogy a sokság lelki üdve szempontjából a kommunisztikus társadalmi berendezkedés 
volna a legkedvezőbb, miközben az arra történt próbálkozások a legdurvább visszaélésekbe torkollottak. 
Nem véletlenül. Attól, hogy egy közösség kommunisztikus, csak akkor működik harmónikusan, ha a 
vezetők a méltó ‟uralkodó‟-k köréből kerülnek ki -osztálybéli meghatározottságuk szerint, meghúzódik itt 
vagy 80-90 ilyen ember- és együtt működnek a ‟gondolkodó‟-kkal, míg a szervezési feladatok terén a 
hiteles ‟nyerészkedő‟-k állnak -számuk nem túl sok, úgy 900 fő, de léteznek- és szellemileg, valamint 
erkölcsileg értékes-, példamutató elöljárói a sok-sok ‟élvezkedő‟-nek. (mikor e sorok írója visszaolvasta ez 
utóbbi mondatot, egyik szeme őszinte derűbe csapott, míg a másik zokog)   
577 A relatív körülmények kezelhetősége terén az „Ez is elmúlik egyszer” – igazság lehet a megtartó.   
578 Értékvesztett időkben nehéz megítélni, hogy lelki értelemben mi a hasznos tanulmány. Anyagi 
vonatkozásban mindig jól be lehet határolni, mi az ami tehetősebbé -bár kérdés, hogy boldoggá is(?)- 
tehet, de azt ami ‟jó‟ irányba mutat megtalálni nehéz. A búvópatakoknak természetes sajátja, hogy 
rejtőzködők. Még ha felszínre bukkannak is, rendszerint elhagyatott, csendes zugokban teszik, rendesen 
észrevétlenül. Így van ez az igaz tudással is.  
579 A ‟család‟ rendesen férfi és nő házassága, benne két gyermek. Ha úgy hozza a sors és nem adatik 
gyermek, hát sok az árva, azokat kell segíteni, nem kutyával, macskával, más házi kedvenccel kompenzálni. 
580 Férfi ember -ideálisan- úgy 50 felett jobb, ha lassan visszavonul, tettrekész fiatal- és középkorúaknak 
teretengedve, magának segíteni a megszabadulásban. Nők számra -ha minden rendben van- ott legalább 
négy unoka, meg két sorompóba állt család, akiket testben lélekben támogathat önmaga lelki egészsége 
szolgálatában. 
581 Úgy 75 fölött igazán belefeledkezhetne az ember a lelki tanulmányokba, nincs már olyan sok hátra 
ebből az életből, még igazíthat a sors kerekén ‟jó‟ irányba a jámbor.  
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… Mikor szó esett a jelen kor kezdetén alászállt két IstenEmber (avatár) által bemutatott 
„mintáról” akkor Krisna részéről a küzdelem, a szenvedélyes tett, a provokáció és konfrontáció 
volt látható, míg Balarám részéről a békés visszavonultság, félrehúzódás közbeni kötelesség-
teljesítő jámbor aktivitás. EGY a MINDEN, de akkor és ott -máighatóan- kétféle életvezetésre 
inspirált. Ha megnézzük a két név hordozta névmisztikai582 tartalmakat, vázlatosan a következő: 
„Balarám” a névmisztika szerint: „Főpap” A főpap a bölcsesség és könyörület embere. Bölcs, 
mert mindig keresi a rejtőzködő igazságot. Könyörületes, mert segíti a körülötte élő emberek 
életét. Általában papi, tanári vagy törvényhozói állást vállal élete során, de mindig hajlandó 
tanácsot adni, ha kérik. „Krisna” a névmisztika szerint: „Művész” A művész lehet az élet 
művésze, de lehet művészet az értelme életének is. Komoly eredményeket mondhat magáénak, 
sikeres karrier, vagy életút is lehet a része. Ez az ember barátságos, nagyon közvetlen, és soha 
nem mondana le egy kis szórakozásról. „Nomen est omen” Magyarul: kb. a név végzet, a név 
intő-, figyelmeztető jel, „nevedben a sorsod”. Krisna nyugodtan megtehetett bármit, hisz felette 
áll -többek között- még a kötőerőknek is. Bármit tett is, az Őt nem érintette meg. Az ember nem 
ilyen. Amivel azonosítja magát, amivel érintkezik, amivel kapcsolatba kerül az mind hat rá és 
mind a maga meghatározó kötőerejével. Ráadásul mindezek kiszámíthatatlan kombinációkban.  
Amilyen a vágy583 és ami az előző életekből hozott „csomag”584 annak megfelelően alakulnak az 
egyént érő hatások és kihívások585. A küzdők eredményre törnek. Eredményorientáltak. Nem csak 
önösek vágyaik, de mindent viszonossági alapon szemlélnek. Leginkább számítóan. „Kis 
befektetés, nagy haszon!”586 - és hasonló ész-szerű eszmények alapján. (Az ‟ész-szerű‟-t értsd: 
elmebeli spekuláció). Az egyén kitalálja, hogy neki mi a jó, mi az ő érdeke. (Miközben azt sem 
tudja, hogy valójában ki ő?) A komoly döntések Abszolúthoz közeli biztos alapokat, körültekintő 
tervezést, megfontolt cselekvést igényel(né)nek, amihez többek között megfelelő adottság és elég 
idő kell587. A sokság -nem elég, hogy osztályrésze a ‟nemtudás‟ ráadásul- örökké változó alapokról 
kiindulva, előrelátás nélkül, ötletszerűen-, vagy erős érzelmi töltettel „lelkesedésből” pillanatnyi 

                                                             
582 A „névmisztikát” sem kell elmisztifikálni, miként a ráfigyelés sem árt. Azok -az eredendően sok-sok 
generáción keresztüli megfigyeléses alapokon nyugvó- „vajákolások” amit vagy elítélnek, vagy 
komolytalannak tartanak, nem nélkülözik a valóság-közeli tartalmakat sem.     
583 A „vágy” jelen esetben, az egyén -ugyan megtévesztett alpokony nyugvó- de bevallható, megtudható 
motiváló tényezője, amit szeretne -teljesen egyszerűen- amire vágyik. Néha egészen váratlanul teljesül egy, 
akár évtizedekkel korábbi „kívánság”  
584 Az előző életekből hozott „csomag” -többek között- a sok-sok törleszteni való és a sok-sok ki nem élt 
korábbi, el nem múlt vágy. 
Vannak tanítások amelyek azt vallják, hogy minden vágyat ki KELL -valamelyik életben- egyszer élni. A 
MINDEN-tudat előtt Úr Balarám példája áll; a szabad akaratban az önkorlátozás, önmérséklet szabadsága 
is benne foglaltatik! Bölcs tudja, hogy egy ártatlan kívánság teljesülése lavinaszerű következményáradattal 
jár(hat) amit azután a gyanútlan gyakornok nem tud mire vélni. (Pl. az amerikai prérin kalandozó ínyencek 
-vadászati szevedélyüket leszámítva- „csak egy kis” bölény-nyelv motivált. Az amerikai bölény majdnem 
kipusztult. Napjainkban is keresett „csemege” a fürj-nyelv. Ki tudja hány ártatlan madárka élete kerül egy 
kis kulináris különlegesség elérése?)  
585 Az egyéni vágyak és az előző életekbéli hozományok nem csak törlesztendőket, új feladatokat és vissz-
hatásokat idéznek elő, de olyan kihívások elé állítják az embert, amit ugyancsak nem ért. „- Mért sújt a 
sors! - Miért ver az isten?” - tudatlanul „megfontoltabbak” szájából; „- Mit vétettem?” - hangzik. 
586 Nem csak közgazdasági tanok, de nemzetek egész gazdaságpolitikája, ha nem a teljes követett világrend, 
a haszonra épül, pedig amit valahonnan „haszonnal” elveszünk, annak a „vákuumja” máshonnan szív 
oda/magába „hiánypótlást”.  
587 Az Abszolúthoz közeli döntések helyett manapság -s már jóideje- a relatív, a viszonylagos a rendező 
elv. Szellemi és erkölcsi degradáció miként volna képes terjedni, szélesedni ha a nemes eszmények, a ‟jó‟ 
motiválna s dominálna. A hanyatlás úgy zajlik, ahogy látjuk. Így van rendjén. Tudatlan, aki csodát vár. A 
Nagy Rend a Káosz -azisnemis- a nézeteltérések és a fejreállt világ, ahol nem az Isteni gondolat az első, 
hanem a -hamis- én s annak anyagi/testi igényeinek minden áron történő kielégítésére való törekvés; 
hatalom, uralom, nyereség, élvezet. 
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fellángolással próbálkozik olyasmivel, amire nem hivatott588 és most, de azonnal! Az ilyen 
életvitelt a ‟tudók‟ csak megmosolyogják. (A ‟tudó‟-t értsd: akinek van fogalma az Abszolút 
Igazságról) Gondolkodó ember nem csodálkozik viszonyaink és körülményeink ilyettén 
alakulásán. Azt is belátja, hogy hibákkal terhelt tetteknek nem lehet hibátlan eredménye. „Ki 
szelet vet, vihart arat!” - amiből az általános ember a „vihart” tapasztalja, de nem tudja, hogy mi is 
volt a vetés? … 
… Aki tudomást szerez a mindeneket befolyásoló kötőerőkről … az tudja, hogy ha valami nem 
kedve szerint alakul, akkor ezen okozat okát legelőbb is önmagában, majd a körülmények 
minőségében, -uralkodó kötőerőjében lehet megtalálni589. Az örökös kutakodás -bűnbakkeresés- 
helyett bölcsebb olyan tanításokkal barátkozni, amelyek a valóság talaján, az Abszolút Igazságból 
táplálkoznak. Ilyen alapról el lehet engedni az eredményvágyat s ha az eszmények és tettek 
mozgatója a helyén kezelt kötelességteljesítés, akkor Balarám-i derűvel, érintetlenül lehet 
„átsétálni az életen csak úgy…” 590(BBB.) 
(147.) 
…- Mi a mérték? Kinek, mi!591 ... A MINDEN-tudat ebben is a célhoz és a lelki törekvő 

                                                             
588 Belátni azt, ami nem a sorsunk, szinte megfejthetetlen, helyénvaló tudakozódás hiányában pedig 
lehetetlen. Nem véletlen, hogy mindenki a másét végzi. Vakok vezetik a világtalanokat. Mindenki önjelölt 
marsall, csak a botját nem találja, ezért mindenfélékkel hadonászik, ki doronggal, ki szavakkal, politikai 
szólamokkal, lózungokkal, alaptalan-, hamis jelszavakkal s az élet halad a maga rendelt útján.  
Ha Istennek nem volna kedvére, nem így volna. Derül a színjátékon. Csodálja, hogy milyen fércművekből 
épülnek légvárak s a nép -az Istenadta- éljenez. Huncut Angyalkái pedig hol itt, hol ott kipukkasztják a 
lufikat, majd hengergőznek a nevetéstől. 
589 Akik nem szereznek tudomást a kötőerőkről, azok sosem tudják meg, hogy mi miért nem úgy működik, 
ahogy ők szeretnék. Nem értik, hogy miért törik ki örökké az ablak, amikor kisbaltával próbálják 
megtisztítani.  
A lelki területek bármíly hatalmas energiák hordozói* is, finom „műszerek” finoman kell őket hangolni és 
még finomabban kell velük bánni, hogy a homály oszladozzon. Amíg nincs tisztán látás, addig esélytelen a 
‟jó‟ akár csak megsejtése.  
* Ha az atomi részecskék belső energiáit nézzük -legyen az hasadás, vagy fúzió- gigantikus erők képesek 
felszabadulni, pedig ez csupán a lényegalkotó lél egyik külső energiájának megnyilvánulása, hol van még az 
Ő MINDEN-el minőségileg megegyező Teljessége? Miközben csak egy „buta” atom került felemlítésre. 
590 
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591 „Mindenki más!” – ezért ha vannak is általános(itható) módszerek, eljárások, a hely-idő-körülményen 
túl az egyéni sajátosságokat is figyelembe kell venni.   
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meghatározottságaihoz méri a mi-mennyit.592 Elsődleges cél a megtisztulás volna, a lél 
felszabadítása, mentesítve Őt anyagi kötöttségétől. Ebben „gazdájáé” miénk a fő szerep. Ő 
magától nem fog mentesülni, ha mi örökké újabb rétegekbe csomagoljuk. Amíg vakon, 
meggondolások és megfontolások nélkül követjük az emberiség főcsapását, addig úgy élünk, mint 
a zúgó patakban a falevél a fősodorban. Tehetetlenül visz a víz. Megfordulni lehet, de az árral 
szemben reménytelen593. A tisztulás első lépése, a feltétlenül szükséges teendők elégséges-, 
szabályozott formában való gyakorlása, ami tudás és tudatosság nélkül nem végezhető594. Tehát 
amit kell, azt meg kell tenni és olyan minőségű és mértékű lesz a kötődés okozta kötöttség, 
amennyire az ember enged testi/anyagi azonosulásából. Ez érzésből, vagy ösztönösen nem fog 
menni595… 
… Amilyen eredményre vágyik a gyakornok ahhoz közelít az elrendezések sodra. Legtöbbször 
nem pont az adatik, amire vágyunk, de ha figyelmesek vagyunk megláthatjuk a lehetőségeket… 
… Az emberi küldetés596 telve van virulens tettrekésztetésekkel, de ha az üdvöseket elnyomják az 
anyagilag/testileg megkötők, akkor a szellemi és erkölcsi hanyatlás építése zajlik – ahogy az 
(be)látható… 
… Az eredményvágymentes bölcs így él, így dolgozik. Nem keres biztonságot597.  

                                                             
592 Más az ajánlott és más a mérték a négy osztály-meghatározottság szerint és más életrendenként/kor-
csoportonként. A jelen korban ez azért is érthetetlen, mert a „mindenki egyenlő” megfontolás alapján már 
tanuló korban, 15-20 évesen elkezdődik a „nagyoskodás” és még a 80 évesek is „fiatalkodni” igyekszenek. 
Az ‟élvezkedő‟ meghatározottságúak ugyanolyan értékűnek és képességünek tekintik magukat, mint bárkit 
(azért nem kerül ide a magasabb osztályok sorolása, mert minderről nem is tudnak, ha meghallanák is 
nevetve utasítanák el) – „Miért volnék én kevesebb bárkinél?” – Senki nem kevesebb, „csak” más. Aki lelki 
evolúciós fejlődése során még hátrébb van, azon csak (idézőjelek nélkül!) az alázatos kötelességteljesítés 
segítene. De hát ez is „globalizált” mindenki ugyanaz a sikeres, módos, befolyásos, elismert, stb. ember 
szeretne lenni. És ráadásul még az arányérzék is híjján van. A sokságba tagozottság -mert hogy mindenki 
különb akar lenni, de azért nem kirekesztetten, tehát maradva a normalitás keretein belül- általános ideákat 
sugall. Ház, asszony, szép család, anyagi gondtalanság, kellemesen változatos időtöltések, szerető rokonok, 
vidám barátok… - ami teljesen normális. Csak valahogy a „szomszéd kertje mindig zöldebb” Nagyobb 
kell, szebb, több, még változatosabb/mozgalmasabb/izgalmasabb. A vágy pedig olyan mint a tűz…   
593 A bölcs sosem áll ki a térre igét hírdetni, bármily meggyőződött is vélt/vallott igazában. A MINDEN-
tudat sem próbál senkit meggyőzni. Nem tömörül, nem szerveződik, legfőképpen pedig nem szervezkedik. 
Tudja, hogy most a relatív/viszonylagos igazságok ideje van. A fősodor a degradáció. Hiába tekintünk 
bármennyire vissza az (el)ismert emberi történetben, nem látni sehol sem szellemi- sem pedig erkölcsi 
emelkedést. A technikai civilizálódás kétélű fegyver, megkönnyíti az anyagi létet, de közben nem terel a 
lelkiség, a szellemi művelődés irányába. Legkevésbé sem ajánl önmérsékletet, sőt – (szinte) bármit 
megtehetsz, elérhetsz! – hírdeti hol burkoltan, hol leplezetlenül. A „kisebb ellenállás felé” főtörvény 
jegyében, a felszabadult idő és emberi energia, az elmúlt száz évben az anyagilag fejlettebb világban -a 
korábbiakhoz képest- emelkedett várható élettartam nem tette az egyéneket bölcsebbé, a hangadó 
közszereplők pedig az élvezkedők kielégítésén „fáradoznak” hisz maguk is oda tartoznak.   
594 Valódi tudás hiányában nem lehet megítélni eszményeket, törekvéseket, cselekedeteket. „Attól, hogy 
valamit sokan állítanak, attól igazságtartalma nem lesz több!” - márpedig a modernkori mantrázás papagály 
módjára csak mondja és mondja a megalapozatlanságokat, azután -mint a mantrák következménye 
rendesen- teljes hittel merül a tudatlan; értelmetlen és eredendően számára is érthetetlen semmitmondások 
kelepcéjébe. Azt ösztönösen érzik a sokság tagjai is, hogy ha nagyon ficánkol a mocsárban, csak mélyebbre 
merül. Ezért hát nem ficánkol, nem próbál másítani magán sem, igyekszik a felszínen maradni. Hogy mi 
lesz a következő életében? - Olyan meg nincs is! - válaszol teljes meggyőződéssel. Lelke rajta. 
595 Minden változtatáshoz tudatosság szükséges. Még a megérzéses alapon való változtatási késztetés is 
tudatosság által fog megkezdődni majd helyes úton vezetni. 
596 Az emberi létforma lelki értelmű küldetése, a felszabadulás esélye. Alacsonyabb létformákból legfeljebb 
az emberiig lehet „fejlődni” az újabb és újabb születések során. Anyagi értelmű küldetése a földi 
berendezkedés. Az emberlétnek ez az élettere, nem más bolygók. Ott más létformák vannak otthon. 
597 Bölcs ember azért nem keres -hétköznapi értelemben vett- biztonságot, mert tudja hogy minden a 
MINDEN-ben van és Ő mindent áthatva, mindenütt jelen van. Bármi ér, azt magamnak köszönhetem! 
Méltatlankodások helyett üdvösebb ha ember magába száll s megkisérli felkutatni az okozatok forrásokait.   
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Finoman engedi magát a fősodor szélére, megfontoltan, észrevétlenül, nem keresi a divatos-, 
hangzatos áramlatokat. Elégedettségét sem hangoztatja, ne hogy megzavarja az elégedetlen-
kedőket. A folyam szélein csendesek a hullámok, még ringatózni is engednek. Akadnak csendes, 
nyugodt öblök is, ahol akár visszafelé fordul a békés sodor, ahol meg lehet pihenni, 
feltöltekezni598, hisz a bölcs azt is tudja, hogy áradáskor az öblöt is kimossa a mocskos 
hömpölygés és csak érintetlen lótuszlevélként maradhat tiszta599. 
(149.) 
… Nem vágyni? Szinte elérhetetlen. A lél -mint mindenek lényegi lénye- vágya folytán kerül(t) az 
anyagi világba. Miután anyagi/testi megnyilvánulásba burkolózott a vágy csak tovább fokozódott, 
szélesedett, színesedett. A burok első rétege a burokkal/testtel való azonosulás. Még nincs test, de 
az iránta való vágy már létezik. (Akik az élőlény anyagi alkotóelemei szerveződésének minőségi 
átalakulásaként kezelik az értelem, intelligencia, érzelmek, köztük a vágy(ak) kialakulását, azok 
járják hitük/meggyőződésük szerint azt az utat.) A lél köré szerveződik a vágyott-, de ugyanakkor 
kiérdemelt test. (Tehát nem a tudatlan anyagi alkotóelemek hoznak létre lényeget, hanem 
fordítva.) Ha a vágy és az érdemek nincsenek összhangban, akkor az érdem a meghatározó600. Így 
az ilyen helyzetbe került lél vágya eleve sérül601. Mivel az élőlény vonatkozásában a lél a 
legmagasabb fok, így az Ő „sértettsége” végigvonul a burok hozzáállásán602… 
… Ha a harmadik választóvonalon (mármint az 50. életév körül) is a szellemi és erkölcsi hanyatlás 
útján megy tovább emberünk, akkor következő életében tovább fokozódik a lél „sértettsége” hisz 
még kedvezőtlenebb helyzetbe fog születni, mint azt lényegi lénye vágyja, szeretné603… 

                                                             
598 Az un. „feltöltekezéseket” általában valamilyenfajta kikapcsolódással próbálják elérni az emberek. Alkati 
kérdés is, hogy kinek mi a kikapcsolódás? Aki lelki értelemben kíván előbbre lépni, annak az „elvonult-
sága” lehet tényleges menedékkeresés, aminek a lényege a megszokott lüktetésből való kilépésen túl a 
megfelelő „béke”-rezgésű környezet. De ezek csak átmeneti időszakok. Ki a hegyekbe megy, ki vízpartra, 
van ki a pusztába, más szobája/műhelye/műterme magányába, egy hétvégére, egy hétre, vagy kettőre, de a 
kötelezettségek elől sosem szabad elbújdokolni. Vissza kell térni a zsivajba, ahol azután a megerősödött 
lelki törekvő, egyre magasabb szinten gyakorolhatja az érintetlenséget míg dolgait végzi.  
599 A lótusz sok gondolatiság szimbóluma, megszemélyesítője. Egyik, hogy a bomló fenéken gyökerezik, 
onnan táplálkozik, szára áthalad az akár míly zavaros vizen, majd levélzete a felszínen ring és olyan 
minőséggel, amiről ha rá is fröccsen a szenny, mind lepereg, mindig tiszta marad.  
600 A ‟vágy‟ nagyon erős, de a visszhatás főtörvényén nem tud áthatni, minden hatást ellenhatás követ.  
601 Az emberi vágy majdhogynem korláttalan, pontosan nem is ismeri azt az egyén, csak hiányérzetei, 
csalódásai zaklatják folyamatosan. Eközben fel sem merül (egyélethitben hogy is merülne fel?!) hogy a vélt 
kudarcok, beteljesületlen kívánságok oka(i) -többek között- az egyén, előző életekből hozott tatozásai és 
jóvátételi kötelezettségei. Érdemtelenül, vagy törlesztetlen adósságok esetén a legerősebb és legelszántabb 
vágy is kevés! Aminek helye s ideje van, jelen- és előző érdemek alapján mind megadatik!!! és nem a 
„szerencsés” „véletlen” folytán. 
602 Minden olyan lél, Aki jelen megnyilvánulásában abba a ‟szabad‟ kategóriába tartozik, amely lehetőséget 
ad a természeti törvényeken túli (értsd: elemi részek-, egyszerű létformák-, növények lényegalkotói) és az 
ösztönvilágot meghaladó (értsd: állatok lényegalkotói) szabadságfokkal élni, Annak a lelki világból hozott 
elsődleges vágya az Uralom, Uralni, Uralkodni -mint Isten- Mivel ez folyamatos ütközésekkel jár, 
mindenféle ellenállásokba ütközik, ezért az ilyen lél miután emberi létformába „fejlődött” mindig az 
„ember-azonosságtudat” áldozata, ami (jelen esetben az emberi test, mint burok) tovább fokozza az uralási 
késztetettséget. Ősi eszmény, hogy az ember mindenek ura lehessen. Győzze le a természetet, minden 
ellenségét, betegségeket, stb. és majd akkor lesz boldog, ha minden vágya teljesül. Ez egy korlátolt 
eszmény. Tudás híján való. Nincs tisztában a lél kilétével, hova-tartozásával s a Földi élet miértjével. Mert a 
lél burok nélkül teljesen lelki s mint ilyen a lelki világba való(si) itt pedig azért van, mert nem fogadta el a 
Legfelsőbb őszinte, alázatos szolgálatát. Így most szolgálja testét, önös vágyait, tévképzeteit, 
ragaszkodásait. Így viszonyul a felszabadulási lehetőséghez, ami csak az embernek rendelt.      
603 Aki teste elhagyásáig csak emberi vágyainak teljesülésén fáradozik, kerülve minden lelki törekvést, az 
újabb életében -(minden ellenkező híresztelés ellenére, ha ugyan emberként születik meg!?- a most és 
korábbi életekben megszerzett kötődések és kötelékek áldozataként, vaskosabb- hátrányosabb burokba 
kerül.  
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…‟nem vágyni‟ csak nagyon tudatosan, értelmes eszmény alapján eltökélten, egyhegyűen a nemes 
célt -a megtisztulást- szem előtt tartva lehetséges… 
… Azt is mondják: „Ha nincs ott a szíved, mindig találsz kifogást, ha ott van mindig lesz 
megoldás”. De akinek ott van a szíve az azt is tudja, hogy semmi nem az övé! Legegyszerűbben 
családjáé, közösségéé. Áttételesen nemzetéé. Patetikusan, az emberiségé. Azután tényleg fenn-
költen; Istené. Végsőfokon minden a MINDEN-é. Így ha semmi nem az enyém, miként is 
gondolnám azt tulajdonolni?604... 
… A „sértett” lél azért van hátrányos helyzetben, mert burka nem érti megpróbáltatásainak, siker-
telenségeinek okát. Olyan képzeteket fogalmaz meg, olyan eszményeket tűz maga elé, olyanokért 
küzd, ami nem esik egybe előző életei érdemeivel. Nem csak azonosságtudata hamis, de érték-
rendje, vágyai, törekvései, céljai s mindezekhez hamis eszmék, hamis társak- és barátok közege ad 
számára megerősítést, csak hibásat. Az aki túllép, legalább az egyéni vágyakon, örömmel és 
eredményvágytól függetlenül végzi kötelességét (fiatalon tanul, családosként dolgozik és viseli 
szeretettel a család gondját, visszavonultként tényleg visszavonul, lemondottként pedig csak de-
rűsen elfogadja azt ami jő – dicsőség-gyalázat, egészség-betegség, van-nincs, élet, vagy halál) 
egyensúlyba kerül, nem kísérti az irígység és nem válogat a körülmények között. Ott-azt-úgy teszi, 
amit lehet. Őszinte elégedettséggel fogadja el azt, ami jut. Persze mindez nem érkezik születéskor. 
Nem adatik csak úgy. A választóvonalakon (~tizennégy, ~harminchárom, ~ötvenedik életév) nem 
mindegy, hogy a sokság útját, vagy a kevesekét választja az utazó605. Azt látjuk, hogy a sokság a 
vesztébe rohan. Nem, nem hal ki az emberiség, még sokáig él megpróbáltatásaival606, mert hajtja a 
vágy s nem enged(i). 
(150.) 
B.T. 150. „…bármit tegyen607 áldozat az szín önzetlen cselekvés - szerves rész ő a MINDEN-ben  

                                                             
604 Az elengedési képesség első lépcsőfoka tisztázni mindenkinek önmagával(ban) azt, hogy Ki Ő és Mi az 
Övé? Akiben -akár csak- munkahipotézisként felmerül, hogy „Ez is elmúlik egyszer!” - akkor 
megmosolyogja korábbi ragaszkodásait azokért a dolgokért, státuszokért, helyzetekért amelyekkel mikor 
azonosult elengedhetetlennek képzelte. Aki minden ‟volt‟-on, idejét múlt-on túl tud lépni, az képes csak 
elengedésre. Legkártékonyabb a lelki fejlődés szempontjából a saját elképzelések kivetítése másokra, pl. 
utódokra, akiknek meg KELL valósítani azt, ami az egyénnek nem sikerült. Ilyenkor nem csak saját 
kötődéseit tartósítja, fokozza az ember, de indokolatlan kötelékekbe kever másokat is.    
605 Úgy tűnhet, hogy a lelki élet egy merő mogorva lemondás, megalázkodás, örömtelen önszabályozás, 
köteles rabszolgaság. Aki nem érett rá annak az! De mikor valaki olyan helyzettel találja magát szembe 
amire megérett, akkor magától jön az örömérzet lemondástól, alázattól, önszabályozástól, kötelesség-
teljesítéstől, szolgálattól. Tudatosan választja a lelki törekvő és érzései folyamatosan megerősítik, hogy saját 
útján jár. Ész mellé odaáll a szív és együtt segítik az egyént. Öröm lesz a megszabadulás a káros 
szenvedélyektől. Gyógyulás lesz a szerencsejáték elengedése, kedvezőtlenségek elhagyása. Fellélegzés az 
örökös hódítás- és nyerés/győzelem kényszerének megszűnése. Mikor az értelem kevés, az érzelem 
bizonytalan, akkor elengedhetetlenek a Tanító(k), Tanítás(ok), az értelmes példabeszédek, a jó-példák. Jó 
társaság híján törekvő nagyon egyedül érzi magát, de értelme bíztatja; Lehet máshogy! Van másként is! – 
hisz az emberi történet megőrizte a ‟jó‟-kat (is). Mivel a sokság tévúton halad, be kell látni, az igaz lelki út, 
a magányosok útja. Nem a magányos emberekből lesznek helyükön lévő lelki törekvők, hanem a saját 
útjára lépő fogja kerülni a másokét. A két első életszakasz a társas lété. A harmadik az elengedés 
tanulásának iskolája. Kevesen járnak oda. A negyedik-, lemondott életszakasz, a majdhogynem érintetlen 
öreg számára oly mindegy hol s hogyan. Ő elmében, már mindig az Úrral van. Pedig Isten mindenki 
szívében ott van, minden életkorban, nem kell félni a magánytól, az Ő társaságánál nincs magasztosabb.     
606 Mindennemű világvége-fenyegetés/jövendölés ostobaság. A jelen kor manipulátorai az emberi 
gyengeségekre -mint félelem, testtudat, élvezetvágy, stb.- alapozva teszik magukat anyagilag sikeressé s 
következő életükben nem értik miért jutottak azon pokoli körülmények közé, melyeket előbb vizionáltak? 
A tisztaszívüek, haramóniában léve a természettel, Isteni csodaként tekintenek cunamira, vulkánkitörésre, 
földrengésekre, hisz azok is a természet részei és érző ember tudja a mértéket, hogy hol a veszély határa. A 
túlépített és túlnépesedett vidékek nem csak károsak, nem csak egészségtelenek, de veszélyesek.  
607 Bármit is tegyen az olyan személy, aki(t) 1. eredményvágy nem hajt 2. menedéket nem keres 3. elégedett 
mindennel 4. örökkön serénykedik 5. nem vágy semmire 6. birtoktudat menten él 7. bűntelen de nem 
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ez a tiszta bölcsesség…” – mármint B.T.146. „…kit eredményvágy nem hajt…” továbbá  B.T.147. 
„menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz már 
semmit sem” – valamint B.T.148. „ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől 
sem szennyeződik bűntelen de nem henyél” – ugyanakkor B.T.149. „ilyen személy nem lesz irigy 
beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő…” 
… Tudjuk, hogy a MINDEN minden, s Tőle semmi nem független, így része a galádság is, a 
kicsapongás, a méltatlanság608, de azok a ‟nemjó‟ vagy a ‟szeszély‟ kötelékétől vannak s lelki 
törekvő a ‟jó‟ keresője, mikor megtalálja, követője609. Míg nem tudja mi az addig keresi, de 
kötelességeit akkor sem mulasztja el610. Úgy tartják, hogy amíg valaminek nem tudunk 
helytelenségéről, nem esik olyan súllyal a latban (~ nem nyom annyit), nem érvényesíti olyan 
mértékben befolyását, mint a tudott rend/szabály kerülése, vagy megszegése611… 

                                                                                                                                                                                              
henyél 8. nem irigy 9. beéri azzal mi jő 10. jóban rosszban egyensúlyban 11. kettősségtől mentes – az 
szerves része a MINDEN-nek. Minden és mindenki része a MINDEN-nek, hisz minden Őbenne van, de 
más a puszta lét(ezés) és más az Isten-tudatos, önfegyelmes, szabályozott életvitel. Olyan értelemben 
‟szerves‟ hogy egymásra találnak a MINDEN-tudattal (egyfajta lelki -újra-születés), abban fejlődik, 
időnként „betegeskedik” bizonytalankodik, de lelkiekben gyarapszik, eléri azt a fejlettségi szintet, amikor a 
világi kapcsolódásai hanyatlani kezdenek (testi/anyagi szempontól -meg-öregszik) majd helyre áll valódi 
Én-tudata s „meghal” test-tudata. Mire az ilyen személy lényegi lénye elhagyja anyagi testét, addigra 
kialakul benne; hogy a Legfelsőbb Bizalmas benső szférájába jusson, vagy itt-, talán más -megnyilvánult- 
szférában folytatja az Úr szolgálatát. Lehet akár Felsőbb Irányító lényegalkotója, vágya-, szolgálatkészsége 
és Isten jóváhagyása szerint. 
608 Az un. „JóIsten” „csak” „fél”Isten, hisz nem Teljes, híján van a ‟jó‟ ellentétének, sőt még ‟szeszély‟-
esnek sem gondolják, csak örökkön „jó”-kodik. Hogyan lehetne Ő MINDEN? Természetesen vannak 
FélIsten szolgálói Akik inkább a ‟jó‟ hordozói, de vannak bőven ‟nemjó‟ és ‟szeszély‟ szerint igazgatók. A 
legnagyobb hatáskörrel és hatalommal rendelkező Felsőbbségek a Legfelsőbbhöz hasonlatosan 
mindhárom kötelék hordozói, de ellentétben az Úrral, nem állnak azok felett, érintettek.  
Vegyük pl. Földünk egyik nagyhatású Istenségét, Maya Istennőt. (‟ma‟ jelentése; nem - ‟ya‟ jelentése; ez. 
Nem Ez, azaz látszat, illúzió, nem az aminek látjuk, -gondoljuk. Megtévesztettség.) Mikor Maya befolyása 
szerint valami nagyon boldogító, az valójában nem az. De amikor valami nagyon tragikus, valójában az 
sem az! Tehát Maya nem egyoldalúan kápráztat, ‟jó‟ s ‟nemjó‟ egyszerre. Ő is az ‟azisnemis‟ „fegyverével” 
él, azt használja munkálkodása során. 
609 Az a lelki kereső, majd -törekvő, aki eszménye(i) központját korlátozottan, hiányosan fogadja el, az nem 
a MINDEN-re gondol.  
610 A ‟kötelesség‟ örökön visszatérő citátum, már-már önmagáért valónak tűnő ismétlés, de nem az. 
Mindennek és mindenkinek meg van a maga dolga, szerepe a REND-ben, ami akkor is az, ha erkölcsileg 
elítélhető, látszólag értelmetlen, netán galád történések fordulnak elő. Rég nincs már Arany-kor, nincs itt a 
„kánaán” „édenkert” sem „paradicsom”. A jelen kornak legfőbb eleme a hanyatlást, a szellemi és erkölcsi 
degradációt híven szolgáló embertípus és magatartásforma. Az örök kötelességek követése is romokban 
hever. Valódi tudás, tanulás és tanítás nélkül nem is fog elterjedni, de a jószándékú kereső (aki nem 
démonikus egyedekkel kokettál) rátalál, ha őszinte. A lél bármíly tehetetlennek is tűnik anyagi burkába 
bugyolálva, örökkön feszít, kéri a tiszta teret, hogy kibontakozhasson s aki engedi, annak segít. A segítség 
akkor jön meg legbiztosabban, ha a kereső türelemmel éli sorsát, nem bonyolódik helytelenségekbe és 
„pontosan szépen, ahogy a csillag…” végzi dolgait. „…Találkoztam s bevert sárral: Nem pöröltem, - 
Félreálltam, letöröltem. Hiszen az útfélen itt-ott Egy kis virág nekem nyitott: Azt leszedve, Megvolt szívem 
minden kedve…” – csak a rohanást hagyni el, akkor megjönnek az örömöt és erőt adó sugallatok. 
611 A bármíly felnőtt is sokban gyermek. Bensője érzi, hogy valami tudásnak, ismeretnek, magyarázatnak 
híja van, de NEM, inkább nem is akarja tudni. Rossz is, mikor ráébredünk, hogy amit addig jónak, 
elfogadhatónak, megengedhetőnek tudtunk, arról kiderül, hogy nem az. Nehéz vele együtt élni a régi 
szerint.  
Változtatni kétféle képpen lehet; 1. kilépni a megszokottból; más hely, más körülmények, más társaság 2. 
maradva helyben, de belül változtatni. A kifelé változtatás mindig kockázatos, a befelé annak kérdése, hogy 
a nekünk való szerint járunk-e el? Mindegyikhez kell a szükséges és elégséges tudás. Vakon bármibe fogni 
több mint meggondolatlanság. A MINDEN-tudat ahogy a vak követéstől eltanácsol (mert a gondolat 
szabad!) a tudatlan léttől és -próbálkozásoktól is óva int.  
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… Az emberiség legtöbb baja abból származik, hogy nincs tudomása a „REND”-ről. Hamis 
képzetek mentén állít fel társadalmi berendezkedést, épít világ”rendet” alkot sajátos etika 
filozófiá(ka)t. Legtöbbször kihagyja az Abszolút Igazságot612… 
… A MINDEN-tudat tudatos arról (nem véli!), hogy minden lél, minden létező lényeg(alkotó) 
lénye a MINDEN -ugyan parányi, de- szerves része. Mikor pedig a lél emberi testbe ér, feladata 
és léte értelme helyének megtalálása613 s annak megfelelő szolgálat(a). 
(151) 
B.T.151. „véglegesen felszabadul ki tudatos614 MINDEN-ről - hisz a MINDEN-ben semmi sem 
független a MINDEN-től615…” 
Aki nem csak a MINDEN léterzéséről tud, de ez a tudás oly mértékben tudatosul is benne, hogy 
értelmével felfogja mindenségét, az képes úgy élni, hogy közben nem veszíti érzelmeit, de érzelmi 
megnyílvánulásokat is Ővele hoz mindíg összefüggésbe, az előtt ott a lehetőség a végleges 
felszabadulásra. Avatár Balarám sokszor- és sokhelyen említi a „felszabadulás” különböző 
fokozatait és esélyeit, azonban tudni kell, hogy a „felszabadulás” sok-értelmű kifejezés. Áttekintve 
a Bizalmas Tanítást, de nem feledve, hogy az egy párbeszéd (volt) élő személyek között, élő 
szóban, tehát még akkor sem vehető minden fordulata puszta szószerinti-séggel, ha az a 
Legfelsőbb ajkáról hangzott el616. Amikor az Úr alászáll, teljes mértékben a MINDEN617, de 
ugyanakkor ember is, amilyen testben Jas tátost tanította.  

                                                             
612 Az Abszolút Igazság Istennél van. Aki ezt kétségbe vonja, az keresse nyugodtan bárhol. De sokan 
vannak és nem csak egyének, de iskolák, amelyek egyáltalán létezését-, nem hogy megkérdőjelezik, de 
tagadják. Nem létezik! - mondják. - Nekik. - mondja a MINDEN-tudat. Mint az eredeti falfirka: „Isten 
halott. aláírás: Nietzsche” - alatta: „Nietzsche halott! aláírás: Isten” - mint ha az utóbbinak több igazság-
tartalma volna. 
A lél-ek, mindenek külön-külön önálló lényegalkotói -a MINDEN-tudat szerint- Isten parányi, szerves 
részei, Vele minőségileg mindenben megegyezők. Így hát az Abszolút Igazságnak is minőségi birtokosa 
minden lél, de elnyomott helyzete miatt a ‟gazda‟ s annak követett közege szellemi tévelygései, elmebeli 
spekulációi igazgatják. Különösen igaz ez, ha egyén nem a helyén van. Márpedig mint ha ma senki nem a 
helyén volna. Lásd 611 gondolatiságát: „Amiről nem tudok, az nincs!” - továbbá – „Tudok róla, de nem 
hiszem el!”  vagy „Tudok róla, de nem akarok róla tudni!” – önáltató gyermeki magatartás, önvédelmi 
reflex. Nincs mit tenni ellene. Akiben nem ébred fel a változtatás iránti igény, vágy a valódi igazságra, az 
menthetetlen. Afölött Maya Istennő ropja győzelmi táncát. 
613 Az általános ember mikor bármivel elégedetlenkedik, akkor a körülményeket kárhoztatja, másokat 
hibáztat. Aki elfogadja, hogy vannak elrendezések, az be kell lássa, hogy nem véletlen senki hova születése. 
Nem véletlen a Föld-rész, nem a náció, vagy ország, oka van a családnak, vagy az árvaságnak, férfi-, vagy 
női létnek és így tovább. Ha a lél-nek nem volt jó Isten környezete, akkor a még a lél-ről is tudatlan ember 
hogy ne kívánna mindig mást, mint ami van. Nem csak a lelki érdeklődésűek keresnek, az anyagi 
mentalitásúak is örökkön keresik vélt boldogságukat, vagy az azt megszemélyesítő, -hordozó személyeket, 
tárgyakat, helyzeteket. Nem veszik észre, hogy nem lényegi lényük érdekét követik, hanem téves 
önazonosságtudatú képzetük kivetítődését. Amíg nem kerül a figyelem középpontjába a lél, mint egykor 
került a Nap helyére, Nap-rendszerünk közepére (a Föld-központú szemlélet helyett) addig a hely, helyzet, 
feladat keresése is tévutakon történik. Mikor a Nap méltó és valós helyére került az emberek képzetében, 
tovább lehetett lépni a nagyobb igazságok felé is.    
614 A ‟tudatosság‟ nem puszta ismeret valamiről, nem a ‟valamiről‟ való tudás (értsd: információ birtoklása) 
hanem annak megértése, értő követése és szellemiségének megvalósítása a mindennapi életben.  
615 Ha bármit is függetlenítenénk a MINDEN-től, akkor az Ő „MINDEN”-ségét és Mindáthatóságát 
zárnánk ki. Aki így gondolja, tegye s próbáljon meg helyére valós realitást helyezni… 
616 Nem tudjuk milyen nyelven folyt Úr Balarám és Jas párbeszéde. Lehet, hogy nem is szavak útján történt 
az „eszmecsere”. Legtöbb „szent-szöveg” elhangzását-, vagy sugalmazását követően -akár évszázadokkal- 
szájhagyományozás után került lejegyzésre, majd újabb és újabb fordításokkal ferdítésre. (lám e két utóbbi 
szó-tő is csak egy betűvel tér el s mindjárt akár ellentétébe fordultnak is tekinthetjük)  
Sokan kevésre tartják őseink „intelligenciáját” tudatlanoknak, barbároknak, pogányoknak állítják be 
eleinket, pedig Ők mindennel bírtak amiben részük- s amivel dolguk volt. A modern ember nem érti 
miben van része s mi a dolga. 
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Így minden „szabadulási” megközelítés árnyalt618… 
… nem szabad elfeledni a „szabad akarat” főszabályt! Aki nem tud a MINDEN-ről, vagy aki tud, 
de nem tudatosult benne, Ő puszta információ számára, vagy aki harmóniában áll Vele, de nem 
kíván „megtérni”619 itt, vagy másutt kíván még szolgálni, vagy van tenni valója. Sok Nagy Szent (a 
szó összes nemes értelmében!) nem azért tevékenykedett/tevékenykedik itt, mert nem 
szabadulhatott volna fel, hanem azért, mert ezt választotta… 
… aki mindig a MINDEN-re gondol, azzal test-elhagyásakor is előfordulhat, hogy Vele búcsúzik 
e porhüvelytől s ha így tesz, végleg felszabadul620. 
(152.) 
… A MINDEN-tudat tisztában van azzal, hogy Ki az Úr. Tiszteli, de nem imádja a Felsőbbsége-
ket. Nekik szóló áldozatokról sem beszél621. Tudott, hogy általános a kijárás intézménye a lelki 
életben is, de nem a MINDEN-tudatban622… 
… Nincs viszonossági igény! Mindezt pedig úgy teszi a kötelességteljesítő MINDEN-tudatú, 
hogy senki észre ne vegye, nem magamutogatásból!... 
… Az Úr pedig mosolyog. „-Bármit megadhatnék, de hát ott vannak elrendezéseim623, melyeknek 
ha megfeleltek, mindenben részetek lesz, ami sorsotok, amit érdemeltek.” - gondolja… 
… Egykor a tűzáldozatok voltak szinte minden „istenes” szertartás elengedhetetlen elemei. Végig 
sem gondolva, hogy amint tűz alakjában felszabadítják az éghető anyagokba zárt Nap-energiát, 
Nap-rendszerünkben meghatározó erejű NapIsten energiáját bocsájtják vissza forrásához. Nem 
volt ez egyéb, mint a nemegyszer megítélt, egyfajta Nap-imádat. A MINDEN részét képező Nap-
nak bemutatott áldozat, tudva / tudatlanul is a Legfelsőbbhöz ért s az Úr örült az ön-át-adásnak. 
(153.) 
… A MINDEN-tudat … a hely-idő-körülmény „szent-háromság”-ra való ügyelést ajánlja. Van 
amikor a hallgatásnak van az ideje, de van hogy nem-szólás a nagyobb baj… 

                                                                                                                                                                                              
617 A Legfelsőbb hiába száll alá avatárként pl. emberi testben, attól Ő az is és nem is. Teljes értékű ember 
(ha ember alakot ölt) és a MINDEN, Aki kedvtelése szerint jár el. Ugyan ki korlátozhatná? 
618 E teremtettségben semmi nem csak fekete, vagy csak fehér. Minden feketében ott a fehér világosság-
csírája és a fehérben is a sötétség. Miként a tökéletes jin-jang ábrázolás, ami valójában két egymásba 
forduló „félgömb” síkbeli megjelenítése, ami helyesen-, pozitívan mindig jobbra (óramutató járásával 
megegyezően) forgat és mindegyik magában hordozza ellentettje nyomát. ‟Ellentett‟ de nem ellenség. A 
kettőségek világában hat egymásra, egymásba olvad, de sosem egyesül. Míg kettősség fennáll, mindig 
megmarad -ha együtt is- de külön. Ezért is bíztat a MINDEN tudat jóban-rosszba, derűben-borúban … 
egyensúlyozottságra. Tudva s belátva, hogy nincs tiszta ‟jó‟ de teljes ‟nemjó‟ sem, mert a mozgás, a 
váltakozás, az örökös változás ‟szeszély‟-e a megnyilvánulás fennállásáig kering önmagában. 
619 Az itteni „megtérés”-t értsd: törekvés vissza Istenhez, az Ő Legbensőbb Benső Bizalmas szférájába.  
620 B.T. 280. „…bárki aki képes arra hogy végpercén Rám gondol - annak helye bizton Nálam nem kell 
kezdjen új sorsot 281. testelhagyás pillanatán kinek ki jár eszében - Őhozzá jut abban újul az vezérlő 
eszménye 282. ezért mondom Reám gondolj kötelesség tevőként - bármit tegyél Nekem áldozd önzetlen 
légy örökké 283. csak így lehetsz sorskovácsod ha rendíthetetlen vagy - kitartóan szabályozott életvitel 
felém hajt 284. gondolj úgy Rám mint EGY MINDEN aki azisnemis lény - mindentudó ősi lelki Nap 
formájú mindenség 285. ember aki végső percben mindenét Rám hangolja - nem kerülhet másik helyre 
mint örök hajlékomra…” 
621 A MINDEN-tudat nem bíztat semmínemű szertartásos elmerengésre. Az a csapongó elme kiszámít-
hatatlanul teremtő közege. Olyan képzeteket alkot, amivel a gyanútlan gyakornok azonosul, miközben nem 
tudni, hogy ál az vagy valóság. Ami biztosan a valóság, az ki-ki igaz léte, rendelt helyzetében, kötelezett-
ségeivel - mi nem is kevés. Nem kell bűbájosságokkal tetézni. 
622 A MINDEN-tudatnak is a ‟szeretet‟ legfőbb igazgatója, a valódi, a szentimentális édelgésektől mentes 
elvárásnélküliség, az örökös adás önzetlenül és részrehajlás nélkül. Mindez nem külön-külön, hanem egy 
helyt, egy időben, együtt. 
623 Az Úr elrendezései nem az Ő örökös Személyes gondoskodása, hanem minden teremtettségben a 
megalkotott REND, ami áthághatatlan. Ember kifürkészheti a természeti törvényeket (melyek az Isteni 
elrendezések) de azokat megmásítani nem képes. Bármi „természetfeletti”-nek tűnőt csak korlátozott 
értelme sorol oda, hisz a Legfőbb Tervező munkája hibátlan!   
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… mára általánossá lett, hogy „Amiről nem beszélünk az nincs!” - s így nagyon sok kedvezőtlen 
körülmény kerül elleplezésre, nem csak mások előtt, de nemegyszer önmagunkban, önmagunkkal 
szemben is. Ezekről a hallgatás nem ‟jó‟! Természetesen a MINDEN-tudat nem az oktalan 
hallgatásra sarkall, nem a bajok és nehézségek eltitkolása a cél, de a feleslegességet a józan ember 
megérzi… 
… az Úr eredendően derűs. Akik a komor, ráncoshomlokú Istennel barátkoznak, azok nem látját 
az Ő Teljességét624… 
(154.) 
… amikor egy étel már a tervezési stádiumában lelki célzatú625, Istennek történő felajánlás a 
motiváció, olyankor a menüválasztás, az alapanyagok beszerzése, előkészítése, maga a főzési 
„ceremónia” tisztán, figyelmesen, odaadással kerül végrehajtásra, majd elfogyasztás előtt első az 
Úr, akkor az Ő maradéka tiszta/tisztított lelki étel. Gúnyoros testtudatúak megjegyzik, hogy az 
egész csak önámítás626, hisz Isten nem fogyasztja el az ételt627, a lelki törekvő csak megjátsza az 
ájtatost, miközben magának főz és alig várja hogy ehessen628. Számukra legyen úgy, ahogy 
gondolják, az érzékeit pl. étkezés kapcsán imígy szabályozónak nem válik kárára igyekezete… 
…részlet Deepak Chopra: „Tökéletes testsúly” - című munkájából. „…A radioaktív izotópok 
matematikai számítógépes feldolgozásával minden kétséget kizáróan kimutatható, hogy jelen 
pillanatban, fizikai testünkben egymillió olyan atom található, amelyek egykoron Jézus, Buddha, 
Dzsingisz Kán, Leonardo da Vinci vagy Michelangelo testében voltak629. Csak a legutóbbi három 
hét során egy kvadrillió … olyan atom áramlott át a testünkön, amely már a bolygónk minden 
egyes élőlényének testét megjárta …” - ... A MINDEN-tudat nem követ légzőgyakorlati 
szertartást. 
(155.) 
… A MINDEN-tudat is tisztában van vele, hogy közösség építése, működtetése tárgyi eszközök 

                                                             
624 A ‟teljesség‟ nagyjából a MINDEN és a lél-ek örök alaptulajdonságával jellemezhető: örök + teljes 
tudású + boldog. Az ilyen teljességben hiába van ott a „komorság” is, meghatározója a három jellemző 
együttes örömtelisége. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Aki tudatos örök-létüségéről, ugyan miért volna 
bánatos.   
625 Nem kell messze menni „lelki-típusú” főzés dolgában. Azok a Nagyanyáink, Anyáink, Akik még -ha 
csak nyomokban is, de- őrizték/őrzik a hagyományt, ünnepi főzés előtt kitakarítja a konyhát, tiszta kötényt 
vesznek, „illetékteleneket” kiebrudalják a főzés környezetéből és különös figyelemmel ügyelnek a 
hagyománykövetésre. Nem kísérleteznek, nem újítanak, ahogy tanulták az idősebbektől, ahogy tovább 
hagyományozódott a „szertartás”. Azután keresztény körben (ami Magyarországon azért a meghatározó 
kultúrkör) nem csak meghívják Úr Jézust, de áldást is kérnek az ételre. Mi más ez, ha nem ételfelajánlás. 
Az általános „konyhaművészetben” -ahol egyáltalán főznek- ez ismeretlen. Rohanó világban az étkezés és 
az ételkészítés is gyors, Isten pedig még gondolatilag sem merül fel.   
626 Akik önámításnak-, Keleti babonának tartják az ételfelajánlást, azok „kövezzék” meg mindazokat, akik 
‟asztali áldás‟ nélkül nem nyúlnak az ételhez. 
627 „Isten nem fogyasztja el az ételt?” – hát akkor mi történik az Általa elrendezett természeti folyamatok 
során, beleértve az anyagcserét is? És hogy ne volna jelen minden főzéskor, minden étkezéskor Az, Aki 
mindennek része(se)? 
628 Aki ugyan hosszú ideig „magának” főz, de közben eszményei, gondolatai ‟Istenesek‟ az el fog jutni oda, 
amikor minden cselekedetét átitatja lelki elkötelezettsége és lassan, szinte észrevétlenül tiszta „konyhát” 
fog vezetni. 
629 A „hatás-ellenhatás” vagy „karma” törvény elve alapján semmi nem múlik el nyomtalanul. Aki/ami 
mással kapcsolatba kerül, az attól (is) „szennyeződik”. A három kötelék (jó-szeszély-nemjó) mindent átsző 
s adott dolog jellege szerint a meghatározóbb hat, magán viselve a kevésbé érvényre jutókat is. A 
belélegzés-kilélegzés folyamatos „anyag”- és információcsere. Nem mindegy ‟milyen levegőt szív‟ az 
ember! A durva megnyilvánulások (fizikai halmazállapotok) elválaszthatatlanok a finomaktól (lelki 
üzenetek). Adott környezetben mindenki ugyanazt a levegőt szívja be s hogy azt miként „dolgozza” fel, 
mit „szűr” ki belőle, az az egyénen múlik. Sajátos érzékszervi tulajdonság, hogy leggyorsabban a szaglás 
igazodik a körülményekhez, leghamarabb a szagokhoz idomulnak az érzékek s fogadják azt észrevétlenül 
„megszokással”. 
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 iránti igénnyel, kiadásokkal is jár630… 
… Szép dolog a megbánás. Az őszinte különösen. Mindenki megbocsáthat, de az elrendezések 
Nagy Rendje részrehajlás-, megkülönböztetés nélküli. (valódi ‟szeretet‟ 3. fordulata) A Legfelsőbb 
azért nem gyakorol „megbocsátást” mert Őt nem éri semmi visszhatása. Mit Neki bárki 
tévelygése. Az is a „színház” része. Mivel Önmagában Teljes, senki és semmi nem tudja 
kikezdeni, megsérteni, megbántani. Ő nem csak a kötőerők, de a karma felett is áll. Nem Ő a 
Haragvó-, vagy a Bosszúálló Isten. A Felsőbb Irányítók felbosszanthatóak, megsérthetőek, azok 
kiengesztelhetőek is, még meg is lehet Őket vesztegetni, de nem mindent Ők mozgatnak. Az 
Isteni elrendezéseknek Ők is alávetettjei… 
… Ha tisztelettudó és kellően komoly, a MINDEN-tudat nem ellenzi a szabad gondolatot631… 
… Attól lesz hiteles, képmutatást kerülő minden cselekvés, ha egyensúly van áldozó és áldozat 
között. A Legfelsőbb senkitől nem vár erőn felülit, még csak szenvedést sem kíván … harmónia 
legyen, az szép632. 
(156.) 
… Amikor Úr Balarám a különböző áldozati formákat, gyakorlatokat sorolja, akkor azt jelzi, hogy 
sokféle folyamat keres. Sőt aki keres, az talál is. Kérdés, hogy mit? Az biztos, hogy senki nem 
érdemtelenül sodródik össze azzal az iskolával, tanítással amivel épp találkozik633. Ha az a sorsa, 
akkor jó helyen van (csak így aposztrofok nélküli „jó” hisz messze nem biztos, hogy az az 
Abszolút ‟jó‟!) Úgy jó, ahogy kiérdemli. Az elrendezések összehozzák „valamivel” amin a kereső 
embernek érdemes elgondolkodni. Dolga van vele. Lehet csak annyi, hogy elutasítsa634…           
… A ma embere nem érti, hogy a Nap mindig fölkel. Neki nincs ünnep -miközben minden  

                                                             
630 A MINDEN-tudat nem azért kerüli a közösségépítést, vagy a szervezetszerűséget, mert az kiadásokkal, 
vagy gondokkal jár, hanem azért mert őszinte és alázatos lelki törekvőnek nincs rá szüksége. A hit mindig 
két személyre tartozik: Istenre és a hívőre. Mikor ez a bizalmas viszony megvallásra kerül, azaz vallássá, 
vallásosságá duzzad, akkor már a közösségi téren folyik és küszködéssé válik. Ma a nézeteltérések korában 
sosincs egyetértés, a látszat béke mögött elhallgatások bújnak meg és őszintétlenség. Az alkalmazkodó, 
vagy a kijáró mosoly sem őszinte. A derűs ember mosolya az együgyűek mosolya, olyanoké akiknek egy 
ügye van; az Úr. Mivel Ő végtelen, nem kell más társaság.  
A közösségi lét -különösen a két első életszakaszban- elkerülhetetlen, de ugyancsak nehezen mellőzhető a 
‟visszavonult‟ időkben is. Ha nem a lelki törekvő keresi a társaságot, hát őt környékezik jó- és rosszakarók 
egyaránt. Figyelmesnek kell lenni minden életkorban és élethelyzetben. Ne ragadjanak ránk hamis-, 
illuzórikus eszmények. Közösségekben sokan bemenekülnek, menedéket keresnek, mert egyedül 
elveszettnek érzik magukat, pedig ha mindenki, minden életszakaszban összes kötelességét és adódó 
kötelezettségét végzi, nem kell aggódni képzelt fölöslegesség miatt. Senki nem ok nélkül kerül egyik 
élethelyzetbe sem. Mindenütt és mindenben meg lehet találni a fejlődés lehetőségét, az önzetlen adás 
gyakorlását, de csak számítás és részrehajlás nélkül. 
631 A gondolat szabadsága is az Istentől kapott szabad akarat része. A MINDEN-tudat nem kíván ‟vak‟- 
gondolkodás nélküli követést! BBB. „Balarám” -részlet- „…Az ember, tudás nélkül báb, az anyagi 
késztetések, a természeti törvények útvesztőiben. A tudás egy ideig; hit. A hamis tudás; tévhit. A 
tapasztalás; a hit megszilárdítása. A hit; remény. Bizakodás abban, hogy akár úgy is lehet. A tudás próbája; 
a tapasztalás. Igaz tudásról, csak tiszta tapasztalással lehet bizonyosságot szerezni. Tiszta tapasztalás, csak 
tiszta érzékekkel, szennyezettség nélküli értelemmel lehetséges…” – tehát az értelem művelése 
elengedhetetlen. 
632 A „szép” nem puszta esztétikai kérdés. Szép az ami harmónikus. Egységes egészet alkot, úgy van 
egyensúlyban önmagával és környezetével. Legyen valami bármíly‟ tetszetős, ha nincs benne belső Rend, 
akkor a látszat része, olyan mint ha az volna. „ma-ya” = „nem ez” nem az aminek látszik, különösen 
aminak hamis ember(ek) láttatni akarja(ák), vagy megkülönböztetőképesség hiányában szenvedő egyén 
látni szeretné, látni akarja. 
633 Miként „véletlen” úgy „szerencse” sem létezik, csak nem látjuk, nem értjük a történések okait, beérjük 
az okozat észlelésével, amit véletlennek, vagy szerencsé(s)nek tekintünk. 
634 Elutasítás esetén sem szabad értékelés nélkül tovább lépni. Érdemes átgondolni; - Vajon miért hozott 
össze a sors azzal, amit most elutasítok? Valami oka van? – a vélhetően helyes válasz megtalálásában sokat 
segíthet a ‟jó‟ társaság! Olyan személyek, akik valódi szeretettel fordulnak felénk: elvárás nélkül – őszinte 
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pillanata a MINDEN-imádatról szól!635- nincs szünnap, sem szabadság, Számára mindegy derű, 
vagy ború. Teszi dolgát szakadatlan, nem cicomákkal, nem kérkedéssel, csak annak tisztes rendje 
szerint és „Csak könnyedén”636 - ahogy a buddhista mondja. Miként is lehetne a „csak 
könnyedén”-t összemosni a feszes rendtartásokkal? Hogyan értené meg Istenest az „Istentelen” 
(aki ugye nem létezik, csak az ilyen ember valódi tudás híján van!) Ilyen korban az áldozati 
szertartások „csupán” lényegüket veszítették el. A formák megvannak, de a tartalmak 
kaotikusak… 
(157.) 
… A MINDEN-tudat eleve kerül minden manipulatív gyakorlatot, hisz a tudatosan élő s cselekvő 
ember számára szükségtelen bármíly‟ számító-, eredmény-orientált-, különösen viszonosság alapú 
mentalitás637. Nem könnyű megítélni, hogy mikor tekinthető egy tett az előbbieknek638? A fontos 
a célzat minősége… 
… Lelki törekvő … Számára a célzat a felszabadulás és tudja, hogy annak első lépése a testi 
késztetésekkel szembeni kritikus életvezetés639. Tanulás, tanulmányozás, érdeklődés a ‟mi-mivel 
jár‟ tárgykörben. Akinek az áldozatvállalásai, vagy áldozat-bemutatásai világi indittatásúak, az 
abban fog eredményeket elérni. Aki szakrálissá teszi áldozásait, az azon a területen fejlődik. 
B.T.158. „…mind ki őszintén áldozik bizton tisztuláshoz jut…” - szól Avatár Balarám, nem téve 

                                                                                                                                                                                              
adási szándékkal – részrehajlás nélkül. Nem számítóak, nem önérdekűek, igaz barátok, akik nem 
megváltoztatni akarnak „csak” segíteni a változásban, megértésünk, belátásunk szerint.    
635 Aki mindent a MINDEN-ben lát s mindenben Őt látja, az soha nincs egyedül, nem magányos, sosem 
elhagyatott, számára minden pillanat ünnep. Neki nem kell „szent” helyekre zarándokolni, templomban, 
imahelyen ájtatoskodni, ügyelve viseletre, viselkedésre, rendtartásra – ép csak Istenre nem! 
636 A könnyedén, erőlködés-, erőltetés nélkül végzett bármi tevékenység sosem ‟izzadságszagú‟! Persze 
ember azt tudja könnyedén végezni, ami „ő” - ami harmóniában van lelki evolúciós fejlettségével. Kezdő 
gyakornok legtöbbször még csak nem is érzi jól magát abban ami rendelt -de nem tudott- kötelessége, 
kötelezettsége, de békével kivárja míg megérti s ugyanaz lesz kedves számára, ami korábban teher volt. 
Miként a védőoltások, míg ki nem alakul a természetes védekezés, addig a provokatív beavatkozás 
kellemetlen, fájdalmas, majd megérve immunis lesz a külső támadásra. Védett. Érintetlen. Nem érinti meg 
az, ami korábban irritálta. Értelmével tudja, hogy a Nagy Egész része, amiben/Akiben Rend van.     
637 A tudatos lét annyit -is- tesz, hogy az egyén tudatában van valódi kilétének, tudja hogy nem egyszer 
élünk, ismeri és tudomásul veszi a visszhatás (karma) törvényét, belátja hogy nincs okozat ok nélkül, 
márpedig ami velünk történik, ami körülvesz, az mind-mind okozat, aminek megvannak az okai, csak a 
MINDEN kifürkészhetetlensége folytán kevés rá az esély, hogy minden világos legyen. Az általános 
eszmények és nevelési módszerek arra ösztönzik a felnövekvőket, hogy testi mivoltukból induljanak ki, 
annak állapotát tekintsék mértéknek, hozzá még a -tudatosság híjján- zabolátlan elme spekulációit is 
kielégítve. 
638 „számító-, eredmény-orientált-, viszonosság alapú” – mentalitás? Lássuk be, alig van ezektől mentes 
emberi tett. Még az ártatlan jócselekedetek mögött is ott sunyít a „jó tett helyébe jót várj” számítás, az 
eredmény(ek)re való törekvés pedig eszményített, köznyelvileg inkább ezt tekintik tudatos cselekvésnek. 
(előre megfontolt szándékkal elkövetett gondatlanságok!) Kérdés; ki-mikor-milyen eredményre vágyik? Az 
elterjedt és népszerű lelki folyamatok és -gyakorlatok mind viszonossági alapon törnek kegyre, kegyelemre, 
megbocsátásra, bűnbocsánatra, üdvözülésre és így tovább. Mit gondol minderről a MINDEN-tudat? 
Minden józan lelki törekvő -igyekezve az érintetlenség elérésére- mindig végezze rendelt kötelezettségeit.  
639 A lelki életre is fel kell nőni! A gyermekded gyakornokok gyermeki csodavárással hisznek az egyéletbeli, 
pontosabban az ezen élet végi üdvözülésben. Vajon csak úgy semmissé válik az eleddig elkövetett 
galádságok sokasága? Sajnos nincs ilyen „karma-levevő” lehetőség. Magukat így hírdetők mindig akadnak 
szép számmal, de nekik is csak olyan hitelességük van mint a lottóötöst önmaguknak megjövendőlő 
jósoknak. (Ja hogy ők nem kívánnak meggazdagodni? Akkor miért kérnek pénzt ingyen kapott „segíteni”-
tudásukért?) 
A valóság a fokozatosság sok-sok életen át. Aki egy helyt, egy helyzetben igaz emberként élte le életét, 
annak lényegi lénye a következőben kisebb befedettséggel foghat a tisztogatásba. Ez az egész 
„felszabadulósdi” is hasonlatos arra az esetre, mikor úgy következik be egy rég vágyott és érte mindent 
elkövető törekvés jutalma, amikor az ember lemondott róla. Elengedte, de ha érdemes hát megkapja.  
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különbséget a különböző áldozati formák között. A lényeg a lelki célzat és az őszinteség. Amint 
formális, képmutató bármilyen áldozati cselekvés, annak termése hiteltelen. Adhatnak földi címet, 
rangot, ha mögötte nincs alázat, nincs őszinte lemondás, az csak hamis látszat… 
… Az igazság működik! Sok sikeres törtetőt kap fel a nagy nyilvánosság, lesznek híresek, 
hatalomhoz-, befolyáshoz-, anyagi javakhoz- és élvezetekhez jutnak, belül mégis üresek640. 
Lényegi lényük szenved, így testi lényük sem tud harmónikussá válni. A lél nem anyagi 
természetű, semilyen anyagi siker, -eredmény Őt nem teszi boldoggá, de amint csökken gazdája 
kötődése, kötöttsége egyből felszínre tör, még ha csak nyomokban is. A körülmények 
rendezettebbé válnak, mintha magától történne… 
… A MINDEN-tudatnak nem lételeme a szigor, tudja hogy semmi nem múlik el következmény 
nélkül641. Akarva - nemakarva ‟jó‟-nak ‟szeszély‟-nek ‟nemjó‟-nak a termése azoknak megfelelő. A 
szigorúságot annyiban kell érteni, hogy amiről gyakornok megtudja kedvezőtlenségét, attól eláll. 
Örök vita tárgya a mértékletesség642… 
… nem igényel különösebb fejtegetést a ‟jó‟ kedvezősége, vagy a ‟nemjó‟ kedvezőtlensége. A 
‟szeszély‟-ről pedig belátható, hogy hol ilyen - hol olyan. A Nap -pusztító energiái ellenére- 
egyértelműen ‟jó‟. A Hold változékonysága szerint ‟szeszély‟-es. A sötétség ‟nemjó‟643. Ha azt az 
alapsajátosságot belátjuk, hogy az állatok -természetüknél fogva- nyughatatlanok644, míg a 
növények erősen nyugalomra késztetettek645, akkor nem kell nagy tudomány ahhoz, hogy 
béke(ség) eszményét zászlaján hordozó MINDEN-tudat melyiket részesíti előnyben, miközben a 
‟nemjó‟ kötelék önmagáért beszél…Legyünk szabályozottak646. 

                                                             
640 Hogy mi az igazság az anyagi/testi eredményeket hajszolók vágyteljesülésében? Az, hogy az Úr 
elrendezései minden vágyat számon tartanak, de a sokság azért akadozik a teljesülésben, mert csapongó 
elméjükkel, fegyelmezetlen magatartásukkal, egyhegyűség helyett fennálló szétszórtságukkal akadályhegyek 
garmadáját torlaszolják önmaguk elé. Ha nincs lemondás, önmegtartóztatás, önmérséklet a nemkívánatos 
dolgok körében, akkor azok eltérítik a vágyteljesüléshez vezető utat, belekeveredve a rengetegbe, 
eltévednek.  
A nézeteltérések korában a sok egymással ütköző vágy részleges-, vagy majd‟ teljes megvalósulása egymást 
gáncsolja s lesz az eredmény káosz, ami a jelen kor rendje. Itt és most -és még sokezer évig- ez az 
igazságteljesülés rendelt útja, módja. Nem talál a tudomány megoldást, míg „…el nem hagy emberképet!” s 
a valóság talajáról nem vizsgál. Sem a Legfelsőbb sem FöldAnya nem gondterhelt. A Szerető Szülő 
mosollyal nyugtázza gyermeke minden botlását.  
641 „Ki szelet vet, vihart arat!” A Bizalmas Tanítás a leglényegeket elsorolja, aki ügyel rá elkerülheti a 
hiábavalóságokat. 
642 Kinek-kinek más a mérték és más a mértékletesség. Amíg nincs igaz tudás, addig csak vitára ad alkalmat 
bármi szabályozó elv fölvetése, de a jókor érkező ‟jó‟ tanács ha mindjárt nem is talál halló fülekre, ott 
szunnyadhat törekvő elméjében míg meg nem érik az idő s gyakornok. Még azokat is segítheti az igaz 
ajánlás, akik világi utakon látják boldogulásukat. Eljönnek az ő életükben is pillanatok, amikor csendben, 
magukba fordulva felötlik a mérték mértéke.   
643 A ‟Nap‟ a férfi jelleg, a ‟Hold‟ a női, a ‟Sötétség‟ a tudatlanság. Jelen korunkban férfiak s nők egyaránt a 
sötétségben botorkálnak s keresnek újabb és újabb hamis utakat. Míg a ‟Tudás‟ fénye fel nem ragyog, addig 
mindkét nem csak tévelyeg, egymást kárhoztatva.  
644 Az állatok sorsa a nyughatatlanság, első helyen benne a félelemmel. Az állatok (az elrendezések folytán) 
ösztönösen -úgy- tudják, hogy „ők” a testük. Annak anyagcseréjére törekszenek bármi áron, azt pihentetik 
ha lehet, azt szaporítják és védik minden áron. Mivel tesz többet az emberi sokság? 
645 A növények „nyugalma” szintén elrendezettség következménye. „Ők” is anyagcserét végeznek, 
szaporodnak, ahogy tudnak védekeznek s van nemegy mely pihenni is képes (téli lelassult vegetáció). 
Azonban helyhezkötöttségük okán képesek megvalósítani az elrendezések elfogadását. Ha esik esik, ha 
fagy fagy, mikor ledöntik, letapossák, akkor sem méltatlankodik egyik sem.  
Az ősi letelepült családok nem bolyongtak elrendezetten kiérdemelt szülőhelyükről. Ott és azt élték meg, 
ami adatott. Nem vettek magukra idegen kultúrát, szokásokat, vallást. Megmaradtak eredetiségükben, míg 
a globális túlnépesedés ki nem mozdította tagjaikat a vérkeveredés folytán. Eltűntek a példák, el a nemes 
hagyományok, el lelki- és testi szabályozottság. A nyughatatlanság lett úrrá.  
646 A szabályozott lét, belépő az emberi-, a tudatos életbe, szakítás az ösztönléttel! 
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(158.) 
… Felsőbb Irányítók647. Más-más működési területük, más illetékességük s más a hatáskörük. 
Miként mindennek van lényege, úgy az elrendezéseket mozgató Felsőbbségek sem személytelen 
energiák. Hatásuk az, de Ők mind egy-egy lél, különböző formát öltve Magára… 
… Az Isten-imádat sem elvont fantáziaszülemény. Ahogy Úr Balarám mondja; imádni a 
Legfelsőbb Személyt s Mindátható-kénti energiáit, melyek mindenütt, mindenben jelen vannak… 
… A MINDEN-tudat nem a küzdők útja, inkább a balekoké, amihez méltóság kell648. Viselni a 
más-ságot. Nem mutogatni, csak tudni, hogy a norma, ma nem a MINDEN-tudat oldalán áll649. 
Aki ezt tudja s mégis ezt az utat járja, az derűvel tölti be, rendelt helyét. Nem vágyik feljebb, nem 
vágyik másra, csak sorsának alázatos elszenvedője. Örömmel szenvedő (azisnemis)650. Nem 
ficánkol, nem kapálózik, tudja nyakán a hurok. A kedvezőtlenségek köteléke, mégis oly 
méltósággal viseli Isten nyakörveként, mint szerető kutya gazdája pórázát. Aki tudja, hogy tiszte 
úgy itt, mint majdan a Legbensőbb Bizalmas Isteni szférában, a szolgálat. 
(159.) 
… Azért kerül sokszor elő az ‟elfogadás‟ kérdésköre, mert aki tisztában van a MINDEN-el, az Ő 
Mindáthatóságával, önmaga lényegi lénye; a lél Isteni-ségével, mint a MINDEN parányi szerves 

                                                             
647 A ‟Felsőbb Irányítók‟ legáltalánosabban az Isten(ek) megnevezés alá esnek. A különböző „istenes” 
tanrendszerek olyan módon írják körül „istenüket” ahogy és ahol azok a „hívek” tartanak lelki elvolúciós 
fejlettségi szintükben, aminek megfelel az adott tan/vallás/hitrendszer. Az egyéni akarás éppúgy képes 
kiváltani „tan-megnyilvánulást” mint a csoportos keresés által összeadott energia áhította „miért”(ek)? Tan 
van előbb vagy hívők? Nyílván hívőnek már kell valami „kész”(szerű) amiben hinni tud, vagy akar, de amíg 
ennek forrása megreked a Felsőb Irányítók szintjén, addig Abszolútnak nem tekinthetőek (Nincs ezzel baj, 
hisz az emberiség többsége ezredévek óta nem az Abszolútra tör! Ami bekorlátozottságot óhajt, azt pedig 
korról-korra megkapja.)  
A legtöbb tanítás inspirált / ihletett / intuitív. Az inspiráció ~ késztetés/késztetettség. Tehát valaki, 
valaki/valami által arra késztetett, hogy valamit megfogalmazzon, tovább adjon, megörökítsen, akár 
írásban rögzítsen. Mi van ha az inspiráló a csapongó elme, vagy Maya incselkedése, netán cselvetése?  
Lehet a tanítás ihletett. Valami külső, vagy belső sugallat által „megálmodott” látásmód, aminek ihletője 
lehet Felsőbb Irányító is, de lehet múzsája a feltörekvő lél is.  
Van tanítás, ami intuitív alapokon nyugszik. Ösztönös megérzésen, élményszerű felismerésen alapuló, 
sugallatszerű gondolat(sor), aminek korábbi tanult és tapasztalt viszonyrendszerek összegzésszerű 
robbanása váltja ki a „heurékát”. Igen lehetnek ilyen „források” is és mások is, de a MINDEN-tudat 
megelégszik a Legfelsőbb Forrással, aminek -ugyan csak- töredéke a Bizalmas Tanítás, de nem is kevés! 
648 A méltósággal baleknak lenni természetesen képletes, hisz attól, hogy a ‟normális‟ világ számára valaki 
„balek” attól Ő a maga útján szerencsésen, szépen halad(hat). Be kell látni a profán (hétköznapi, világi) 
betagozódás érintetlenség nélkül elszűrkít. Ember elveszíti színét, csodás isteni sokszínűségét, gazdagságát. 
Helyette elfogadottság, jellegteleneség, majd elfelejtés. Aki így éli le ezen életét, a végső (ön)”elszámolás-
kor” nagyon szomorúan távozik.    
649 A MINDEN-tudat egyidős az emberi léttel. Nem kötődik korhoz, személyhez s nem vallási hova-
tartozáshoz. Emberről (is) szól és embernek, még akkor is, ha határozottan kiáll amellett az Abszolút 
Igazság mellett, hogy lényegi lényünk nem ember! Most ilyen gúnya jutott, ezt vívta ki a lél előző -
átmeneti- gazdája. Ki hol éli emberlétét, az ottani ‟szabályok‟ igazgatják mozgásterét. De e ‟szabályok‟ 
emberfüggők és emberközpontúak, megalkotóik emberek. Hiába a sok felekezet. A védikus 
hagyományokat örző Kelettől eltérően, mindenütt szerep, egy-egy pillanatnyi áhitat, majd tovább folyik a 
normális élet. Egyik nyugati tanrendszer sem épül be követője minden pillanatába. Hiába a formaságok, ha 
újra és újra megtöri a követett mindennapi ‟norma‟. Kitüntetett napok, ünnepek, szertartások vannak s 
azok villanásai közt a sok anyagi/testi kényszer és késztetés. 
650 A felvilágosúlt lelki törekvő nem aszkétikus önsanyargató! Amit más önmegtartóztatásnak lát, az 
elkötelezett gyakornok számára a mindenkori természetes lét. Neki az a norma! Nem az általánosan 
elfogadott. Tudja, hogy eltérő, ezért kerüli az alkalmakat azok világi megnyílvánítására. Nem kell senkit 
megzavarni, különösen nem megbotránkoztatni. Mosollyal átlibbenni a lehúzó közegen, meg sem ítélve 
azt. Lenni. Kötelességet tenni. Ennyi. A varázslat belül folyik és sugárzik. Néha zavarbaejtően, de mindig 
békésen.   
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részekénti ‟jogállás‟ és belátja, hogy semmi nincs ok nélkül, minden okozat, aminek összes oka -
teljességében- kifürkészhetetlen, az beéri azzal, hogy rendelt helyét megtalálva, örömmel végzi 
kötelességeit és nem fel-, vagy le tekinget vélt segítségért… 
(160.) 
… MINDEN-tudatban nem az anyagi boldogulás recepteskönyve van elrejtve, meg az is651. 
(azisnemis) Hisz aki a komoly lelki tudományok ajánlásait követi, mindig figyelemmel hely-idő-
körülményre, az amint tisztul, ahogy emelkedik lelkiekben, egyre rendezettebbnek érzi anyagi 
viszonyait is. Nem azért mert minden korábbi vágya teljesült, hanem azért, mert szilárdul 
megkülönböztető képessége. Világossá válik számára ‟kell‟ és ‟nemkell‟. Aki csak -helyét 
megtalálva- kötelességteljesítéssel tölti napjait, annak nincs szüksége semmi tárgyi áldozatra. Elég 
áldozat maga a tisztes lét. Korunkban jónak lenni is gyanús. A lelki békét kereső ember mégis a 
tisztes(séges) úton jár… 
… Amíg az egyén nem okul, addig életismétlések vannak. Nem ugyanaz folytatódik, hanem az 
újabb létben viszi továbbgyarapításra a lelkieket és tanul újra máshol, más anyagiakat. Jó esetben 
az embertestből eltávozott lél ismét emberi testet ölt, azonban az, hogy ugyanoda szülessen meg, 
nagyon kivételes. Akiben oly erős a kötődés utóbbi emberlétéhez és/vagy a hátramaradtak oly 
erővel kötődnek hozzá, nem engedik el, az mindaddig nem jut új lehetőséghez, amíg e kötődések 
fel nem oldódnak. A feledés nagy segítség652… 
(161.) 
…Úr Balarám által felsorolt „tudás” ismérvei az ‟alázat‟-tal kezdődnek és a „hű szolgálat” is az 
elsők közül való. (B.T.437. „…alázat és a nem ártás híján levő büszkeség 438. önfegyelem hű 
szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások 
belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak 
Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve 441. az 
Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek minden felett látása…) 
… minden a MINDEN része, így minden -a maga nemében- csoda… 
… A ‟kérdés‟ a bölcsek kenyere. Mert az igaz bölcsek hallgatagok. Nem hírdetnek, csak ha 
kérdezik őket. A személyes lelki útra lépők értik, hogy hiába minden leírt tan, önmagát senki nem 
képes a helyes irányban tartani. Kell a Mester653.  

                                                             
651 Az anyagi boldogulásban két lehetőség van: 1. kiharcolni a vágyak teljesülését 2. hozzáigazítani a 
igényeket/vágyakat a lehetőségekhez. Az első a küzdelem, a második a béke útja. Ugyan vágyják sokan, 
mégis kevesen választják a béke útját. Az általános nagy REND jelen korunkra a küzdés, de nem kötelező, 
a szabad akarat fennáll. „Dönts belátásod szerint!” – szólt Úr Balarám. 
A MINDEN-tudat alapműve, a Bizalmas Tanítás tényleg nem receptes könyv, mégis számtalan ajánlást, 
istrukciót fogalmaz meg a „- Hogyan éljünk?” – kérdésre, amit ha követünk „jó” sül ki belőle.    
652 A Legfelsőbb nem csak az emlékezés, de a feledés adományával is megajándékozza az embert. Ha 
minden újabb létben, de akár még egy életen belül is, ha mindig mindenre emlékeznénk, teljesen 
összezavarodnánk. Ez nem az „Amiről nem beszélünk az nincs” – nem az „Amiről nem tudunk az nem 
létezik!” – ostobasága, hanem a fontos és a lényegtelen elkülönülése, amiben kénytelen az Úr elrendezése 
segítségünkre lenni, mert oktalan uralmi késztetésünk a mindentudást is kisajátítaná magának, ahelyett, 
hogy a MINDEN-tudatra törekedne, ami messze nem mindenek tudása! Minek a‟ ? 
653 Kell a Mester? - és - Ki a Mester? – nem könnyű kérdések. Volt már rá utalás, hogy a „Mester” nem 
feltétlenül hús-vér személy. Gondoljunk csak a számtalan Szent-írásra, amelynek üzenete sokszor nem 
személyen keresztül adódik át, mióta az írásosság és ezzel párhuzamosan az olvasás általánossá vált. Másik 
szempont, hogy bár a Bizalmas Tanítás Abszolút információk sokaságát tartalmazza, ugyanakkor a hely-
idő-körülmény vonatkozásában nem szabad teljesen elvonatkoztatni. A ‟hely‟ Keleten volt (lehetne 
konkretizálni, akár földrajzilag, de jelen esetben elég annyi érzékeltetés, hogy egy más szellemi- és 
kultúrkörben) az ‟idő‟ úgy ötezer éve és a ‟körülmény‟ egy nemzetség -az ős jászok- sorsfordító helyzete. 
Ilyen környezetben is kell/lehet vizsgálni az elhangzottakat. Az érintett B.T. szövegkörnyezet a „hű 
szolgálat” kapcsán engedi meg az olyan asszociációt (is), hogy személyes szellemi kör, személyt 
„szolgáljon” akár a szó legszorosabb értelmében és ez a Személy ne csak a Legfelsőbb legyen, Aki azért -
lássuk be- a gyakorlatban olyan fogalmi kör, hogy nem véletlen a számtalan személytelen iskola.  
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Ki milyen Tanítót választ, kit milyen Tanító talál meg és Hozzá miként viszonyul a törekvő 
tanítvány, olyan mértékben valósíthatja meg a tanítást (tudást)654… 
… A MINDEN-tudat mindkettőt tévúton járónak tartja; a pompába burkolózott mestert épp 
úgy, mint az azt elhalmozó tanítványát655… 
… A ‟tiszta bölcs‟ nem csak megvalósítottan nagy tudású lelki ember lehet. Tiszta Bölcs az Úr 
minden elrendezésének megnyilvánítója. Egy alázatra tanító fűszál. Egy béketűrést sugárzó fa. 
Egy fáradhatatlan hangya, vagy méh. Az éjszakáit is feláldozó Anya. A mindig biztonságot adó 
Apa656… 
… Avatár Balarám kezdi: B.T.437. „… mit elhagyok sötétség…” - mert Igaz Bölcs a fényt, a 
világos(ságo)t keresi. Nem tör hírnévre, hatalomra, nyereségre, vagy élvezetekre. Ő már túl van a 
természeti kötöttségeken, érintetlenül sétál át az életen. Nem nyit iskolát, nem keres- és nem is 
tart követőket. Nincs ki- s hogyan szolgálja, azon túl, hogy az Úr elrendezéseivel meghatározott 
kötelességeit teljesítve szolgálja a Nagy Rendet, örömet okozva Istennek s minden Bölcsnek 
egyaránt. Az Igaz Bölcs egyformán él meg ‟jó‟ ‟szeszély‟ s ‟nemjó‟ viszonyokat… 

                                                                                                                                                                                              
Tehát sok tanrendszer a „hű szolgálat” „tudás”-kritériumot (a kritérium megfogalmazása nélkül) Szellemi 
Vezető, adott esetben ‟Mester‟-ként megélt személy fizikális szolgálatával határozza meg. 
Visszatérve a 653 lábjegyzet-jelzet előtti mondatra, az önmagunk kontrollálása kétes kimetetelü. Mit lehet 
tenni? 1. követni egy kellő megalapozottsággal és hagyománnyal rendelkező iskolát és annak útján, annak 
rendje-módja szerint lehet haladni, mindig a tanításokhoz viszonyítani az egyén cselekedeteit. 2. olyan 
társaságot választva, követve, akik magatartása egybe esik az egyén eszmerendszerének ajánlásaival. 3. a 
MINDEN-tudat úgy tartja, hogy aki saját útján halad és annak megfelelő iskola követője, az a helyén van. 
Az a gyakornok aki megvalósítottságának megfelelő társaságra talál s azokkal él harmóniában (lehetőségek-
hez mérten kizárva a más külső hatásokat) az határozottan az így megnyílvánult szellemiség követője. De 
van e harmadik lehetőség (természetesen továbbiakon kívül – hisz „Nagy az Isten állatkertje”!) miszerint a 
Bizalmas Tanításban elhangzottak alkalmazása mérceként. Egyén tervez, lép, cselekszik s azt kellő 
megfontoltsággal, mindíg a kellő időben megkísérli viszonyítani a B.T. gondolatiságához. Ehhez szükség 
van arra, hogy az egyén legyen tisztában helyzetével, emberi osztálymeghatározottságával valamint 
kötelességszerű életrendi állapotával. Éljen mennél szabályozottabb életet és fordítson kellő időt naponta 
az önvizsgálatra; Hogy állok? Hol tartok? Mit követtem el helyesen, vagy helytelenül? – majd nap mint nap 
korrigálni. (van olyan mondás a repülés mikéntjéről, hogy „Hibák folyamatos korrigálása!”)        
654 A ‟tanítás‟ egy dolog, a ‟tudás‟ nem mindig része a tanításnak. Láthatjuk; hány, de hány tanítás oktat 
büszkeségre, önmegvalósításra, személyes kiteljesedésre, valamiben mértéktelenségre, kiválasztottságra, 
(egyéni)istenségre, stb. A MINDEN-tudat által hitelesnek elfogadott Bizalmas Tanítás „tudás”-kritériumai 
eléggé egyértelműek. 
B.T.437. „…alázat és a nem ártás híján levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület - 
őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat 
elhagyása…” – már a két első életszakaszban javallt (tanuló, családos) A „…nemkötődés semmihez..” – 
már gátja lehet éledező kapcsolatoknak, majd hátráltatója a -köznapilag- harmónikusnak vélt családos 
életnek, munkakapcsolatoknak, társas együttélési beállítódásnak, melyek a második életszakasz természetes 
velejárói. A 440. „ragaszkodás csak Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt fiat rokont 
társaságot kerülve” – egyértelműen a fokozatosságra építő visszavonuló/visszavonult életrend sajátja. 441. 
az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek minden felett látása..” – majd 
„végül” e két utolsó „tudás”-kritérium Abszolutizálható, hisz bárki, bármikor követheti, gyakorolhatja, 
csak a javát fogja szolgálni lelki fejlődés terén.     
655 A valamikori Arany-korban az Isten-imádat természetes velejárója volt a templomi pompa, de akkor az 
valóságos Áldozati Hely volt, valódi Áldozó Papokkal, teljes szakralitással, korunk profán- és gazdasági 
mozgatójú gyakorlataival szemben (mitöbb, egyfajta; élvezet, gazdasági erő, anyagi javak, uralom, hatalom 
és nem kevésbé hírnévért kiáltó hiúság). Nem véletlenül követelt magának teret Nyugaton a Ferences-
rend, vagy a reformáció. 
656 A család elengedhetetlen!  
Méltó férfi és nő egymásra találása, Szent szövetségre lépése, két gyermek képében két lél testhez juttatása, 
majd azok Isten-tudathoz való segítése, miközben a B.T.437-439. és 441. „tudás”-kritérumokat kísérli meg 
elsajátítani, gyakorolni a lelki törekvő. Mindkét szülő elsődleges kötelezettsége a családi REND megtartása. 
Példamutatás a felnövekvőknek, de a külső -akármilyen hitű- szemlélőknek is. 
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… B.T. 186. „…mikor minden a MINDEN-ben elme hit és értelem - szilárd örök menedéket lel 
az ember Énbennem 187. aki így vált igaz bölccsé különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt pap 
kutya s ki azt eszi…” - méltó hagyományú Keleti vidékeken szent a tehén, az elefánt s különösen 
a lelki ember. Tisztátalan a kutya, de még inkább azok, akik kutyahúst is esznek. Bölcs mindben a 
lél-t látja657... 
(162.) 
„teljességet megismerve már soha nem tévedsz meg - belátod mind az Én részem s mindez ott a 
MINDEN-ben…” - Tudjuk, hogy végessel végtelen fel nem fogható, de a szükséges és elégséges 
mindenkinek rendelkezésére áll. Ki-ki annyit vehet a tudás kosarából amennyit kíván és annyit ért 
meg abból, amennyire érett658… 

                                                             
657 Az általános ember -mint szinte mindenki- hiába tud a lényegi lény létéről s kilétéről, érzékszervei és 
érzékei hamis önazonosságtudata alapján, anyagközpontú értelmező képessége (intelligenciája) révén 
annak hisz, amit valamilyen fizikai módon tapasztal. Azonban az első lépés mindig az Abszolútról, az 
Abszolút Igazságról való tudomás-szerzés. Ahol erről nem esik szó, ott csak kalandos tévelygés folyik. A 
MINDEN-tudat követői nem biztos, hogy maradéktalan megvalósítással bírnak a lényeggel kapcsolatban, 
de legalább informálisan megpróbálhatnak fogalma(ka)t alkotni. A Nagy Minden EGY fogalmi körből 
kiindúlva, kell legyen a forrásoko(ka)t követő valaki/valami, ami magára ölti e-, s más világok 
változatosságait. A mindenség végtelensége pedig önmagában hordozza a parányi lényegek -lél-ek- 
ugyancsak végtelenjét. Ők már nem képzelet szüleményei, vagy anyagkombinációk termékei, hanem Ők 
azok, akik megnyilvánuláskor, azt a térrészt benépesítik. Atomi-, molekuláris-, majd egyre öszetettebb és 
bonyolúltabb „köntösök”-be burkolózva mutatnak olyan látszato(ka)t, mintha minden valami önálló 
valami(ség) lenne. Az ember pedig azt tanulta elődeitől, hogy akkor tud bármivel is, bármit kezdeni, ha 
megnevezi. A „…tehén elefánt pap kutya…” megjelölés bizonyára nem véletlenszerű. Mivel a legtöbb 
civilizációban fogyasztanak tejet (függetlenül az általános étkezési kultúrától, hol tehén-ét, jak-ét, ló-ét és 
így tovább) s mivel a ‟tudomány‟ az emberi fajt (is) az emlősök közé sorolja, érthető hogy ahol leginkább 
tehéntejet fogyasztanak, ott nem kell túl nagy képzettársítás ahhoz, hogy akinek a tejét fogyasztjuk -mint 
megszületés után szülő Anyánkét- azt túlzás nélkül Anyánk-ként is tisztelhetjük, Anyját pedig kultúrált 
ember nem öli meg! Annak az élőlénytársunknak, amely tejével ellát (tej, kefír, joghurt, tejföl, vaj, sajt, túró, 
író, savó s mindezek beillesztése a főzés -akár szakrális-, vagy profán- művészetébe) igavonó erejével 
segítségünkre van a természetes földművelés, -gazdálkodás terén, majd természetes elmúlását követően 
(erőszakmentesen) szinte minden részét hasznosíthatunk (bőr, szaru, csont, stb.) mi mást érdemelne, mint 
szent tiszteletet. Mondják, hogy a tehén a legigénytelenebb legelőn is tejet ad -ami pl. egykori igazi szellemi 
emberek kizárólagos tápláléka volt- miért kéne elpusztítani? Az elefánt egész Ázsiában a siker, az erő, a 
bölcsesség, a függetlenség, a hatalom, a termékenység, a jámborság, a higgadtság és a hosszú élet 
szimbóluma. E tulajdonságok a kiváló embernek is vonásai. A ‟pap‟ vagy kiterjesztett értelemben az 
elkötelezett lelki emberek tisztelete -kultúrált szellemi körben- önmagáért beszél. Mindezek 
ellenpontjaként említi Úr Balarám a kutyát, majd a kutyaevőket, melyek lelki emberek számára kerülendők, 
mégis a megvalósított bölcs mindben ugyanazt az Isteni lél-t látja. Tekintve, hogy valódi szeretettel 
viszonyul minden lényhez, egyiktől sem vár el semmit, ha kell segítséget nyújt számukra, részrehajlás-, 
megkülönböztetés nélkül.      
658 Elhangzott már nemegyszer, hogy „Mindenki más” – mit cáfolni aligha lehet (még az egypetéjű ikrek is 
két ember, két személyiség és a sok közös vonás ellenére, más). Megfejthetetlen, hogy ki hányadik életénél 
tart, hány volt abból ember(i) s milyen, és jelen sorstársaink között is milyen jellemmel, (lelki)érettséggel, 
adottságokkal, készségekkel és képességekkel fordul a világ felé? Ezért is gondolja úgy a MINDEN-tudat, 
hogy nem kell a különbözőségeket összemosni, egymáshoz faragni/idomítani. Bőven elég a sok világi 
kooperáció, ami a békés együttélés és közös lét szükségszerű velejárója. A független ember szellemi útja 
egyéni út, bár tudjuk, hogy ‟független‟ ember alig akad. A sokság leginkább eredendő tévképzete 
következtében hamis alapokról indítva, szabályozatlan életvezetéssel, egyfajta ösztönlény. Sokan még 
magasztalják is az ilyen létet, mondván „őszinte” ! Megfeledkeznek arról (amit ugyan nem is tudnak) 
„Amit eszel azzá leszel” „Ki mivel dolgozik attól sározódik” „Suba subával, guba gubával” stb. Mindig 
talányos a „Mi volt előbb?” – kedvezőtlen vonzalom valami iránt, vagy a kedvezőtlen körülmények 
következtében visszatükrözött követő magatartás? A négy életrendben az első kettő a „hasonulás” a 
beilleszkedés, a bele-férés korszaka, de a ‟visszavonult‟ rend (ami mára Nyugaton kihalt) már a finom 
eltávolodás az általánostól, ami nem az egyén igazi sajátja. A ‟lemondott‟ rend majdnem független.  
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… mikor felszínre jut a Valódi Tudás, beragyogja megtalálóját. Úgy megszilárdul, hogy nem érinti 
semmi ‟nemjó‟659. Teljességgel érvényre jut az igazi megkülönböztető képesség660. Már nem is kell 
mérlegelni. Az ilyen személyt már semmi nem téveszti meg. A MINDEN lebeg előtte, bármi is 
érje. Nem csak tudja, nem csak látja s érti, de megvalósítottan éli a mindenség teljességét. 
Gondolkodás nélkül ráérez a ‟jó‟-ra és azt követi. ‟Szeszély‟-t derűsen elkerüli. ‟Nemjó‟-val nincs 
dolga. Találkozhat vele lépten-nyomon, mégsem érinti meg. Miként a MINDEN-tudatúak vannak 
a Felsőségekkel. Tudnak Róluk, némelyiket ismerik is, de mivel nincs Velük dolguk, így Azok is 
„elmennek” mellettük. Persze ehhez jó adag tisztaságra is szükség van. A tisztaság pedig nem 
terem magától, kell hozzá: Tiszta elme661 - Tiszta gondolatok662 - Tiszta szándék663 - Tiszta 
vágyak664 - Tiszta étel665 - Tiszta test666 - Tiszta környezet667 - Tiszta társaság668… 

                                                             
659 A Valódi Tudás birtoklóját sem kerülik el a ‟nemjó‟ hatások, csak Őt már nem érintik meg. Érintetlen. 
Itt is felmerül a kérdés; érintetlenség által érhető el a Valódi Tudás? vagy a Valódi Tudás érintetlenséget 
eredményez? Is – is.  
Miként tanítva tanulhatunk és tanulva taníthatunk, az út és a mód karöltve halad. Ahogy a Jász Úr és 
Tündér „mesében” az értelem és az érzelem külön s mégis együtt él. 
660 Megkülönböztető képességre mindenkinek szüksége van, még a mindennapokban is, nem hogy a lelki 
úton. A vak követés nem sokban különbözik a (birka) nyájszellemtől, ami éppúgy a Legfelsőbb 
elrendezése, mint az anyagi/testi késztetéseknek való behódolás. A sokság sorsa az egyéniség hiánya, pedig 
„Mindenki más!” - Nem azért van a szinte végtelen sok inger, kihívás, késztetés, hogy senki ne éljen vele. 
Maya pedig folyamatosan még újabbakat is „kikényszerít” az emberekből, ami azután népszerű lesz, 
elterjed s fejti ki kötőerejének megfelelő (jó – szeszélyes – nemjó) vissz-hatását a karma törvény szerint. 
Azonban ahhoz, hogy meglehessen különböztetni -a nemegyszer rejtett- értéktelenségeket és értékeket, 
megkülönböztető képességet kell fejleszteni, aminek forrása az értelem, hajtóereje a valódi, tiszta tudás.  
661 A tiszta elme kitartó munka eredménye. Tudjuk, itt senki nem makulátlan, mindenki esendő. Ahhoz, 
hogy az elme ne legyen annyira szennyezett hogy csak tévutakra tereljen és ostobaságokra sarkalljon, 
ahhoz a szabályozott életvezetés a legjobb segítség. Figyelni s ügyelni a hatásokra. Kellő időben mérlegelni. 
Sokszor -még ha csak belül is, de- megvallhatjuk „Minek a‟ ?” Majd a napi „elszámolásnál” visszatérhetünk 
rá hogy kicsit alaposabban átgondoljuk minek engedtünk, mit hagytunk-, kerültünk el? Ehhez azonban 
szükség van bizonyos nyugalomra, ami a szabályozottság része. Általában nem élünk egyedül, ezért az esti 
kellő időben való visszavonulás „családi” lecsendesedés megteremtheti azt a csendet, amikor magunkba 
fordulhatunk. Kizárni a napi zűrzavart, a nyüzsgést, az iskolában-, munkahelyen hagyott terheket. Van 
akinek különböző „meditációs” zenék segítenek, de nem szabad elfelejteni, hogy a hangvibrációk hatása 
nagyon erős, ezért érdemes kritikusan fogyasztani a „pihentető” ritmusokat, dallamokat. Legveszélyesebb a 
TV! Kimutatott, hogy a legpasszívabb befogadások egyike, amikor „agyhalott” állapotban ömlik be, 
ellenőrizetlenül kép s hang egyaránt. Kerülni kell. Az olvasás, a ‟jó‟ olvasása ajánlott, legjobb mégis a 
mantra-meditáció. MINDEN-tudatúaknak a Hari Rám mantra. (Hari Rám Hari Rám – Rám Rám Hari 
Hari) úgy napi 64 x 108-szor. (kicsit hosszú, ezért nem érdemes csak estére hagyni)  
 

64x108=6912 → 6+9+1+2=18 → 1+8=9 A ‟9‟ jellemzői: humanitárius cselekedetek gyakorlása/végrehajtása. 
Kifinomultság, önzetlenség, türelem, megbízhatóság, becsületesség. Erkölcsi szilárdság, megértés, nagylelkűség. 
Felelősségvállalás, különösen az igazság, vagy az elnyomottak védelme érdekében. Kevés érdeklődés az anyagi 
javak iránt. Nem ritkán az anyagi javak feladása a közjó érdekében. Szerénység, egyszerűség. „Gyengeség” a 
társas viszonyban. Az intim kapcsolatok mérgező hatásúak a kifinomultságra. Csüggesztő a másik birtokolni 
akarása. Nem igazán vonzó a szex, csak akkor ha nemzés céljából történik. Magányosság, hogy mindenkit lelki 
társként lehessen kezelni. Hit Istenben, vagy valamilyen magasabb hatalomban, de nem az emberekben.  
Az ilyen személyeket különcségük miatt mások a falu bolondjaként kezelhetik. Az ilyen életút egy része az, hogy 
a lelki alapelveket inkább cselekedetekkel fejezni, ne pedig tanítással vagy hittérítéssel.  
Más megközelítésben a 9 – a Remete. „Neked már nincs szükséged másokra, de másoknak szükségük van rád!” 

 
662 A tiszta gondolatok forrása a tiszta elme és a tisztogatott test. Helyes tanítások követése. Valódi 
szeretettel teljes lét. (elvárásnélküliség + örökös adás + részrehajlásnélküliség)  
663 A tiszta szándékhoz ‟jó‟ tudás, ‟jó‟ eszmények által lehet eljutni. Az általános normákkal szembeni 
kritikus viszony. 
664 Vágy nélkül az ember nem tud létezni. Még a leginkább megvalósított Nagy Bölcsekben is ott a vágy a 
Legfelsőbb társaságára, mások segítésére. A vágytalanság -gyakorlatilag- kivihetetlen, ezért ‟jó‟ vágyakat kell 
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… A bölcs tudás határtalan. Nincsenek kizárólagos birtoklói. Minden lényben ugyanolyan lényegi 
lény szunnyad669, Aki ha érzi a jó(szándéko)t, az őszinte alázatot, akkor megsegíti „gazdáját” 
biztosan. 
(163.) 
Itt mindenki esendő670. A lényeg burka még bűnös is. De „bűne” csupán annyi, hogy itt van671. 
Nem az Atya Bizalmas Legbensőbb Hajlékán. A többi már mindennek folyamodványa, a nagy 

                                                                                                                                                                                              
követni, míg a ‟szeszély‟ és különösen a ‟nemjó‟ vágyakat elhagyni. Ez csak tudatossággal, értelem által a 
tiszta elme, a tiszta gondolatok és a tiszta szándék által követhető. 
665 Tiszta étel alapfeltétele, hogy semmihez ne kapcsolódjon erőszak, különösen ne ölés! Az ilyen 
alapanyagokból, tiszta gondolatok mellett, tiszta konyhában elkészített, majd a Legfelsőbbnek felajánlott 
étel tiszta. 
666 A test tisztasága nem csak higiéniai kérdés -természetesen az is!- de az egész életvezetés, eszményeivel, 

gondolataival, szándékaival, társulásaival és a táplálkozással együtt. (Távozz tőlem sá(n)tán! )  
(e „sátánista” lábjegyzet-sorszámot ha összeadjuk 3x6=18 → 1+8=9 lásd: 661 lábjegyzet beszúrásában!) 
667 Tiszta környezet legjobbika, az ember és az ő tevékenységétől érintetlen, azaz -immár- nem létezik! 
668 Tiszta társaság az előbbi „tisztaságokkal” bírókkal való társulás. Azaz a magány (?) 
Tréfát félre téve, a ‟jó‟ társaság nagyon fontos. Úgy tartják, hogy az ember társas lény s ez a két első 
életszakaszban elkerülhetetlen szükségszerűség. A visszavonuló életrendben sem vonulhat remeteségbe a 
gyakornok (manapság nincs is hova), csak a korábbi világi kapcsolatokat úgy kell alakítani, hogy a 
kedvezőtlenek-, a megterhelők csökkenjenek, a kedvezőek szaporodhassanak, miközben munkálkodni kell 
az érintetlenségen, hogy a lemondott rendbe érve, már ugyan mindegy legyen kivel s hol. Az igénytelen,  
derűs hallgatagot úgyis elkerülik.  
669 Az általános emberek számára-, de még a sok őszintén és mélyen vallásos igaz hívőnek is idegen az a 
gondolat, hogy minden létezőben lévő lényegi lény egyenlő! Nem ugyanaz, ugyan olyan! Mind-mind egyedi 
személyiség. Azután anyagi befedettségének milyensége, minősége, vaskossága és szabadságfoka szerint 
tud megmutatkozni. (‟igaz hívő‟-t itt értsd: olyan szellemi embernek, aki elfogadja Isten személyességét és 
mindenhatóságát) Ha követjük azt az elcsépelt gondolatot, hogy „Isten saját képére teremté az embert” – 
(ami túlterjengő embercentrikus túlzás!) akkor miért ne lehetne őszinte lelki törekvő olyannyira nyitott a 
mindenséggel szemben, hogy nem zárja ki az Úr végtelen eredetiségét. Ő képes arra, hogy úgy terjeszti ki 
Önmagát, Önmagán belül, hogy e teremtettség minden parányában, az atomoknál is kisebb létezésekben 
ott van a lél alakjában, formájában, mint végtelen sok „kisIsten” sőt még Mindáthatósága révén e teeljes 
közeget, összes részesével együtt személytelen energiájával át is hatja. Minden megnyilvánulás teremtése 
úgy történik, hogy az egyik lelki szférából a másikba áramló lél-ek milliárdja alakot ölt. Előbb 
egyszerűbbet, majd bonyolultabbat s fejlődik mindaddig amíg el nem jut -jelen teremtettségben- az emberi 
létformába, ahonnan ki lehet lépni, megtisztulva minden anyagi kötődéstől és sköteléktől, fel lehet 
szabadulni. Itt más létformából nincs „kijárás”! 
670 Az esendőség is Istentől való. Az, hogy a kísértést a Gonosznak, Sátánnak és más „antiIsten” lényeknek 
tulajdonítják, az legyen azok útjuk. A MINDEN-tudat realizmusa folytán tisztában van az emberi 
gyarlóságokkal, hellyel-közzel még forrásokaik megfejtésével is bír, de mivel célja nem a kifürkészhetetlen 
kifürkészése, ezért tudva ‟nemjó‟ és ‟szeszély‟ áthatotta viszonyrendszerekről, azokat részben kerüli, 
részben élemedő érintetlenség folytán úgy megy el mellettük, mint ami -számmára- nem létezik. Ez nem 
vak ráhagyatkozás, hanem az őszinte bizalom. Tiszta szándék ‟jó‟ viszonyok közé sodor akaratlan.  
671 Az un. „eredendő bűn” annyi, hogy itt vagyunk s nem magasabb lelki szférákban s leginkább, hogy nem 
az Úr ‟kebelén‟ az Ő Legbensőbb Bizalmas hajlékán.  
A MINDEN-tudat nem gondolja bűnnek a „tudás fájáról” való „evést”. Más alapokról viszonyul Isten -
ember kapcsolathoz. Nem az embert helyezi mindenek közepévé, hanem -elsődlegesen Istent Magát, 
majd- a lél-t, mint az Úr parányi szerves részét, aki többek között minden embernek is lényeg-alkotója. 
Nem az embernek van ‟lelke‟ hanem a lél-nek ‟embere‟ ! Szinte árnyalatnyinak tűnik a különbség „bűn”-
felfogásban a sokféle keresztes teológiai megközelítés és a MINDEN-tudatos közt, „csak” a lényeget 
illetően más. Míg a legtöbb vallás emberből-, teremtett emberből indul ki, akibe Isten „lelket lehelt” addig 
a MINDEN-tudat abban a tudatban van, hogy a lél vesz magára-, érdemei szerint kap -adott esetben- 
emberi „gúnyát”. Szimbólikusan lehetne akár e teremtettséget, vagy még inkább a Földi világot a ‟bűn‟ 
közegének tekinteni, ha úgy közelítenénk meg a kérdést, hogy egykor a lelki szférában lévő lél(ek) nem 
Isten felé törekedett, hanem „istenkedni” uralkodni szeretett volna, ami kb. az Abszolút ‟bűn‟ – ezért 
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REND szerint. Ez ellen tenni csak valódi tudás megszerzése által lehet(ne). Uralási/uralkodási 
törekvés helyett a szolgálat eszményét kell(ene) mindenkinek maga elé tűzni. Aki hisz az Isteni 
Rendben, az elfogadja szolgai, mindenkor szolgálói helyzetét… 
… legerősebb gát a lényegi lénynek, a lél-nek idekerülési oka; az uralkodási vágy! A lél tudja, hogy 
Ő olyan mint Isten és az ide került valamennyi kétségbe vonta, hogy a MINDEN EGY s nincs 
több ilyen betöltendő státusz. (B.T. 190. „MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása 
itt…”) Míg a szemfényvesztés uralja bárkinek elméjét, illúzióban marad… 
… A két ősi út, a küzdelem és a béke útja mindig keresztezi egymást, együtt vannak e kettős 
világban, mint a fény s annak árnyéka. Mikor bármi a fény útjába kerül, odavetül a sötétség, ami 
maga a tudatlanság. Békében is folyton felüti fejét a késztetés a másra, eléréséhez a viaskodásra, 
küzdésre, mi nem csak költői elragadtatás: „- Küzdj…!” („s bízva bízzál”) de az itteni REND 
része672. A legádázabb harcban pedig mindig ott a béke lehetősége673… 
… Balarám … Nem kapcsolódott be a küzdelembe, helyette a szent helyeket járta be és nem 
fohászkodott, sem kegyelemért, sem javakért vagy bűnbocsánatért nem esedezett „csupán” 
hódolt a Legfelsőbbnek; Ő, Aki Maga a Legfelsőbb. Nem csodálta Önnön isteni teljességét, 
hanem alázatot mutatott be. Akik ismerték és látták összezavarodtak. Az Úr megalázkodik? A 
MINDEN előtt senki, még Önmaga sem tehet mást674… 
… (az odaadó lelki törekvő) Fegyvere nem csatabárd, nem az erőszak, de a rabul ejtő odaadás675, ami 
a Legfelsőbb „ellen” is az egyetlen sikerre vezető út. Legyen az Úr bármíly Teljes, a Felé igaz 
szeretettel fordulótól mégis „elgyengül”… 

                                                                                                                                                                                              
teremtetnek újabb és újabb „bűn-tanyák” a mindenségben, hogy az ilyen „bűnösök” otthon érezhessék 
magukat. A Földi ember számára ez olyannyira sikerült, hogy valódi kilétéről már nem is tud, ami nem 
önnön hibája, hisz tudjuk, hogy a lél első burka ide kerülve valódi kilétéről való feledés, amit a Legfelsőbb 
rendel így. Mindezt nem valami rosszindulatból, bosszúállásból teszi, hanem azért, hogy megkönnyítse 
„gyermeke” számára az itt létet. Azután mennél jobban hengergőzik a lél gazdája e Földi dagonyában 
(Földi hívságoknak hódolva), annál jobban bemocskolódik és egyre könnyebben mondják rá, hogy bűnös! 
Az ilyen ‟bűn‟ megfejtése azonban nem bonyolult, ha valódi tudáshoz jut a lelki törekvő. A valódi TUDÁS 
fája „szabad préda” (lásd: B.T. 437-441.) csak „gyümölcse” az általános ember számára fanyar, ezért hát 
elkerüli.    
672 A békét nem lehet kiharcolni! A harc, a küzdelem a megbékélés ellenpólusa. Ez a kettősség természete. 
Aki örökké viaskodik, mindig mindennel és mindenkivel hadban áll, az sosem fogja elérni a békét, hisz a 
küzdés az eszménye. Mikor nincs „ellensége” akkor keres, vagy kitalál! A békéhez vezető utat azonban 
békességnek hívják, nem a hadak útjának. 
Nehéz mindezt a hétköznapokra lefordítani, mert az általános történelmi vélekedés úgy szól, hogy van a 
nemjónak vélt állapot, fel kell venni a harcot, kivívni a szabadságot s lőn béke. Ez nem így működik. Ez 
illúzió. Maya Istennő alkotása s még kacag is hozzá… 
A harchoz mindig vér tapad és áldozat ami bosszúért kiált és soha nincs vége, generációkról-generációkra. 
Mindig lesznek megbélyegzettek, mindig lesznek „hibásak” minden rossz okozói, akiket meg kell 
semmisíteni, vagy meg kell téríteni és újra vér folyik. Sajnos ez a Kali juga-, a jelen kor természete. 
MINDEN-tudatú lelki törekvő azonban nem a kornak kíván megfelelni, hanem az Úrnak, Aki maga az 
Abszolút BÉKE. Az Ő Benső Birodalmában sosincs háború. Ott minden mozdulat tánc, minden hang egy 
dal, minden történés az örök mosoly, az igaz boldogság hona. Aki már itt meg akarja érezni ezt az ízt, az 
nem azonosul a küzdők világával. Könnyű -nemkötődő- libbenéssel sétál át a csatatéren és vére sem hull. 
673 A béke lehetősége az elengedés. Legelőbb is a hamis önazonosságtudat elengedése. A többi már jön… 
674 Az ‟alázat‟ és a ‟megalázkodás‟ kettő. Az ‟alázat‟ ~ képesség (alkalmasság), és hajlandóság (szándék) a 
MINDEN-el szembeni-, a MINDEN-nek való alávetettségre, s az ilyen állapot őszinte elfogadása, -
gyakorlása. Gyakorlati megnyilvánulása az Isteni elrendezések efogadása még akkor is amikor azt nem 
értjük (ami leggyakrabban fennáll!) Ez messze nem az elvtelen megalázkodás, ami elsősoran őszintétlen. 
Az ilyen személy, a pillanatnyi érdekei miatt alávetettséget színlelve hódol (be) a felettesnek/erősebbenek, 
annak akitől valamit vár/remél. További mozgatója a félelem, aminek a gyökere a tudatlanságból-, 
valamint az anyagi/test (tév)tudatból ered.    
675 Az ‟odaadás‟ (lelki értelemben) a feltétel nélküli szolgálat. Belátása annak, hogy a Legfelsőbbel szemben 
nincs más lehetősége őszinte és elkötelezett lelki törekvőnek. Ember ha szerelmével szemben „odaadó” 
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…(B.T.) ”429. legkedvesebb mégis az ki Engem tekint MINDEN-nek - bírja Bizalmas Tanítást 
rendületlen hisz Bennem…” Az odaadás viszont egy merő lemondás. Lemondás az önös- és 
főképp a hamis képzetekről. Lemondás a kivagyiságról. Legyen bármi testi szenvedés, a lényeg 
sérthetetlen. B.T.220. „…rendíthetetlen hívemnek nincs már semmi akadály - jöhet bármi 
sorscsapás is nem feledi önmagát 221. akár testi kínok sújtják akár bármi érheti - elméjében 
megtisztulva semmi el nem téríti … 223. MINDEN-tudat megsegíti léte bárhogy hányja is - Rám 
gondolva megnyugodva hagyja önös vágyait … 228. aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg 
mindenben - azt Én soha el nem hagyom s ő sem hagy már el Engem 229. tudja az ki úgy lát 
Engem lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon 
...” Míg az ember nem tudatos valódi kilétéről, igaz lényéről, addig mindig azokkal a hamis 
maskarákkal azonosítja magát és vágyait, amit tanult, amit számára tanítottak676. 

                                                                                                                                                                                              
akkor csorbul a valódi szeretet, hisz megkülönböztetően részrehajló, miközben az ilyen viszony is alig(ha) 
mentes az elvárástól. Aki nemzetsége, nemzete, hazája iránt odaadó, az már közelebb áll az odaadás igazi 
fennkölt tartalamához, különösen ha őszintén elvárásnélküli/önzetlen és nem számító. A Felsőbbségek 
iránti odaadás az Ő kedvükben való járás, ami rendszerint ellenszolgáltatás/elvárás fejében történik, a 
különböző önös vágyak, képzelt szükségletek kielégítése/kielégülése elérése céljából.     
676 Nem véletlen sok szellemi iskolában, vagy akár néhány vallási felekezetben is a felnőtt kori elkötelezett-
ségvállalás. Akár a MINDEN-tudat esetében is szükségszerű bizonyos érettség még akkor is, ha valaki 
korábbi életeiben már magas lelki fejlettségi szintre jutott (amiről persze addig senki nem tudatos!). Ekkor 
szokott előfordulni, hogy az ilyen ‟szerencsés‟ (szerencse ugye nem létezik!) gyakornok a hely-idő-
körülmény szerinti családba születve, különösebb nehézségek, megpróbáltatások nélkül jut el lelki 
fejlettségének megfelelő folyamathoz(ba).  
Az általános, hogy ki-ki ahova megszületik, abban a kultúrkörben normálisnak tartott családi-, rokoni-, 
iskolai-, baráti példának megfelelően indul el (lelki) tanulmányaiban (is). Mivel már rég letűntek a 
harmónikus társadalmak (értsd: természetesen kifejlődött Isten központú berendezkedés) sok évszázada 
feszültségekkel terhesek egyén-, család-, kisközösség-, valamint a nagyközösség-, a társadalmi egész közötti 
viszonyok, kapcsolatok és kapcsolat rendszerek. Ki mibe kerül, arról az alapról kezdi tanuló-, majd fiatal 
felnőtt életét és az ott kapott-, szerzett eszmények irányába halad szellemiségében, személyes erkölcsi 
meghatározottságában. Az így „megrontott” egyén az élet első „útelágazásában” (teenager-kor) kezd 
frusztrált lenni; - Hogyan tovább? Meg különben is; Ki vagyok én? – merül fel a kérdés kimondva-
kimondatlanul, megfogalmazottan, vagy csak nyughatatlanság formájában. Jön a fellángoló nemi késztetés, 
a lázadás és legtöbbször a betagozódás az aktuális rend-be. Ezt a ‟rend-et‟ képviselheti a szülői példa, a 
családi hagyományok, a környezetből kapott különböző minták, melyek gyakorta nem esnek egybe az 
aktuális társadalmi berendezkedés és az „erősebb kutya”-kánon diktálta felfogással. A már jól összezavart 
és ezáltal összezavarodott törekvő így érkezik a krisztusi-korba (33 év körül) amikor is újabb válaszút elé 
kerül (tudtán kívül). Még ha különösebb sérülések nélkül át is vészelte az egyén az első választási állomást 
(pubertás vége, teenager eleje) a „krisztusi” keresztúton legtöbben elbuknak, nem saját útjukat választják, 
hanem -természetszerüleg a ‟kisebb ellenállás‟-törvény szellemében- a „járt utat” az addigit és a mások által 
kijárt utat; -Hisz mindenki arra/azon megy! – s mindehhez még hozzájárul az addigi hatások 
következménye. Minden ami attól eltér: Idegen!  
Nem véletlen az első életszakasz tanulási meghatározottságának fontossága, ami úgy az aktuális általánosan 
elvárt- és elfogadottak megtanulása, de közben mennél nyitottabb szellem szinte minden iránt. A 
MINDEN minden! Csak ezt nem tudják! Nincs olyan amihez Neki köze ne volna, amiben benne nem 
volna! Ki milyen szemlélettel viszonyul mindenhez, a MINDEN úgy nyílvánul meg számára, úgy segíti, 
úgy tanítja.  
Az egyéni lél veleszületett burka így is, úgy is vastagszik, de nem mindegy hogy mi által, milyen tanok, 
eszmények, erkölcsi és más szabályok, kultúrális szokások minden téren, stb. Minél vaskosabb a burok a 
második válaszútnál, még a (számára) helyes útra lépés esetén is, azt levetkőzni nagyon nehéz. Sokan nem 
képesek azonosulni az addigiaktól eltérő világképpel, eszme- és eszmény-rendszerrel. (Pl. a MINDEN-
tudattal).  
A családalapítás is az aktuális normák szerint szokott kezdődni. Hiába hívő, akár templombajáró egyik-, 
vagy akár mindkét fél, mára a házasságok több mint fele kudarc. Válás. Ahelyett, hogy férfi és nő egymást 
segítve, kölcsönösen szolgálva, két lél gyermekkénti felvállalásával és nevelésével haladna a második 
válaszútig, mindenféle világi és egyéni(eskedő) „önkiteljesítési” küzdelembe kezd, amiben manapság még a 
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(164.) 
Aki a MINDEN-ben lát mindent -még ha előbb csak „munkahipotézis” gyanánt is- annak új 
megvilágításba kerülnek eddigi nézetei. A MINDEN-ben nincs kint és nincs csak itt, vagy csak 
belül és legfőképpen nincs; csak én! A MINDEN minden és élő! Szerves részei a sok-sok 
milliárdnyi lényegi lény mellett az ‟azisnemis‟ -az egyidejű azonosság és különbözőség- rendje, a 
hatás-ellenhatás (karma) törvényszerűsége, az „- Ez is elmúlik egyszer!” - igazsága és más 
Abszolút kategóriák. Aki ebben a közegben gondolkodik, ilyen alapokról éli s figyeli a 
körülményeket, az nem akad fenn a hagyományozottan hétköznapivá vált megszokásokon. A 
szellemi restség a szellemi hanyatlás termése, a „járt út járása” a félelemé és a lustaságé, a „mindig 
így volt” az erkölcs fellazulása és a gondolat korlátozása. Az Úr minden lehetőséget megad(ott) 
mindenkinek. A kapott szabadsággal úgy kell élni, hogy nem dugjuk nyakunkat újabb és újabb 
járomba. Ahol nincs szabad gondolat, ahol nincs alázatos kutatása az Abszolút igazságnak ott a 
hanyatlás rendje igazgat. A test-tudat minden élőlény természetes velejárója. Amíg fel nem merül 
a más, a más tudás, a lényeg-látás, addig az anyag és általa a test uralkodik. De mindez az 
elrendezések része, nem független Isten-től, nem róható fel az Ellene képzelt Sátánnak, vagy 
Gonosznak. A Legfelsőbbet mégsem szabad káromolni. Nem Ő a cselekvő, sőt Ő az a 
nemcselekvő, Aki tétlenül tesz (azisnemis) Aki Mindáthatóként a megfigyelő677… 
…„MINDEN” -részlet- „Második tudnivaló: A MINDEN … mindennek része, miközben 
minden Őbenne van, s mindennek figyelője678, mozgatója679, felügyelője680 és minden 
elszenvedője681…” - mert nincs ‟kint‟ és nincs ‟csak itt‟ a ‟mindenségnek‟ vélt jelen közeg minden 
változása az Isteni elrendezések folytán zajlik, ami úgy tökéletes, ahogy VAN. Ő figyel. Energiái 
révén, a mozgás forrásoka. A Benne áramló örök változás folyamodványa az e teremtettségbéli 
váltakozás. Korszakok, ciklusok, periódusok, újratörténések, mert „-Nincs új a Nap alatt!” - amit 
‟felügyelője” gondolatenergiája ‟Rendez‟ s aminek következményeit Ő Maga szenvedi el független 
szereplői -a lél-ek- kalandvágya682 következtében.  

                                                                                                                                                                                              
házasság is akadály (számukra) s szaporodnak a szinglik, pedig a második válaszút elhagyása után már nem 
pótolható az azt megelőző 10-15 évi házas, családfenntartó életrend nyújtotta tanulási lehetőség. Kész a 
tévút. Az áldozat -mármint az ilyen egyén- alig menthető. Rossz irányt vett első válaszút, még rosszabbat 
vett második, kitolása időben a családos rendnek, vagy az attól való elzárkózás természetszerüleg vezet a 
visszavonulás szükségességének meg nem értéséhez, a lemondott életrendre pedig már sem igény, sem idő 
nincs. Pedig úgy 50 év feletti markáns egyéni igénycsökkentés míly óriási terhektől volna képes 
megszabadítani a közösségeket!!!  Különösen e túlnépesedett Földön, FöldAnya parazitáiként.  
A Nagy REND nem tréfaság, nincs alóla kibúvó és elrendezője nem korrupt, nem vesztegethető meg, hisz 
mint mindenben bentlévő Mindátható, jobban tisztában van mindenkivel, mint az önmagával!  
677 A Legfelsőbb elrendezése hibátlan. Felsőbb Irányítói is -Tőlük telhetően- tisztességesen végzik 
feladataikat. Részei az EGÉSZ-nek ‟jó‟ ‟szeszély‟-es és ‟nemjó‟ Felsőbbségek, sőt, még köztük is a kevert 
kötöttségek általi meghatározottság a jellemző e megnyilvánulásban. A Teremtő leginkább az Ő képükre 
teremtette az emberi lényt -sajnos- nem a MINDEN/a Legfelsőbb/Isten képére. Akik a MINDEN másai 
azok a végtelenül parányi lél-ek, Őket kell(ene) megszabadítani egyéni ragaszkodásainktól, hamis 
képzeteinktől, tévtudatos tévelygéseinktől és akkor Ők felszabadulva Isten valóságos képmásai lehetnének. 
Mi emberek, itt e Földön nem csak a nemesben, de az aljában is betetőzői vagyunk a létformáknak, 
amiben az arra hivatott Felsőbbségek még segítőink is. Ki kivel barátkozik… Embert barátjáról… 
678 A MINDEN, mindenről tud. 
679 A MINDEN a forrásoka a létezésnek és az abban uralkodó mozgásoknak/változásoknak. Ő az eredeti 
„energiaforrás” elrendezései pedig a természeti törvények/törvényszerüségek.   
680 A MINDEN azáltal, hogy mindenről tud, „külső” (és „belső”) megfigyelőként, mindent figyelemmel 
kísér, de közvetlenül a legritkább esetben avatkozik be! „Passzívan” tanuként szemléli a történéseket. 
681 Mivel a MINDEN-től semmi nem független, minden Őbenne zajlik így minden változásnak, 
történésnek egyúttal „elszenvedője” is. Minden által érintett, mégis érintetlen (azisnemis). Önmagában 
Teljes, sem hiánya, sem többlete nincs. 
682 A lél; örök + teljes tudású + boldog, de mivel eredendően mozgékony és nyughatatlan, az Ő végtelen 
sokságuk képezi le Isten mibenlétét. A Legfelsőbb Általuk VAN. A lél-ek a MINDEN részei, mégis 
függetlenek.    
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Hogy mindez közben bennünket is érint? A részek nem mentesül(het)nek az egész 
történéseitől683… 
… A lényeg a LÉNYEG, a LÉL, mindenek lényege. Aki eddig eljut, az rálépett a valódi lelki 
útra684. Hiába él úgy miként szokott, már más. Már másként hatnak a visszhatások. Ugyanaz új 
értelmet kap, új irányt mutat. Még a látható tettek sem változtak, de belül és hátul, mindenek 
mögöttesében új fények kezdenek derengeni. A lél sziporkázik örömében, hogy gazdája a 
világosságra esküszik. Mert a tudás a világosság, ami világlik, az a valóság, a valódi világ, nem e 
látszat. Mikor megérkezik a „-Ki vagyok én?” - kérdés helyes válasza, akkor a lelki törekvő képes 
felülkerekedni bármi anyagi/testi nehézségen. Nem a ‟színház‟ sem nem a ‟darab‟ változik, hanem 
a ‟főhős‟685. Ez minden lét ‟premierjének‟ ősbemutatója686. Hiába ‟deja vu‟ a valóság az itt és a 
most. A benső tisztító tűznek most kell égnie, hogy fölemésszen minden tévképzetet, hamis 
kivagyiságot. Az azisnemis szellemében megkezdődik a békés küzdelem Maya Istennővel. A 
harcmodort mindenki maga választja meg, meghatározottsága-, életrendje-, vérmérséklete szerint. 
Ezeket is meg kell tanulni. Meg az őszinte önismeret által. Ki becsapja magát, az magát vezeti 
tévútra. Az emberi történet azt mutatja, mennél hevesebb a fellépés, annál kiszámíthatatlanabb, 
hogy ki enged; egyén, vagy az illúzió? A győzelem oly távoli, hogy jobb az engedés általi 
előbbrejutásban bízni. Maya nem a Legfelsőbb. Nagyhatalmú -itt talán a leghatalmasabb- de női 
‟lélek‟ akit meg lehet vesztegetni. El lehet csábítani, el lehet szédíteni687. Az erőnek, erőnek 

                                                             
683 A „részek” mint rész-egészek, a MINDEN Teljességének alkotelemei és azon belül egy-egy kis „önálló” 
világ. Önálló „világ” egy elemi részecske, egy atom, egy molekula és így tovább, részei a nagy egésznek és 
az egymásra épülő egy-egy fejlettebb rész-egésznek, miközben önmagukban is egy egyedi egészet alkotnak. 
Aktívan hatnak környezetükre, ami visszatükrözi a gerjesztett változások/változtatások, azok következ-
ményeit/vissz-hatásait. Semmi nem történik következmény(ek) nélkül. Minden, mindennel összefügg (a 
maga szintjén) hisz a hordozó(közeg) az EGY MINDEN. 
684 Aki nem szerez tudomást a lényegről, a lél-ről, az „lényegtelen” világképet követ. Különböző -
megfoghatatlan- értékek mentén szemlélődik, hite is bizonytalan, nemegyszer váltakozó, ismeretei 
hiányosak. Amiből -a- MINDEN hiányzik az hiányos. Igaz lelki törekvő nem éri be kevesebbel, mint az 
Abszolúttal. Természetesen, akik az ‟Abszolút‟-ot még fogalmilag is kizárják gondolatiságukból, azok az 
egésznek csak egy részével foglalatoskodnak. Számukra annyi a minden.     
685 A MINDEN-tudat minden szempontból ‟személyes‟ rendszer. Isten egy személy, minden lél egy-egy 
személy, mindenki, aki az állatin túlmutató ‟emberség‟-ben élő önálló személy(iség) az mindentől és 
mindenkitől MÁS, megismételhetetlen. Az ilyen kincsre mindenkinek vigyáznia kell(ene), nem pedig 
mindent és mindenkit belemosni a moslékba, az emberiség nagy katyvaszába. A ‟kisebb ellenállás‟ – 
törvénye szellemében, ha nincs személyes személyiség, akkor az ilyen egyén -csupán- egy egyede annak az 
un. „csoport-lélek” által meghatározott halmaznak, amivel azonosul. A „falka” egy tagja, aki előtt zárva a 
felszabadulás kapuja. Az egyéniséget formáló személy előtt szabad tér terül el, érettségének/érdeklődé-
sének megfelelő irányba szabadon indulhat. Míg az előbbi lénynek tere a „falka” minősége és hatóköre, 
addig az egyéniség látóhatára végtelen.  
686 Az emberi létforma azon kivételes adomány, ami által mindig, minden ember egy új egyedi sajátosság, új 
egyéniség. Bármit is hoz előző életeiből, bármilyen kötöttségeket is kap sorsa-, az elrendezések folytán, 
tudni kell, hogy mindig bírtokosa a szabad akaratnak, a tudatosság szabad választásának. 
Jelen korunkban nem egyszerű a tudatos lét, amikor az ‟értelem‟ fölé került az ‟érzelmi‟ meghatározottság, 
a hamis önazonossági alapon nyugvó érzelem-vezéreltség. Kevés a tudatos ember.  
Az értelem fontossága alig vitatott, de a történések és körülmények naponta igazolják vissza, hogy a 
választások, a döntések meghatározó motiválója érzés/érzelem alapú. Ennek legnagyobb veszélye, hogy a 
hamis én-tudat + a szabályozatlan értelem + az érzetek közege (érzékszervek tompultsága, az érzékek 
szubjektivitása, valódi tudás és értékek hiánya) illúzióban tart. Tévelyeg egyén és emberiség 
meghatároz(hat)atlan értékek mentén és ‟ember‟-léthez méltatlan eszményeket termel, -gerjeszt, -táplál 
hasztalan.          
687 A mindenkori általános ‟normával‟ való szembehelyezkedés abnormalitás. Az általánost elutasító 
magatartás a környezetre irritatív hatású. Ezért aki az igaz utat választja, annak ezt láthatatlanul kell 
gyakorolnia! A nézeteltérések korában esélytelen a nézetazonosság elérése, így hát semmi képpen nem a  
mások meggyőzése kell legyen a cél, hanem önmagunk REND-be tétele. Ha nincs harc, nincs ellenállás.  
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erejével áll ellent688. Minél nagyobb az akarás, annál nagyobb a gát, mi ellene áll. Az ‟akarásnak‟ 
elszántságnak, elkötelezettségnek, egyhegyűségnek kell lennie. Türelmesnek és kitartónak689. A 
csapongó törekvés a ‟szeszély‟ kötelékében van. Le/fel kell váltani ‟jó‟-ra. ‟Jó‟ ami Isten felé visz. 
Ő bármennyire van is itt, bármennyire minden a MINDEN része ez a létezés a végtelen lelki világ 
egy parányi anyagi piszka690, amiből az Isteni lél kikívánkozik. Hiába sodorta ide hamis uralkodási 
vágya, józan pillanatiban szívesen szabadulna, amiben csak az emberlét segítheti meg. A tudatos 
emberlét. Az Isten-tudatos emberlét691. Az ilyen lelki törekvő sosem magányos. Mondják: „a lelki 
út a magányosok útja” - ám más az emberi magány s más a lelki. A lelki egyedüllét az anyagiaktól 
való mentesülés, mindattól ami megköt, ide láncol. A lényeg Isten örök társa, bármíly hűtlen is 
volt, Ő pedig Mindáthatóként úgy mosolyog, hogy híve derűvel éli azt ami adatik692. A testi ember 
fél, szenved magányában. Hiányoznak tükrei, azok a tekintetek amelyek visszaigazolják anyagi 
törekvéseit. Igyekezetét az élvezetek-, a javak-, a hatalom-, a hiúság megélésben. Ha nincs kinek 
megmutatni mije van -még ha képzelt is az- elkerüli az elégedettség. Ha visszamosolyog rá cinkos 
léhaság, garasok csengése, alávetettek hajbókolása, akkor a hiúság virágzik. A testi ember egyedül 
nem kap visszaigazolást. Búskomorrá válik. 
(165) 
Az IGAZSÁG a legnehezebben elviselhető dolgok egyike. Megtudni azt, hogy igazi lényünk nem 
ember, még csak nem is valamiféle fejlett állat, hanem egy lelki lény, Aki nem ide valósi. 
Ráeszmélni arra, hogy a Föld nélkülünk gondtalanabb volna. (Föld-Anyáért nem kell aggódni; 
velünk, vagy nélkülünk Ő Rend-ben van. Más kérdés, hogy nem örül tévelygéseinknek, de mint Jó 
Szülő elfogadja tudatlanságunkat, el tékozlásainkat és naponta igyekszik figyelmeztetni a globális 
viszonyok alakulásával téves törekvéseinkre, döntéseinkre.) Tudomást szerezni arról, hogy az 
emberiség hanyatlik693. Hiába bármi technikai fejlődés, ha közben akik mindezt „élvezzük” 
függővé válunk azoktól, mi több nélkülük tehetetlenekké… 

                                                             
688 Korunkban -már vagy ötezer éve- nem csak az érzelem vezérelte viselkedés uralkodott el az 
emberiségen, de a küzdés eszményisége/eszményítése. Mindig újabb és újabb legyőznivalók! Célkitűzések, 
eredményhajszolások, mindent félre toló-, vak ragaszkodások vélt-, elfogadott-, követett eszmények 
szerint. A viszonyok pedig visszaigazolják a tudatlan ember igyekezetét, hogy igenis küzdeni, harcolni kell 
elemekkel, egymással, környezettel és élőlénytársakkal, mert a buta emberi ambíciók veszélyben vannak. 
Még a lelkinek tartott törekvések is ember-központúak. Ember- és test központúak, hogy a testnek-, általa 
az egyénnek legyen jó(?) amiről igaz fogalmat alkotni sem képes!   
689 Az ‟akarás‟ valami olyannak az elérésére való törekvés, ami pillanatnyilag nem úgy van. Egyfajta 
tisztázatlan késztetés, ami leginkább érzelmi alapokon nyugszik. Az értelmi megközelítések háttérbe-
szorulásával, a ‟szeszély‟ vezérelte érzelem az, ami az emberi akarat motorja. Mindehhez társul a kor másik 
-vallott/elvárt/elterjedt- kényszere; a -Most, de azonnal! - Nem működik az a belátás, hogy ami elromlott, 
vagy a vágyottól eltérő annak általában hosszú előélete van, nemegyszer előző életekre is visszavezethető. 
Az ilyen beágyazódott folyamatok nem változtathatóak meg parancsszóra egy pillanat alatt. A türelem 
elengedhetetlen. Ugyanakkor a türelem természetessé is válik a lelki törekvőkben, mert ahogy gyomlálják 
ostoba törekvéseiket, úgy lassul a felgyorsult idő. És ez nem az „Ej ráérünk arra még!” – filozófiája, hanem 
a még nem értett elrendezések belátása. Olyan ráhagyatkozás, ami kb. abból indul ki, hogy „- Úgy akarom, 
ahogy lesz.” – és ez sem céltalan restség, hanem a kiérdemelt(ek) elfogadása. Hosszú kórelőzmény, 
hosszan tartó gyógyulással jár. Türelem. Az emberi élet -úgy- felén túl, a tudatos lassúdás az üdvös(ebb).    
690 Az ember által úgy-ahogy ismert világ méreteinek érzékeltetésre egy suta próbálkozás; fogni egy A3-as 
fehér lapot, becsukott szemmel ráejteni egy gombostűt, majd megkeresni azt a parányi mélyedést, amit a tű 
hegye eljett a papírlapon. Az a pont az „ismert világmindenség” míg az A3-as lap a lelki szféra hasonló 
arányú leképeződése annak (mármint a lelki szférának, ami végtelenül kicsi az ‟egész‟ lelki világhoz képest) 
amiben a megnyilvánuláskor helyet foglal. Megnemnyilvánuláskor meg(fel)foghatatlan.   
691 Az ember-tudatos emberlét ide köt, abból sosem lehet kiszabadulni, hisz minden eszménye ide 
vonatkozó, hogyan törekedne oda, ami nem ‟emberi‟?  
692 Bármi is adatik, Istentől semmi nem független. A megértés nem jön magától, tanulni- s érte tenni kell. 
693 Alig akad ‟iskola‟ ami vezérelvként kezeli a szellemi hanyatlás, erkölcsi degradáció tényét. Ahol ez nem 
merül fel, ott Maya a FőIgazgató s még a nagy gondolkodók is Neki hódolnak. Buksi fejüket összedugva 
olyanokat spekulál(tak)nak ki, amitől ezredévek óta nem jutottunk sehova. Az ilyen nagy tudósok többsége 
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… Nem csak „Mindenki más!” de „Minden más!” - Herakleitosz „csak” úgy kétezer ötszáz éve 
nyílvánította ki, hogy „Nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni!” - mert be kell látni, hogy az 
örökös változásban nincsenek ugyanazon pillanatok694. Mindig, minden változik; hely-idő-
körülmény és legfőképpen a szemlélő, vagy kutató emberi elme, az ő emberi kényszer-
zubbonyában. Ez az „ember-gúnya” tényleg zavarodott, bárki beláthatja, ha józanul értékel... 
… Az ‟igazság‟-szeretők el tudják fogadni, hogy kellően őszinte és fegyelmezett ember számára 
nem skandallum ki-ki mondani az igazságot. (Azonban csak csendben, hogy a sokságot meg ne 
zavarja! Az igazsággal nehéz együtt élni, ha nem építjük be eszményeink közé.) B.T.629. „…tartsd 
ezt titkon azok előtt kik nem bírják hallani…” (mármint a Bizalmas Tanítást, mint az Abszolút 
Igazság egyfajta lenyomatát) majd Úr Balarám így folytatja B.T.631. „…Számomra nincs 
kedvesebb mint ki e tudást megosztja - őszinte lelki törekvőt sötétségtől megfosztja…” - de csak ! 
B.T.630. „…azoknak akik híveim bizalommal oszthatod…” - így van ez minden fontos igaz 
gondolattal, hogy csak óvatosan a megosztással. A nagy REND -most, itt- nem az igaz pillanatok 
helye. Ezt sem szabad nyakló nélkül bárki arcába vágni bármilyen alaptétel is!...695 
… mára csak az „igazság” maradt a négy vallási elvből (1. lemondás 2. tisztaság 3. kegy(esség) 4. 
igazmondás, igazság)696. Mindennek az eluralkodott vallástalanság (közte az álvallásosság, vagy 
formális vallásosság) az oka, amihez a Kali juga négy jelének elhatalmasodása vezetett: 1. tiltott 
kapcsolatok nőkkel697 (erkölcstelen, tisztességtelen viszonyok) 2. húsevés698 3. önmérgezés699 

                                                                                                                                                                                              
abban a tudatban hal meg, hogy már csak egy kicsi kellett volna, hogy feltárulkozzon a teljes igazság. 
Következő életük hajnalán pedig beülnek azokba az iskolapadokba, ahol az általuk kiagyaltakat sulykolják a 
fejükbe… 
694 Miközben ‟mindig minden más‟ az sem hangzik el ritkán és nem alaptalanul, hogy „Nincs új a Nap 
alatt” – akkor most mindig más van, vagy újra és újra „rágjuk a megrágottat?” Itt is az azisnemis, az 
egyidejű azonosság és különbözőség uralkodik, minden más és mégis „ugyanaz”. Ameddig az emberi 
történet visszalát, az emberi faj még sosem haladta meg régi önmagát. Élvkergető, javakat gyarapító, 
hatalmaskodó és hiú, de vérre menően. Az un. technikai evolúció folyik töretlenül, miközben a leg-
korszerűbb berendezések előtt is az ‟ős-kori‟ ember ül, aki szinte semmiben nem változott ezredévek alatt. 
Leginkább nem nemesedett, sőt…  
695 A felnőttekkel nem lehet másként bánni, mint a gyermekekkel. Látható a mindennapi politikában, hogy 
az „győz” aki jobban félrevezeti a sokságot. Vannak kultúrkörök, ahol az a módi, hogy „A gyermeket be 
kell csapni!” – mondván, mert nem érett a „felnőtt” dolgokra. És a felnőtteket is be kell csapni, mert ők 
sem érettek a komoly gondolatokra. Hány lelki folyamat „kényszerül(t)” arra, hogy eredendően 
magasszintű tudományát olyan alacsony szintre fokozza le, hogy a sokság is képes legyen vele valamit 
kezdeni. Persze ennek oka nem a bölcs segíteni akarás az egyszerűbben gondolkodók felé, hanem a vallási 
közösségek híveinek, ezáltal adófizetőinek szaporítása, megtartása ami mozgat. Mennél nagyobb tömeget 
képes maga mögött felmutatni egy tantétel, vagy politikai irányzat, annál hitelesebbnek képesek feltüntetni 
azt. Pedig: „Attól hogy valamit sokan állítanak, annak igazságtartalma nem lesz több.”  
696 Napjainkra -s nem tegnap óta- a ‟lemondás‟ a ‟belső tisztaság‟ és a ‟kegy(esség)‟ ki ment a divatból. 
Helyettük a mértéktelenség, a tisztátalanság (minden téren) és a részvétlenség, együttérzés hiánya 
uralkodik, melyektől a vallási folyamatok egyházi megnyilvánulásai sem mentesek. Ott is emberek vannak. 
697 A tíltott női kapcsolatok azért kerülnek kiemelésre, mert igaz bölcsek tisztában voltak/vannak azzal, 
hogy a valódi lelki út a férfi létformára szabott. A zárójeles ‟erkölcstelen, tisztességtelen viszonyok‟ 
mindkét nemre egyaránt jellemzőek. 
698 A húsevés azokon a vidékeken és társadalmakban, ahol a megszokáson- és hamis ragaszkodáson kívül 
semmi más nem indokolja, nem szükséges, erkölcstelen. Ahol elkerülhetetlen, nincs más, az egy olyan 
hátrányos emberlétforma, nem ok nélkül születnek oda azok a lelkek. Több civilizáció igazolja, hogy 
sokszáz generáción keresztül gyakorolható a vegetáriánus életvitel, bárminemű élettani kedvezőtlenség 
nélkül. (jelen sorok írója immár 24. éve vegetáriánus. A társasági együttélési nehézségeket leszámítva, csak 
kedvező hatásairól számolhat be. Nem korlátoz nehéz fizikai munkában, -aktív szellemi tevékenységben, 
minden élettani hatása pozitívnak tapasztalható.) 
699 Az élettanilag nem szükséges dolgok feleslegesek. Felesleges azokat termelni, előállítani, feldolgozni és 
fogyasztani egyaránt. Volt (emberi) élet az alkohol, a coffein, a nikotin és a többi „felfedezése” előtt is és 
nem volt kevesebb, sőt…  
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(alkohol, kábítószerek, ajzók s serkentők fogyasztása) 4. szerencsejáték élvezete (benne a sokféle 
pénzügyi nyerészkedő manipuláció700). Aki kerüli e négy vallástalansághoz vezető utat, majd az 
igaz vallásosság ösvényén haladva gyakorolja a lemondást, a tisztaságot, a kegyességet és az 
igazmondást, azt Isteni benső lényege, igaz valója, a lél megsegíti. Ezért mondja Úr Balarám, hogy 
„…önmagában rátalál…” Mert a lél birtokosa a teljes tudásnak, közte a teljes igazságnak, de 
befedettsége következtében ezt nem tudja megosztani esendő „gazdájával”. Ahogy tisztul a lelki 
törekvő, úgy kerülnek más megvilágításba a ma még érthetetlen, értelmezhetetlen körülmények. 
Senkitől nem szabad elvárni, hogy megértési szintje felett teljesítsen, afölött fogadjon el/be 
amúgy -alap- igazságokat. Még a nemes ismeretek megosztásával is vigyázni kell. Nem véletlen a 
sok hallgatag bölcs! A ‟jó‟ társulás, a ‟jó‟ munka és -tevékenységek, a ‟jó‟ ételek mind segítenek. A 
‟nemjó‟-k fokozzák a befedettséget, a ‟szeszély‟ pedig nem enged fejlődni, abban topog követője, 
amiben van. Míg el nem engedi701, addig az újabb születés sem juttatja jobb körülmények közé. 
(166.) 
A REND alapja a fegyelem702, mikor minden és mindenki azt végzi és úgy, ahogy azt az 
elrendezések diktálják, beleértve a szabad akarat folytán megnyilvánuló rebellis magatartásokat is, 
melyek úgy lázadnak fel, hogy azt képzelik „ők” kezdeményezik-, teszik azt ami szembe megy a 
fegyelemmel703. Az Isteni elrendezés ennél komplexebb… 
… Ne feledjük, ma nem a nemes eszmények a REND alapjai és ezt a „REND”-et ne tévesszük 
össze a társadalmi renddel! Lelki törekvő nem a -jelen- kor normáinak akar megfelelni704, hanem 
azok fölé emelkedve, méltó célokat tűz maga elé. Belátja, hogy a szellemi- és erkölcsi hanyatlásnak 
való megfelelés, nem lehet az az út, amelyen keresztül eljuthat eszményeihez… 
…nem az általánosság követése az üdvözítő. Kritikusnak kell lenni az aktuális szokásjoggal 
szemben. Nem a sokság törekvéseit kell példának tekinteni. Az rendben halad a degradációban, 
nem is tudva róla. Fejleszteni kell a megkülönbözettő képességet, melynek segítségével belátható; 
mi érték, mi nem és az is, hogy miből/miben hol a mérték. Nincs ebben semmi különleges705. … 

                                                             
700 A ‟szerencsejáték‟ nem csak a kocka, kártya s más számtalan oktalan időtöltés, de minden olyan 
megfontolás, ami nyereség reményével kecsegtet. Bölcs tudja, hogy minden mi kell megadatik. Ami nem 
jut, arra nincs szükség. Miután átvészeltük bármi hiányát, utána megelégedéssel konstatálhatjuk; ez is 
elmúlt. A letűnt századok emberléte s jelen korunk egy merő szerencsejáték, vagy túléljük, vagy nem, vagy 
vagyonosodunk, vagy nem… de nem ennek kellene vezérlő elvnek lenni, hanem a kötelességteljesítésnek 
és az elrendezések elfogadásának. A többi érdem dolga, előző- s jelen életekben megszerzett/kiérdemelt 
visszahatások. 
701 A lelki törekvőnek szinte csak elengedésre van szüksége, hisz sorsa szerint annyi minden éri, hogy 
keresnie sem kell, inkább a sokat mi éri figyelmes életvezetéssel, kritikusan gyomlálni kell, csak a ‟jó‟-t 
hagyva meg, minden mást elengedni, elkerülni. Minek a‟?  
702 A ‟fegyelem‟ első lépése a tudásszerzés a hely-idő-körülmény szabta viszonyokról, lehetőségekről. Az 
aktuális szabályok, normák megismerése. 
A természeti viszonyokban/folyamatokban az Isteni törvények a rend-szabályozók. Az ember ennél 
bonyolultabb, szabad akarata révén s leginkább tudatlansága folytán olyanokat tesz, ami sem maga, sem 
közössége rend-jét nem szolgálja. Csak tanulás által lehet ezt orvosolni majd a szabálykövetéssel. Ha 
világos a mi-miért, ki-kicsoda, kinek mi a kötelessége, akkor már „csak” meg kell tenni és a REND 
megnyilvánul. De ez a nagybetüs REND az elrendezések folyamodványa, nem hamis önazonosságtudatú 
emberi törekvés eredménye. Az mindig hiányos. Hol ez, hol az nem teljesül az emberi vágyakból, 
miközben a vágykésztetés források-kutatása mindig elmarad. A régi bölcseletekre pedig csak legyintenek. 
703 Vegyük csak a kamaszkori -természetszerű- lázadást. Nincs abban semmi tudatosság, vagy bármilyen 
előjelü megfontolás. Van, mert ott, akkor annak van az ideje. Okos szülő(k) s nevelő(k) óvva engedi(k) 
gyámoltját. 
704 Lelki törekvő külsőleg követi a kis ‟rend‟-et; vele, de nélküle, miközben belül mindig a Nagy REND-re 
ügyel. Ez értelem által, tudás segítségével lehetséges. Szívből a kis ‟rend‟ igazgat, mert bármíly nagy is a 
szív, tudás nélkül vak, megtéveszthető.  
705 Az a lelki törekvő, aki a valódi tudás útjára lép, nagyon hamar megtapasztalja, hogy ha őszinte az alázat, 
elszánt a törekvés, akkor nem téved meg a világi zűrzavarban sem.  
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…A MINDEN-tudat mindig első helyre teszi az értelmet. Nem mond le a szív szaváról, hisz a 
kifejletlen értelem éppúgy tévedésbe ejthet, mint a szabályozatlan elme, vagy a fegyelmezetlen, 
tisztátalan test… 
…„tanulva tanítani”, vagy „tanítva tanulni” amikor együtt halad a már megszerzett gyakorlása és 
ugyanakkor annak tanulása is. Téves képzet, hogy bárki is kész Tanító… 
… Ha valaki úgy érzi, hogy elkötelezettje valamely szellemi folyamatnak (tudása még nem tud róla 
lenni, hisz kezdő!) akkor azt komolyan kell tanulmányozni, törekedni a megértésére, követni 
ajánlásait, türelemmel megvárni az első visszajelzéseket. Ha gyakornok érti amiben van, érzi hogy 
megfelelő helyen van, akkor lehet haladni tovább, de ezt szinte pillanatról-pillanatra művelni kell, 
mert ha valami előbbre szalad, mint ellenőrzője, akkor könnyű tévútra jutni, önálltatásba 
keveredni… 
… A bölcs megbékélt abban amiben van, úgy személyében, sorsában, mint tanrendszerében. A 
bölcs már nem keres, beéri azzal amit talált s hittel követ706. Nem erőlteti magára a békességet, azt 
megkapja az Úr elrendezései folytán. Önfegyelem, tiszta hit, hiteles- és értő követése lelki 
folyamatának. Sosem tétlen, mindíg tesz környezetéért, a köz segítéséért s önmaga fejlesztéséért. 
Nem éri be annyival ahova eljutott, szorgalmasan tanul, miközben tanít… 
…mindenkiben keveredet a négy osztály és mindenki előtt ott a lehetőség az önfegyelemre s a 
tiszta hitre707. 
(167.) 
… Kételkedés abban merül fel, aki nem megfelelően próbálja szemlélni az összefüggéseket, nem 
kellően éles megkülönböztető képessége… 
…„Nincs új a Nap alatt” – mégis időről-időre „Rágjuk a megrágottat”708… 
… Mit tehet, aki az Abszolúthoz közeli válaszokra kíváncsi? Az keresse a valódi tudást, ami 
független szubjektív emberi megítélés(ek)től. Míg az ember kételkedik, addig lehet akár tudás 
nélküli is, vagy hit nélküli is, de biztos hogy bizonytalan -legtöbbször hamis énközpontú- 
alapokon áll (ahogy). A kétely azonban nem az ellenségünk. Ösztönző a figyelemre, a 
gondolkodásra, ami megmozdítja a tudatlanság és/vagy tanácstalanság állóvizét. „..csak soha 

                                                                                                                                                                                              
Mint ki a legnyüzsgőbb piacon kénytelen általkelni s mivel tudja, hogy neki nincs ott mit vennie, -néznie, 
nincs dolga ott semmivel, hát óvatosa, figyelmesen, kerülve az ütközéseket, kellő lendülettel halad a 
túlpartra, akárhogy is sodorja a nép. Persze az igaz böcs minden zsibvásárt elkerül.  
706 Az embert s az emberiséget végigkíséri az örök kételkedés, valamifajta bizonytalanság, az egyre csak 
feltörő kérdések. Ahhoz, hogy megtudjuk; „Az én utamon járok?” – néha bizalmat kell előlegezni. Ha 
mindig ideje korán teret engedünk a kételkedéseknek, akkor sosem tapasztalhatjuk meg azt, hogy a 
választott úton való haladás következő állomása mit hozot volna? Egyhegyüség nélkül a figyelem szétszórt. 
Figyelem nélkül nem szabad élni, de mindig mindent ellenőrzésünk alatt tartani, az a lél idekerülési okával, 
az uralkodási/uralási vággyal egyenlő. Azt biztosan látjuk, hogy lelki lénynek nem itt a helye, így hát ha a 
források a tévedésre a hamis uralkodási vágynak való engedés, akkor megkockáztatható, hogy olyan úton is 
lehet lépéseket tenni, aminek nem tudjuk pontos kimenetelét. Ha ezt megkérdőjelezzük, akkor az egész 
„hit” kérdés ostobaság, hisz hinni olyasmiben hiszünk, amit nem tudunk biztosan, megengedjük, hogy 
talán úgy van. Persze felszínesen -majd- minden hívő halálos biztonsággal állítja azt -is- amit azért 
bizonyosan nem tud, de hisz. 
707 Tiszta hitnek az a ‟hit‟ tekinthető, amely nem számító, nem elváró, nem követelménytámasztó. Tiszta. 
Mentes minden önös megfontolástól. Mindenki hite akkor tiszta -számára- ha az egybe esik az egyén lelki 
evolóciós fejlettségével. Sok a hívő, de a hitrendszerek is számosak. Keresni kell. Aki keres az talál, s ha 
saját útjára bukkan, akkor abbéli hite tiszta. Nem kell másra kacsingatni. Hagyjunk mindenkit a maga 
sorsában (meg)érni.   
708 Mikor az ember meghal és lényegi lénye újabb vándorútra indul, akkor lassan feloldódnak, eloszlanak az 
anyagi/tárgyi ismeretek, melyeket előző életében megszerzett. Az újabb emberi létben olyan újdonságokkal 
találkozik, amiket már akár sokszor megért/megélt s újra próba elé kerül; miként fogja most a (régi)újat 
meglépni? (Egy újszülöttnek minden vicc új!) 
Akik nem tesznek kisérletet tudatosan élni -igaz emberhez méltóan- azok életről-életre „rágják a 
megrágottat” újra és újra eljátszák, lejátszák ugyanazokat a „meccseket”. Még egy életen belül is 
sorozatosan esnek ugyanazon hibákba és nem akar haladni a lelki evolúciós fejlődés.   
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semmi meg ne álljon..” - szól az ajánlás és helyesen, mert e világ rendje az örökös változás „…a 
megállás halál…”. Ezért nehéz boldogságra lelni, hisz a valódi boldogság örök, ami ellent mond a 
változásnak. Ki rendelkezik örök boldogsággal? A MINDEN és minden megtisztult lél!... 
… A lél három Isteni sajátossága (örök + teljestudású + boldog) olyan mértékben jut felszínre, 
ahogy a kereső azt engedi. Ezért a külső keresést ki kell egészíteni a belső kutatással is („Ismerd 
meg önmagad!” - de pontosítva, hogy ki az az „ön” azaz, az igazi ÉN!) Aki tagadja a lél létét, vagy 
nem is hallott róla, az nyílván nem erre felé keres. Aki egy emberi életben hisz, az hiába tudja, 
hogy ami megszületik az meg is hal, mégsem tágít „emberségétől” s mint ilyen, örökké vívódik. 
Van Isten? Ha van miért engedi mindazt, amivel nem értek egyet? Ha van, miért nem segít rajtam, 
hisz én jó vagyok!? És azt gondolja, ha mennél többször ismétli, hogy „Jó vagyok! Jó vagyok!” - 
akkor az úgy is van, vagy úgy lesz (majd). „- Majd, miután mindent elértem amit szeretnék!” - és 
ahelyett, hogy lényegi lénye tisztogatásával foglalatoskodna, folyamatosan tovább burkolja 
anyagi/testi vágyakkal és azok megvalósulásáért tett mindenféle elmebeli- és fizikai törekvésekkel, 
cselekedetekkel. Aki kételkedik a szabályozott életvezetés segítő hatásában és -az egyébb iránt 
tudottan- kedvezőtlen szokásokról való lemondásban, az tegyen próbát. B.T.215. „…aki ismer 
középutat nem fárad meg sohasem - eszik alszik munkál pihen megtartja a mértéket 216. 
szabályozott életvitel szabályozza elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri 
217. mint a széltől védett lángnak íly elmének nyugta van - ha törekvő rendületlen semmi nincs 
mi útban van 218. mikor elme lecsillapul felszínre tör tiszta lél - ki a MINDEN apró része s bölcs 
az őstudásban él…” 
… Aki úgy keres, hogy mérsékli a világi normák követését az segít a lényegi lény felszínre 
jutásában. Mindig aktív, de mindent a megismert kötelességteljesítés709 részeként végez… 
(168.) 
B.T.54. „tett gyümölcsét sose vágyjad…” 56. „…elvárásnélküli legyél…” 84. „cselekvéstől 
tartózkodás visszhatástól meg nem óv…” 87. „az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s 
közben teszi ami dolga eredménytől független…” 106. „…bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat 
ő nem akar…” 111. „…cselekedj csak töretlenül ne keresd mi miként van 112. vedd e bizalmas 
tanítást élj mint szól a jótanács - ha követed nem fog hatni tettet érő visszhatás…” - szól több 
helyen is Úr Balarám a lelki törekvő számára követendő magatartásról és annak következményei-
ről. Az életsorozatok -értsd: több élet- objektív volta mostanra már nem kérdés. Az is egyértelmű, 
hogy minden történésnek-, cselekvésnek-, gondolatnak következménye-, vissz(a)hatása van, 
annak megfelelő „tükröződéssel”. Tudott, hogy az Úr akarata következtében van négy emberi 
osztály és természeti tény, hogy elkülöníthetőek élet-kor-csoportok, életrendek. A MINDEN 
rendelte úgy, hogy e kettősségekkel jellemzett teremtettségben három kötelék hatása alatt van, 
minden létező és létezés. Tehát a bölcs belátás vissz(a)hatás nélküli életvitelre-, cselekvésekre 
ösztönöz, miként a kötelességkövető, szabályozott életvezetés a megszerzett tudás bölcsességgé 
nemesedésére juttat. Mi mást kéne tenni figyelmes gyakornoknak, mint hogy amit megtanult, azt 
igyekezzen minél következetesebben gyakorolni… 
… Még ha valaki kételkedik is Balarám MINDEN-ségében, be kell lássa tanítása hibátlanságát710. 
Aki bizonytalan, az tegyen próbát… 

                                                             
709 A valódi kötelességteljesítés édes kényszer. Az őszinte és alázatos lelki törekvő nem is úgy éli meg, mint 
unalmas ‟muszáj‟ hanem mindig, mindenben keresi s meg is találja örömét. Minden tennivaló ‟édes‟ hisz a 
Legfelsőbb elrendezései folytán találják meg egymást tennivalók és lelki törekvő. Aki örökkön 
másra/máséra tekintget, az nem talája meg önnön feladatait. Az ilyen embernek bármi kerül is elébe 
teherként, kerülendő kényelmetlenségként kezeli/éli meg és már előre viszolyogva fog bele, ha ugyan el 
nem próbája sumákolni.  
710 Az un. lelki tanításoknak, nem a mindennapos problémák megoldása a feladata, miközben azokra is 
ajánl gyógymódot, csak… El kéne engedni a testi/anyagi berögződéseket.  
Lehet bármíly ékes/cicomás, magát eredményesen kellető egy tanrendszer, ha az alapok nem 
egyértelműek, nem szilárdak, akkor idő kérdése, hogy mikor omlik össze az ingoványra épült csodapalota. 
Gondoljunk csak a letűnt nagy birodalmak hitrendszereire, semmivé váltak, nyomtalanul tűntek el 
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… (a Jász-ság.hu-n) A „Jász mindennapok” írás ad némi segítséget abban, hogy érdeklődő fogalmat 
alkothasson meghatározó emberi osztály-mikéntjéről. Életkorát mindenki ismeri. Az eddig 
elhangzottakból lehet következtetéseket levonni arról; lelki törekvő számára (persze nem csak 
neki!) mi ajánlott s mi eltanácsolt az élet különböző területein. Így hát mindezek szellemében 
követett néhány éves „próba” biztos támpontot ad(hat) a gyakornok számára, hogy milyen úton 
haladt eddig, mire vezet a „próba” és sosem szabad elfelejteni, hogy örök tanúink vannak, Akik 
becsülik az őszinteséget. A hamisság, az álságos magaviselet mások kedvence, Akik társaságától a 
MINDEN-tudat eltanácsol! A MINDEN Mindátható energiája, valamint mindenki lényegi lénye, 
valódi kiléte, az egyéni, személyes LÉL mindíg velünk van… 
… eközben folyamatosan tanulni kell, hogy legyen mit bölcsességé szilárdítani711. És nem 
összevissza mindenféle ezo-izét, csak azt aminek „próba”-útján712 haladunk. A tudatosság 

                                                                                                                                                                                              
követőikkel együtt, pedig ami az Abszolút Igazság talapzatán nyugszik, az örök, miként az Abszolút 
Igazság maga.  
Hiába bármilyen jótanács, ha aki azért fordul rögeszmésen ragaszkodik a mindenkori normalitáshoz. Nem 
véletlen, hogy a lelki úton előrehaladottak minden korban csodabogarak voltak/vannak/lesznek. A sokság 
nem tud mit kezdeni olyasmikkel, ami nem illeszkedik az aktuális trendhez. 
711 Szinte feloldhatatlan probléma, amikor hiányérzetben szenvedő egyén úgy fog ‟lelki‟ keresésbe, hogy az 
nincs harmóniában emberi osztálybatartozásával és/vagy életrendjével. Más mód az üdvös a négy 
osztálynak és azon belül és túl, más még egyazon osztályon belül is úgy ~25 évenként.  
Az előbb hivatkozott tájékozódási támpont (a „Jász mindennapok”-ban segíteni szándékolt jelleg-
kapcsolatok társítása osztálybatartozásokkal) látszólag ellentmondásos része, amikor életkorcsoportok és 
emberi osztályok párhuzamba állításra kerülnek. Értsd: ‟tanuló‟ ↔ ‟élvezkedő‟ ‟családos‟ ↔ ‟nyerészkedő‟ 
‟visszavonult‟ ↔ ‟uralkodó‟ ‟lemondott‟ ↔ ‟gondolkodó‟ Ez csak egyfajta elnagyolt kísérlet, ami az 
azisnemis törvény szerint igaz is, ugyanakkor nem is az. Mikor egy lél emberi testet ölt magára, 
meghatározottsága („kasztja”) máris adott, azt egy életen belül nem lehet megváltoztatni! Alacsonyabb 
osztályból semminemű igyekezet, vagy jogos érdem alapján sem lehet feljebb jutni! De az ‟igazság‟ mégis 
érvényesül, hisz az osztályonkénti és életrend szerinti kötelezettség teljesítése, vagy elmulasztása mindenkit 
lelki értelemben előnyösebb, vagy hátrányosabb helyzetbe hoz.  
A két első élet-szakaszban erről jobb ha nem is tudatos az egyén. Nem kell félni, hogy tudatlansága 
következtében tévútra lép, hisz az ‟igazság‟-alapú elrendezések csak a nagyon megátalkodottakat hagyják 
magukra. A minden vágyat teljesítő MINDEN nem fog senki útjába állni, hogy ne arra, ha az illetőnek az a 
vágya. A legtöbb tantétel nem beszél igaz értelemben vett „kasztokról”. Ahol tradicionálisan élik is azt, ott 
is legtöbbször már az évszázadok torzította változatban, feltupírozva, kiforgatva, sematizálva. Szinte alig 
tulajdonítanak jelentőséget az emberi életkornak és különösen a tanuló-családos-visszavonult-lemondott 
amúgy objektív meghatározottságnak. Senki nem vonja kétségbe, hogy egy fiatal tanuló számára nem az a 
kívánatos, mint egy egyedül maradt öregnek. Esett már szó róla, hogy a cölibátus (is) tévút, megcsonkítja a 
természetes életritmust, fejlődési rendet. Születés – növekedés – fejlődés – reprodukció – hanyatlás – halál.  
A születés adott. A felcseperedés, majd serdülés szintúgy. A fejlődés, vagy felnőttkénti tanulás 
elengedhetetlen része a fajfenntartás ápolása külső összefüggések okán, belső okból pedig annak megélése, 
tanulságainak beillesztése a tisztulási folyamatba. Hol lehetne nagyobb praxis szerezni szolgálatból, 
alázatból, türelemből és így tovább, mint családos emberként házasságban és két gyermek felnevelése, 
majd útraengedése által? A meddőségre „kárhoztatottak” sorsa sem kilátástalan, hisz mennyi árva gyermek 
van, akiknek gondos nevelőszülőre volna szüksége! Azután ahogy az ember korosodik teljesen 
harmóniában való a lelki törekvéssel, ha elkezd az ember „kibonyolódni” a korábbi testi/anyagi bele-
bonyolódásból. Az élet végén, hajlott, agg korban már legszerencsésebb mindent elengedve végezni a lelki 
életet, a lelki gyakorlatokat, hogy a testelhagyás pillanatában minél nagyobb esély legyen Isteni/lelki 
vággyal, -képpel, -eszményel búcsúzni ettől az iskolától. Ezeket sem összekeverni, sem megkerülni nem 
lehet következmények nélkül. Ha hiányosan zárul egy élet, akkor a pótvizsga az újabb lehetőség s pótolni 
az elmaradt, kihagyott dolgokat, melyek nem anyagi/testi oktalanságok kell hogy legyenek. 
A MINDEN-tudat nem gyermekeknek való, miközben volt idő, amikor az ő szintjükön előlük sem volt 
elzárva. (Lásd: a Jász-ság.hu oldalon az „Oskola a puszta rétben” írást) A fiatal felnőttek a „Krisztusi” 
korban (úgy 33. életév körül) találkoznak azzal a folyamattal, ami igazán nekik való. Napjainkban azonban 
olyan kiterjedt a kínálat, oly áradatszerű az információ választéka, mennyisége, hogy aki a normalitás 
pörgése szerint él, annak még inkább résen kéne lenni, hogy milyen lelki iskolával barátkozik.     
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elkerülhetetlen713. Amíg nem enyhülnek a kötődések, addig nem lehet abban reménykedni, hogy 
elég a jószándék714. A munkát nem lehet megspórolni… 
… A magányos gyakornoknak nincs kire figyelni, igaz valójára és Felvigyázójára hagyatkozhat s 
ha elég bátor, ezt meg is teszi. Megtalálva kötelezettségét, végzi kötelességeit ragaszkodások 
nélkül, már nem csak hiszi, de tudja, hogy „jó”-t „jó” követ, ami a MINDEN-tudatúak kenyere. 
Így hát értve teendőit, megbékélve sorsával, halad nyíl egyenesen a tisztulás szűk ösvényén. 
Derűsen tekint vissza az addigi kacskaringókra, vargabetűkre, melyek nem vezettek sehova s ha 
azon marad, csak egyre jobban belegabalyodott volna az élet útvesztőibe. 
(169.) 
… Mikor az ember lelki elkötelezettségét egy Tanító Mester-nek való felajánlkozásával próbálja 
„egyenesbe” hozni, általában nagyon elszánt, sokan bármi áldozatot vállalnának. De a Jó Mester -
miként a MINDEN -tudat- realista. Sosem kér lehetetlent… 
…„szent tudásnak pallosával sötétséget kettészelj”  - mert a tudatlanság sötétség. Meg kell 
világosodni715. Ha az Abszolút Igazság felől kezdjük megközelíteni mindennapjainkat -különösen 

                                                                                                                                                                                              
712 Mikor egy lelki kereső elindul egy úton, az esetek többségében „próba-útra” lép, hisz majd az idő 
mutatja meg, hogy saját útjára „tévedt”-e, vagy sem. 
713 ‟Tudatosság‟ kapcsán is felmerül az ‟értelem – érzelem‟ viszonyrendszer. Melyik az igaz(i) segítő? Kinek, 
melyik?  
Egy lelki folyamattal való (úgy-ahogy) azonosulás beállítottság kérdése (is). Aki „értelem-párti” az nyílván 
ész érvek nyomán igyekszik haladni. Aki „érzelem-párti” az szívesebben hagyatkozik megérzéseire, a 
szerzett információk-, kapott benyomások „kontrollálásában” inkább „mentálisan”, emócionálisan, érzelmi 
alapon próbálkozik. Számukra fontosabb az elragadtatás érzésének megtapasztalása, lelki gyakorlatokban-, 
szertartásokban is. A könnyes, vagy szívszorító olyan örömérzet, aminek nem keresik okát, számukra az 
úgy jó. Szerelmes ember sem firtatja érzelmi túltengéseinek magyarázatát, éli ahogy természete diktálja. 
Ehhez képest az ‟érintetlenség‟ teljesen más dimenzió. Nem fásult nemtörődömség, még csak nem is 
érzéketlenség „csupán” józanság, az „ELMÚLIK” tudata („Minden /ez is/ elmúlik egyszer!”), ami nem 
engedi meg a lehorgonyzást egy futó édelgés mellett. MINDEN-tudatú célja túlmutat a múló szeszélyeken.   
A ‟mentális‟ -előbb- azért kívánkozott idézőjelek közé, mert köznapi értelemben „értelmi”-nek „fordítják”, 
„értelmi”-ként értelmezik. Mintha valódi értelemről volna szó, holott közelebb áll a ‟mentalitás‟-hoz kb. az 
egyén gondolkodásmódjához, aminek egyik alapja a világnézet/világlátás. Az általános, a koronkénti 
normalitásnak megfelelő világ-szemlélet meglehetősen csalóka, hisz az ott és akkor elfogadott alapokon 
nyugszik, melyek igazságtartalma legtöbbször bizonytalan. Gondoljunk csak a Föld-központú világképre, 
vagy a lapos Föld teóriára, stb., hogy vallásbölcseleti alaptéziseket ne is hozzunk elő, melyek téves voltuk 
esetén sem szorulnak cáfolatra, hisz akik abban a hitben élnek és helyükön érzik magukat, azoknak nem 
szükséges bizonygatni, hogy rosszul tudják. Nem is tudják rosszul (azisnemis), az ő szempontjukból ott 
tart-, annyi az igazság. Aki másként látja, az nem azt jelenti, hogy ölre kell menni a megnyugodottként 
tudatlanságban, vagy tévtudatban élővel. A küzdőtér kinek-kinek önmaga s látjuk, hogy legtöbbször egy 
élet is kevés a csata kimenetelének megtapasztalására. 
Mindenki fejlődik valamerre. Ki előre, ki vissza. Szellemi- és erkölcsi hanyatlási periódusban (mint most) a 
vissza az előre. Így természetes. Ezért sem vált sosem intézményessé a MINDEN-tudat, mert mióta a Kali 
jugába értünk nem cél s nem is feladata senkinek, hogy a sokságot józan belátásra bírja. Az érzelmi-jelleg 
az uralkodó. Hiába beszélnek akár napjainkban is férfiuralomról, mikor a hímivarú emberek esetében is az 
érzelmi meghatározottság az uralkodó. Értelemmel élni munkás, érzelmeinket követni őszinte.  
714 A szabályozó elvek (hús, hal, tojás, hagyma, gomba, alkohol, cigaretta, kávé, tea, csokoládé, házasságon 
kívüli nemi élet, mindennemű szerencsejáték és -kábítószer elhagyása!) követése önmagában a tisztulás 
bíztató útja/módja. Csökkennek a ‟szeszély‟ s ‟nemjó‟ hatások, a lelki tanulmányok és gyakorlatok pedig 
adják s fokozzák a ‟jó‟-t.  
Úgy valódi „lelki” életet élni, hogy az előbbiekkel együtt;  k i l á t á s t a l a n ! Akik ezt teszik, helyzetük 
nem más, mint az önálltatás. Jámborak, ájtatosak, ‟szent‟ iratok szorgos forgatói s közben olyan burokba 
csomagolják lényegi lényüket, amiben Az majd hogy meg nem fullad, nem pedig felszínre sugározhatna. 
Jószándék van, de a valóság, az illúzió mindent felülír, Maya Istennő örömtáncot lejt.  
715 Ahol a Nap világít, ott az Isteni Bölcsesség sugárzik. Míly talányos is; sok ugyancsak testtudatú ember 
Nap-imádó, napozási vonatkozásban. Mint a hüllők, töltekeznek az energiával, hogy testüket és test-
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az első időkben- sok kudarc, csalódás ér. Világunk a viszonylagosságra épül(t). Legyen valami 
bármíly valódi igaz, ha nem esik egybe a hely-idő-körülmény normájával, akkor bizony 
legkevesebb, irritatív. A külső konfliktusokon kívül, belső „gyulladást” indít(hat) el ami egyfajta 
mozgósítás - különösen azoknál akik még nem érettek az igazra. Beindul az ember védekező 
rendszere. Elkezdi védeni legelőbb is hamis (ön)azonosságtudatát. „Én ember vagyok! A lél(ek) 
badarság!” - majd mindenféle -hamis- önigazolást keres, hogy miért jó úgy minden ahogy van, 
miközben változni/változtatni akar, csak nem így, csak ne fájjon!... 
…Hiába az Abszolút Igazság716, ha a sokság még nem érett rá. 
(170.) 
Tenni, vagy nem tenni? – itt ez a kérdés, amire Úr Balarám már megadta a választ. B.T.103. 
„…nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek - lásd be jó Jas ez a sorsunk tétlen 
senki nem lehet717 104. rest ha lennék elhiheted rosszpéldámat követnék - ezért kellett véridnek is 
kötelességük tegyék 105. hogyha én nem cselekednék omlanának világok…” – nyílván ha egy 
ember tétlen, nem következik be olyan kataklizma, mint ha a Legfelsőbb hagyna megállni 
folyamatokat… 
… Igaz ‟gondolkodó‟-nak azért nincs kötelező teendője, mert ha tesz, ha nem számára egyre 
megy, hisz már nincsenek itteni vágyai. S lám Ők sem tétlenkednek. Tanítanak, segítenek, ahol 
szükség van rájuk. A Legfelsőbbnek közvetlen beavatkozására alig van szükség, korszakonként 
(több százezer évente) ha egyszer és akkor is „csak” különleges kegye, Isteni kedvtelése folytán. 
Terve tökéletesen működik. Elsődleges Felsőbbségei is jól végzik dolgukat. A teremtés hibátlan, a 
természeti folyamatok rendben nyílvánulnak meg, Maya -illúzió- Istennő munkálkodása példa-
értékű. És gondoljunk bele, az Úr mindezt egy gondolatával, majd egy OM elzengésével 

elindította s dehogy kellett neki megpihenni  A MINDEN végtelenében pillanatról pillanatra 
történnek teremtések (megnyílvánulások) és összeomlások/pusztulások (megnemnyilvánulttá 
válások) Még Teremtő aspektusa sem fáradt meg, hisz lételeme, éltetője a teremtés… 
… Tenni kell. Aki ‟jó‟ tettet hajt végre, üdvöset, annak egyenes az útja a tisztulásra. Aki tétlenül a 
legnemesebb ügyeken meditál, mihaszna. S ez nem a haszontalanság (csínytevőn kópésága), 
hanem az alkalmatlanság a valódi emberlétre. „Egy”-ségen elmélkedni itt a kettősségek világában 
hiábavalóság. Az ‟egy‟ a MINDEN EGY-sége. A kettőből -itt- sosem lesz egy! Kettő ha egyesül, 
megszületik a három, a harmadik. (fent - középütt - lent, jó - szeszély - nemjó, előre - maradni - 
hátra, teremtés - fenntartás - pusztítás). Két különböző nézet ha találkozik sosem forr eggyé, a 
kompromisszum jegyében (egyiknek sem lesz igaza) létrejön egy harmadik, ami sem nem az egyik, 
sem nem a másik. Mint szülők gyermeke, aki bárhogy is hasonlít, sem nem az Apa, sem nem az 
Anya, miközben mindegyik és mégis más (azisnemis)… 
… A jász-ság, nem genetikus meghatározottságú. Több annál, a lényeg, a lél hozománya/adomá-
nya. 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, tér-
hez, réthez, lóhoz és erényhez, vonzalom az íj s nyíl egyhegyűségéhez, a célirányos céltudatos-
sághoz. Hiába a földhözragaszkodás képzete, mikor tekintete mindenkor az égre tör. Ha komoran 
is, de nem sandán, nem alulról, egyenesen, mint a népi rigmus: „Jász egyenes – jász elmehet!” - El 
szolgaságból, el csüggeteg kilátástalanságból, mert a szíve a helyén718… 

                                                                                                                                                                                              
tudatukat minél jobban szolgálhassák. Eközben a megvilágosodott bölcs a tűző napról, árnyék hűvösébe 
húzódik, hisz az Isteni energia belülről „fűti” - mozgatja.  
716 Az Abszolút Igazság VAN, nem egyénfüggő. Nem múló, nem kopó, nem változó, nem az átmeneti 
megnyilvánulás terméke.  
717 Tevékenység és tétlenség vonatkozásában nincs baj az emberiséggel, hisz kényszeresen hisz abban, 
hogy neki meg kell változtatni a világot. Még a lusta ember is tesz, alaposan mérlegelve az ‟adok – kapok‟ 
viszonylatot. A baj a változtatás miértjében rejlik. Ha a változtatást a testi/anyagi kényelmi berendezkedés 
vezérli, akkor jaj a világnak, mint ahogy jaj is. Láthatjuk.  
718 A Jász jászok kívülről láthatatlanok. A felszínen asszimilálódtak. Olyanok mint környezetük, vallás-
gyakorlatban, evésben, ivásban, napi eszményben, múló szeszélyben, idő múlatásban, dologban, zenében, 
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…Akit ‟szeszély‟ vezérel719 s ‟nemjó‟-kat cselekszik720, az árt a lél-nek721. Minden ilyen tett egy 
újabb réteg a burokrengetegen, amit míg le nem hánt az ember, jóvá nem tesz, vagy tőle meg nem 
szabadul, addig nincs előre, csak hátra, csak mélyebbre a sötétségben, lejjebb és lejjebb. Vissza az 
állati létbe. Hiába az emberalak, ha a megnyilvánulások puszta ösztöntevékenységek, tudatlan 
kötőerő-érvényesülések, vágygerjesztések, vágykiélések a négy anyagi/testi ösztönző szerint (kéj – 
javak – hatalom – hiúság). Nem kérdés: Tenni! (kell) – s közben csöndben elmélkedni722.  

                                                                                                                                                                                              
táncban, cicomákban. Hasonultak, hát hasonlóak, de a mélyben mások. Ők sosem voltak- s lesznek sem 
magyarok, sem kunok, sem nem alánok, csupán „csak” jászok (miközben kunok és alánok, de leginkább 
magyarok – azisnemis). Már önálló nyelvük sincs, mert már nem kell(ett). Amit tudniuk kell az 
kimondhatatlan, az belül szunnyad és örök, leginkább a Bizalmas Tanítás szelleméhez hasonló. Minden 
amit a századok ráraktak, túlélésüket segíti. Így őrzik a reájuk bízott Szent Tudást, mi páratlan s mindig 
véderő(d) minden igaz jásznak. Belül sosem fogynak, sosem kopnak. A mélyen rejlő tudás -mint az 
Abszolút Igazság- sérthetetlen, úgy sugárzik át azon, ki ápolja szorgosan. Jász - sose feledd az ápolást!   
719 A három kötelék Istentől való. Semmi köze hozzá Vele akár rivalizálni próbáló -meghatározottságuk-
ban- szeszélyes/nemjó Felsőbbségeknek, miközben akik Velük kokettálnak/kacérkodnak ilyen kötőerők 
hatása alatt vannak, azok -alá kerülnek. Ilyenek a szeszély-, vagy a nemjó meghatározottságú tanok, 
munkák, társulások, időtöltések, ételek, italok, szokások… 
A három kötelék aránya részben veleszületett, hozott „érdemek” eredője, de még meghatározóbb a 12. 
életévét betöltött emberke saját döntése. Nagyjából 12 éves korig a visszhatások kedvezőtlenségei 
szülőkre/gondviselőkre hárulnak, a ‟jó‟-k nemesítik az egyént. Az elárvult „gazdátlan” gyermekek sajnos 
maguk kell megküzdjenek e bajokkal, de ne feledjük; semmi nem történik ok nélkül. Nincs semmi okozat 
kiváltó nélkül. Ennek elfogadása, reá való magyarázat, értelmezés az egyélet-hit alapjáról nem található (ha 
csak a véletlen, a spontán, stb. sutaság), de az életsorozatok (újabb és újabb létforma fölvétele) nem indok, 
vagy magyarázat, de alaptétel s erről szemlélődve -még ha megfejteni nem is sikerül mindig a miérteket- 
közelebb lehet kerülni az igazsághoz. 
A ‟szeretet‟ három fordulata s azok együttesen (elvárásnélküliség + adás + részrehajlásnélküliség) sokak 
szerint kiegészül az együttérzéssel, arra való készséggel, képességgel. Be kell látni, hogy együttérzővé 
általában akkor válik egy ember, ha személyes helyzeténél elesettebbel találkozik. Pl. zsarnokkal, nemjó 
meghatározottságú személyekkel nem akarózik együtt érezni (?) pedig így kizáródik a ‟részrehajlás-
nélküliség‟ azaz nem tud megvalósulni az igaz szeretet. Az együttérzés is inkább a szeszély-el értelmezhető 
valódiságában, miként a szenvedély; csapong(ó).  
720 Aki nemjó-kat cselekszik (nemjó; ami Istentől elfele mozgat) az távolodik még a formális vallásosságtól 
is, nem hogy valódi lelki törekvéstől. 
Egyszerű ezt megérteni s mégis oly nehéz (azisnemis) mikor a Legfelsőbb úgy rendelte/rendezte hogy 
most (s még pár százezer évig) hanyatlásba forduljon e megnyilvánulás földi világa -benne kitüntetetten az 
emberi létforma- mégsem a lealacsonyodás a kívánatos. Már akinek! Aki életek óta keres, tesz jámboran 
léte tisztogatásáért, annak nyitva az út a szabadulás felé, míg a sokság -szellemi és erkölcsi degradációja 
révén- megvalósítója az elrendezéseknek. Szereplők nélkül nincs színház. Sőt ők mind a fő-szereplők, mert 
e világ emberiségének sokasításában, sűllyesztésében övék a szín, miközben míly sok a dramaturg(ia). Az a 
néhány kóbor vándorszínész, aki megkísérli az alternatív életvitelt, szembe helyezkedve az általános 
normákkal, azok magukra veszik súlyos terhüket, kivetettségüket, magányukat, csak hogy Isten felé 
haladhassanak. 
Mi lesz a soksággal? Sűllyed és sűllyed, egészen a megnemnyilvánulásig, miután az újabb megnyilvánulás-
ban kezdhetik legalul.  
721 A lél teljesen lelki, semmi anyagi nincs benne. Azonban munkálkodni, börtönéből szabadulni csak az 
emberi létforma révén képes, ha már odáig eljutott. Teheti s teszi mindezt úgy, hogy sosem Ő a cselekvő! 
Örök szabadságát feladta, amikor elhagyta a lelki közeget, itt csak anyagi burokban létezhet, aminek 
mozgásteret az Isteni/természeti elrendezések nyújtanak. Ha szabadsága kelepcébe is került, a szabad 
akarat, a mindenkori választás/döntés lehetősége ott van az értelmes emberben. Az ösztönlény 
emberformák híjján vannak annak az értelemnek, ami által kíjjebb/előbbre/feljebb juthassanak. 
Helyzetükön csak a szeszély s nemjó kerülése és a jó keresése, elsajátítása, ápolása, magukévá tétele segít.   
722 Az elmélkedés első lépése a megfelelő Tanítás megkeresése, hogy legyen minn jobbítóan elmélkedni, 
mert arra végtelen sok lehetőség kínálkozik e gazdag világban. Ki hol tart -lelki evolúciójában- olyan lesz 
érdeklődése, abban az irányban fog keresni és amivel azonosulni tud, olyat fog találni.   
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Nem világi hívságokon, nem jusson, hasznon, nyereségen, (hanem) Istenen és létezésen. A lét 
csodáján723, a nemlét változásán724, békésen, derűsen; van-ság megelégedettségével, lesz tudatával. 
(171.) 
… B.T. 162. „…teljességet megismerve már soha nem tévedsz meg - belátod mind az Én részem 
s mindez ott a MINDEN-ben … 164. úgy perzseli ez ismeret összes tett visszhatását … 165. 
nincs tisztítóbb erő annál mint a teljes igazság - aki önzetlen kutatja önmagában rátalál725 166. 
önfegyelmes tiszta hitű előtt tárul bölcsesség - azt elérve tudd rátalál tökéletes békesség 167. 
azonban ki kételkedik tudás és hit nélküli - ebben s jövend életében boldogság azt kerüli 168. ki 
visszhatás nélkül munkál bölcsességgel űz kételyt - bensőjével tisztában van az nem rabja 
tettének…” 

                                                             
723 A létezés igazi csoda, miközben teljesen természetes minden szinten.  
Mire egy kisgyermek értelme kezd nyiladozni, már rabja test-tudatának. Úgy várták, úgy gondozták, 
becézték, dédelgették s ő maga is már „tudattalan” állapotában a testi késztetésekkel azonosította magát. 
Anyagcsere, benne úgy a bevitel, mint az ürítések élvezete (míly keserves is, ha bármelyik akadozik, vagy 
elmarad) védekezés, pihenés (csak még a fajfenntartás ideje halasztódik az ivarérés utánra). Úgy az egyén, 
mint sok emberi közösség annyira a testi folyamatok hatása alatt éli életét, hogy ha a ‟szerencse‟ folytán 
nem kerül érdemes tanok közelébe, bizony úgy hal meg mint ki a semmiből jött s oda is távozik. 
Ám a létezés ennél intelligensebb, gazdagabb és értékesebb. A tudatosságra törekvő, gondolkodó ember 
nem éri be a mozgó élőlényekhez hasonló életvitellel. Az, hogy tárgyi- és technikai ismeretei okán magát az 
állatvilág fölé helyezi az emberiség, még kevés. Hiába használja a kor akár minden vívmányát, ha közben 
élvezkedésen, nyerészkedésen, hatalmaskodáson és hiúságon kívül nincs más mi motiválja. Ezektől még 
csak emberformájú létforma, aki valós alapok nélkül helyezi magát mindenek fölé. Hiába a sok ‟okosság‟ a 
számtalan tanítás, mégis a bizonytalanság félelme igazgat. Akik számára a hálallal nincs tovább, csak 
szánalomra érdemesek és diszkrét mosollyal lehet küzdelmeikre tekinteni. Vágynak, akarnak, terveznek, 
célokat tűznek ki s azokért erőfeszítéseket tesznek, áldozatokat vállalnak -legtöbbször másokat letiporva- 
az eredmény pedig a végső pillanaton görcsös kapaszkodás abba a semmibe amit magukkal vihetnek. Az 
általános, hogy az utódokra, vagy közösségekre hagyományozás vígaszával áltatva magukat -jó esetben- 
békével elengedik jelen életüket, de hogy hova s miként lesz a tovább, az titok marad.  
A szokásos általános tanulmányok és a kapott környezeti ráhatások birtokában próbál minden egyén 
boldogulni és csak a kevesek vállalják fel a három fordulópont/válaszút bátor meglépését (1. serdülőkor, 2. 
krisztusi kor, 3. úgy 50 felett a -nem ismert- visszavonulás küszöbe). Pedig a csodálatosan intelligens 
elrendezések nem csak a nagy elágazóknál, de szinte minden pillanaton felkínálják a ‟más‟ lehetőségét, de 
aki az általánosság síkján mozog és test-tudatú életvezetésben tengeti életét, az sorsát a ‟véletlenekre‟ bízza.   
724 Ha van lét(ezés), kell legyen nemlét(ezés) is. Ha valami van, akkor annak kell legyen kezdete s ha így 
van, akkor természetes vége is. 
Milyen érdekes is az a (kis)gyermeki gondolat, amikor úgy hiszi a már elég értelmes gyermek, hogy Ő előtte 
nem volt semmi, hisz Ő csak arról tud bizonyosan, ami(ke)t megélt/megért. Tudja, hogy Apa, Anya meg 
sokan mások nála idősebbek, mégis a világ -számára- születésétől érvényes. Mosolygunk ezen, pedig 
milyen csalódás is a kis embernek, hogy előtte is volt és bizony lesz még/majd utána is.  
Mikor ez a megnyilvánulás -ami teremtett teremtettség- elpusztul, az egész látszat anyagvilág buta 
energiaként oszlik szét abban a szférájában a lelki világnak, ami túl van az anyagin. Az itt megtörtént 
történések, események, hatások és ellenhatások emléktöredékeit a sok-sok milliárnyi lél hordozza, míg a 
világokat pusztító IDŐ el nem törli. A Legfelsőbb kegyéből nem csak emlékezés képességével 
rendelkezünk, de szerencsére a feledés adományával is. Ami a feledés sorsára jut(ott) annak sorsa 
majdhogynem a nemlétezés. Amiről nem tudunk, aminek híre sincs, az nincs – véli a sokság.       
725 Az igazságot, a teljes igazságot -szinte- mindenki kívül keresi. Tudósok kutatják, teleszkóppal, 
mikroszkóppal, filozófusok, teológusok állítanak fel igazolni vélt s jövendölt téziseket, mert nincs tudásuk 
a MINDEN parányáról, Aki „aki” és minőségileg a Legfelsőbb mása. Ha a MINDEN minden, lél parányai 
pedig a kicsi „minden”-ek, akkor csak velük kéne szóba állni, aminek módja egyszerű (szinte 
megvalósíthatatlan! - azisnemis) „csak” a hamis ön(én)tudatot kéne elhagyni, a többi -az értelem 
helyrekerülése, az érzet tisztasága- már magától képes volna érvényre jutni. Ilyen szinten a megvalósított 
egyén nem csak elméje csapongásától tudna megszabadulni, de az öt durva elem (éter/tér + tűz/rezgés + 
levegő/légnemű + víz/folyékony + föld/szilárd) kényszeréből is ki kerülne. Még a három kötőerőn (jó + 
szeszély + nemjó) is érintetlenül volna képes felülemelkedni. Ez az igazság.  
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… Sok segítséget képes nyújtani a megfigyelés, amit fennköltebben szemlélődésnek is szokás 
említeni. A természetes természet az elrendezések kézenfogható lenyomata. Amibe ember bele 
nem piszkított, ott a valóságos REND figyelhető meg726… 
… Ami „semmire nem jó” - aminek - „semmi értelme” - az a felszínesek számára, a testi/anyagi 
eredményorientáltak számára az. Abban az érintetlen természeti környezetben, amiben nem 
történik semmi „csak” a valóság játszódik. Mozgás, változás(ok), anyagcsere, kölcsönhatások, a 
részesek igazi önérdekeinek védelme (atomitól, a bonyolult élőlényekig) felépülések és 
lebomlások, szaporodás és (el)pihenés, mik elgondolkodtatják, tanítják a vándort. A szemlélődés 
egyik alapfeltétele a lassúdás. Rohanás közben minden felszínes, futólagos… 
… Másik fontos elem a tisztánlátás, ami tiszta/tisztitott értelem által, megtisztított érzékekkel, 
szabálykövető érzékszervekkel segíthető. Megkülönböztetni fontosat és lényegtelent, megtalálni 
az épp szükséges és elégségest727 mindenben. Kerüljön értékére a mérték. Nem egy „szent” vagy 
gondolkodó kivonulással (pusztába, erdőbe, hegyekbe, vagy csak el a sokságtól), csendes-, 
magányos zarándoklattal próbál(t) előbbre jutni kérdéseiben s helyesen teszik728. „…aki önzetlen 
kutatja önmagában rátalál…” - szóltak … Úr Balarám szavai, hozzátéve „…önfegyelmes tiszta 
hitű…” - megfordítva; ‟hit‟ - ‟tisztaság‟ (hitben is)729 - önfegyelem (szabályozottság, szabályozott -
tudatos- életvitel, életvezetés)730. Ilyen alapokon teljesen mást nyújt, mást eredményez ugyanaz a 
hely, -helyzet, - cselekvés. 
… tenni úgy, hogy az a ‟jó‟ kötelékében legyen, Isten felé vigyen, magasabb szellemi síkra emel-
jen, ne marasztaljon a sárban, ‟emberré‟ tegyen, hagyva el a korábbi életekből (is) hozott- másrészt 
itt fölszedett állati „szokásokat” (érzék-kielégítés, bujálkodás, lustaság, agresszió). Mert ha feledést 
hoz is a halál s új lehetőségeket az újabb lét, a múltbéli kövületek előjönnek ha nincs szebb, jobb, 
‟emberibb‟ világosabb, akkor a sötét(ség) fog győzni. (Az ‟emberi‟ legtöbbször idézőjelekért, de 
legalább aposztrofokért kiált, mert annyi mindent fognak rá a „De hisz emberek vagyunk!” - című 
lemezre, azt sem tudva miben különbözik ember és állat. Sokszor úgy vagyunk emberek, hogy 
állatként viselkedünk. Ösztönlényként, tudás, tudatosság, nemes célok, bölcs belátás nélkül!)  

                                                             
726 Az egyén(ek) által nem értett kaotikus világ, maga a REND. Persze ennek elfogadásához hitre, 
belátásához tudatosságra van szükség. Míg meg nem értjük, addig dolgozni kell rajta.  
727 A ‟szükséges és elégséges‟ egyensúlyának megtalálása nem könnyű. Érzésből meg sem oldható. Azt 
hogy mi szükséges -józanul talán- még csak meg lehet érezni, de hogy mi/mennyi az elégséges annak 
megítélhetősége túl van a szubjektíven.  
A ‟szükséges‟ persze maga sem oly egyszerű, ami bizonyos, hogy egyénfüggő. Legtöbbje nem 
általánosítható. Pl. a húsevés az embernek nem szükséges, de eszkimóknak mégis az.  
Ki hol tart (lelki evolúciós fejlettségében) milyen osztály-béli meghatározottsága, hol-, s milyen 
életrendben él, férfi-e, vagy nő, mind hatással van a valódi szükségletekre. Ebben is csak a megfelelő tudás 
és a tudatosság segíthet. 
728 Nem alaptalan a megállapítás, hogy „A követők mások útját járják!” - Ha belátjuk, hogy „Mindenki 
más!” - akkor világossá válik, hogy nincs két egyforma út, két egyforma sors és így tovább. Aki máshol / 
másban keresi igazságát az tév(más)úton jár. Az Abszolút Igazság EGY, de végtelen sok árnyalata van 
végtelenül sok „megvalósítója” -a lél-ek- által. 
A szellemileg elkülönülő gondolkodó sosem könyvtárba „zárkózik” sem ‟Szent-írásokat‟ nem vesz 
magához, azoktól is elkülönül s így mentesülhet a mások által összerakott „igazságoktól”. Lecsendesíti 
testét, annak szabályozásával, -elméjét annak fékentartásával, spekulációkat kerülve. Ahogy gyengül az 
anyagi/testi kötöttség úgy sugárzik föl az Isteni lél örök tudása, ami túl van az egyénen. Kinek-kinek úgy, 
amire megérett. 
729 A zavarodott, kaotikus, valóság-ellenes és fantáziavilágban élő démonikus hitek nem teszik lehetővé, 
hogy a lél Igaz Tudása felszínre jusson, azt maguk alá gyűrve uralkodnak áldozataikon. 
730 Lelki törekvők számára elengedhetetlen az önfegyelem. Nem engedni az állati késztetéseket 
felülkerekedni a valódi ember erényein, értékein. Jelen korunkban mindenütt az ‟ember‟-idegen 
értékrendek a meghatározóak, vallási-, társadalmi-, politikai berendezkedésektől függetlenül. Úgy ‟ember‟-
idegenek, hogy az embert teszik mindenek középpontjává, az esendő, a gyarló, a tékozló embert, a lél-ről, 
mindenki lényegi lényéről szót sem ejtve.  
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E teremtettségben egyik fő törvény a „kisebb ellenállás felé” mit aki nem tud is él mikor 
mindennek a -pillanatnyilag- könnyebb felét keresi, fogja meg. Pedig az „út a szép” bármíly 
kecsegtető cél felé is. A „mennybemenetelhez” is itt vezet az út és nem a remetelakokban, 
kolostorokban, nem a mások biztosította menedékekben, nem mások hátán, mások kárán. Kinek-
kinek önmagának kell felépítenie saját véderejét, valódi önmaga megismerésében. ‟Tartózkodás‟ 
és ‟önzetlen cselekvés‟ folytonos gyakorlása által együttesen, értelemtől vezérelten. Tudatosan 
tenni, vagy tudatosan nem tenni. Különbséget téve ‟jó‟ s ‟nemjó‟ felé vivőben -pillanatnyi- 
‟szeszélyt‟ mérsékelve. Örökös gyakorlással pedig megszilárdítani, a már felcsipegetett erényeket. 
A „sorsod a jellemed” - kijelentés mellé mindig oda helyezik a tudatos cselekvést731… 
… Az egyén jelleme elsősorban emberi osztálybéli meghatározottságán múlik. Más 
meghatározottság ugyanakkor, ugyanott, azonos tettek, vagy tartózkodás mellett eltérő viselkedést 
vált ki gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő túlsúly esetén… 
(172.) 
… A jelen kor(t) vallástalanságba sodró (napi)gyakorlatai; 1. a kicsapongó nemi élet, a parázna 
életmód 2. a húsevés 3. a bódító, serkentő, mámorító szerek/anyagok fogyasztása 4. az 
érdemtelen haszonra törekvés, magyarul a szerencse-játék. Ezek mind a ‟nemjó‟ kötőerejébe 
tartozó, az által áthatott utak/módok. Ellentettjük; 1. tartózkodás a szabados nemi élettől 2. 
vegetáriánus étrend 3. tiszta életvezetés 4. lemondás az érdemtelenül megszerzett-, szerezhető-, 
vagy -jövő javaktól… 
… A „kisebb ellenállás”-törvény jegyében, a fejletlen elme/értelem és kifinomulatlan érzékeknek-, 
tompa érzékszerveknek köszönhetően, a mindig könnyebb, mindig gyors élvezetet jelentők 
kerülnek előtérbe. Ez a Kali juga jellegzetessége s általa az mélyül tovább; gyengülő szellemi 
(élet)lét és hanyatló erkölcs, ami elrendezett trend már évezredek óta. Aki kerüli a ‟jó‟ 
társulásokat, ‟jó‟ szokásokat, -gyakorlatokat, ‟jó‟ ételeket, azokról -tudva/tudatlanul- lemondva, az 
halad a degradációval(ban). Míg aki a ‟nemjó‟-król mond le, az fityiszt mutat Maya Dévinek732 
(Istennőnek). Csak óvatosnak kell lenni, hogy észre ne vegye… 
… Így hát inkább okosan és ‟szeszély‟ mentesen! Aki a csapongást, a kiszámíthatatlanságot, 
rapszódiát választja, az a ‟szeszély‟-t erősíti, ahhoz vonzódik, olyan társaságot, olyan tanokat, 
szokásokat, időtöltéseket, ételeke, stb.-t fog keresni s erősíti azzal vonzalmát a reménytelenségig. 
Olyan erővel ragadja magával a ‟szeszély‟ más szóval szenvedély, amitől azért sem tud szabadulni, 
mert hittel követi: -Ilyen vagyok! -Ilyen a természetem! - az-az még büszkén vállalja is, sőt; 
számára ez-, az ilyen célok-, magatartási formák az eszményiek. Lelke rajta. Nem a valódi lelki út, 
testtudat az egészen. Az ilyen ember jellemzője a kettős viszonyrendszer: szeretet – gyűlölet és 
mindez meglehetősen végletesen. Egész életét átszövi a; kívánom - útálom. Igaz lelki törekvőknek 
kerülendő a társaságuk. Velük szemben a tartózkodás, a róluk való lemondás a szerencsésebb. 

                                                             
731 A tudatosság nélkül tengetett élet alig nevezhető emberinek. Mikor az élet élvezetkereső anyagcsere, 
fajfenntartást kerülő fajtalanság, vagy értelmes megfontolás nélküli állati túlnépesedés, restség, lustaság, 
lomhaság, munkakerülés és mind eközben a testi való védelme körömszakadtáig, az ostoba énközpontú 
képzetekkel egyetemben. Az ilyen emberek „tudatossága” arról szól, hogy anyagi/testi kiben/miben-léte 
áll mindenek felett. Mindent megelőz az önérdek. Bármi kötelesség teher, rabság, önfeladás számukra. 
Nincs kötelezettség csak félreértelmezett ‟szabadság‟! Igazuk van. Mindent szabad, még a más kárára 
érvényesített önérdek sem tilos, de mindez a szellemi- és erkölcsi hanyatlás természetes velejárója. Roham 
léptekben sűllyedünk - szabadon.    
‟Jellem‟ és ‟sors‟ kézenfogva jár. Balsorsú nem érti hányattását, jobbsorsú magának tulajdonít minden 
érdemet. Pedig a jellemes ember magának tudja be balsorsa alakulását és hálaadón Isteni adománynak, 
mikor jobbsors részese. 
732 Az illúzióknak-, az illuzórikus/hamis értékeken nyugvó világnak nemet mondó lelki törekvő megzavarja 
‟normális” környezetét. Ezért oly óvatosan élheti csak lelki életét az elszánt gyakornok, hogy szinte észre 
se vegyék, mint ha normális volna. Útja belül vezet, nem viseletben, nem formaságokban, csudabogár 
rituálékban. Elég ha tiszta, gondos, figyelmes és fegyelmes, kedves, előzékeny, tapintatosan emberkerülő. 
Nem bonyolódik a szükséges és elégséges kötelességteljesítésen túli viszonyokba. Megelőzi a 
magyarázkodásokat s legfőképp a vitát.    
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Ahol a ‟szenv‟ rokon- s ellen- az úr, ott a szenvedélyesség a meghatározó és minden lemondás a 
‟jó‟-ra terjed ki733. Csak ne hogy valami nemes, erkölcsös történjen! Az egész (egyszeri) életre 
szóló folyamatos ‟szenv‟-gyakorlás úgy beburkolja az egyént, hogy még csak fel sem merül a más, 
vagy ha látókörébe kerül azzal szembe, mint irtandóval lép fel. Harcol a vágyottakért, 
szenvedélyesen pusztítja az útáltakat, legyen az bármi. Eredményvágy és mindenben: érzékiségben 
– vagyonban – hatalomban – hiúságban. Nincs megfontolás, nincs értő gondolat, csak a vágyak 
vezérelnek (élvezetre – javakra – uralomra – hamis büszkeségre). És „Zsák a foltját megtalálja” - 
Nincs mit tenni velük még akkor sem, ha mindenkinek ártanak. Nem érinti meg őket a béke(ség) 
szava. Az ő lemondásuk negatív. Megkötöttek734… 
… Rendesen az életkor előrehaladtával, a testi- és/vagy szellemi lassulás hozhat egy kis reményt, 
ezért is teszi a MINDEN-tudat a lemondott életrend gyakorlását, leginkább 75 év fölé. A 
korábbiakban való ilyesfajta törekvés kétes kimenetelü. A nem idejében végzett pozitív 
lemondás735 sem jó. (hely – idő – körülmény! Milyen a „helyi” kultúra, milyen időket élünk s a 
próbálkozó gyakornok milyen idős, nem utolsó sorban a környezeti összefüggések 
jellegzetességei… 
… Fiatal embernek el kell igazodni a világban, majd amint beleérik, következik a családos rend és 
az azzal (is) együtt járó aktív életszakasz. Több szellemi iskola üdvösnek gondolja -s hírdeti- a 
cölibátust, a szerzetesi/apácai életet, miközben a természet működik, teszi a dolgát. Legfőképp a 
‟szeszély‟ a szenvedély ösztönöz aktivitásra, nemiségre, ifjonti bolondságokra. Rendezni kell hát 

                                                             
733 Szenvedélyes ember sosem lesz békés, se nem békél meg igazán semmivel. Fűti a ‟szeszély‟ hajtja vére 
és úgy él, hogy ennek megfelelő munkát, hitet, társaságot, ételt, italt, idő múlatást találhasson, azok pedig 
szinten tartják majd fokozzák meghatározottságát. Akkor boldog, ha zsizseg a lét. Nem gondolja, hogy ki 
lángol, maga ég el. Számukra minden langyos, amit nem fűt a hév. Míg heves a szerelem, szenvedélyes 
minden küzdés, tüzes az étek, -ital, -zene, vagy -líra, ugyan miként nyugodna le emberfia/lánya?     
734 E teremtettség; elrendezett kötelékei közt pereg sok ideje s forog még sokáig. Azok vannak benne 
otthon, akik azonosulnak látszat rendjével. Mert ma a káosz a rend, az Isteni-re törő zavarkeltő. A lelki; 
idegen. Az idegen ellenség, vagy be kell törni, rabláncra fűzni, vagy elpusztítani. 
Mikor a MINDEN-tudat felszínre jut, idegenként hat. Más a megszokotthoz képest. Gyanús. Még 
szektásnak sem mondható, hisz nincs miből kiválasztani, nincs mitől elkülöníteni és nincs is mivel szembe 
helyezni.  Van. Azért ilyen, mert időtlen és nincs megkötve. Nincs megalkotója, nincs alapítója, szellemi 
vezetője, nincs kit követni. Maga az Abszolút Igazság, ami nem egyénfüggő. Mindegy ki hogy tekint rá, ki 
hogyan értelmezi, a MINDEN-tudat túl van a szubjektív egyénen. Személyes rendszer, mégis 
személytelenül nyilvánul meg benne a Legfelsőbb minden elrendezése/törvénye. Az ‟azisnemis‟ élő 
megnyilvánulása. 
A lél mindenkiben ott zúgolódik sötét-, mély börtönében, fel-fel mordul -mint lelkiismeret- de gazdája 
csak tagozódik egyre az általánosba.  
735 Pozitív lemondásnak tekinthető lelki törekvő részéről a tisztulási folyamatában hátráltató körülmények 
felszámolása. Sokan úgy gondolják, hogy a családos lét megakadályozza a lelki fejlődést. Tény, hogy a 
családos élet, két gyermekkel, egy folyton igényeket támasztó hitvessel fáradságos, sok- és nagy türelmet 
igénylő. Tudni kell, hogy minden bölcs engedmény, a gyakornok fejlődését szolgálja. Nincs jobb gyakorló 
terep belekóstolni a lemondásba, ragaszkodás hátérbeszorítására, énközpontúság mérséklésére, alázatra és 
így tovább. A független/facér/szingli középkoruak csak ostobaságokkal múlatják értékes idejüket, valódi 
áldozatok nélkül. Nincs az a felekezeti lelki gyakorlat, vagy bármilyen jóga-kurzus ami felérne pl. egy árva 
gyermek felnevelésével! Húsz év aktív lelki gyakorlat, persze nem behódolva a világi hívságoknak! 
Kedélyes gyakornokok nemegyszer úgy fogalmaznak, hogy a családos ember is megy/mehet a lelki 
emelkedés hegyére, csak a többiekhez képest ő ezt hátizsákkal (durvábban; púppal a hátán) végzi. A 
MINDEN-tudat eltanácsol a családos életrend kerülésétől! Aki önző módon, áldozatot nem vállalva, Isten 
által rendelt kötelezettséget nem teljesítve éli le az életét, az képmutató, álszent/mű törekvő. Követi 
választott lelki folyamata ajánlásait, miközben a Legfelsőbb ajánlását elhanyagolja. A négy életrend a 
REND. Tanuló + családos + visszavonult + lemondott. Minden más alternatíva, alternatíva és hiányos 
életút, az életismétlés során pótlásra szorul. Egyszer-, vagy akár többször megúszható, de örökké nem. A 
hiányosan teljesített emberi élet olyan lelki szférába juttat legfeljebb, ahol hosszabb a „szünet” majd jön az 
újabb emberlét, következik a pótvizsga. 
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az elmét, ‟jó‟ felé fordítani az értelmet, megkeresni a pozitív lemondás lehetőségeit s elhagyni a 
negatív tartózkodást736. Kerülni a kötöttségeket és a testi/anyagi eredményeket737… 
(173.) 
E teremtettség, amiben élünk a kettősségek otthona. A lelki világ Bizalmas Benső szférájában, 
Isten közvetlen környezetében EGY-ség van. Mivel az igaz lelkiség eredendődően nem 
testi/anyagi közeg, ezért aki -ha itt is- gyakorolja a valódi lelki életet, akkor ízt kap az EGY-
ségből. Azok a folyamatok, amelyek különbséget tesznek un. szellem-művelés és szeretetteljes 
(elvárásnélküli + adó + részrehajlás nélküli) cselekvő életvezetés között738, azok megrekedtek a 
kettősségben… 
… Úr Balarám amellett áll ki, hogy aki bármelyik mód elkötelezett, hűséges és alázatos gyakorlója, 
az az általa nemjárt ösvény adományaiból is részesedik. Akár szellemét műveli, akár odaadó szol-
gálatot végez, az lelki fejlődése javára válik. Sosem szabad megfeledkezni arról, hogy az igazi lelki 
tudomány birtokosa nem az emberi elme! Nem tárgyi tudás, nem magasszintű agyműködés 
követezménye a ráérzés, a megérzés. A valódi tudás a lél-től ered. Az Ő szabadságát kell 
visszaadni s beköszönt a megértés. Itt is összefonódik a sokszor hadban álló értelem és érzelem, 
de tudjuk, hogy az ‟Isteni‟ emberben e kettő egyensúlyban van, nem győzedelmeskedik egyik a 
másik fölött. Az érzelem fűtötte ‟érző-lelkek‟ ha nem esnek saját dugájukba, nem kábulnak el 
álomviláguktól, nem rekednek meg Maya fogságában, akkor értelmük is finomodik. Ha értelem 
központú gyakornokok nem csak felmondják a leckét, de mindennapjaikban azt meg is valósítják, 
akkor érzelmeik is nemesednek, nem rekednek elefántcsont-toronyban, nem távolodnak el az 
egyszerű emberektől, legyenek azok vallásosak, vagy ateisták. Mert ahogy tanulva lehet tudni és 
tudva tanulni, úgy a legfejlettebb itteni létforma, az ember is úgy képes emberi kötődéseitől, -
kötöttségeitől mentesülni, ha érintetlenséget gyakorolva, testileg nem különül el. Együtt él a 
normálisokkal, de nem azonosul azok eszményeivel, szokásaival, hanem bemutat egy másik 
életlehetőséget739. Ahogy halad a normalitásban, úgy tanul/okul, úgy tanít. A lelki ember úgy 

                                                             
736 Negatív tartózkodás, a kedvező körülményektől való távolságtartás. Ilyenek a szabályozott életvezetés, a 
tisztulás szempontjából előnyös élethelyzetek elkerülése, áldozatok megúszási szándéka… 
737 Aki nem kerüli az anyagi kötöttségeket/kötődéseket, nem mond le testi ambícióiról, az itt ragad még 
sok-sok életen át. 
738 A MINDEN-tudat tisztában van azzal, hogy az ember lelki-alkatilag nem hogy két féle, de annál 
jelentősen szerteágazóbb. A négy teremtett osztály (gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) 
ha tisztán érvényesülne, akkor -esetleg- beszélhetnénk négy féle lelki-alkatról, de mivel már ezredévek óta 
ezek keveredettek és eltérő arányokban, így sok-sok változat alakul(t) ki. A fent idézett két út, nevezetesen 
a szellem-művelése és/vagy a szeretetteljes (elvárásnélküli + adó + részrehajlás nélküli) cselekvő 
életvezetés mindegyik meghatározottságú embernek lelki javára válik, nemegyszer a kettőt együtt 
gyakorolhatja az arra alkalmas lelki törekvő, de aki egyik iránt érez vonzalmat, alkalmasságot tegye azt s egy 
idő után tapasztalni fogja a másik megközelítésben való előmenetelét is. 
739 Összezavarodott mai világunkban nem is igen tehet mást igaz lelki törekvő, mint hogy életrendjének 
megfelelő közegben éli hétköznapjait, végzi dolgát, teljesíti kötelezettségeit és más-ságával olyan példát 
mutat, ami nem taszító, nem elriasztó, de szimpátiát kiváltó a sokság körében. Ez nagyon nehéz feladat, 
felér a leg embertpróbáló lelki gyakorlatokkal, hisz megtalálni minden helyzetben a megfelelést, de 
különbséget és úgy hogy az ne váltson ki idegenkedést, ehhez bizony még kellő fondorlat is szükséges. 
Amikor olyan kérdések merülnek fel, hogy „Miért nem eszel húst?” „Miért nem iszol alkoholt?” „Miért 
nem nézel TV-t?” „Miért nem jársz focimeccsre?” stb. olyankor mindig a hely-idő-körülmény és 
természetesen a kérdező alkata szerint kell megadni a hol elviccelő, hol elgondolkodtató választ. Kérdezője 
válogatja. Nem kis feladat, de hinni kell abban, hogy az elrendezések mindig csak olyan próba elé állítják a 
gyakornokot, amit kellő komolyság esetén képes megoldani. 
Hatékony és némiképp univerzális válasz; „Tíltja a vallásom!” – de olyan hangsúllyal s oly kedélyesen hogy 
a kérdező azt se tudja igazából, hogy ez most tréfa, vagy valódi hivatkozás. Persze ilyenkor jöhetnek újabb 
próbára tevő kérdések; „Miért, milyen vallású vagy?” – itt már résen kell lenni, lehet akár a kérdező 
hitvallása felől érdeklődni „csak” azért, hogy neki megfelelő válasz születhessen és vallásában nyerhessen 
megerősítést ne végeláthatatlan vitát generáljon. Praktikus válasz lehet még a; „Lelki TanítóMesterem 
megkért, hogy ezt, vagy azt ne gyakoroljam.” – erre általában az európai zsidó-keresztény kultúrkörben 
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törekszik elkülönülésre, hogy azt csak eszményei síkján gyakorolja. Az igaz gyakornok szerény, 
segítőkész, nem fennhéjázó, tudásával nem kérkedő. Tetteiben-, életvitelében egyszerű és 
mindennel elégedett. Mindig derűs és semmitől nem gyengül el. Útjában kitartó. Nem bírál, nem 
kritikus, de mindig rendelkezésre áll ha kérdés merül fel környezetében740. Segítő válaszok 
megadására pedig úgy válik képessé, ha tudja azt is amiben a kérdező(k) szenved(nek). Velük, de 
nélkülük741. Sosem vár viszonzást, sikert, vagy eredményt. Teszi dolgát szorgosan s beéri azzal mi 
adatik. Hiába a könyvtárnyi „példabeszéd” mivel mindenki más és hely-idő-körülmény sosem 
ugyanaz, így az utak módok is különbözőek. Legkevesebb tiszteletlenség bárkit besorolni 
valahova, oda ahol azokat tartják számon, akikre azonos rendet, regulát szabnak/mérnek, akiktől 
az azoknak való megfelelést várják s elvárják742. Akik úgy járnak el, hogy másokat beskatulyáznak, 
azok magukat s az általuk követett módokat fölébe helyezik azoknak, akik nem úgy élnek. Ez a 
gőg kizárja azt a tanulási lehetőséget, hogy azoktól is tanulságos életvezetési inspirciókat 
szerezhessen be, akiket lenéz. Hány nagy gondolkodó, -alkotó, -szellemi vezető tapasztalta meg, 
hogy az „alatta” lévőktől elfigyeltek miként képesek magasabb szintre emelni gondolkodásukat, 
látásmódjukat, megkülönböztető képességüket. Így halad(hat) a lelki fejlődésben az, aki tanul, 
miközben aktívan tesz. Folyton cselekszik, de nem felejt el megfelelő tanulmányokra sem időt 
szánni. Amit nem edzünk, az elsatnyul. Mozogni, mozdulni kell testben és szellemben egyaránt. A 
megállás; halál. Aki mindíg mindent készen fogyaszt (lásd: TV), készen kap (kész ideológiák), az 
sosem tanulja meg a megkülönböztető képességet. „Nem bírál, nem kritikus…„ - hangzott az 
előbb és mégis; ‟bírál és kritikus‟ mindig (azisnemis), gondolkodik. Az ember nem ösztönlény, 
bármennyi állati emléket hord s képvisel is előző életeiből. Ösztönlény is, de az nem az emberi 
mikéntje743! Tettei túlmutatnak, túl kell mutassanak; anyagcserén/élvezeteken, fajfenntartáson/ 

                                                                                                                                                                                              
szocializálódott kérdező legkevesebb összezavarodik, de alkalmas lehet a helyzet az ő vallásának megfelelő 
Lelki Vezető példáját felhozni.   
740 Előrehaladott és komoly lelki törekvő szinte már „csak” száj a tanítás bölcseletének megszólaltatására. 
741 Majd minden lelki keresőt megérint az a probléma, hogy fizikálisan elkülönülve-, elvonulva-, vagy az 
általános emberek körében éljen- s folytasson „lelki gyakorlatokat” a gyakornok? A MINDEN-tudattól 
távol áll a misztikum, távol az elvont meditáció és/vagy a bonyolult rituálék. Az élet (sodra) adja magát 
„csak” megfelelő erkölcsi nívóval kell benne haladni. Tárgyilagosan szemlélve, aki élete első két 
szakaszában (tanuló + családos) belátja kötöttségeit (melyek általában egybe esnek a kötelezettségekkel) s 
él a környezeti elvárások szerinti normalitásban, annak nem kérdés, hogy „elvonulni” csak elme síkján 
lehetséges. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy mindennel azonosulni kell, követni kell minden 
‟szeszély‟-es és ‟nemjó‟ szokást, hagyományt. Aki tudomást szerez a ‟jó‟-król, az értelmi s megértési szintje 
szerint illessze azt be a világi környezetbe, praktikusan diszkréten, mérséklendő az ellenlábasok számát. 
Mindenkinek megfelelni úgy sem lehet! Aki hátat fordít elrendelt születési környezetének, családjának, 
nemzetének, nem teljesíti tanulói-, majd családalapítói- s -fenntartói kötelezettségeit, azokat később nem 
lesz képes bepótolni. Nem kevesen vágnak bele/neki a világnak, számukra szimpatikus tanoknak majd 
mikor „kiszeretnek” belőle akkor próbálkoznak normálissá válni. Ha rövid volt a „szerelem” akkor talán 
nincs későn, de a hosszú kaland(ok) ellopják az időt a kötelességtől. Senki nem ok nélkül születik oda 
ahova. Azonnal felrugni mindent nem bölcs dolog, de sajnos az ifjak legtöbbjén még ne kérhető számon a 
bölcsesség, nekik kell majd megfizetni a jóvátételeket (értetlenül állva a problémák előtt). Aki türelmetlen s 
nem adja meg a lehetőséget az elrendezéseknek, hanem Isten adta szabad akarata folytán lázad, kilép a 
normalitásból az szelet vet. Különcként próbálkozik a REND szelével szemben. Lelke rajta.  
742

 Nem ott tart mindenki ahol mutatja magát. Senkit nem szabad ‟hamar‟ (korán) megítélni. Az érési 
folyamat is egyénenként különböző, bár tudva hogy semmi nem múlik el nyomtalanul, a nem neki való 
előélettel élő szellemi ébredésekor szembe kerül azzal, ami ledolgozandó. Van, hogy nem mindent sikerül 
levetni. Ilyen pl. eltávozásunkkor a következő irány. Ha színleg el is engedtünk sok mindent halálunk 
pillanatában, az adott életben beszerzett kötöttségek működnek, nem engednek. Az egy életbe történő 
minden beszuszakolása kilátástalan erőfeszítés, üdvösebb életsorozatokban gondolkodni s minden 
helyzetben az erkölcsösebb felé kanyarodni. Senki nem tudja előre, hogy mikor fordul lelki fejlődés javára 
az addig követett alázatos élet. (materialista analógiával élve -az sem független Istentől!- nem tudni mikor 
vált a jó cselekedetek mennyisége minőségi ugrássá?)   
743 Minden ember magában hordozza előző életei -beleértve a növényi s állatiakat is- emlékeit.  
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szaporodáson, védekezésen/uralkodáson, regenerálódáson/pihenésen. Annyit kell fogyasztani, 
ami a test és lél egybetartásához szükséges és elégséges. Annyi utódot kell vállalni és felnevelni 
(kettőt!) ami férj s feleség reprodukálását biztosítja. A testi épség megóvásának forrása a két 
előbbin túl, a kihívásokkal (veszélyekkel, kalandokkal) való kacérkodástól való elállás. A pihenés 
pedig legyen mindig arányban a szükséges és elégséges tettek következtében előállt 
használódással. Nem kell sport (harc és küzdelem), nem extremitás (adrenalin), hogy veszély s 
fáradság tanulástól ne vegyen el időt744. 
(174.) 
… A ‟tudást‟ legáltalánosabban -tágyi- ismereteknek tekintik. Valamit/valamiről tudni, kb. így 
közelítik meg. Úr Balarám itt a tudás útján való járást említi, ami nem igazán tárgyi ismeretek 
megszerzését jelenti, majd azokkal való próbálkozást az életben való eligazodásban, boldogulásra. 
Nem lehet elégszer ide hívni a Bizalmas Tanítás adott részét: 437. „…elsorolom mi a tudás s mit 
elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás híján levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat 
tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások belátása 
érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak 
Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve 441. az 
Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása…” 
… be kell látni, hogy a felsorolt ‟tudás‟-ismérvek gyakorlása, ilyen úton való járásnak szinte semmi 
köze direkt tárgyi ismeretszerzéshez… 
… nem is a méricskélés a mérték, hanem a tudásgyakorlás745 és a személyes vágy nélküli lét746 
egyként-látása. Aki eljut e szintre, az tisztába kerül azzal, hogy akár egyik, akár másik módot 
választja lelki fejlődése szolgálatában, a nem gyakorolt mód erényeinek is birtokosává válik.  

                                                                                                                                                                                              
Tudatos léttel, szabályozott életvezetéssel ezek eredményesen fedhetőek le, majd élet s élet után olyan 
mélyre merülnek a sok ‟jó‟ emberi készség és -jegy alatt, hogy nem lesznek képesek hatni. Előtte, bizony 
érvényre jutnak!    
744 Be lehet (kell) látni, hogy a sok százados emberi trend másfelé mutat. 1. Ahol adatott a lehetőség 
túlfogyasztás van. 2. Férfi s nő ‟önreprodukciója‟ feletti a Föld emberi szaporasága (Mint a nyulak!) 3. A 
mindennemű kihívásokkal való kacérkodás már kisgyermek kortól tart, szinte a halálig. 4. A pihenés 
(lustálkodás) szinte soha nincs arányban a megtett erőfeszítésekkel. 5. A sport edzőnek, gyakorlónak, 
szurkolónak egyaránt egy merő ‟szeszély‟ (tisztességtelen keretek között ‟nemjó‟!) amitől egyik fél sem 
gondolja, hogy el kellene állnia. 6. Az extremitásokra pedig minden korban -hol szélesebb-, hol szűkebb 
körben- mindig volt/van vevő. Kali juga van s tart még sokáig. 
745 Mikor ‟tudásgyakorlásról‟ esik szó, a szokásos értelemben -leginkább- a megszerzett tárgyi tudás 
gyakorlatba való átültetését értjük. Ha ezt a „tárgyi”-tudást az Abszolút Igazság alapján álló, un. lelki 
tudományokra cseréljük, akkor annak hiteles gyakorlói elsősorban a ‟gondolkodó‟ meghatározottságú 
emberek, némiképp az ‟uralkodó‟ jellegűek köréből kerül(het)nek ki. Azonban ha visszatérünk arra a 
próbálkozásra, hogy miként oszlik meg a négy emberi osztály szerinti meghatározottság, bizony 
milliónként alig néhány személy jöhet(ne) számításba, ha egyáltalán azok is találkoztak (volna), vagy 
találkoznának a valódi tudás ismereteivel/ismérveivel. Magyarországi jelen viszonylatban az ilyen 
személyek száma nem haladja meg talán a száz főt sem, akik ugyanakkor egymástól elszigetelődötten, más-
más irányultságú ösvényen haladnak, más tanításokat vallanak s követnek. 
746 Nehéz eldönteni mi a „könnyebb” tanulmányozni, megfelelően értelmezni, majd követni a valódi 
tudást, vagy a személyes vágytól való mentesüléssel való próbálkozás. Mivel az előbbihez kellő értelmi 
előrehaladottság szükséges (amit hoz az ember s nem jelen életben sajátít el!) a nagy számok törvénye 
alapján kecsegtetőbb lehet(ne) a vágyak megfegyelmezése és a személyes (amiről tudni kell, hogy az hamis 
önazonosságtudati alapon nyugvó) törekvések csillapítása. Értsd; az anyagi/testi vágyak mérséklése 
értelmes emberek számára reménytelibb út, mint a tudós lét. 
Ha ‟elveszünk‟ egy vágyat, annak helyén üresség támad, ezért a bölcs lelki törekvő tanul, mérlegel, majd 
úgy hagy el kedvezőtlenségeket, hogy azoknak helyére azonnal értékesebb inspirálót helyez. Pl. a rendkívül 
kedvezőtlen húsevés elhagyása során (előtt/alatt) meg kell(ene) ismerkedni olyan konyhaművészeti 
ágakkal, amelyek vegetáriánus alapon komponálnak páratlan élvezeti értékű tiszta ételeket. Ilyettén 
változtatás szinte automatikusan hozza magával a más tisztító váltások könnyűségét. Az étkezés keretében 
megtapasztalt magasabb „íz” elhagyhatóvá teszi pl. a koffeines és/vagy alkoholos italokat.  
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Aki eléri ezt a szintet, az olyan fokú megkülönböztető képességgel rendelkezik, ami megóvja a 
téves megítélésektől, hibás viszonylatoktól. Ösztönösen látja/érzi a különbségeket ‟jó‟ – ‟szeszély‟ 
– ‟nemjó‟ közt. Ez az ‟ösztönösség‟ nem a tudatosság nélküli állati lét hordozta ösztön, ami az 
anyagi/testi túlélés segítője, hanem a lél sugározta belső vezérlő elv, ami -többek között- a teljes 
tudás hordozója. Az ilyen tudásban már benne foglaltatik a nagy összefüggések megértésére való 
hajlam/adottság is, ami ‟gondolkodó‟ meghatározottságú lelki ember esetén akár akadémikus 
szintű tudás-megnyilvánulásként is felszínre jut… 
… A lelki érettség nem mérhető világi mércékkel747. Miként az intelligencia sem diploma kérdése! 
Vegyünk akár csak egy befolyásos politikai szereplőt (bárhol a világban) hogy viszonyul 
életvezetésük a B.T. 437.-441. tudás-ismérvekhez. Gyakorlatilag sehogy s mégis ők a társadalmi 
mozgások legmarkánsabb befolyásolói. Vajon merre? Igen arra, amerre a kor rendelt sajátossága, 
a szellemi- és erkölcsi hanyatlás kényszeríti. Ilyen helyzetben azok a személyek, elvek- és 
eszmények vannak harmóniában a degradációval, amelyek érvényre jutnak. „Zsák a foltját…” – 
Nem a nemes célok a népszerűek, nem a sokság elesettjeinek megsegítése, de pont azoknak akik 
amúgy sem szorulnak rá. Az életre valók, az ilyen életre valók virágzanak. Közben pedig keressük 
a méltó szellemi vezetőket, akik nem jutnak szóhoz748… 
…a lelki életben napi szinten elengedhetetlen a józan ítélő képesség. Nem szédülve meg a minden 
csatornán áradó tisztességtelenség, hamis ideákra ösztönzés, legalantasabb ember/állati 
késztetések éltetése, felkorbácsolása egyre csak… 
(175.) 
… Mi a harmónikus egy degradálódó világgal(ban)? Természetesen a fegyelem hiányából eredő 
zavarodottság. Felborulnak a régi ‟rend‟-ek, egyre csak újakat teremtenek korlátolt emberi elmével 
és azon igyekszenek, hogy az ilyen kitalációkat igazolják, alátámasszák annak ‟ember‟ számára 
kedvező voltát. Nem kisebb kérdés az ön-fegyelem. Aki belehelyezkedik a nagy REND-be és 
követi ebbéli élete kis ‟rend‟-jét749, az harmóniában van az elrendezésekkel még akkor is, ha az 
összességében kedvezőtlen irányba halad. A teremtettség úgy tökéletes, ahogy van s ahogy 
működik. Természetes részei a ‟jó‟-k, a ‟szeszély‟-ek és a ‟nemjó‟-k egyaránt. Hiába terjed a 

                                                                                                                                                                                              
Az erős kötődések érzelmi alapon csak csömör, vagy más megrázkódtatás árán hagyhatóak el, ezek 
hiányában csak az értelem segít. Gyakorlati tapasztalat, hogy pl. a konyhakész húsokhoz való jutás brutális 
folyamatának (vágóhidi életképek) vannak „ízlésformáló” következményei, de az idő megkoptatja a lelki 
traumát s visszaáll a majdnem korábbi étkezési szokás. Ez jól példázza annak a fordított esetét, amikor 
tudásgyakorlás és vágytól való elállás nyújtja egymás előnyeit. A tisztább étkezés akkor marad tartós 
elkötelezettség, majd természetes életvezetés, ha társul értelmi fejlesztéssel is, azaz olyan tanításokkal való 
kapcsolat is zajlik, amelyek a hagyományos életvitelen túllépő értékrendet hordoznak, képviselnek. Tisztuló 
test mellett, tisztuló elme (is). 
747 A lelki érettség világi mércékkel (is) mérhető. (azisnemis) A lelki evolúciós fejlettség -figyelembe véve 
adott személy osztálybéli meghatározottságát- érzékelhető az egyén érdeklődési körén, vonzalmain 
keresztül is. Pl. a sportrajongók/gyakorlók lelki értelemben nagyon alacsony szintet képviselnek, de még 
ezen belül is nagyságrendiek a különbségek sportágak szerint. A „falka-sportok” erősen elkülöníthetőek az 
egyéni, fegyelem, figyelem és koncentráció alapú „sporttól” mondjuk, íjászattól. Vagy a zenei 
érdeklődésben megmutatkozó vonzalom is jó következtetési lehetőség lelki érettségre. Figyelni s tanulni, 
okulni kell.  
748 A méltó szellemi emberek némasága nem elnyomatottságból ered, hanem az érdeklődés hiányából. Ha 
nincs kérdés, nincs válasz. Ha nincs szellemi kereslet, akkor nem nyilvánul meg a szellemi kínálat, ami 
mindig van s nem csak van, de gazdag, színes és sokszintű. Azok az ezoizé áramlatok kerülnek terítékre, 
azok a szellemi (férc)művek népszerűek ami(k)re a sokság igényt formál. Szellemi hanyatlás idején 
értelemszerűen a degradálódó minőségű üzenetek a keresettek. 
749 Az egyén szempontjából ‟kis rend‟ a hely-idő-körülmény szerinti mozgástér adta keret. A Nagy REND 
a korszakos elrendezés nyújtotta trend, irány. Azt azonban világossá kell tenni, hogy annak aki itt akar 
boldogulni, annak az itteni (olyan amilyen) játékszabályok az iránymutatók. Aki viszont belátja, hogy 
örökös változások nem hordoznak örök értékeket, az a változások/váltakozások fölé helyezi célját és 
érintetlenségre törekvő (vele de nélküle) alapon (benne mégis kívül) gyakorolja lelki életét.    
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hamisság, az ál értékek követése, a ‟jó‟ sosem tűnik el, legfeljebb „kicsit” mélyebbre kell érte 
ásni750. Nem nyilvánul meg a felszínen, a mindennapok külsőségeiben. Az egyes ember is ha csak 
a látszatok szerint igazgatja életét, nem veszi észre, hogy szépen betagozódott a szellemi és 
erkölcsi degradációba. Nem tud lényegi lényéről, anyagi/testi önazonosságtudatban próbálkozik 
hasztalan. Mindehhez társul az általános fegyelmezetlenség… 
… Megy a megszokott úton/módon, sőt a nemkívánatosságok elkerülése érdekében hason 
társakkal mindent kipróbál és bevet az akarata szerinti alakulás kiharcolására. Majd mindent 
megpróbál csak az önvizsgálatot, az önmérsékletet, az önfegyelmet hagyja figyelmen kívül. 
Harcosan küzd, az értelem mellőzésével. Igazi akarnok, mint a próbálkozó makacs kisgyermek. 
Ős bölcseletekre legyint, történeti visszatekintést mellőz, a letűnt emberi kudarcokat a nem elég 
harcosságnak tudja be.  Csak ne hogy önmaga tűnjön, maga előtt a hibásnak. Minden és mindenki 
ellene van! – véli és semmi energiát nem sajnál tudatlan kísérleteinek, hamis alapú vágyainak 
kielégítésében, megvalósítására. Pedig a pontos én-tudat751, a valódi befele figyelés a tisztulás 
kapuja752. A lél bármilyen parányi segítséget kap tisztogatásában, akármilyen kevés fonadék kerül 
is le a milljomrét burokból, Ő -az Isteni lél- feldereng… 
… A lél is ahogy feldereng, megmelegít elmét, szivet. Átalakítja a vágyakat. Mások lesznek a 
fontosak753. Az addigi (‟nélkülözhetetlen‟) hívságoknak beköszönt az alkonyat. A világosság elől a 
sötétségbe fordulnak, mi jellegük754. Ahogy gyakorolja magát a szorgalmas lelki törekvő, úgy 

                                                             
750 A ‟kutatás‟ az, amikor valaki „kutat ás”. Tiszta (vizet) forrást keres. Mélyre hatol, a zavaros felszín alá 
merül, kikristályosodott értékeket keresve. Nem éri be a látható sík romlásnak indult (oxidálódott) érceivel. 
A ‟kor-szerű‟ technikák képesek talmi dolgokat kápráztatóvá tenni (műanyag tárgyak is bevonhatóak 
értékes kémiai elemekkel galvanikus úton), amit megszokva kialakul a valódi értékek iránti érdeklődés 
hiánya, a látvány sugallta illúzió. Mintha az volna aminek látszik.   
751 A valódi én-tudatot vagy megtalálja aki keres(i) vagy az talál rá az őszinte keresőre. Senki nem születik 
úgy, hogy tisztában volna lényegi kilétével. A különböző emberi civilizációkban az évezredek során 
általánossá vált test-tudat természetes. Az újszülött testi késztetéseinek/kényszereinek ad hangot, azoknak 
enged, azokban vár mást a van-nál. A test hogyléte az élet első szakszában (úgy 5-6 évig) meghatározó az 
egyén számára. Hozott adottságaiból (előző életek lelki tapasztalatai/érdemei) és korábbi életeinek 
eredményeként előállt lelki fejlettségéből eredően (beleértve az emberi osztály-meghatározottságot – 
gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) az arra nyitott- és alkalmas kisgyermek hamar elkezd 
értelmesen kérdezni. Nem egyszer még azt is megkérdezi: „Ki vagyok én?” - amire sematikus- (Apád-, 
Anyád gyermeke, Nagyszüleid unokája, településed lakója, rasszod tagja, országod polgára… mely mind 
testi azonosságtudatát alakítja), buta válaszokat kapva, abban nő fel s nevelődik. Arra sosem kap választ, 
hogy Ő mitől- s miért van, Ki/mi az Ő lényege. Ahogy belenő környezetébe úgy maradnak el eredeti 
kérdései. Már csak olyanokat kérdez, ami normális, nem megbotránkoztató. Volt nyitottságát elrejti, csak 
hogy ne lógjon ki a sorból.  
Számtalanszor megfigyelték, hogy a csecsemők látják az olyan lényeket -nemegyszer kontaktálva is 
azokkal- Akiket/amelyeket a normális felnőttek már nem érzékelnek. Erről a világról még nem sokat 
tudnak, de még nincs elnyomva, elsorvasztva bennük a tágabb látás, érzékelés. Ha időben kapnának 
megerősítéseket arról, hogy az anyagi/testin túl is vannak dolgok, amiket Ők még érzékelnek, akkor nem 
csak a normalitásba nőnének bele, de megmaradna nyitottságuk a más-ra is.  
752 Míg az ember nem tud lényegi lényéről, valódi kilétéről, addig nincs mit fejleszteni, addig csak tanulja 
környezete mondáit, legendáit, közmegegyezéses tanait. Eszébe sem jut hogy tisztulni kéne. A ‟tisztaság‟ 
fogalma különben is megáll a higiénia szintjén, miközben az is ugyancsak relatív. Egykor a nagyurak 
kutyáik szőrébe törölték zsírtól csatakos kezüket s lám „tiszta” lett. De még ma is, pl. akik aszfalttal 
dolgoznak, rendszerint olyankor tiszta a kezük, amikor gázolajjal lemosság a bitument. 
Nincs ez másként a nemzetségi, nemzeti identitással sem. Azzal azonosulnak az egyének amivel 
„szennyeződtek” amit a mindenkori győztesek által megírt történelem mond, aktuális hatalom diktál. 
753 A haladó lelki törekvő számára nem csak a korábbiakhoz képest más dolgok, de mások-, más emberek-, 
lények- s a környezet lesz a fontos.  
754 A földi hívságok általánosságban terítéken vannak. Világosak, érthetőek, természetesek az általános 
ember számára. De a lelki törekvőnek ezen -a sokság számára- egyértelmű dolgok a sötétséget jelenítik 
meg. A 100%-ban lelki lél számára az anyagi viszonyok a sötét rabságot jelentik. A lél -miként a 
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kopnak meg addigi törekvések és váltanak ‟jó‟ irányultságuvá. Még nem ‟jó‟-k de már nem 
‟nemjó‟-k755. Még sok a ‟szeszély‟ de a tanulás, a figyelmes követése szabályozó elveknek, már azt 
is csendesíti… 

                                                                                                                                                                                              
MINDEN- önfényű! Magától képes ragyogni, minden energia-, vagy annak forrása nélkül. Neki 
természetes eleme a világosság. Mind az ami rárakódik (köztük a földi hívságok) legkevesebb árnyékolók, 
ha nem sötétségre kárhoztató, szinte áthatolhatatlan burkok. 
755 A háromféle kötelék egyrészt szinte soha nem tiszta önmagában jelenik meg, másfelöl azonos 
dolog/körülmény is lehet jó-szeszély-nemjó közül más-más meghatározottságú az egyén indittatása, 
történéshez/cselekvéshez való viszonya, vágyai szerint.  
Vegyünk egy példát, ami nem csak a lelki fejlődés fontos befolyásolója, de a mindennapos élet természetes 
velejárója; a szexuális kapcsolat. (Azonos nemüek közötti aktust most hagyjuk figyelmen kívül, hisz abban 
‟jó‟ meghatározottság sosem tud létrejönni, minden esetben megmarad a ‟nemjó‟ legtöbbször a ‟szeszély‟ 
hatókörében hisz gyermeknemzés általa nem tud létrejönni, miközben a párosodás létlényege az utód.)  
Az a szexuális tett, melynek motiváló tényezője a családon belüli gyermeknemzés, határozottan ‟jó‟. 
Azonban ez a ‟jó‟ is árnyalódik a második gyermek megszületését követő túlszaporodási lehetőségtől! 
(Földünk legtöbb bajának- és az emberi kapcsolatrendszerek nehézségeinek elsődleges forrásoka a 
túlnépesedés!)  
Mikor a házasságon belüli ugyan a nemi aktus, de nem gyermeknemzés a célja, az ‟jó‟ nemlehet, csak 
‟szeszély‟ túlhajszolt esetben inkább ‟nemjó‟. 
Mikor a nemi aktus ugyan gyermeknemzés céljából jön létre, de házasságon kívüli, az is csak nyomokban 
hordoz ‟jó‟-t, jellemzően merő ‟szeszély‟ erkölcsi vonatkozásban ‟nemjó‟.  
A házasságon kívüli élvezeti célú aktus(ok) ‟szeszély‟ és ‟nemjó‟ keverékeit hordozzák, minél számosabb, 
minél elferdültebb annál inkább tiszta ‟nemjó‟.  
A legtöbb vallási folyamat nem ok nélkül s nem prüdériából tiltja a paráznaságot, melynek megítélése 
messze nem egyértelmű, még egy vallási rendszeren belül sem. Mindennek taglalása túlmutat a MINDEN-
tudat alapvető kérdésein -még ha nem is lényegtelen- ezért inkább idézzük ide a Bizalmas Tanításban 
Avatár Balarám által kinyilatkozott hatásait a kötőerőknek, hogy ki-ki megítélhesse, hogy melyik kötelék 
hogy hat az egyénre: 
B.T.468. „…jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait - testi burok így képezi lélnek földi láncait 469. 
jó az üdvös szabadító visszhatástól mentesít - tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevít 470. szeszély 
megköt élvre hajszol testtudatot szilárdít - kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányít 471. nemjó sötét 
tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bírja álomban él ő a lélhez mostoha 472. jó a jóhoz szeszély 
vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs jót keres azt követi ő a tisztulásban hisz 473. tudd e három 
kötőerő lél-el örök hadban áll - mikor melyik kerül felül az gyakorol ráhatást 474. mikor szorgos hű 
törekvő jót segíti felülre - lél felragyog az mi látszik harmónia egésznek 475. ha a szeszély uralkodik 
kapzsivá tesz törekvőt - lángol a vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő 476. nemjó mikor erőre kap 
eluralja az elmét - káprázat győz és sötétség még a jónak is testén 477. testelhagyás pillanatán mikor jó 
uralkodik - akkor a lél tiszta bölcsek bolygójára érkezik 478. szeszély győzte újra itt lesz vágytüzelő 
emberként - nemjó uralt ösztönlény lesz kezdheti a legmélyén 479. jótól béke s harmónia szeszélytől 
tévelygő vágy - nemjótól csak balgaság jő önpusztító tunyaság 480. bölcsességet jó szüli meg szeszélytől nő 
kapzsiság - nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás 481. emelkednek kiket jó köt szeszélyesek 
maradnak - akik nemjó uraltjai pokol mélyre zuhannak … 536. tudd Jas hit is háromféle jó szeszélyes és 
nemjó - olyan a hit kiben melyik erő ami mozgató 537. olyan vagy milyen a hited az meg kötésektől függ - 
mutasd hited s tudod ki vagy tudod mi van legfelül 538. három féle felsőbbség van miként hit és ember is - 
jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi … 592. értelemből az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót - 
megkülönböztető képes tudja mi kár s mi a jó 593. szeszélyes értelmű az ki nem látja mi rossz mi jó - 
kötelességet sem érti s hogy mi követni való 594. nemjó annak az értelme ki nem látja a valót - illúzió 
vallászavar mi rajta uralkodó 595. jó az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz - egyhegyűen elmét fékez 
ural minden érzéket 596. szeszély minden eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség 
gazdagságban szerelemre vágyásban 597. nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s félelmet - bú kereső és 
mogorva büszke kétségbeesett … 599. jó öröm mi keserűn jő s kitartástól édesül - jó mert értelemtől 
ébred tudásban megtestesül 600. szeszély amit érzék teremt édesből lesz keserű - érzék ölel érzéktárgyat s 
öröm lassan szenderül 601. nemjó öröm mi csak látszat elejétől végéig - lustaságtól gőgtől táplált sötétség 
az és tévhit 602. három jelleg kötésétől senki nem ment itt se fönt...” 
Ki hol tart, ki milyen eszményekkel él olyan hatások érik, olyanokat vonz be, mert olyanok késztetései. 
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… Mindig nagy öröm a gyakornoknak, mikor különböző tanok összecsengenek, de a más út más-
felé visz. Ne áltassa magát senki, hogy „mindenki az Én utamat járja” mert az Úr végtelen, így 
útjai is azok. Egy életben ki tudná bejárni a végtelent? Marad hát az őszinte törekvés lelki 
értékekben756… 
…A megszelidített vágyak nem okoznak vágytalanságot, de mint a jótékony méreg-cseppek 
gyógyhatása, a ‟jó‟ vágyak is a tisztulás során, a Legfelsőbb felé segítenek757. Tudás, 
szabályozottság, önfegyelem, ‟jó‟-követés. Nem marad következmények nélkül. Akik 
megrekednek a mindenkori „normalitás” zavarodottságában, azok nem várhatnak mást, mint 
amiben küzdenek. Harc, békétlenség és nézeteltérések758. 
(176.) 
… A megkülönböztető képesség elengedhetetlen a lelki úton, miközben a pontos különbségtételi 
képességnek társulnia kell azzal a részrehajlás-nélküliséggel (‟szeretet‟ 3. fordulata) ami abból ered, 
hogy az ilyen ember mindenben és mindenkiben a lényeget, a lél-t, általa a Mindáthatót, annak s 
mindenek forrásokát a MINDEN-t látja759. Az ilyen gyakornok már nagyon fejlett, de mi az ide 
vezető út? Önfegyelemmel történő életvezetés által legyőzi az érzékek késztetéseit. Aki az érzékek 
ura, az a valódi lemondott. Azonban ahhoz, hogy valaki megvalósítottan legyen ‟lemondott‟ 

                                                             
756 Már több évezrede az emberi civilizációk az adott ember életében elért „eredmények” alapján ítélnek 
meg „munkásságot”. Mert akiknek neve fennmaradt, azok mind valamivel kivívták mások elismerését, 
legyen az közösségi tett, vagy egyéni teljesítmény, függetlenül annak erkölcsi minőségétől. Akár magas 
kutúra megsemmisítője is válhatott ‟szentté‟ vagy népírtó nemzeti hőssé. Azután az illető meghalt 
„dicsősége” vagy túl élte vagy nem, de hogy mi lett a „neves” személy sorsa azon túl, hogy kultúrától 
függően magasztalták fel (utcanév, köztéri szobor, intézmény-, stb. névadója) senki nem firtatta(ja). Még 
vallásos körökben is általános az egy élet teória, legfeljebb a halált követő üdvözülési lehetőséggel, 
valamifajta mennyei birodalomba kerülő lelkével a „hírességnek”. Általánosítani azonban itt sem lehet, hisz 
van iskola ahol van lélek, van ahol van mennyország, van ahol újabb élet is előfordul, de szinte minden 
esetben ember az emberlét fogságában gondolkodik/képzelődik. 
Különböző kultúrák más erkölcsi értékeket állítottak fel s az annak megfelelők a követendők, azzal 
szembefordulók a bebörtönözendők, megsemmisítendők, vagy jól elkülönítendők a normakövetőktől. És 
nem terjesztik ki a vizsgálódás körét az elfogadott megszokotton túlra. Mivel ha van is ‟lélek‟ fogalom, az 
szinte mindig a test hozománya, vagy annak adott nemesedést követő jutalma, ami nem képez külön 
kézzelfogható értékkört. Így hát un. lelki értékekről egységesen beszélni nem lehet. A MINDEN-tudat 
sem megoldást nem tud és nem is akar ebben elérni -az eredmény a Legfelsőbb kezében van- sem pedig 
összehasonlító bölcselkedéssel alá-fölé nem kíván rendelni hitrendszereket. Egyik ajánlása a tolerancia s 
ezzel együtt a be nem avatkozás, másik az érintetlenség. Élni abban ami adatott, de a tanítása szerinti 
erkölcsi értékrendben.  
757 Kettős világunkban a vágyak is kétfélék ‟jó‟ vagy ‟nemjó‟ - nem feledve a harmadik jellemzőt, a 
vívódó/bizonytalan/meghasonló/uralkodó hatalommal kollaboráló. (mint kötőerők esetében a ‟szeszély‟) 
A ‟jó‟ szerű vágyak Isten és lél központúak, míg a ‟nemjó‟ szerűek testtudatosak, emberközpontúak. A 
‟szeszély‟ fűtötte vágy a leggyakoribb, ami el nem köteleződött emberek esetében akár többször is válthat 
egy élet során. 
758 A jelen-, nézeteltérések korában közmegegyezés nincs. Tökéletes közmegegyezés azon lél-ek között 
van, Akik eljutottak a MINDEN Legbensőbb Bizalmas Hajlékára s az Úr örök+teljestudású+boldog 
szolgálatán kívül nem kacérkodnak semmivel, azaz nem ebben a világban van ilyen. 
759 Akik Istent tagadják, vagy az Ő Személyét mindenen- és lényeken kívül gondolják, azok valamilyen 
szempontból-, vagy irányból elfogultak, látásmódjuk bekorlátozott. Ilyen körülmények között Abszolút 
megközelítés nem lehetséges.  
Mikor Abszolút Igazság elfogadóiról beszélünk, az nem azt jelenti, hogy ők makulátlan úriemberek (jól 
példázza ezt az az anekdóta is, amikor Karl Marx egy társaságban azt mondta: Uraim! Tévedés ne essék, én 
nem vagyok marxista!) Lehet valaki az Abszolút Igazság talaján álló nézetek közlője, de biztos hogy ő sincs 
azon a szinten, amiről beszél. Ettől függetlenül az Abszolút Igazság létezik. Hogy az ilyen személy 
hiteltelen? Mondja rá ezt az, aki maga hibátlan. 
Az ember(iség) már önmagában önellentmondás(os). Hány, de hány „hithű keresztény” antiszemita van a 
világban, aki értékrendjét a zsidó Ó-Testamentumra és a megfeszített zsidó Rabbi tanításaira alapozza. 
Már-már nevetséges. Rájuk is mondható volna, hogy Uraim! Tévedés ne essék, önök nem keresztények. 
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ahhoz egy életen belül is sok évtizedre van szükség760. Sosem szabad összetéveszteni a 
fegyelmezett, ezáltal mindenre nem lobbanó egyént azzal a lelki emberrel, aki már 
(ön)fegyelmezés nélkül fegyelmezett. Úgy szabályozott, hogy az természetes lételeme. Nem kell 
neki arra figyelni, hogy mi a helyes, mi nem, mert mikor nem -az addigra kifejlődött- természetes 
lételeme igazgatja, akkor az elrendezések segítik meg. Elkerülik a próbára tevő kihívások, a 
kísértések pedig nem érintik meg761. Különösen nem szabad a fegyelmezettséget pedig 
összetéveszteni az ember természete ellenére, magára erőltetett kényszerességgel, 
(ön)kényszerítéssel. Hiába értesül valaki üdvözítő teendőkről, ha még meg nem érett rá, akkor az 
azzal való együttlét egy merő manír csupán. Érdemtelenül felvett jellegzetesség, hiteltelen szerep. 
Olyan máz, ami nagyon könnyen kopik, megreped, lepereg. A valódi Tanító(k) az igaz Mester(ek) 
segíthet(nek) a törekvőnek, hogy önmaga lehessen és úgy, hogy a ‟jó‟ irányt tartani képes legyen762. 
Idő kell az (be)éréshez… 
… (ma) A nagy szabadságban763 mindenkinek ki kéne találnia önmagát. Mikor az általános 
tömegember, megkisérli önmagát megismerni, hát bizony csak a külsőségeket -az önmaga- s 
mások által ráaggatott- címkéket, a skatulyákat látja s fényezgeti (egy életen át). Nem a fegyelem, 
önfegyelem lebeg előtte, hanem a kiteljesülési kényszer(esség). Meg akarja valósítani ön-magát 
úgy, hogy nincs is tisztában a legfőbb kérdéssel: „Ki vagyok én?” – anyagi/testi mivoltában, 
valamennyi érzékszervével összefonódik környezetével, leginkább pedig a minden csatornán 

                                                             
760 Az un. ‟lemondott‟ rend felvétele lehet egy pillanat kérdése. Azonban annak hitelessége ugyancsak 
bizonytalan. A lemondottság nem fogadalomtétel, vagy bárminemű beavatási szertartás eredménye. A 
valóban lemondott az lehet, aki teljesítette ezen emberi életbéli első két életrendjének kötelezettségeit. Aki 
pl. lemond a második életrend (családos rend) megvalósításáról, az önmagát is becsapja, nem csak 
követőit. (Ilyen körülmények között nem csoda az olyan eset, amikor ‟lemondott‟ „RendFőnök” 
egyszercsak meglépett a rend kasszájával és titkárnőjével. De az a cölibátust fogadó lelkész sem, akinek 
házvezetőnője „zabi” gyermekei ülték körül az eklézsia asztalát. Vagy mély cölibátusban élő szerzetes 
tanítók, akik testi „adományokkal” is kényeztették gyermek tanítványaikat) 
761 Mikor azt mondják, hogy „A jó erkölcs (csak) az alkalom hiánya!” – akkor nyugodtan 
elmosolyodhatunk, de e „bölcselet” segítő jószándékát nem tagadhatjuk. Mert „Könnyű Katit táncba 
vinni, ha Kati is akarja” – Felesleges Maya Dévivel (Illúzió Istennővel) kacérkodni, kezdő gyakornokkal 
szemben úgyis Ő fog győzni. A szabályozó elvek is inkább megelőző „intézkedések” mint sem halálos 
veszélyek (mondjuk egy pohár bor, vagy egy gombapaprikás, netán rántottszelet… elfogyasztása, vagy egy 
forintos alapu ulti) azonban tájékozott intelligens ember képes felfogni „Ki mivel dolgozik, attól 
sározódik” Aki húsevő, az állati információkkal építi testét, aki iszákos, vagy drogos azzal, aki szerencse-
játékban keresi a boldogulást, annak -legkevesebb- „Egyszer hopp, máskor kopp” de azt is tudni kell, hogy 
akik a szerencsejátékokat szervezik, nem emberbaráti szeretetből teszik, a résztvevők többségének 
garantált a vesztés. Aki meg nyer? „Ebül szerzett, ebül vész el” 
762 Olyan iskolából, ahol gyors és garantált üdvözülést-, ugyanakkor gyors és könnyű fejlődést ígérnek, az 
olyan iskolából jobb gyorsan odéb állni. 
763 Érdemes ide idézni az öt évezrede élt bölcsek előrelátást:  
Az elrendezett-, természetszerű folyamat a korszakváltó Kuru mezei csata után a következő: 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. 
E folyamat beteljesedett. Olyan szabadság lett, amiben nincs tisztes hagyomány s annak követése. Adott 
kor férfiúi sem menthetik fel magukat a szellemi és erkölcsi degradáció terjedése vétkében. Mindig adott a 
lehetőség mélyre ásni és az érdemes tudást felszínre segíteni. A ‟tudás‟ sosem hal el, mivel az Abszolút így 
hát örök, függetlenül a nagy felszíni mozgásoktól és ideakavalkádtól. Bárki, bármikor, bárhol 
föleleveníthetné azt az ismeretet ami megszabadítaná az eszmei sivatagból és a tévképzetek káprázatából 
bármely kor emberét.   
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rázúduló idegen ingerekkel. Igen ‟idegen‟-ek, mert nem ismeri őket. Nem tud róluk semmit azon 
kívül, hogy ma az a trend (a sokság mintái), arra kell akarni, olyanná kell válni! Az érzékek 
kielégítésére való törekvés folyik mindenütt és mindenben. Mindenféle ‟tudományok‟ képződnek 
annak alátámasztására, hogy ez a (degradáció, a szellemi- és erkölcsi hanyatlás) a jó764… 
… Létezik a harmadik életrend, a ‟visszavonult‟ ami azt szolgálná, hogy a szükséges- és 
kötelességszerű első két életszakasz után legyen kellő idő arra, hogy az ember képes legyen 
elengedni mindazt, amiből semmit-, de semmit nem vihet magával élete végén765. Sajnos ez a 
Legfelsőbb által elrendezett (ám a szabad akarat révén nem kötelező!) időszak kimarad -szinte- 
mindenki életéből. Pedig a test bölcsen figyelmeztet; már nem megy minden, már nem vagyok 
olyan gyors, olyan erős, mintha már felejtenék is és erőltetni kell az agyamat, hogy hogy is van, sőt 
van ami már meghaladja a testi-, szellemi (teljesítő)képességeket? Mind eközben a teljesítmény-
/teljesítés-kényszer az egyénben is ott matat, nem csak a folyton változó trendben. Érzékek 
fékezetlenek, elme csapong, érzékszervek tompulnak, értelem megtévesztett; kész a zsákutca. Aki 
pedig nem tudja hova jutott, miért akarna megfordulni, mért akarna értékrendet váltani… 
… Hamis kép(zetek) boldogtalan, megtévedt világ. A lél pedig szomorúan gubbaszt sötét 
börtönében hasztalan766. 
(177.) 
… Aki győz érzékei felett az igaz lemondott. A valódi lemondott személy immár 
megkülönböztetés nélkül él, tegyen bárhogy is767. Nyilatkozza ki mindezt Avatár Balarám, Akinek 
szavait ha kétkedve fogadja is bárki, megfontolásra legalább érdemes… 
… B.T.183. „…lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bíztat hanem 
nemtudás mi mozgató 184. bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb - testnek összes 
tévelygése bizton elkerüli Őt…” - hogy csak néhány ismérve szóba kerüljön a lél-nek és hiteles 

                                                             
764 Évszázadok óta szóló -kimondott, kimondatlan- szlogen; „- Már csak egy kicsi kell !...” - hatja át a 
vallásokat, a tudományt, mindenféle művészeteket és valahogy sosem sikerül boldoggá-, elégedetté-, 
boldogabbá-, elégedettebbé tenni az emberiséget. Talán nem jók a próbált utak (módok) ? Valahogy úgy.  
(egy falfirka) „Kali Yuga is enjoy!” – Kali juga van, élvezd!   
765 A ‟visszavonult‟ életrend elmaradásával (tetézve a ‟lemondott‟ rend félreértésével!) elveszik az a 
„matematikai” esély, hogy egy életben ameddig tartott a szennyeződés, kb. annyi ideig tartó tisztító „kúra” 
történhessen a férfiak számára*.  
Az anyagi „szennyeződéstől” való tartózkodás olyan módon való megkísérlése, hogy az illető nem vállalja 
fel a családos életrendet, inkább cölibátusba burkolózó szerzetes akar lenni, nem oldja meg a problémát, 
hisz szembe megy a nagy REND-el. (tanuló→családos→visszavonult→lemondott) A ‟lemondott‟ rend 
„felvétele” a 20-30 éves ‟visszavonult‟ életszakasz nélkül épp oly komolytalan, mint a családosság 
megúszási kísérletével. 
(* Hölgyek esetében annyiban más a helyzet, hogy ők elrendezetten az itteni berendezkedésre vannak 
„programozva” ez az Ő világuk, amitől csak úgy szabadul/hat/nak, ha női kötelezettségeiket végrehajtják. 
Ha nem élik meg a segítő asszonyi, a hűséges hitvesi, gondos anyai, megbízható szülői élethelyzeteket, 
akkor következik az újabb női életismétlés. Ha alázattal megéltek a felsoroltak, akkor következhet a férfi 
létforma, a maga kínjaival. Nem lehetnek kishitűek a hölgyek, hisz a múltban sok-sok nő megélte azt a női 
minőséget, ami által férfiként folytathatta lelki vándorútját a tisztulás felé a nemtelen/!/ lél.) 
766 Az egyéni lelki törekvő számára nincs ok sem szomorúságra, sem bezárkózásra, hisz útmutatója (pl. a 
Bizalmas Tanítás) révén örökké a Gondviselés tenyerén ülhet. Aki érti s megérti a miérteket, az derűsen 
végzi dolgait -mindenben örömét lelve- hogy betölthesse szerepét a Nagy Műben – a Legfelsőbb álmában. 
Mikor egy feladathoz ér az ember, akkor az a megoldandó mozzanata a darabnak. Szereplők nélkül nincs 
előadás. A jó szereplők mindig hiteles alakítást nyújtanak a Legfelsőbb Néző örömére, megelégedésére. 
767 A ~75 év feletti igaz ‟lemondott‟ férfi már alig kénytelen szembe nézni földi nehézségekkel. Megélte ezt 
a kort. Hasznosította az emberiség javára amit ifjúként tanult. Megértése és tehetsége szerint inkább javára, 
mint sem kárára vált FöldAnyának, nagy- és kisközösségének, hazájának, nemzetségének. Méltó feje volt 
családjának és tisztes példát mutatott két felnevelt gyermekének, környezetének. Asszonya példamutató 
társa, védelmezője, biztona volt. Visszavonult éveiben tisztogatta testét, szellemét. Folytatva a tiszta 
évtizedeket, természetszerüleg éli mindennapjaiban a szabályozó elveket. Derűs még ha egészsége nem is 
segíti, viseli amit kiérdemelt.     
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forrásból. Az idézett utolsó előtti fordulata a Legfelsőbbet érintetlennek írja le. Talányos, mégis 
így van. A MINDEN-ben zajlik minden, a MINDEN mindenek forrása s oka, mindenek áthatója 
és mindennek elszenvedője, miközben nemcselekvő és Önmagában teljes. E dinamikus azisnemis 
jelenségre egyedül Ő képes, itt -e megnyilvánulásban- még parányi szerves része a lél sem tudja az 
Urat másolni. Mégis hasonlatos a Legfelsőbbhöz -hisz az Ő minőségi mása768- lényegi része 
minden létezőnek, akik és amik az elrendezések következtében tesznek, a külső/belső 
késztetéseknek megfelelően… 
… A tisztánlátás tanulás és kitartó gyakorlás következménye. Senki nem születik úgy. Legyen az 
ember bármely osztály-meghatározottságban (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) 
tisztánlátásának élesítése érzékei felügyeletével kezdődik. Előbb a lelki törekvőben a hiányérzet, a 
kutatás kényszere munkál, majd miután elindul a remélt jó-úton tanulnia kell. Nem elég erős 
elszántság, hisz az érzékszervek óhatatlanul kapcsolatba kerülnek a változások keltette 
ingerekkel769… 
…(BBB. Intelem) ”látni szóbúl képet ezret belső szemmel láthatod - gazdagabb ez mű világnál 
tiszta szívből mondhatom - egy-egy szóbúl többet ért meg ember fia mintha lát - túltesz a szó 
csinált képek sokaságán garmadán - láss csak szóbúl hangbúl bévűl ne a szemmel árnyakat - hazug 
képek sokasága nyugtatásra hasztalan - nem véletlen mondják bölcsek képet ne fess istenest - láss 
csak szívbűl az nem csal meg míg a szíved tiszta lesz770” – Tiszta szív, tiszta elme, tiszta szándék 
és gondolatok, alázatos fegyelmezettség és ‟jó‟ követés meghozza a tiszta látást is, amikor már 
nem téved meg a gondos kereső771… 
… Kezdő-, de még a haladó lelki törekvő is jobb ha nem kacérkodik a mindenféle hatásokkal. 
Amint értesül valami kedvezőtlenségéről, próbálja meg azt mellőzni, kerülni. Míg nem tud róla 
addig is hat, de a tudomásszerzést követően hatványozottan. Nem véletlenek s nem oktalanok a 
szabályozó elvek. Sok-sok generáció, sok százados megfigyelése és tapasztalata érlelte ki az 
ajánlottakat s az eltanácsoltakat. Békésebb, bölcsebb időkben, több valódi tudás birtokában nem 
volt kényszeres a mindennek ki/megpróbálása. A hagyománykövetés során a régi ‟jó‟-k úgy 
öröklődtek, hogy észre sem vették. Legtöbbször magyarázat sem volt, nem kellett. Az ifjak hittel 
követték eleiket és nem csalódtak. Mindig, mindenhol megvolt a méltó- s megfelelő Tanító772 és 
szavain keresztül a Tanítás. Mindenki megkapta a számára szükséges és elégséges részét a 
bölcseletnek. A tudás-birtokos Keleten nem kellett sem elvándorolni, sem hírhozókat várni, 
megtudni azt hogy; Mi- s miként van?... 
… néhány gondolkodó régen sem talált magyarázatokat kérdéseire773. Volt ki olyan helyre, -
családba született, ahol nem kapta meg a megnyugtató válaszokat774… 

                                                             
768 Az hogy „Isten Önmaga képére teremtette az embert” annyira igaz, mint mikor húzunk egy rajzlapra 
egy vizszintes kék vonalat és azt mondjuk: - Ez az Óceán. 
769 Az anyagi/testi ingerekkel kapcsolatba kerülő ember, anyagi/testi reakciókkal válaszol, míg meg nem 
érti, hogy KI valójában. 
770 A „szív” pártiak a szív szavára esküsznek. A MINDEN-tudat ezt nem utasítja el, de a szív 
hallása/látása/ítélő képessége, stb. attól függ milyen a szív állapota. A befedett, tisztességtelenségbe, 
becstelenségbe, testi-szellemi mocsokba hengergőzött szív nem jó tanácsadó. 
771 Ha a szív csupa anyagi/testi meghatározottsággal fedett, amíg az elme csapong és szertelen, míg kevés a 
lelki- és tisztulási szándék, hiányzik a türelem, az alázat, a fegyelem, míg szűkös a ‟jó‟ társulás, addig bajos a 
tisztánlátás. Ilyenkor még a gondos kereső is könnyen el/meg-téved, tévútra sodródik. 
772 Nincs szükség VilágTanító(k)ra. Még akkor sem, ha az általunk lakott világ -szinte- összezárt. Alig akad 
különbség eszmények, emberi törekvések közt D-től É-ig, NY-tól K-ig. Miként az emberi osztályok, az 
életrendek, jó-szeszély-nemjó kötelékek összekeveredtek, legtöbbször összezavarodtak, úgy a lelki keresés 
is színes. Kali juga van, a nézeteltérések, nézetkülönbségek kora. Ha belátjuk, hogy „mindenki más” akkor 
érthető az ős gyakorlat; minden egyénnek s kisközösségnek megadatik a szükséges és elégséges Tanítás, 
hozzá illő Tanítóval, értelmetlen ezek importálása. 
773 Bármely szellemi utat, vagy vallási iskolát nézzük, az őszinte lelki törekvők között elvétve akad akiben 
soha nincs semmi kétség. A kétség nem hiányosság, a kétség gondolkodás. A szellem szabad. Szabad 
máshogy vélekedni még egy szellemi irányon belül is.  
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… Az ős jászoknak nem kellett elvándorolni, életvitelszerű nomádságukban is mindig hordozták 
az ős-tudást, mit hiteles forrásból, a Legfelsőbbtől kaptak Jas révén, a Bizalmas Tanítás által. 
Tisztán775… 
(178.) 
… Az általános ember a kötőerőkhöz hasonlatosan három féle viszonyt alakít ki az ingerekkel 
szemben; vonzódik hozzá, viszolyog vagy elutasítja, illetve semlegesen (tudatilag nem vesz róla 
tudomást). Semleges esetben is hatnak az ingerek, tudat alatt776… 
… A minden csatornán és -irányból zúduló ingerek alig kezelhetőek. Természetesen legjobb -
volna- az érintetlenség állapota (MINDEN-tudatúak ezen igyekszenek), amikor minden mindegy, 

                                                                                                                                                                                              
BBB. Balarám – (részlet) „…Az ember, tudás nélkül báb, az anyagi késztetések, a természeti törvények 
útvesztőiben. A tudás egy ideig; hit. A hamis tudás; tévhit. A tapasztalás; a hit megszilárdítása. A hit; remény. 
Bizakodás abban, hogy akár úgy is lehet. A tudás próbája; a tapasztalás. Igaz tudásról, csak tiszta tapasztalással 
lehet bizonyosságot szerezni. Tiszta tapasztalás, csak tiszta érzékekkel, szennyezettség nélküli értelemmel 
lehetséges. A tudás legfontosabb tárgya az én. 
Ki vagyok én? → Egy lél (lélek) Mi végre vagyok e világban? → Tanulni/tapasztalni. 
Mi ez a világ és mi végre való? → A végtelen mindenségben egy iskola. 
Hogyan működik a világ? → Elrendezett természeti törvények szerint. 
Ki/mi a lényeg? → A lél. 
Ki/mi a minden? → ISTEN 

 
774 Az, hogy ki hova-, milyen családba születik nem a véletlen műve. Azonban ez nem azt jelenti, hogy az 
egyén csak úgy haladhat lelki fejlődésében, ahogy -új- környezete azt diktálja. „Születhet valaki két 
templom közé, mégis lehet vallástalan!”  
Nemegyszer gyermek válik szülők tanítójává, mert előző életéből többet hozott, mint amivel jelen szülei 
lelkiekben most redelkeznek. A ‟jó‟ szülő -miként Isten- megengedő. Biztont nyújtó szabadságot ad. A 
lelki úton -életről-életre- harmónikus fejlődésben lévő, alázatos lelki törekvő születhet akár „osztályidegen” 
vagy „más hitü, vallású” közegbe, ha okosan él, minden helyzetből tanul(hat). 
„Ha kész a Tanítvány, megjelenik a Mester!” – mégis volt, hogy valakinek háromszor kellett a fejére esnie -
adott- Szent Könyvnek, hogy kinyissa s elkezdje figyelmesen tanulmányozni. 
Az sem mellőzheti a nyitott gondolkodást, aki „kész”-be született. Kész a család egzisztenciája, hite, 
vallása, anyagi boldogulása, nemzete konszolidált, környezete kiegyensúlyozott, gyermeknek szinte csak 
„boldognak” kéne lennie; mégsem így van. Belebújni a „kész”-be annyit tesz, hogy nem vállaljuk fel valódi 
önmagunkat, szerepjáték lesz -akár- az egész életünk. Alig gyarapszanak lelki értékeink.  
775 A Bizalmas Tanítás sallangmentes. Egyszerű, semmi feleslegeset nem tartalmaz. Amit hordoz, az pedig 
Abszolút üzenet. Mikor ismétel is, annak oka, nyomatéka van. Elmúlt ötezer éves, mégis aktuális, 
naprakész. Természetesen nem megzavarodott világunk csipp-csupp dolgaiban, hisz azok haladnak a 
degradáció útján, Illúzió Istennő kedvtelései szerint. (Persze ha volna rá érdeklődés, tiszta tudás, idő s 
türelem, minden gond, baj nyitját meg lehetne fejteni.)  
Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a B.T. néhány részletében hely-idő-körülmény szerinti! Míg az 
ős-jász Jas a Hindukus hegység ÉNY-i oldaláról érkezett, ottani viszonyok közül, addig Úr Balarám annak 
DK-i oldalán élt az ott élteknek megfelelően. Úr Balarám aktuális környezetének megfelelő példákat, 
támpontokat hozott fel, adott meg, amit úgy Jas-nak, mint a mindenkori kor olvasójának helyére kell 
tudnia tenni.   
776 Az ‟érintetlenség‟ egy olyan „lelki”állapot, amikor a gyakornok tud az őt érő kedvezőtlenségekről, de 
úgy tesz mint ha nem venné figyelembe. Ez azért nem teljesen van így! (Mondják, hogy a haragos 
természetű kutyával legjobb viselkedési forma; nem venni róla tudomást. Leginkább kerülendő a 
szemkontaktus, ami egy erő kihívás. Azonban nem minden kutya normális, van amelyik akkor is támad ha 
emberünk fittyet hányva keresztül néz rajta.)  
A tudatosság és a kellően fejlett értelem/megkülönböztető képesség elengedhetetlen. Nem véletlen az a 
hasonlat, hogy amikor lelki törekvő szembeszáll Illúzió Istennő (Maya Dévi) kacérságaival, az olyan mint 
ha párbajkesztyűt dobna az arcába. Ez nagyon veszélyes. Maya női jelleg, azaz rendkívül szeszélyes, nem 
lehet tudni, hogy mire hogyan reagál. Lehet hogy egy apró félrelépést -értsd: lelki próbálkozást- tolerál, 
figyelmen kívül hagy, de az is lehet, hogy azonnal reagál valamilyen újabb galád kihívással, aminek a 
gyanútlan gyakornok nem képes ellenállni s máris folytatódik a visszaesés, az elrendezetten trendet alkotó 
szellemi- és erkölcsi degradálódás.  
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a lelki törekvő mégis egyenesen halad célja felé, bármi éri is777. Tekintve, hogy ez sok-sok élet 
vívmánya jobb maradni a valóság realitásánál. Tudatos életvezetéssel és a szabályozó elvek 
követésével figyelmesen élni s reagálni az ingerekre. Első lépés a kedvezőtlen helyzetek, -
körülmények kerülése. Megválogatni azt, hogy a gyakornok hova megy, hol vállal munkát, hova 
költözik. Ott is kellő kritikával viszonyul embertársaihoz778… 
… Annyi felé kéne figyelni az embernek, hogy a lényegre, a testnek és az elmének tisztogatására 
már szinte idő sem jut. Így hát a lelki törekvő kénytelen „magát” megosztani. Együtt él az 
adottságokkal, de közben igyekszik fokozatosan kiiktatni a ‟nemjó‟-kat, csendesíteni a ‟szeszély‟-t 
és keresni-, gyakorolni a ‟jó‟-t. Nem véletlen az a Keleti gyakorlat, hogy amikor lelki törekvő 
„meditál” (a szó misztikumtól mentes, természetes értelmében) olyankor mindegyik érzékszervét 
foglalja le -közel- egyidőbe. A hallás számára legkedvezőbb a lelki törekvő tanulási folyamatában 
és lelki alkatához leginkább illeszkedő, jobbítóan ható szöveg, dallam, zene779. Tekintetét fordítsa 
a gyakornok olyan látványra, ami célja felé segíti. Ez lehet egy békés táj/kép, lehet „bálvány” 
murti (képviselő)780. Tapintó érzékek számára kedvező az olvasó gyöngysor (dzsapa, rózsa-fűzér). 
Szagló érzéknek a különböző füstölők, illó olajok párologtatása, melyek között ugyancsak fontos 
a tudatos megválasztás, az egyént segítő illatok élvezete. Ízlelő érzékszervünk a nyelv, amit tisztító 

                                                             
777 A „minden mindegy”-re is az azisnemis (egyidejű azonosság és különbözőség) törvényszerüsége az 
érvényes. Mindegy s mégsem az! Lehet nagy magabiztossággal figyelmen kívül hagyni egy tudottan lelki 
értelemben kedvezőtlenséget, ám az akkor is hatni fog s nem tudni mit vált ki. Így hát senki ne álltassa 
magát azzal, hogy már olyan fejlett, hogy neki tényleg minden mindegy. Nem az! Lehet, hogy egyik 
lelkiállapotban a törekvőre valóban hatás nélküli az anyagi kihívás/behatás, máskor meg mégis 
befurakodik a testi késztetés az elmébe, ami ha csak pillanatra is ellenőrizetlen, akkor a besurranó tolvaj 
már dézsmálja is az addig elért erényeket. Tudatos törekvés, kötelességteljesítés és szabályozottság sosem 
árt. Hát lelki törekvő számára csak csínján a normalitással! Nekünk más célunk s ambícióink vannak, mint 
a normálisoknak. Látjuk hogy a -felszínen- normális-, általános eszmények szerint élők örökké kisebb-
nagyobb terveikbe vannak belebonyolódva. Kinek egy lopott pásztoróra, kinek egy görbe este, egy kis 
könnyű pénz, látszat siker, stb. lebeg a szeme előtt, ahelyett hogy próbálná megérteni azok hiábavalóságát. 
Megteszi, kellemes élményként elkönyveli s legközelebb újra él vele tudatlanul, vagy bűnbánóan meggyónja 
s megkönnyebbülve esik újra „bűnbe” netán a rosszul sikerült próbálkozás vagy további kedvét szegi, vagy 
újra próbát tesz. Mindenki más, ám az emberi természet, a gyarló anyagi/testi jelleg az egyforma 
mindenkinél. Nem véletlen, hogy szinte minden globalizálhatóvá vált. Lelkiség, testiség minden válfaja. 
Lelki törekvő ne a normalitásból vegye példáit, példaképei, vagy ha mégis, akkor egy időre tegye félre 
tisztulási eszményeit. Sokan élnek így. Belül tudják hogy másként kéne, de „oly rövid az élet” felkiáltással 
újra és újra kísértésbe esenek, reinkarnációról, karma törvényről mit sem tudva. 
778 Embertásaink közti különbségtétel nem lehet lenéző kivagyiság, hamis büszkeség. Tudatlanoknak nem 
róható fel tudatlanságuk. Ők ott tartanak. Ha részünkről pozitív példát látnak (kiegyensúlyozottság, 
megbízhatóság, kedvesség, segítőkészség, erőszakmentesség, türelem, békesség és a többi) akkor ha 
megérettek rá aszerint fognak közeledni, netán csendben, óvatosan példát venni. Évekig lehet másokkal 
csak mosolygó köszönő viszonyban lenni, nem kell bármi áron társulni „barátkozni” s ha a másik fél sorsa 
az, hát változtatni fog. Ha nem? Az is az ő élete. Ahogy nincsenek és sosem voltak/lesznek megváltók, úgy 
mi sem tudunk azok lenni mások botladozásaiban. Ki-ki maga kell elvigye maga gerjesztette „balhéit”! 
779 A hanghullámok hatása nagyon erős. Gondoljunk csak arra, hogy a Legfelsőbb/MINDEN/Isten 
Teremtő aspektusa az OM teremtő igével alkotta meg ezt az egész anyagi megnyilvánulást. Hát ügyelni 
érdemes a zenei effektusokkal, dallamvezetésekkel s épp így szövegek, akár ismeretlen-, nem értett  
hangkapcsolatokkal! Legtökéletesebb zene/hang a CSEND. Abban nincs disszonancia, félre-
értelmezhetőség.   
Miképp elégítsük ki halló érzékünket a csenddel? Ha vérmérséklet szerinti hangerővel recitáljuk a HariRám 
mantrát (Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari), saját hangunk kerülhet önmagunkkal harmóniába -
nem idegen hangzás- miközben az önmagában teljes Isteni mantra „teszi a dolgát”. 
780 A „bálvány” vagy „murti” imádást sokan elvetik, nem egy vallás határozottan tíltja, miközben a maga 
jelképeit, szimbólumait, isten-alakjait minden hívő látja, használja, velük díszít, dekorál, szem elé helyez. A 
képi és/vagy formai megjelenítés is azisnemis, segíthet is, de romboló is lehet. Lásd pl. a szvasztika eredeti 
formáját, ami álló, jobbra forgatóan pozitív, építő jelkép, míg a dölt, balraforgató horogkereszt változata 
romboló, pusztító, negatív képi megjelenítés.  
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szavakkal, mantrával- és/vagy tiszta ételekkel ajánlott „lefoglalni”. Persze mind eközben eleinte az 
elme folyton csapong. Gondolatok, érzések kavarognak a kezdő igyekvő fejében, figyelme 
szétszort. Ez nem baj. Türelem. Nem lehet mindent egyszerre kikapcsolni s mivel a MINDEN-
tudat tisztába van azzal, hogy mindent lehetetlen „kikapcsolni” ezért a ‟velük, de nélkülük‟ 
érintetlenséget tekinti eszményinek… 
…semmi nem múlik el hatás nélkül, magát a lényegi lényt, a lél-t nem érintik. Őt nem, de 
átmeneti „gazdáját” az embert mind-mind köti, vagy mentesíti, attól függően, hogy az egyén hogy 
viszonyul mindezekhez, milyen (ön)tudati állapotban van, milyen kifinomult az értelme és hogyan 
uralja érzékeit? Minden összefügg mindennel, itt is. A tudatos lét mindent megválogat. Különösen 
a lelki gyakorlatok első évtizedeiben. A beérkező szavakat, zenei hangokat, dallamokat, 
szövegeket. Környezeti látványokat. (élő- és munka-környezet, lakberendezés) Fizikális 
kontaktusokat. Különösen kockázatosak az ellenkező nemüek érintkezései781, de az azonos 
nemüek testi kapcsolatait is a legszükségesebbekre érdemes korlátozni. (kicsit kicsavarva a népi 
regulát: Ki mivel érintkezik, attól/azzal sározódik!) A szagok, illatok ugyancsak számtalan 
hatás/behatás hordozói, miként az ízek. Könnyen belátható, hogy az általánosság szintjén 
mozgó/élő sokság míly hátrányos helyzetben van, amikor mindennemű megfontolás nélkül, 
megszokásból, megfelelési kényszerből, félelemből és/vagy kényelemből azt veszi, eszi, teszi, 
hallgatja s fogyasztja ami adódik, ami az aktuális trend. Egy merő kockázat. Bizony nem ritka, 
hogy az „Ép testben ép lélek” helyére az „Ép testben ép hogy élek” kerül… 
(179.) 
„…aki vágy nélkül cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben - úgy nem tapad visszhatás rá mint 
víz lótusz levélre…” 
… a Legfelsőbb beszélt a tartózkodó elmélkedésről és az önzetlen cselekvésről782. Szólt az 
eredményvágy nélküli tettről és a kettős viszonyrendszer elhagyásának üdvösségéről (vonzalom 

                                                             
781 Az un. lelki élet némiképp ellentettje az anyagi/testi életnek. Ami az egyikben kedvező, az a másikban 
gyakorta kedvezőtlen, ami egyikben kockázatos, a másikban üdvös, stb. E kettősségek világában az 
ellentétes pólusok, de férfi és nő is -rendesen- vonzzák egymást. Ám nem szabad elfelejteni, hogy lényegi 
lényünk nem pozitív, nem negatív, nem férfi, nem nő, leginkább nem hím-, vagy nőivarú, miközben 
mindegyik s igazából egyik sem. (mindegyik azért, mert mint minőségileg Istennel mindenben megyező, 
nem bírhat hiánnyal, teljes, miként a MINDEN, mindennek birtokosa - parányban) A lél nemtelen. Sem 
nem ilyen, sem nem olyan, semmi anyagival nem rendelkezik, teljesen lelki. Vannak iskolák -már ahol a lél, 
vagy Isteni szikra létezését egyáltalán elismerik- ahol kétneműként aposztrofálják, de ez már a kettősség 
terméke, nem az Egy-ségé. Tehát a két emberi (de más állatok) egyede nemisége, a másikra vonzó hatással 
van. E vonzalom forrásoka az Isten által elrendelt, természetszerű fajfenntartás. Mivel azonban az 
emberiség -még ha túl is szaporodik- nem szaporasági célzattal keresi az ellentétes nemet, hanem 
érzékkielégítési- és más kihasználási célból (mint védelem, biztonság, kiszolgálás, stb.) ennek erősítése, 
fokozása nem lehet lelki törekvő eszménye. 
Tudjuk, hogy a MINDEN-tudat realista. Tudja és elfogadja, hogy az emberi létforma (is) párkapcsolatokra 
tör/vágyik, ezért természetesnek-, szükségszerünek tekinti a második-, un. családos életrendet. Kihagyása 
szembe fordulás az Isteni elrendezésekkel. Férfi és nő lépjen házasságra, éljen nemi életet, nemzenek két 
gyermeket, akik által két lél tanulási életsorozatának szolgálói lehetnek, majd szülő/nevelői kötelezettségeik 
teljesítését követően engedjék szabad útjukra utódaikat s vonuljanak vissza a lelki fejlődés segítése 
érdekében. Nők segítsék utódaik anyagi/testi boldogulását, férfiak kezdjék meg elkötelezett lelki életüket. 
Ha már képesek voltak elhagyni addigi életük anyagi/testi megszokásait, kezdjék meg a lemondott 
életrendet, amikor már nincs más, csak a MINDEN-el való foglalatosság, a test tisztításának tökélyre 
vitele. 
782 A lelki törekvésben két út/mód van: 1. tartózkodás a világi cselekedetektől s közben a szellem művelése 
adott iskolának megfelelően 2. aktív részvétel a világi életben, de az ottani kihívásokkal-, ingerekkel-, 
hatásokkal szembeni érintetlen állapot-, viselkedési mód kialakítása s közben kitartó tanulás. 
Az emberi történetben látható, hogy inkább az előbbit próbálják gyakorolni azok, akiknek -látszólag 
(színleg)- komoly szellemi/lelki törekvéseik vannak. Elvonultság, bezárkózottság, kitérés a világi kihívások 
elől. Cölibátus, szerzetesi életmód, lemondás sok világi dologról, stb. és mégsem tapasztalható, hogy az 
ilyen módon életüket leélt emberek előbbre vitték volna az emberiség sorsát, lelki értelemben. Persze 
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vs. ellenszenv). Majd kijelenti, hogy aki elkötelezetten járja akár az önzetlen tevékenység-, akár a 
(védikus) tudás alapú elemzés útját, egyazon eredményre jut783. Aki e két utóbbi utat/módot 
egynek látja, az már nem téved el/meg784. A tisztulás alapfeltétele az önfegyelem, a vágy nélküli 
Isten felé törekvés pedig Hozzá juttat. Úr Balarám utal rá, hogy a ‟szeszély‟-ről és a ‟nem-jó‟-ról 
való lemondás elkerülhetetlen, a lemondott életendnek785 pedig megvan a helye, ideje, szerepe. 
(Figyelem! A ‟MINDEN‟ az ‟Úr‟ ‟Isten‟ ‟Legfelsőbb‟ ‟Úr Balarám‟ ‟Avatár Balarám‟ ‟Balarám‟ 
vagy ‟Hari‟ egy és ugyanaz, az Ő végtelen sok neve- és megjelölése közül.) és Felhívja a figyelmet, 
hogy a lényeg, a LÉL és a TEST az KETTŐ!786 B.T. 464. „…ki meglátja különbséget lényeg és a 
test között - közelebb jut Legfelsőbbhöz mert lélt lát anyag mögött…” - Itt a lél anyagi lét-/ 
létezési formához kötött, mégis attól érintetlen, ugyanakkor nincs anyagi lét/létezés lél nélkül s 
Annak helyzetére, az Ő sorsa alakulására minden szellemi és anyagi törekvés/történés/hatás 
következménnyel jár. ... A vágy nélküli életvezetés és mindent a MINDEN komplexitásában 
szemlélni/látni, a lelki törekvő szempontjából legjobban a lótuszlevél természetéhez történő 

                                                                                                                                                                                              
vannak, akik azt mondják, hogy ha nem lettek volna ilyen „szent” személyek, akkor még rosszabb volna. 
Ezt sem bizonyítani, sem cáfolni nem igazán lehet. Tény, hogy még az un. vallásos tömegek sem 
mutat(tak)nak egységesen jó példát sehol a világon, egyik vallási folyamatban sem (kivételek mindig és 
mindenhol akad/hat/nak).  
783 Avatár Balarám nem zárja ki egyik lelki törekvési út eredményességének lehetőségét sem. Hiába 
„preferálja” az önzetlen tettek gyakorlatát, a lényeg mindkét mód esetén a belső elkötelezettség, elszántság, 
őszinte, alázatos törekvés. Az elvonult meditáció sem kényelmes lustálkodás. Nem hordoz kevesebb 
veszélyt, mint a kötelességteljesítő-, ám érintetlen életvezetés.  
784 Aki a két lelki törekvési módban egyaránt a tisztulási szándékot és az elkötelezett Isten-felé való 
igyekezetet látja, az nem ítéli el/meg egyiket sem, maga pedig azt gyakorolja, amire alkalmas(abb). Azt 
azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy vannak az emberlétnek (is) elemi kötelezettségei 
(megfelelő tanulás, 20-25 éves kortól, úgy 50-55 éves korig családos életvitel, két gyermek vállalásával -ami 
objektív akadályok esetén lehet örökbe fogadás is!- közreműködés a hovaszületés szerinti kis- és 
nagyközösség életében, stb.) mely kötelességek elmulasztása automatikus életismétlést -„pótvizsgát”- von 
maga után! Ha az Isteni elrendezés szerinti emberlét rendjéből valami kimarad, az nem tisztulási-, még 
csak nem is szennyeződésmentes állapotot idéz elő, hanem hiányt, melynek pótlása nélkülözhetetlen.  
Sokszor kívánkozik az -Isteni- természetből párhuzam/analógia fölemlítése. Ha egy szervezetben 
bármelyik sejt hiánnyal-, vagy hibásan folytatja le életét -megszületésétől haláláig- az kihatással van annak 
az ‟egész‟-nek állapotára, melynek része. A „hiba” a „hiányosság” nem válik az „Egész” javára. E 
szempontból a modern-kori emberek körében -visszatekintve akár több ezer évre!- elterjedtté vált az „én”-
központuság, az egyéni boldogulás eszménye világi- és vallási kérdésekben egyaránt. Minden egyén 
„kisIsten” (-nek képzeli magát) aki ural és nem pedig szolgál. Ha visszanézünk az „Egész”-hasonlatra, 
(be)látható, hogy ember esetében az egyéni boldogulás tökéletesen-, az általa is alkotott NagyEgész 
harmonikus működése/fejlődése által teljesedhet ki(be). Ennek módja az egyéni ambiciók háttérbe 
helyezése a kis- és nagyközösségi feladatokkal, küldetéssel szemben. Sajnos a kis- és nagyközösségi 
feladatok-, küldetések mibenléte nem tisztázott. Az bizonyos, hogy VAN, hisz soha-, sehol-, semmi nincs 
ok nélkül! 
Az általános nehézséget az jelenti, hogy még hívők legtöbbje is egy életben hisz. Közülük sokan abban a 
hitben/reményben folytatnak „ártatlan” életet, hogy hitük szerinti közegbe (Mennybe, Paradicsomba, 
Nirváná/állapot/ba, stb.) kerülhessenek, miközben az újabb Földi-, vagy más szférai (más 
megnyilvánulási) létet nem ismernek. Ebben a „kényszer(esség)ben” alig hozhatók jó döntések. 
A MINDEN-tudat sem gondolja, hogy minden nagyon egyszerű; csak alázatos vallásos életet kell élni s 
majd a „JóIsten” megsegít. Mikor szabad akaratot kaptunk, akkor a választás lehetősége, a döntés a mi 
kezünkbe került.  
785 Az un. ‟lemondott‟-életrend nem puszta döntés kérdése.  
Az éretlen gyümölcs sem lesz sosem olyan élvezeti értékü-, sőt továbbéltető magot hozó, mint a beérett. 
Mondhatja egy kisgyermek, hogy felnőtt vagyok, főnök vagyok, stb. az attól csak ki van mondva, 
alaptalanul. Kötelességről, kötelezettségekről való lemondás élet-hiányosságot idéz elő, ahonnan nincs 
tovább-, csak visszalépési lehetőség. 
786 Lél van test nélkül (végtelen sok!), de test nem létezik lél-, lényegalkotó-, mozgató erő-, valódi tartalom 
nélkül! Legfeljebb olyannyira anyagba/testtudatba burkolt, hogy a gazda nem tud róla. 
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hasonlattal érzékeltethető. Hiába gyökerezik a posványos vízfenéken, hiába halad köteléke a kétes 
tisztaságú vizen át annak felszínéig, a lótuszlevél minden időben ezek felett ring s még ha rá is 
fröccsen bármi rá- és visszhatás, az mind lepereg róla nyomtalanul és mindig érintetlenül tiszta 
marad787. B.T. 289. „…aki folyvást Énrám gondol Reám mint a MINDEN-re - harmóniában 
élhet itt nem téríti semmi el…” – Miként lehet mindig a MINDEN-re gondolni? Úgy, hogy el kell 
sajátítani azt az ősi bölcseletet, ami évezredes próbák által is igazoltan leghűebben írja le az 
Abszolút Igazságot, melynek alapköve a MINDEN léte, az Ő személyessége, stb. (vázlatosan 
lásd: BBB „MINDEN” című írásában) Ezen alapokra kell helyezni-, ezen alapok-ról-, azokkal 
összefüggésben kell szemlélni, értelmezni az emberi gondolatokat. Belátni, hogy az Úr -tól semmi 
nem független s Mindátható személytelen energiaként mindent áthatva s magába foglalva Ő a 
lényegek lényege. Sok tudós kutató, gondolkodó, tudomány-gyakorló mindaddig ismeretei 
nyújtotta magabiztosságban szól a világ- s ember dolgairól míg a kérdés el nem vezet a lényeg 
mibenlétéhez, -mikéntjéhez. Ekkor elbizonytalanodás következik és sehogy nem jutunk biztos 
alap, szilárd-, objektív köz(ép)-pont közelébe. Pedig ha természet- és társadalomtudományt, 
emberi történelmet a MINDEN-tudat fonalára fűzünk, akkor szépen megrostálódik ál s való788. 
B.T.251. „…tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs789 - vagyok minden 
cél és forrás fogd fel ezt és ne csak hidd 252. minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon - 
nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon…” Ha követjük Avatár Balarám tanítását, akkor 
soha semmit nem vonunk el Tőle. B.T.432. „…ott a tudás ki belátja anyagot s tért áthatok 433. 
halld röviden mi e minden hogy születik s miből áll - hogy változik mint alakul nemlét létbe 
miként vált 434. a védikus szentírások mindezt sokszor leírják - föld víz lég hő tér790 ész értés és a 
hamis éntudás791 435. érzékszervből öt fogadó öt cselekvő és az agy792 - összest együtt megtréfálja 
jó szeszély és nemjó793 had 436. van még érzékszervek tárgya794 s mindez együtt kölcsönhat795 - 
vágy düh öröm bú mi gerjed s hatás ami együtt van…” – Be kell látni, hogy a MINDEN-tudat, 
benne a Bizalmas Tanítás messze túlmutat hiten s kételkedésen. Történjen bármi, legyen 
bárhogyan, az önmegvalósított bölcs tudja s látja a REND-et. Semmi nem lóg ki, még akkor sem, 
ha nem értjük. B.T.225. „…aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel796 - bűntelen lesz s 

                                                             
787 Legyünk lótuszlevelek a lelki úton. Senki ne pompázó lótuszvirág akarjon lenni, elégedjünk meg az 
egész növényt segítő, éltető fotoszintézissel. Tápláljuk a lótuszt (lelki törekvéseinket) az Isteni-(Nap)-
energia segítségével anyagiból lelkivé átalakított impulzusokkal és az élet (anyagi) melléktermékét 
(széndioxidot) alakítsuk éltetővé (oxigénné) hogy mások is friss levegőhöz juthassanak. Mind eközben 
maradjunk érintetlenek az anyagi/testi késztetésektől, -hatásoktól. 
788 ‟Ál s való‟ „rostálása” hasonlatos az aranymosáshoz. Sok fáradsággal jár és kevés a valódi érték a 
töméntelen meddőben. 
789 A megnemnyilvánulás is a MINDEN-ben van és az sem semmi, de végtelen sok emlék, információ, 
aminek „hasznosulása” beláthatatlan az újabb és újabb-, más megnyilvánulások viszonylatában. Ha nincs 
új a Nap alatt, de azoknak nem leljük okát, lehet hogy a végtelen semmi emlékkönyvéből másolódik ide 
Isten, a MINDEN végtelen történetéből (?) 
790 Föld, víz, lég, hő, tér; az öt durva fizikai elem, vagy anyagi halmazállapotok (szilárd, folyékony, lég-
nemű, hullámjelenség/rezgés, valamint a tér amiben mindez megnyilvánul s az elemi parányok közti 
végtelen tereket tölti –ízlés szerint- ki, vagy be).  
791 Ész, értelem, (hamis)éntudat; a három finom fizikai elem, vagy nemanyagi készség, képesség. 
792 Érzékszervből öt fogadó: szem, fül, orr, nyelv, tapintó bőrfelület, öt cselekvő: hang, kéz, láb, végbél, 
nemiszerv, az agy, mint anyagi szubsztancia, vagy elme, mint képesség pl. gondolkodásra. 
793 Jó, szeszély, nemjó; a három kötelék, vagy kötőerő. 
794 Érzékszervek tárgya: illat, íz, hang, hő, forma. 
795 A 790-794 együttes hatása, kölcsönhatása s azok mindenkori eredője pillanatról, pillanatra. Nem egyszerű a 
lét s nem könnyű megfejteni a miérteket. Érdemes szűkíteni a kínálatot, hogy mérséklődjön a zürzavar. 
Élni ‟jó‟-val, mellőzni ‟szeszély‟-t s kerülni ‟nemjó‟-t. 
796 A MINDEN „sugarai” lél parányain keresztül jut(hat)nak felszínre az emberben. A személyes Isten 
személytelen kisugárzása. Ahogy tisztul a lelki törekvő, úgy egyre határozottabban tör a felszínre, nyílvánul 
meg az örök – teljes tudású – örökké boldog lél fensége. 
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érintetlen nem téveszti semmi meg797 226. ilyen hívem már itt boldog tudja MINDEN legfőbb cél 
- hiba nélkül örök rendben éli jámbor életét 227. mindenben látja a MINDEN-t s tudja mind a 
MINDEN-ben - mozgó az vagy mozdulatlan Tőle lobog mind egyre798 228. aki mindent 
Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - azt Én soha el nem hagyom s ő sem hagy már el 
Engem 229. tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz 
MINDEN csak Egy vagyon799…” Ilyen alapokról történő cselekvések gyakorlói -áthatva a 
tudatossággal- serények, derűsek és aktívak800, de az önös vágyaktól, egyéni ambícióktól már 
mentesek. Vágyak nélkül ők sem tudnak létezni, ezért azokat olyan irányba kell terelni amivel 
másokat s a közt segíthetik a megértésben. Tanításuk színtere nem templom, nem szószék, még 
csak nem is a nagy nyilvánosság801, de kisugárzásuk alázatos és őszinte kérdésekre serkentik 
azokat, akik már túl vannak a hagyományos eszményeken, filozófiákon. Ilyenkor nem hárítható el 
a válaszadás. Ha ‟jó‟ a kérdés, akkor a felelő szájából a ‟jó‟ válasz fog megszületni. Akik hévvel, 
garral törtetnek a szokásos utakon, módokon, azokat „előre” kell engedni. Vesztük is a rend része 
(180.) 
… a bölcs -többek között- arról ismerszik meg, hogy gondos figyelője önmagának, változásainak 
és annak ellenére nem ragaszkodik cselekedeteihez és azok mikéntalakulásához, hogy gondos és 
figyelmes, nem léha, sosem könnyelmű. A ragaszkodás-nélküliség nem jelent nemtörődömséget, 
sőt nagyon is tudatos, megfontolt cselekvéssor elejétől a végéig. Aki nem fegyelmezi testét, 
szabadon engedi csapongani elméjét, értelmét megkíméli a munkától, érzékeit pedig a mindenkori 
örömérzet megszerzésére használja, az még kalandvágyból se kacérkodjon lelki élettel. A Bizalmas 
Tanítás hozzáfűzései folyton az általánossal és a normalitással helyezkednek szembe. (a szerzőben 
korábban sejtelgett egy munkacím; „Mindenek tagadása” de mivel túl radikálisnak érezte, ezért 
elhagyta s ím most egyre csak tagadás, tagadást követ.) Szerencsére akiket e sorok megtalálnak, 
azok nem veszik zokon az abnormalitást, a „különcködést”. Nem is lehet más az, ami eltérő, ami 
vitat s megkérdőjelez minden rossz értelemben vett hagyományosságot! Aki a MINDEN-tudat 
útjára lép, az különben sem normális, hisz a sokság az általánosságot követi, legyen az ateista vagy 
istenes. Nem szeretik a különbséget, ami itt nem értékesebbre utal, hanem a különbözőségre. 
Bármeddig tekintünk is vissza az emberi történetben, egyre csak azt látni, hogy a ‟más‟ egészen 
addig üldöztetett, amíg méltatlanná nem vált-, ki nem égett a megszokott és/vagy az idő felül nem 
írta a régit. Számtalan szellemi/lelki folyamat kezdte a mélységekben, titkos kazamatákban, 
altemplomokban s néhány század múlva a leghivalkodóbb pompával lett sok helyen akár állam-
vallássá, követői pedig a követendőkké. Kialakult szabályrendszerük és kimondva/kimondatlanul 
a sokság manipulálása, konstruktív értelemben vett rendezősége lett célja… 
… A MINDEN-tudatúak beérik mindenkori kötelezettségük gyakorlásával és olyan módon, hogy 
abban lehetőleg a ‟jó‟ domináljon, a ‟szeszély‟ és a ‟nemjó‟ pedig szép lassan haljon el… 
(181.) 
… A valódi béke lelki, ezért az anyagi/testi rutinokkal sosem érhető el. Lehet valaki megelégedett 
azzal amiben van, azokkal amije van, de az akarás, a ragaszkodás, a kötöttség megkötött anyagi 

                                                             
797 Az idáig jutó lelki ember nem téved meg/el bármi érje, bármi történjen is körülötte. Már érti a lényeget. 
798 Mindenek forrásoka a MINDEN, Isten, ha tetszik, a Legfelsőbb, Akitől semmi nem független. Hogy 
nem értjük elrendezéseit? Végessel végtelen fel nem fogható. Marad hát a békés alázat. A büszke 
istenkedés -tudományos elméletek gyártása- az egyént s környezetét egyaránt összezavarja.   
799 Hiába Isten minőségi paránya minden lél, Istenből csak EGY VAN. Mikor a lél teljes tudása 
megnyilvánul, akkor Ő már a MINDEN Legbensőbb, Bizalmas Hajlékán nyugszik, teljesen megtisztulva, 
végső állomásán. Az Isten-ségre törők a bolondok aranyát fényezgetik egyre csak.  
800 A lelki aktivitás nem egyenlő az anyagi igyekezetekkel. Természetesen a fejlett lelki ember is cselekszik 
anyagiakat is, hisz testét fenn kell tartani, kötelezettségeit el kell végezni, de mivel azokkal már nem 
azonosul, mindent a Legfelsőbbnek ajánlva tesz, így azok nem érintik kedvezőtlenül. 
801 Van egy csodálatosan tökéletes vers, ami inkább paradox, sem mint vers. BBB. A csend dícsérete.  
 
↑ Ez itt fent, a csend dícsérete. Bármit szólni, írni, festeni, vagy gondolni, már megbontja a külső- és a 
belső csendet. Helyette ürítsünk ki mindent ami gátol, megköt, visszahúz, ide láncol. 



207 

 

állapotot okoz, ami kizárja az igaz békét. Mindig ott bújik az aggódás, az aggodalom, szerettekért, 
egészségért, javakért, közösségért és így tovább. Realista lelki törekvő tisztában van azzal, hogy a 
sokság és az általuk követett eszmények nem értékelik a békességet, a megbékélt állapotot. 
Számukra az unalmas, erőtlen, ambíció nélküli. Az általános idea és korunk elrendezett fő iránya a 
küzdés, a harc az elemekkel, -egymással, -környezettel. Az itt járt „testvér-Avatárok” Krisna és 
Balarám jól szemléltették a különbséget küzdés és béke közt. Bárhogy is vélekednek sokan 
Krisnáról, Róla legalább tudnak, de Balarámról alig. Nem véletlen, a jámborság feledésbe tűnt. 
Idézzük csak ide a két személy névmisztikai hátterét: Krisna a névmisztika szerint: a „Művész”. A 
‟művész‟ lehet az élet művésze, de lehet művészet az értelme életének is. Komoly eredményeket 
mondhat magáénak, sikeres karrier, vagy életút is lehet a része. Ez az ember barátságos, nagyon 
közvetlen és soha nem mondana le egy kis szórakozásról. Miközben Balarám a „Főpap”. A 
‟főpap‟ a bölcsesség és a könyörület embere. Bölcs, mert mindig keresi a rejtőzködő igazságot. 
Könyörületes, mert segíti a körülötte élő emberek életét.  Általában papi, tanári vagy törvényhozói 
állást vállal élete során, de mindig hajlandó tanácsot adni, ha kérik. Két személy, két idea, két 
választási lehetőség. Tagadhatatlan, hogy az előbbi a népszerű(bb). Követi is a sokság -ha nem is 
személyét, de az Általa megtestesített életformát- s mégis elégedetlenek, hisz senki nem ér fel a 
Legfelsőbbhöz - ezt már nem látják be. Aki akar, még ha meg sem kaparintotta a vágyottat, már a 
rabja. Hiába a kettősség, hiába az ‟azisnemis‟ elrendezése, aki rab az míg ki nem tör rabságából 
sosem lehet szabad802. Szabadság nélkül pedig béke sincs. Szabadságot sosem az anyagi vagy 
egzisztenciális függetlenség idéz elő, sőt. Mennél több van, annál több a kötelék. Igazán szabad 
csak a nincstelen lehet, aki oly „vagyontalan” hogy nincs mihez ragaszkodjon. Vagy az szabad, aki 
érintetlen. Nem kötődik semmihez és senkihez. Az ilyen ember is kevés, hisz ugyan ki kívánná, 
hogy ne kötődjön személyekhez, eszmékhez, kultikus tárgyakhoz, környezethez, anyagi javakhoz. 
Sok nagy prédikátor tanítja a lemondást, miközben olyan pompában s anyagi gazdagságban élnek 
mint a gazdasági szféra vezetői, a pénzvilág élharcosai… 
… Sok vagyonos lelki vezető igen nehezen hagyta el testét. Szenvedések, súlyos-, hosszantartó 
betegségek szegélyezték eltávozásuk útját. Lelkes követők egy merő lelki furdalásban 
fohászkodtak égijeikhez, hogy az ő általuk elkövetett vétkek kedvezőtlen vissza-hatásait ugyan 
már nem vezetőjükre rója ki a sors. Van ilyen is, de a fő az egyéni ragaszkodás. Amíg azzal fel 
nem hagy gyakorlója addig a kötelék ideláncol. Lehet, hogy egyik-másik lelki vezető szinte már 
semmihez nem ragaszkodott, kivéve vallásához, egyházához, tanításához, általa létrehozott 
szervezetéhez és vezetői helyzetéhez. Bárhova jut az ilyen személy a lélekvándorlás során, itteni 
helyzeténél csak alávalóbba jut. Olyan nincs hogy emberre csak úgy minden rászakad. Első 
mindig a vágy és a köré csoportosulnak majd a körülmények. Akarás nélkül csak véletlenek 
vannak (ami ugye nem létezik!) mikoris a megáldott azt sem tudja mivégre érte a gyarapodás 
bármiben. A vágyat azután tett követi. Elmebeli, vagy fizikális tettlegesség. Szervezkedés amíg úgy 
nem alakul ahogy azt a vágyó szeretné. Küzdelem, tett, harc, cselekvés, nem békés elfogadása s 
követése az ahogy- s ami adatik szellemiségnek. Az általános ember -még ha őszitén vallásos is- 
nem bírja a négy késztetés élése, megélése, kiélése nélkül. Vágy az érzékkielégítésre, ami összekap-
csolódik az anyagi javakkal, vágy a testiségre, vágy a hatalomra és a hiúság maga. Majd mindig 
ilyen sorrendben kerülnek felemlítésre, erősségük, befolyásoló hatásuk mégis fordított. 
Legnagyobb erővel a hiúság hat, kiterjesztett értelemben a hírnév-, az elismertség iránti vágy… 
… A hiúság alatti, de közel sem kisebb erejű a hatalomvágy. „-Úgy legyen, ahogy én akarom ! ”… 
… Hiába nagy a javak iránti vágy, mégis csak a hiúságot és a hatalomvágyat követi. Ezután 
következik az érzékkielégítési forgatag, hiába látszólag az alap vágy-késztetés. Mind egytől-egyig 
ragaszkodás. A lél és a test egybetartásához alig kell valami, mégis folytonos a falánkság, a 
torkosság, az iszákosság. A fajfenntartáshoz elégséges volna néhány aktus, hogy a két utód 
megszülethessen a házasságban, mégis a kéj(vágy) sző át szinte mindent. A javak s a befolyás jó 
ideje egyé vált a hatalom megnyilvánulásával amin dölyf a korona. 

                                                             
802 Aki szabad, az mindig a békét választja, nem a háborút. 
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(182.) 
… Aki kötöttségek nélkül és derűsen él, annak általában kiegyensúlyozott az egészségi állapota és 
valamennyi „kapuzat”803 hibátlanul végzi feladatát, tölti be természetszerű rendeltetését. Ahogy a 
harmónikus lelki állapot jó karbantartója az általános közérzetnek, úgy a karma, a vissz(a)hatások 
törvénye is végzi dolgát s fizettet olyasmikért, ami nem került még rendezésre. Tehát semmi testi-
lelki manipuláció nem biztosíték a kifogástalan egészségi állapotra s a test kapuinak 
gondtalanságára… 
… Az ivadék kifejlődése hiába történik az anyaméhben, annak bensője -az önálló életciklust „le-
élő” méhlepénnyel- belülről különül el az anyától. Benne-, részben általa, mégis külön, mint a 
mindenség a MINDEN-ben… 
… a bizonyos tizedik „kapu”804 sok bonyodalom forrása, hisz majd hogy nem a körül forog a 
világ. A nemiség az emberlétben messze túlmutat a fajfenntartáson, utódnemzésen, utódok 
világrasegítésén. Úr Balarám alig tesz említést nőkről, annak ellenére, hogy e kettős világban 
elválaszthatatlan felét képezik a másik nemnek. Valóságos lelki fejlődés szempontjából nincs mit 
beszélni az emberi történetben sokmilliószor megénekelt férfi-nő viszonyról, mikor látni és tudni, 
hogy kapcsolatuk elvétve üdvözítő az egyén tisztulása szempontjából, sőt. Mennél elmélyültebb 
az együttélés, annál hátráltatóbb a kötődésmentes, kötöttség nélküli állapot elérésében. A 
MINDEN-tudat tökéletesen tisztában van férfi- s női lét miértjével, mikéntjével. Az Úr így 
rendezte. A magot adó férfi nélkül s az azt testet-öltéshez segítő nő nélkül nincs emberlét. 
Emberlét nélkül pedig nincs miről beszélnünk, nekünk ilyen helyzetbe került létformáknak. 
Minden szóforgatás mit ember elkövet, embereknek s emberekről szól -még az égi plánétákat is 
emberformájúakkal töltve meg- olyan megfontolások nélkül, hogy „Mi lesz akkor amikor az 
emberiség megszűnik?” A lényegek akkor is járják végtelen útjukat, hol itt, hol ott, hol ilyen, hol 
meg olyan létformákban, miközben az „emberlét” netán felsejlő kósza emlék csak számukra. Akik 
a hagyományozottan és eszményítetten kialakult- s ápolt férfi-nő viszonyban gondolkodnak, azok 
igenis tettekre gondolnak s másokat is arra ösztökélnek örökkön. Megköti őket alapvető 
tévedésük, hogy testi valójukkal azonosulnak. Ettől alig akad eltérés. Mégis, aki kellő tudás 
birtokában, tudatosan vezeti életét, az belátja s érti, hogy a rendet meg kell tartani. Nő férfihez 
vonzódik (általában) férfi nőhöz (általában) s még az ettől való eltérések mögött is a korábbi 
életekben meg nem élt nemi hovatartozás búvik meg. Az azonos neműek kapcsolata s társulása 
nem a fajfenntartásról szól. Azon kívüli társas viszony pedig csupán önmagáért való. Pedig 
minden lél szabadulni szeretne, de ahhoz itt az emberlét, az emberi emberlét, azon belül is a férfi 
létforma szükséges. Ez az első lépés. Második az istenes élet. A MINDEN szem elé helyezése és 
az általa elrendezett természeti törvényeknek megfelelően végezni életrendről-életrendre a 
kötelezettségeket. Ezek között nem szerepel kötődések kialakítása… 
…442. „…de halld most azt mi az mit érts mi az mit kutatnod kell - születetlen Mindáthatót 
MINDEN-t mint a lényeget805 443. Benne mind mi által ható ok s okozat nélküli - ezer kar láb fej 

                                                             
803 Értsd: B.T.182. „…meg nem kötött derűsen él kilenc kapus testében…” 
804 Lásd 182. hozzáfűzésében; „…a hölgyeknek a hüvely s annak nyílása a tizedik kapu…” 
805 A MINDEN iránti kutatás első állomása -még ha csak munkahipotézisként is- elfogadni azt, hogy van 
mindenek felett valaki/valami s az Isten/a Legfelsőbb/MINDEN maga. Majd ahogy halad a kereső 
ember, figyelmesen próbálja meg mindig behelyettesíteni a hiányzó részletekbe Isten létét s az Ő 
mindenhatóságát. Ezt követően megteheti azt is, hogy a MINDEN-t mindenből kihagyja s úgy keres 
magyarázatokat felmerülő kérdéseire. Haladjon így mindaddig, amíg úgy érzi hogy minden világos, minden 
a helyén van és nincs semmi hiányérzet. Legáltalánosabban az emberekben nem merülnek fel komoly 
kérdések. Tekinthetjük komoly kérdésnek a „miért van halál?” „mi az élet?” „miért van szenvedés?” „miért 
van mindenféle nehézség, tragédia?” stb. de ha egyénekben ez fel is merül, általában elütik/elűzik egy 
céltalan traccs-paccsal, egy korsó sörrel, napi bajokkal, -teendőkkel, egy filmmel, -könyvvel, 
„barátkozással” s más idő-múlatással. A kérdés azonban ott matat s abban akiben merülnek fel 
bizonytalanságok, elégedetlenségek, nemértések (s kiben nem merül fel?) az ha nem nyomja el, akkor 
valamely életszakaszában, nemegyszer halála pillanatában újra előjön(nek) a Miért(ek)?  
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és szem száj összes hangot füleli 444. minden érzék lényege Ő mégis érzék nélküli - fenntartó ám 
kívül álló Őt semmi nem érinti 445. távoli és mégis benn van legyen az mozgó álló - tárgyi tudás 
föl nem éri MINDEN-tudat mi látó806 446. mind e hatás szórtnak tűnik mégis egy Ő mint 
MINDEN - teremt fenntart pusztít egyben bár Ő teljes elhiggyed807 447. önfényű Ő 
sötétségment808 megnemnyilvánult erő - tudás maga s mit kell tudni minden szívben meglevő…” 
– ím van mit tanulni, van mit magunkévá tenni, ami által a tisztulás töretlen lesz, míg ember 
emberi életet él s nem ösztönlény állatit809… 
(183.) 
… e teremtettség minden létezésének és minden egész-rész elemének (önmagában egész,  

                                                                                                                                                                                              
Akinek az élete „rendben” van Isten nélkül, az éljen boldogan, minél kevesebb ártással magának, emberi- 
és természeti környezetének. Ő a helyén van, az Ő helyén. Újabb életében majd újabb lehetőségek 
adódnak. 
806 A MINDEN végtelenségét a MINDEN-tudat sem képes tárgyi tudás alapon érteni, de ha már tud Róla, 
akkor van esély, hogy ész és szív összehangolásával segíteni tud lényegi lénye a lél felszínre jutásában. Ha 
ez csak villanásnyi is, ha csak apró tudás-szikrák, akkor is többhöz jut lelki törekvő, mint amit akár az 
eddigi emberiség adni képes volt. A lél -többek között- teljes tudású, míg az emberiség tudása -
legkevesebb- időről-időre más és más. Vannak akár századokig használható tézisek, olyanok amit adott 
tudásszinten bizonyítani lehet, majd máskor, máshol születhetnek cáfolatok, megalkothatnak az addigiakat 
tagadó elméleteket, nem egyszer meg is semmisíthetnek, tagadhatnak, el is tüntethetnek volt tudást. (lásd: 
pl. magyar ős-vallást/tudást) 
807 A MINDEN nem azért teremt időről-időre mert valami hiányban szenved, de lél parányai sokfélék és 
nyughatatlanok, különböző viszonyt ápolnak a Legfelsőbbel és sok közülük szeretne Isten-kedni (is). Így 
hát akarva-akaratlan (teljes természeténél fogva) a MINDEN -mint Legfelsőbb Úr- szolgálja parányait 
lehetőségek biztosításával. Isten a szolgálatban is felülmúlhatatlan! 
808 Akik „halál-közeli” élményekről beszélnek, mind vakító fényességről számolnak be. Nem színeket, 
formákat, alakokat emlegetnek, de egybehangzóan szinte elviselhetetlen fehérséget írnak le – pedig nem is 
Istennél magánál „jártak” „csak” kitekinthettek ezen megnyilvánulásból, -csodálatos és színes, mégis- 
alantas anyagi világból egy lelki szférába, ami ragyog. 
Fehér fénynek mondjuk a színtelen fényt, amit fehérnek sem látunk, de tudjuk hogy világosság és minden 
szín benne van. Azonban a Legfelsőbben nem csak kisugárzások (Ön-magába sugárzások) vannak, hanem 
végtelenségében végtelen sok, magából semmit ki nem engedő, ki nem sugárzó térrészek is, mint pl. a 
Fekete-Lyukak.  
Minden Nap-rendszer meghatározó fény-tartományát (az ott élők által látható hullám-spektrumot) 
központi Csillaga, Nap-ja bocsájtja ki a különböző részecske(együtt)működések folyamodványaként, 
amiről tudjuk hogy az anyagi megnyilvánulás természetes (teremtett) részét képező hullámzás, rezgés, 
váltakozásnak csak egy szűk tartománya -a látható- amin kívül még alatta s fölötte is van rezgés. 
Minden csillagnak van születése és halála (magába roskadó-, vagy szétrobbanó) pusztulása, azaz egyik sem 
örök (pusztán emberi léptékkel igen hosszú életű!) a MINDEN megszületetlen. Mivel nincs kezdete, vége 
sincs és tökéletesen teljes természetéhez tartozik, hogy benne ‟fény‟ és ‟nemfény‟ Ön-magától van.  
809 A tudatosság döntően emberi dolog (nem ismert, hogy mely más létforma milyen fokú tudatossággal, 
anyag-felettivel kapcsolatos tudással/tudatossággal rendelkezik*) az állatokat tudat nélküliként kezelik (ami 
sántít, de az egyszerüség kedvéért fogadjuk el) s mivel az ember (általában nem vitatottan) a „legnagyobb” 
állat (földi fajfejlődés csúcsa), így köztük vannak állati-emberek és emberi-emberek (állatbarátok 
emlegetnek emberi-állatokat is), biológián túlmutatóan (lelki értelemben) isteni-emberek is. 
Azonban ahogy vannak felszínre nem jutó tulajdonságok, tudások, képességek (Lásd B.T.447. első 
fodulatában szereplő „megnemnyilvánult erő”) úgy az emberben/emberen is hol az emberi, általában az 
állati, nagy ritkán az isteni jellegek mutatkoznak. 
* Ha elfogadjuk azt hogy életről-életre nem tökéletes a felejtés (a tanult anyagi/testi ismeretek törlődése), 
akkor be kell látni, hogy az állati létformába kerülő -korábban- ‟ember‟ (értsd: lényegalkotó lénye az egyéni 
lél!) hordoz(hat) új létformájában, az előzőből hozott „emlékeket”. Azt alig vitatják lélekvándorlás-
tudatúak- hogy emberekben azért lehet tapasztalni állati(as) viselkedésformákat, mert azokat előző-, állati 
létformáikból hozták, még nem „emberesedtek” meg teljesen.  
Azt azért ne feledjük, hogy minden létező lényegalkotója hordozza a teljes tudást, lásd. a fenti B.T.447. 
második fordulatát.  
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önállóan elkülöníthető része valaminek) lényege egy-egy lél… 
… Beszélhetnénk rész-egész(ek)-ről is, mint valami nagyobb egység ‟rész‟-ét alkotó- s így ‟egész‟ 
létezésről, de az megint messzire vezetne. (Pl.: ha egy embert ‟egész‟-nek tekintünk, az megfelel a 
valóságnak. Ám ha ezt az egyént egy -valamilyen szempontból összetartozó- közösség/csoport 
‟része‟-ként értékeljük, akkor szükségszerű -volna- bevonni annak a nagyobb egységnek -ami 
tételezzük fel, hogy ‟egész‟- lényegalkotóját is a kutatásba810, mert ha minden önmagában egész 
valami rendelkezik lényeggel -már pedig rendelkezik, hisz semmi nem létezhet ‟lényeg‟ nélkül- 
akkor a rész-egész, mint egész-rész magán viseli a nagyobb egység tulajdonságait, sajátosságait is 
és viszont. (Ilyesmi az un. analógia-törvény is; „Amint fent úgy lent” amikor a kisebb/alacso-
nyabbszintűt próbáljuk a nagyobb/magasabbszintű mintájára, hasonlatosságukra tekintettel 
értékelni, ill. megfordítva) A lél a lényeg mindenben811. Az a lél, Aki megszületetlen, eredendően 

                                                             
810 Egy valamilyen okból összetartozó csoport -pl. embercsoport; család, nagycsalád, nemzetség, törzs…- 
nem alulról „építkezik” nem úgy épül fel, hogy véletlenszerüen összecsapódnak emberek, azok családot 
alkotnak, majd rokonaik alakulnak ki és sokasodnak s egy bizonyos „fejlettségi” (soksági)fokon létrejön -
mondjuk- „X” közösség, akik elkezdenek azonos eszmények, célok, adottságok, sajátosságok szerint 
hasonlóan vélekedni és egy olyan érdekközösséget létrehozni, amitől az „X” közösség 
megkülönböztethetően más elhivatottságú, kötelezettségű, küldetésű egység volna, mint más(ik). 
 

Gondoljunk egy galaxis létrejöttére. Az univerzális por -valamitől- elkezd (amúgy központtal bíró) 
körkörös mozgatóerő hatókörébe érve, annak következtében sűrűsödni-sűrűsödni, spirális alakzatba 
rendeződni (belül sűrűbb, kívül ritkább), majd csillaggá válni, ami köré újabb „porsürítmények/por-
sűrűsödések” rendeződnek, vagy válnak ki a központi csillagból s lesznek azon központi égitest bolygói. – 
azaz nem a bolygók hozzák létre sem Napjukat, sem rendszerüket.  
 

Analógiából újabb analógiába váltva: mikor a Napból elindul egy lél(parány) „ráülve” annak sugárzására, 
majd egy kezdetleges anyagi létformát vonz maga köré, amitől itt pl. elemi részecske lesz, valami miatt 
azokból atommá rendeződik és elkezd atomi tulajdonságokat mutatni, akkor mindez valami tervnek 
megfelelően történik. Tervnek mindig kell legyen tervezője, Aki nélkül nem jön létre terv és annak 
megfelelő további -szabályrendszer szerinti- folyamat. Az ilyen élettelen atomi részecskék -a megtervezett 
szabályrendszer szerint- hol ide, hol oda rendeződnek. Pl. egy oxigénatomot belélegez egy élőlény. 
Végighalad annak elrendezett utazási útvonalán, elvégezve az oxigén jelenlétére igényt tartó 
kölcsönhatásban szerepét és mondjuk széndioxid alkotóelemévé válva az élőlény kilélegzi. Amit azután 
„belélegez” egy növény levele, annak építőelemévé válik és amikor a levelet-, vagy a levél 
közreműködésével felépülő „gazdatest”-nek épp a magját valaki(mi) elfogyasztja, abba vándorol tovább, és 
így tovább és így tovább, de az ilyen atomi részecskék nem lesznek sosem fejlettebbek, míg világ a világ. 
 

Ha most félretesszük az örökké megkötött létformákat (mint az elemi részecskék) s helyettük az örökké 
szabad létformák felé fordulunk (fejlődőképes élőlények), abban is az emberi létformára, akkor ha az a 
bizonyos lél a Napból ideutazva egy férfi(ember) szervezetében magához vonz olyan részecskéket/ 
sejteket melyek hímivarsejtet alkotnak köré, akkor létrejön egy potenciális „ember-mag”.  
(Az egyszerüség kedvéért, most hagyjuk ki analógiánkból a lél-eknek az egyszerűbb élő szervezetek 
lényegalkotói „funkcióját” s annak az itteni evolúciós fejlődési folyamatának végállomását jelentő emberi 
lényegalkotóvá emelkedését, annak a sokmilliós életismétlés során szerzett tapasztalatival s azok karmikus 
következményeivel) 
 

Ez a bizonyos „ember-mag” (hímivarsejt, spermium) ha egy női petesejtet meg tud termékenyíteni, akkor 
az Anya-szervezetben embertestet épít a lél köré az arra elrendezett természeti folyamat/rend szerint. 
(Legáltalánosabban úgy gondolják, hogy a lél a szívben helyezkedik el, de ez inkább csak szimbólikus) 
 

Befejezve e kettős analógiát, ahhoz hogy egy embercsoport együvétartozása megállapítható legyen, fel 
kéne kutatni azon közösség lényegét, mely maga köré vonzza egyedeit. Ez a kérdés ma nem képezi 
érdeklődés tárgyát az emberi társadalmakban.  
        
811 Egy közösség közös pontja az ŐsAtyákon túlmenően az a Felsőbbség, Akin keresztül lényegalkotója 
rendezgeti a közösség sorsát. Gyámolít, vagy elhagy, segít, vagy elfelejt. Ha pedig ápolva nincs; meghal. 
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örök, teljes tudású, valamint boldog és semmiben nem anyagi(!) teljesen lelki, azaz nem ide valósi! 
Akkor sem ‟anyagi‟ ha átmenetileg itt tartózkodik. Tehát a lél nem anyagi mégis hat, olyan formán 
hogy -mint lényegalkotó személy (mert minden lél, miként a MINDEN személy)- személytelen 
energiája által létezhetőségét biztosítja „gazdájának” annak az egységnek, aminek lényege. Minden 
itteni létezés alapja egy-egy lél, Aki maga köré von/kap/kiérdemel olyan létezési formát, amely 
által hatni képes. Ilyen hatni képes létforma az ‟ember‟ -lét- is. Minden létezés -beleértve e teljes 
teremtettséget is (!)- elrendelt és elrendezett törvények szerint van s míg létezik mozog. Ez a 
Legfelsőbb akarata, köznyelvileg a természeti törvények összessége. A lél tudatos lényegiségét 
illetőleg, de alig akad létforma -köztük az ember (ide sorolhatóak a Felsőbb Irányítók is!)- aki 
tudatos volna arról, hogy neki ki/mi a lényege. Hamis önazonosság-tudatban- a nemtudás 
állapotában él, mert az elrendezések folytán amikor a lél testet ölt, első burka annak elfeledése, 
hogy ő lelki lény s lesz meghatározója az a tévképzet, hogy ő anyag/test. Ember(i) -létforma- 
esetében a „gazda” vágyai kezdik meg tevékenységüket magzati léttől a halálig. A vágyak a 
személyes mozgatók, a hamis önazonosságtudat-, a tompult értelem- és a megcsalt érzékek pedig 
a természet rendje szerint a világ erdőregetegébe tévelygésre kényszerítők. Tévelygünk az illúzió 
által megcsalt (tév)képzeteink szerint. Nem hibáztatható a lél semmi kellemetlenségért, de a lelki 
érdemekben nem árt tudni róla, hogy Ő is hat(ó)812. A „lél … nem cselekszik” - mondja Úr 
Balarám, amit a fizikális-, anyagi- és mentális tettekre kell érteni. A ‟nemtudás‟ az ami az embert 
sarkallja. Ha a ‟tudás‟ a B.T. 437-441.-ben foglaltakkal jellemezhető, akkor a ‟nemtudás‟ = a 
hiúság, erőszak, büszkeség, fegyelmezetlenség/önfegyelem hiánya, uralkodási késztetés, 
tisztátalanság, becstelenség, hazugság/hamisság/igaztalanság/csalás, gőg/kérkedés, önzés, 
türelmetlenség, tudatlanság a változások természetszerüségéről, kötődések/kötöttségek, 
szomorúság/búskomorság, ál(hamis)éntudat, vallástalanság/Istentelenség/ateizmus, testi/anyagi 
ragaszkodás, ragaszkodás feleséghez, -fiú gyermek(ek)hez, -rokonokhoz, -társasághoz, az Abszo-
lút Igazságról és a MINDEN mindenfelettiségéről való tudatlanság. Ezek a mozgatói az általános 
emberi tevékenységeknek813. Az emberi hiúság a legerősebb késztetés. Leginkább olyan formában, 
amikor -nyíltan, vagy burkoltan, de- megalapozatlan tulajdonságokra, képességekre apellál. Az 
erőszak minden formája általános, beleértve a húsevést szolgáló spekulatív állattartást, az állatok 
lemészárlását, feldolgozását és megideologizált (szükségességét valótlanul igazoló) 
népszerüsítését814.  

                                                                                                                                                                                              
Felsőbbség nélkül a közösség gyökértelen, tagjai idegen Felsőbbségekhez csapódnak. Nem valódi-, saját 
létüket élik. (Úgy vannak mint a szívsejt a májba tévedve. Vegetál, de sem nem fejlődik, sem nem használ.) 
 
Ha ide idézzük a védikus -tudás- alapú ismereteket az elrendezett-, természetszerű folyamatról, annak 
utolsó és utolsó előtti „mozzanata” rávilágít a közösség (kiterjesztve emberiség-) szintű hanyatlás-, a 
szellemi- és erkölcsi degradáció folyamatára, egyben magyarázatára.   
 

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. 

 
Ahol (jelen korunkban, az elmúlt ötezer évet is beleértve) nincsenek tisztelve a - valóban méltó- ŐsAtyák, 
ott az adott közösség Felsőbb Irányítója sem kap semmit. Áldozat nélkül nincs áldás. Az elhanyagolt 
Felsőbbségek lassan erőtlenek lesznek, megfáradnak, megöregszenek s feladják küldetésüket.  
 
812 A lél ható. Nem cselekvő, nem változó, de hatása révén van -többek között- mozgása „gazdájának” míg 
él. A lél van állandó kapcsolatban a Mindátható révén a Legfelsőbbel. A MINDEN Mindátható aspektusa 
révén mozgat, miközben mindent „lát”. (az idézőjel a MINDEN mindenről való tudatosság látására utal!)  
813 Érdemes néha-néha visszaolvasni, hogy egyén mely ‟nemtudás‟-ban(al) hogy is áll.  
814 Míly talányos is a ‟keresztény‟ Európa ‟iszlamizálódásában‟ mikor majd tiltólistára kerül a disznóhús. 
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A verbális-, vagy fizikális erőszak a meghatározó a nézeteltérések korára -természetszerüleg- 
jellemző nézetkülönbségek megoldására való törekvésekben is815. A hiúság édes testvére a 
büszkeség és annak eszményítése. A fegyelem a (mindenféle) rend része. Ahol nincs fegyelem, ott 
a rend felbomlik. Ahol mindent szabad, ott a káosz-, a fejetlenség van hatalmon. A 
fegyelmezettség követése különösen kívánatos önmagunkkal szemben. Az uralkodási késztetés 
ideológiai- és vallásbölcseleti alapokra helyeztetett (mindenen és mindenkin, csak önmagunkon 
nem). A tisztátalanság kezdődik a tisztátalan gondolatokkal (melyek nem önmaguktól gerjednek!!!) 
majd követi a mocskos beszéd, a trágár, alpári hangnem (még a „művészetekben” is!) a szellemi- 
és testi ápolatlanság, az érzelmi alantasság, a gondozatlanság általánossága és a környezet-
szennyezés minden fajtája. A becsületesség szégyenletessé válása. A hazugság és hamisság, a 
csalás természetessége. A gőgös magamutogató kérkedés. Az önzésbe torkolt énközpontúság. A 
türelem hiánya. A születés - betegségek - halál természetszerű változásainak nemértése. 
Mindennemű kötődések és azt követő kötöttségek. A derű hiánya. Az ál(hamis)éntudat 
általánossága. A vallástalanság, az ateizmus eluralkodása. Az Abszolút Igazság és a MINDEN 
tagadása. Mindezek nem a lél sugallatai, az ember -mint egész- bevett természetes lételemei816. 
(184.) 
A lelki lények -értsd; a Legfelsőbb és a lél-ek- lelkiségükben- érintetlenek. A „MINDEN -mint 
Legfelsőbb- mindent áthat” szól az Abszolút Igazság egyik alaptétele. Annak ellenére, hogy Ő 
mindenütt és mindenben, minden lél mellett jelen van -általánosan Önmaga személytelen 
energiáját képező Mindáthatóként- személye mindig független és mindentől érintetlen. Mind 
eközben minden a MINDEN része, azaz minden Őbenne van, megnyilvánulás, 
megnemnyilvánulás, lelki- s anyagi szféra egyaránt. Sajátos állapot, hisz szintén alaptétel, hogy 
nincs hatás ellenhatás nélkül, ami mindenre vonatkozik széles e teremtettségben. Mivel azonban, 
a Legfelsőbb nem átmeneti teremtmény -ellentétben minden Felsőbbséggel(!)- mint mindenek 
felett álló, mentes minden vissz(a)hatástól. Isten (Aki a MINDEN, a Legfelsőbb) teljes, 
hiánytalan, változatlan, miközben Benne s Általa mindig minden változik (azisnemis). Minden 
teremtett létforma folyton mozgásban, változásban van. E változó környezetben egy dolog 
állandó, az örökös változás. Minden létrejön/megszületik – alakul/változik/fejlődik – (közben) 
rendellenességek/betegségek is előfordulnak – majd megkezdődik a visszafejlődés/leépülés és 
elkövetkezik a halál/pusztulás/megsemmisülés. A legegyszerűbb létformák mint a leptonok, 
bozonok, kvarkok (quark egyik jelentése: vacak, semmiség), protonok, neutronok, elektronok, 
stb. a teremtéstől a megnemnyilvánulásig azonos formát és tulajdonságokat mutatnak. A már 
összetettem atomok képesek „fejlődésre” és részesei is lehetnek átalakulásoknak, változásoknak. 
A több atomból álló létformák -különösen az élők- már alanyai a születés-növekedés-stagnálás-
leépülés természetszerű folyamatának. Tehát ha meggondoljuk, e változásokkal terhelt világban 
mindig történik valami, ami kölcsönhatásokban van és kölcsönhatásokat gerjeszt, ám a 
Legfelsőbb mégis változatlan. Érthető, hisz ha örök(ké), teljes és érintetlen, akkor sosincs hiánya 
sem többlete, színtere a kavalkádnak, ami mégsem érinti. Hol megálmodója valaminek, hol 
teremtő aspektusa révén létrehozója annak, majd szabályalkotó kormányzóként működtetője, de 
lél parányai által benépesült szférájában az események számára is képeznek izgalmakat, egészen a 
pusztulásig, amit másutt, máshogy újabb színpad követ, annak szereplőivel. Itt -különösen földi 
világunkban- az emberi létforma az egyik legizgalmasabb aktor (leginkább számunkra). 
Sorolhatóak volnának a gomba-, növény- és állatvilág részesei is, de elégedjünk meg sorstársaink 
firtatásával. Az emberi nem önmagában is ketté választható; tudatos ill. tudattalan tettek 
elkövetőire. A cselekedetek többsége -még ha azok elkövetői valódi ‟ember‟ emberek is- szinte 

                                                             
815 A letelepült életforma- és a hamis tanok okozta túlnépesedés, együtt a parttalan helyváltoztatási 
késztetéssel (az azisnemis jegyében ember ragaszkodik honához, miközben nem képes egyhelyben 
maradni) magával hozta a mindenfajta (vallási, kultúrális, vérségi) keveredéseket. Lásd még 811 lábjegyzet. 
Keveredettségben nem tud nézetazonosság kialakulni. 
816 A ‟nemtudás‟ felsorolt ismérvei a Kali jugában indultak „fejlődésnek” és napról napra erősödnek. A 
nemtudás gyakorlásával az önmagát gerjeszti, azaz hanyatlik a szellem és az erkölcs. 
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rutin-, ösztön-szerű, maguktól adódó, ‟ahogy szoktuk‟ ill. különösebb meggondolás, megfontolás 
nélküliek817. Ehhez társul még a tudatlanság, ami nem a tudatosság nélküli-, tudattalan eset, 
hanem a tudás hiánya. A hétköznapi értelemben vett ismerethiány. Miként a gyermek nem 
vonható kérdőre/felelősségre oktalan tette miatt -hisz nem tud róla- úgy a felnőttek is dolgaik 
nagyobb részét a lényegi-, mögöttes törvények/szabályok/rend ismerete nélkül végzik… csak 
amíg a gyermekek úgy 12 éves korukig csak korlátozott vissz(a)hatás-elszenvedői 
cselekedeteiknek, addig a nagyobbaknak és a felnőtteknek számolni kell(ene) mindazzal, amit az 
akár rutinszerű ügyködések maguk után vonnak. Mert mi -gyakorlatban- sem lél, sem főleg Isten 
nem vagyunk! Lényeg-alkotónkat és a Legfelsőbbet bármi érheti, azok következmény nélküliek, 
de a még oly -természetszerüleg- esendő ember nem úszhat meg semmit. Minket nem kerülnek el 
a következmények. Mikor valami bajunk van, valami sérelmet érzünk, vagy máshogy alakulnak a 
dolgok mint szeretnénk, akkor elsőre sose a viszonyokat firtassuk, de nézzünk magunkba. Persze 
akinek nincs „hova” néznie, annyira ismerethiányos létformánkat illetően, annak marad a 
tudatlanság okozta helyzet. A lelki útra lépett gyakornokok azonban érdeklődőek. Nem hibást 
keresnek, hanem okot az okozatra, mert tudják, hogy minden „csak” következmény és semmi 
nincs ok nélkül. A sikertelenség, a kudarc nagyon kellemetlen, főleg ha újra és újra beköszönt, de 
tudatosságra törekvő egyén ilyenkor is inkább lassú(bb)ra, elmélkedő(bb)re, szemlélődő(bb)re 
fogja magatartását, mint sem lázadó anarchistára818. A nagy trend; a szellemi- és erkölcsi hanyatlás, 
aminek nem szabad deprimálólag hatnia alázatos gyakornokra. Általánosságban ez a megítélés819. 
(Aki nem hiszi járjon utána; tárgyilagos múltértékeléssel, múltértelmezéssel, függetlenedési 
próbálkozással az aktuális- és helyi normáktól, elfogadott ideáktól). Amíg minden megfontolás és 
értékelés anyag/test központú alapokról indul, addig helyes választ nem remélhetünk. Ha 
idealisztikus, szentimentális „lelki” a látásmód akkor sem kerülünk közelebb a tényleges 
valósághoz. Így hát nincs más lehetőség, mint az Abszolút keresése, az Abszolút Igazság kutatása 
és ott, ahol az fellelhető. Sajnos a szokásos tudósságok és vallásosságok vagy megkerülik, vagy -
tudva, tudatlanul- elkendőzik, elrejtik az igazságo(ka)t, azok kihámozása majd‟ kivihetetlen. Egyre 
csak álltatások terepére jutunk, ahonnan könnyen belátható tudatlansági állapotba lehet csak 
kerülni. A Legfelsőbbet mindez nem érinti -ha együttérző is- nem érdekli820. A mi bajunk. 

                                                             
817 Az általános ember(ek) viselkedése valóban leginkább automatikus, a hiúság ápolásán-, az uralkodási 
törekvésen-, a nyereségvágyon- és az élvhajszoláson kívül alig észlelhető akár egy kicsit is emberi-ember 
magatartás. Mint ha kifinomultabb (már aki) állatok volnánk. Egyre tömegesedik, hogy az 
elmagányosodott emberek állat barátokkal, házi kedvencekkel veszik magukat körül, ahelyett, hogy emberi 
társaságo(ka)t keresnének. Egyre gyakrabban látni, hogy kisgyermekes anyukák -néha akár két kicsivel is- 
és ott sündörög körülöttük kutyuskájuk, amire több figyelem hárul mint az emberkölykökre. Hogy 
mélyülnének így emberi kapcsolatok. Ki milyen beállítottságú, olyanok vonzalmai.  
818 Az anarchizmus, mint a kormányzat ill. állam tagadója, félre értelmezett szabadság-pártiság. Soha, senki 
nem lehet mindentől és mindenkitől független. Milliárdnyi egyeduralkodó? Hol marad a kötelezettség, hol 
a kötelességteljesítés. Az érintetlen természet nem attól gyönyörű és harmónikus, hogy minden és 
mindenki azt csinál amit akar. Minden és mindeki végzi rendelt dolgát és abban boldog, hogy a helyén van. 
Örül a munkának és nem keres hasznot, vagy nyereséget.   
819 Gyanútlan gyakornok-kezdemények azt gondolhatnák, hogy ez az örökös „szellemi és erkölcsi 
degradáció” szajkózás lelki defektushoz vezet. Sajnos leszoktunk az igazság(ok) firtatásáról. Nem esik jól, 
inkább jobb belebújni valami sunyiságba. Már kisgyermek korban szoktatnak és szokjuk, hogy az egyenes 
az kockázatos, miközben az azisnemis törvény szellemében az is! Úgy egyenesnek lenni, hogy az hajlékony 
legyen, nem könnyű, leginkább a hamis önazonosságtudatóli mentesülésre törekvés segíthet benne. A 
fokozatos és finom érintetlenségek tanulgatása, gyakorlása, mélyítése, majd megszilárdítása. Kis lépések…  
820 Akad, aki úgy gondolhatja, hogy a MINDEN érzéketlen, érdektelen. Hogy volna az, mikor Ő 
semmiben nem szenved hiányt, sőt mindenben a LEG. Amikor úgy érezzük, hogy elhagyott az Úr, 
gondoljunk nyugodtan Jézus Mester példájára, amikor nem úgy sóhajtott fel, hogy „Mért hagytál el 
engem?” – netán szemrehányón, hanem „Mért hagynál el engem!” – bizalommal a Legfelsőbben, hisz 
tudja, hogy nem hal meg a kereszten. Az az Ő pass(z)iója volt, különös -máig ható, félreértett s meg nem 
értett- kedvtelése.  B.T.228. „…aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - azt Én soha el 
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(185.) 
…(B.T. 177. „…lél az soha nem cselekszik…” B.T.183. „…lél az bizony nem cselekszik…”) s így 
igaz. Nem Ő az aki „gazdáját” (az átmeneti -gazda- létformát) inspirálja, de Ő az Aki az Abszolút 
Igazság/Tudás birtokosa minden egyénben és ez a tudás segít lelki törekvőnek, ha kívül 
(tetteiben, viselkedésében) s belül (gondolkodásában, eszményeiben) megérett821. A cselekvésnek 
más okai vannak. B.T.575. „…öt oka van cselekvésnek ők az örök késztetők - kik a tudás elemzői 
egyre csak ezt hirdetők 576. helyzet és a hamis énkép érzék ami ösztökél - vágykésztette 
törekvések sors ami elrendezés 577. helyeset vagy helytelent tesz ember oka mindnek ez - legyen 
az tett csak gondolat vagy akár a beszédje 578. mit sem lát ki magát hiszi minden változás okán - 
éretlen ki így cselekszik nem látja mi valóság…” 1. ok; a „helyzet” ~ hely - idő - körülmény 2. ok; 
„hamis énkép” azaz a téves önazonosságtudat, minek következtében az ilyen ember testét- és az 
abból eredő késztetéseket szolgálja 3. ok; az „érzék” ami elégtelen értelmező képesség (értsd: 
intelligencia) esetén szinte csak ösztöntevékenységre sarkal 4. ok; „vágy” ami az egyéni törekvések 
késztetője 5. ok; a „sors” ami az előző életekből hozott- és az itt kiváltott/kiérdemelt 
vissz(a)hatások összessége, a kor keretein belül. Mindaddig, amíg a tettek mozgatói az előbbi öt 
‟ok‟ addig a lél csendben meghúzza magát. Amikor azonban a lelki törekvő helyre teszi magában, 
hogy - Ki a Lényeg! - mi üdvös és mi kerülendő, mindezeket pedig beépíti értelmező/értékelemző 
rendszerébe, érzékeit szabályozva kezdi azokat megvalósítani, akkor az Isteni hatóerővel bíró lél 
segítőként áll a gyakornok mellé. A szunnyadó lél aktivizálódik, nemcselekvőként tesz 
személytelen energiája révén (azisnemis). Elkezdenek a dolgok- s körülmények egy irányba hatni. 
Különösebb vágyak nélkül rendeződnek a viszonyok. Elmaradoznak a hátráltató- és sűrűsödnek a 
tisztulásban segítő helyzetek. A korábbi erőfeszítések helyébe a „Csak könnyedén” - szellem lép. 
Mint a sűrű lombkoronájú erdőből, mikor a magányos kiránduló a tisztásra ér. Ragyog a Nap, 
hűsítően susog a szellő, a csendet csak a természet rendes hangjai fedik, távol civilizációtól, 
ember-zajtól, sürgéstől, tolakodástól822. Eloszlanak a tévképzetek; sors-csapásról, 
elnyomatottságról, hátrányos helyzetről és így tovább. Önkéntelenné válik a mosoly, 
meghatározóvá a derű. Mint ha rend volna. Kívül semmi nem változott, de a változatlan 
változások nem érintik meg az embert. B.T.181. „…belső béke megtalálja azt kit nem köt semmi 
meg - ragaszkodót tette béklyóz nem szabadul sohasem…” – a lelki ember már nem csak tudatos 
lényegi lényéről a lél-ről, de fokozatosan be is épül mindennapjaiba ez az állapot. Már nem úgy 
ítél meg mindent, mint ami testi/anyagi, téves önérzeti történés, hanem külön lát ált s valót. Az ál 
kérdésekbe, ál problémákba, ál sérelmekbe nem bonyolódik bele, leginkább hallgat, nem foglal 

                                                                                                                                                                                              
nem hagyom s ő sem hagy már el Engem 229. tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - Én de 
egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon…” 
821 Amíg az ember nem érett adott szintű lelki életre (ami sok-sok élet vívmánya!), vagy egyáltalán nincs 
lelki vonatkozású érdeklődése, akkor lényegi lénye tényleg csak „gubbaszt sötét börtönében” a testben. Ha 
azonban keresni kezd, kutatni az okokat, melyek túl vannak a testi/anyagin akkor a burok vékonyodik, 
képes fel-fel villanni az Isteni tudás; alázatban, erőszakmentességben, szerénységben, önfegyelemben, 
tisztaságban, becsületben … megnyilvánulva (lásd: B.T.437.-441.) akkor megkezdődik a békés küzdelem 
(azisnemis) szembefordulás Maya (Illúzió) Istennővel. A MINDEN-tudat békés, ám aki a hely-idő-
körülmény szerinti normalitástól eltér, az piroskukorica lesz, fekete kiscsirke a sárgák között. Nem elég, 
hogy frissen ébredt lelki igyekezete hadban áll berögződött testi késztetéseivel, még a világ is összeesküdött 
ellene. (így idézőjelek nélkül) Érthető a tartózkodás. A társaslény ember nem szereti- és nehezen bírja a 
magányt, a kiközösítettséget, a meg nem értést, a nem ritka gúnyorosságot, de lelki törekvőnek nem a 
sokságnak kell megfelelnie, valódi ön-tudatának, igaz eszményeinek, a többi megoldódik – lásd fent 
B.T.228.      
822 A szabad természetben való napi séták -lehetőleg egyedül- pótolhatatlanok más próbálkozásokkal. 
Csend, tiszta levegő, ha lehet szabad réten, vagy fák között, melyek nyugodtságot, türelmet sugároznak 
(nincs más választásuk) Aki nem bírja a csendet, vagy sebesen csapongó elméje az otthagyott világban 
tartja, annak csak a mantra meditáció ajánlható: Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari, csendesen, vagy 
fennhangon, dúdolva, vagy énekelve. Önmagában tökéletes. Nem kell futni, vagy kocogni, csak tempósan, 
ám megerőltetés nélkül, örömmel gyalogolni. Nem kell mobil, sem zenei hanghordozók, csak a csend. 
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állást. Nem azért mert nincs véleménye, hanem az újabb nézeteltéréseket igyekszik csökkenteni. 
Tudja, hogy e Kali juga, a nézeteltérések rendelt időszaka, mely fegyver Maya (Illúzió) Istennő 
legfőbb eszköze emberek közti viszonyokban. Majd‟ mindenki ellenséget, de legalább is ellenfelet, 
vetélytársat lát embertársában. Így hát be kell látni, hogy amíg akár csak két fél kerüljön is 
kapcsolatba, a teljes nézetazonosság -szinte- kizárt. Gyakori nézetkülönbség-oszlató próbatétel, 
hogy kérdező természetes közegéből kiindulva, abba illeszkedő visszássággal fordul lelki 
törekvőhöz. Amúgy értelmes hétköznapi tisztázandósággal, mégsem lehet számára világos -
megoldásközeli- választ adni, mert még azonos szavak és szókapcsolatok mellett is eltérő az 
értelmezés. Akiben feléledt a lél az mindent másként lát, másként értelmez s ért. Különösen 
feloldhatatlan az ellentét, ha még a szókészlet is eltérő, pedig egyes iskolák, irányzatok ugyanarra 
más és más kifejezés(eke)t használ(hat)nak és máris újabb vitaalap keletkezik fölöslegesen. Ezért 
is hangsúlyos a MINDEN-tudat napi gyakorlatában, hogy a nagyon más nézetüek társaságát 
kerülni ajánlott. Nem ritka, hogy azonos/hasonló cél érdekében, de másként munkálkodók érzik 
rokon vonásaikat, de az eltérő megközelítések, -módszerek és -hozzállás miatt még ellenségesen is 
viselkedhetnek. Aki nagyon ragaszkodik valamely (képzelt) azonosságtudatához (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 lényeg823. 
(186.) 
„mikor minden a MINDEN-ben elme hit és értelem - szilárd örök menedéket lel az ember 
Énbennem…” - Az ember elmebeli képessége mértékében rendelkezik értelemmel, az-az olyan 
fokú intelligenciával, amivel képes különbségeket tenni. Egy-fajta mérlegelési/döntési képesség. 
Jelen szakasz ebbe a körbe emeli be a ‟hit‟ kifejezést. Mikor még a hit is a MINDEN-ben 
(Istenben) gondolkodik, a MINDEN-re (Istenre) összpontosul. A hit kérdése rendszerint 
vallásossággal kapcsolatban merül fel, bár sok nem teológiai kérdés is hit alapon nyugszik 
mindaddig, amíg valami általánosan elfogadott bizonyítási/igazolási módon meg nem haladja azt 
s válik tudatos-, valószinüsíthetőségi alternatívákat meghaladó ismeretté. „Úgy hiszem/Azt 
hiszem!” - mondja sokszor az ember, amiben számára is ott rejlik a bizonytalanság, hogy vagy úgy 
van, vagy nem. Még a gondolkodó egyén is ilyen, bizonytalan, kétkedő. Amint túllép valaki a 
folyamatos tevékenységi késztetéseken és ha csak egy pillanatra is megáll/kiszáll a taposó-malom 
mókuskerékből, adódik a lehetőség a gondolkodásra, mérlegelésének arra, hogy mi miként is van 
(jelen tudásunk szerint). A Bizalmas Tanítás tanulmányozása során tanulságos- és izgalmas 
körülmény az, hogy ötezer éve sem volt(ak) az ember(ek) más(ok), mint manapság, vagy az elmúlt 
évezredekben. Megtapasztalható hogy hiába változnak kultúrák, civilizációk, ismeretek és 
hivatalosnak deklarált tézisek, hiába a sok-sok technikai/tárgyi változás „fejlődés” (időnként 
vissza!!!) az emberi létforma nem változott. Ezért sem alapos az a fölvetés, hogy a rég-múlt dolgai 
ósdiak, elmaradottak, idejüket múltak; NEM - a Bizalmas Tanítás minden sora élő aktualitás824… 

                                                             
823 Embernek hovatartozása nem könnyű kérdés. Vannak elterjedt szlogenek; „Ki minek tartja/gondol-
ja/vallja magát…” – stb. ám nem ritka, hogy harcos kirekesztőről kiderül, az addig kirekesztettek 
leszármazottja. Ha tudjuk, hogy nem anyagi/testi lények vagyunk, hanem igazi valónk lelki, akkor sem árt 
hovatartozás felől kutakodni. A kötelességteljesítés része, hogy amibe születünk azt a feladatot oldjuk meg. 
Sok önvizsgálat kell, széles körű tanulmányozása a vélt „vérvonal” miben létének.  
A fiatal-, tanuló években az ember-gyerek jó ha elsajátítja azon túlélési technikákat, hogy -jobb híján- 
látszólag azonosul közegével, de éles látását, megkülönböztető képességét napról-napra fejlessze. Mikor 
elmegy egy ős-magyar-, palóc-, kun-, vagy jász (világ)találkozóra az értelem mellőzte lelkesedés helyett jobb 
a szemlélődő tájékozódás; Míly színes, milyen gazdag még az egy-nek gondolt közösség is!  
824 A Bizalmas Tanítás azok számára is aktuális akik nem ismerik s azoknak is akik megkóstolva nem tudják 
elfogadni. Akinek nem ízlik, annak más a szájaíze, máshol tart, máshova tartozik. Miként a néphez, 
nemzethez, stb.-hez való tartozás is tisztánlátás kérdése, majd ha megvan a helyes válasz, akkor követése a 
„küldetésnek” (kinek mi személy szerint, nemzetség szerint, nemzete tagjaként) Azután a figyelmes 
gondolkodó rájön hogy eredendően ember. Ha etikus, akkor emberi-ember. Nem ilyen-, vagy olyan, 
hanem ember.  
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… a MINDEN-tudat alapja Úr Balarám tanítása, mert nem hit kérdése. Hiteles forrásból eredő és 
számtalanszor (meg)próbált kérdéseket tárgyal, vagy tár fel, amiket a valóság igazol. 
Természetesen a mindennemü hit nélküliek, a szkeptikusok, a vallástalanok, a materialisták még 
Avatár Balarám személyének létezését is-, nem hogy Isteni voltát tagadják, megmosolyogják825. 
Azok számára, akik alapállása „Nincs Isten” vagy „Isten halott” felesleges a MINDEN-ről akár 
csak szót is ejteni, majd valamely életükben a kétkedők is komolyan keresni kezdenek. Az 
anyagi/testi ember mindent az anyagban keres, annak sajátosságaira vezet vissza és testi 
megtapasztalásai által ítél meg. Nagyon igaz a „Ki mint él úgy ítél” – népi regula, ami még meg is 
fordítható, ki milyen értékrend826 szerint szemléli a világot s önmagát, aszerint él. Ugyanaz a 
folyamat, mint a meghatározó kötelék (jó – szeszély – nemjó) hatására folytatott életvitel és azok 

                                                                                                                                                                                              
A Bizalmas Tanításban fel sem merül, hogy szineshez, fehérhez, keletihez, nyugatihoz szól, lelki 
érdeklődésű, igaz emberekhez szól, mióta van.  
Majd miután -ugyan- fenntartásokkal sorolódik emberi helyére, be kell lássa, hogy valódi kiléte túl van az 
anyagi/testi ember-tudaton. Úgy tudja hogy ember, de mikor majd meghal s kérdezi; -Mi marad utánam? – 
hát csak annyi, amit bemutatott, amit megalkotott, ami emléket hagyott másoknak. Valódi lénye tovább lép 
érdeme, megvalósítottsága, tanulandói és törlesztendői szerint.  
825 A MINDEN-tudat senkitől nem várja el, hogy Avatár Balarám -mint a Legfelsőbb, a MINDEN, Maga 
Isten- személyét elfogadja. Az Ő léte s lénye Abszolút, kétkedők számára megfejthetetlen, ezért nem kell 
bizonygatni. Haladó MINDEN-tudatu mindenkit abban igyekszik megerősíteni -ha már elkerülhetetlen- 
amivel az foglalatoskodik, de azon vonatkozásaiban melyek találkoznak az Abszolútról szóló tanításokkal. 
Néha nem mellőzhető a nyers igazság, ám a ‟nemjó‟ és ‟szeszély‟ uralta kérdésekről is lehet szót ejteni 
akkor is, ha az lesújtó információkat hordoz. Kultúrált, választékos, kedves más vélemény lehet hogy 
megakasztja, akár végleg lezárja a kapcsolatot, de ha az üzenet tiszta volt, az maga fog munkálni a 
kétkedőben sokáig.  
Nem kell keresni a másként gondolkodók társaságát, a kötelességteljesítés (tanulás – munka – család) okán 
úgyis együtt kell működni annyit amennyi szükséges és elégséges. Különösen kerülni kell az oktalan 
vitákat. 
Úgy tartják ember addig vitázik, addig érvel s ír vallásbölcseleti kérdésekben míg bizonytalan, amíg 
kételkedik. Mikor már elég szilárd lesz hite s irányultsága szerinti tudatossága, ezeket is a 
legszükségesebbekre fogja mérsékelni. Nem másokat kell megváltoztatni, még csak nem is a világot -van 
arra Istenek gondja!- elég anyagi/testi valónkra ügyelni botladozásai közepette.     
826 ‟Világnézet‟ majd hogy annyi van mint ahány ember, hisz mindenki máshonnan néz, ugyanazt is 
máshonnan másként látja, másként érti s értelmezi. A régóta dúló szellemi restség következménye, hogy a 
sokság kész „receptek” szerint gondolkodik – ha gondolkodik. Élni késztetései szerint él, de van hogy 
véletlenül gondolkodásra kényszerül, vagy fennakad egy problémán amiben lekerülhetetlen a mérlegelés, 
nem gyakorolható a vak-, buta-, vagy épp ösztönszerű követés, engedés a hitványabb jellemnek. Ilyenkor 
még a „kész” sémákat is muszály aktualizálni. Így vesztette el közösségi szinten is sok fontos ismeret 
egykori magasztosságát s lett értelmetlen (új) hagyomány; ‟Ahogy szoktuk!‟  
Elgondolkodtató, hogy az Ó-Testamentumi Isten azt mondta teremtményeinek „szaporodjatok” – mit 
mondhatott volna egy magányos férfinak és egy magányos nőnek? A ‟sokasodási‟ késztetés már később 
ragadt hozzá és „Isten”-nevében lettünk mára majd 8 milliárdnyian oktalanul. 
Csak ide kényszerül ismét, hogy „Az emberi intelligencia állandó, miközben napról-napra szaporodunk!” 
 
Legyen elég egy példa a ‟vívmányokkal‟ kapcsolatban: a modern ember egyik nagy „találmánya” az 
atomenergia (hasznosíthatósága). Laikus is felfogja (dehogy fogja) mekkora anyagi, szellemi, tárgyi, emberi 
energia kell pl. egy atombomba előállításához, annak összes járulékos előzményével (hasadóanyagforrás 
bányászata, feldolgozása, dúsítás, stb. stb.) mire működésbe hozható. Ötezer éve az olyan nagy harcosok, 
mint Drona, Bíma, Ardzsuna, nem csak hogy képesek voltak gondolati úton nukleáris fegyver elvű csapás 
kibocsátására, szándékuk szerinti pusztíttó erővel, -hatókörrel, azt akaratuk szerint vissza is tudták vonni. 
(Kuruksetra egykori harci mezején nukleáris csapás szerű jelenségek nyomait mutatták ki régészeti 
vizsgálatok) Akadtak „kontár” nagyravágyók, mint pl. Durjodana (a Pándava fivérek unokatestvére, a 
Kauravák egyik vezére) aki kibocsátani képes volt, de visszavonni nem, ami pont olyan veszélyes mint 
mikor a kisgyermek kezébe gyufát adnak, éghető anyaggal teli közeg mellett. Gondolat által képesek voltak 
atommagot hasadásra, vagy fúzióra késztetni. Hol vannak ilyen képességű személyek, fejlett világunkban?   
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vissz(a)hatása a cselekvőre. Egyik a másikat erősíti. Ki mihez vonzódik olyan a lelki evolúciós 
fejlettségi szintje és amivel foglalatoskodik az hat vissza lényegi lénye befedettségének 
fokozódására, vagy mérséklődésére. Jelen korunkban a burok vastagítása az általános, amiben a 
tanácstalan kételkedés az egyik fő mozgató. Mindenki menedéket keres. Mivel az általános a 
testi/anyagi ‟tudat‟ ezért leginkább a testi/anyagi biztonságra törekvés a jellemző. (a ‟tudat‟ azért 
kívánt aposztrofokat/fél idézőjeleket mert igazából ‟hit‟ volna a reálisabb kifejezés, ami valódi 
tudatosság nélküli, megalapozatlan hiten nyugvó szemléletmód mégis így használatos. Nem azt 
mondjuk hogy valaki „Test-hitü” hanem „Test-tudatu” – úgy tudja, hogy ő lényegileg test, ami 
anyagból van, ennél fogva a legfontosabb az anyag/i/ ami a testet a kívántak szerinti helyzetbe 
hozza, vagy tartja) Ilyen viszonyok között az általános ember csak olyankor fordul Isten felé 
(kérdés ki melyik felé?) amikor számára, megítélése szerint valami nincs redben, hiányt érez, vagy 
valamit kíván. Ez az állapot nem tekinthető Isten-központú elme-, hit-, értelem együttállásnak. Az 
elme csapong, a hit bizonytalan, az értelem pedig korlátolt. Mikor azonban a lelki törekvő 
mindent Isten-ben/MINDEN-ben lát, aszerint él és gondolkodik, akkor Úr Balarám biztosítja 
hívét, hogy szilárd menedékre lelt. (‟hívét‟ íródott, mert megint csak ez az általánosan használt, 
elfogadott szófordulat. Hogy is hangoznék ‟tudóját‟ - Róla ‟tudatossát‟ így hát maradt a sántító 
„hívő” jelölés, függetlenül attól, hogy a MINDEN-tudat minden részletében a tudatosságra 
alapoz, alapozódik. Megengedőleg elfogadható a kezdő MINDEN-tudatúra a „hívő” megjelölés, 
hiszen azért még benne is ott a bizonytalanság; „Úgy van, vagy nem?” – majd néhány évtizedet 
követő tanulás, kötelességteljesítés és tapasztalatszerzés után a hit tényleges tudatossággá érik - 
majd.) Az elmét művelni kell. Művelni, de mennél inkább ‟jó‟ dolgokkal, a hazuságokat, a 
tévhiteket, a hitványságokat, ember-idegen-, erkölcstelen-, tisztességtelen formákat kerülve827. 
Ahhoz, hogy a sok ‟nemjó‟ ‟szeszély‟ közül ki lehessen válogatni a ‟jó‟-kat, ahhoz az értelem 
megkülönbözető képessége elengedhetetlen. Ez nem lehet hit alapú. Miközben nélkülözhetetlen a 
hit (azisnemis) mindaddig, amíg a gyakornok meg nem értette a leckét. A lél tanulni, tapasztalni 
került ide. Létformái ösztönlényként tehetetlenek, végzik rendelt élettevékenységüket, de a 
kivételezett embert nem a testi-, anyagi vágyak kéne hogy vezéreljék, hanem a magasabb lelki 
értékek828. 

                                                             
827 Tény, hogy nem könnyű az elme művelése értékvesztett világban, mikor nincsenek biztos, valós érvek, 
bizonyítékok, hogy mi érték s mi nem. Mi a ‟jó‟ mi a valós(ág) és mi a hazug(ság), mi az igazi hit, mi 
értékes és mi hitvány, mi az emberi-emberi s mi az állati-emberi (isteni-emberiről már ne is beszéljünk), 
hogy is épül fel erkölcs, egy degradálódó korban, majd mi erkölcsös és mi erkölcstelen, mi tisztes és mi 
tisztességtelen? Ezernyi megfejtendő kérdés. Akibe azonban ha csak parányi ‟gondolkodó‟ véna is szorult, 
‟élvezkedő‟ túltengés, ‟nyerészkedő‟ törekvés és ‟uralkodó‟-i igyekezet mellé, az minden körülmény között 
keresni fog. Ha elszánt, kitartó és valós értékek érdeklik, akkor komoly ismereteket fog találni. Olyanokat 
amit nem kell kitalálni, nem fantazi történetek, nem tündéresek, nem sárkányoksak, nem akció-drámák, 
nem is szerelmi (rém)regények, főleg nem vámpírosok, vagy zombisok.  
Csendes, békés, igaz hírek, Isteni üzenetek, melyek örökké követik az emberiséget. Megbújnak, alábuknak 
-nemegyszer századokra akár- majd az ősemlékezet segít újra megtalálni.  
A ‟küzdelem‟ vagy ‟béke‟ kérdés van ahol úgy dől(t) el; „ember küzdj…” – és mindig akadnak olyan 
hangadók, akik jelleme egybecseng az örökös harccal. Mindig talál ellenfelet, sőt ellenséget, akit le kell 
győzni és sosem elég. Nincs béke, nincs kegyesség, az hiányzik jelleméből. Isten-félelmet kiállt Isten-
tisztelet helyett. S mikor ilyen akarnok hatalomra kerül vége a tiszta értékek akár csak felvetésének is.  
Lelki törekvőnek marad háborúban is a belső béke. Mindenben- és mindenkiben a Legfelsőbb, a 
MINDEN, Isten és az Ő szent elrendezéseinek meglátása. A legádázabb csatatéren is nyílik virág, magot 
hoz a fű, mikor átviharzott rajtuk a kor újra felegyenesednek és a Nap felé fordulnak hamis árnyak helyett.   
828 Ahol az értékrend az anyagi/testi viszonyokat teszi első helyre, ott hiába keresünk valódi értéket. Az 
emberiség komoly bajai ott kezdődtek amikor eluralkodott a birtoktudat, az ‟enyém‟ került az első helyre s 
nem sokkal jobb a ‟miénk‟ sem! Bár ez utóbbi akár enyhíthetne is a birtoklási késztetés hátráltatóságán, de 
gondoljunk csak bele a ‟szeretet‟ harmadik fordulatába: részrehajlásnélküliség, megkülönböztetésnélküliség. 
A ‟mi‟ az sosem lesz MINDEN, de még csak kisbetűs ‟minden‟ sem, sem pedig mindenki. A lél mindig 
egyedi, egyéni, egyén. Van küldetésében -ha már ezt az utat kereste/érdemelte- közösségi elsőbbség, hisz 
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(187.) 
A lelki életet gyakran lelki folyamat(ok)nak is mondják, ami jelzi hogy egyes megvalósítási szintek 
folyamodványai az azt megelőző gyakorlatoknak, érési állapotoknak ill. nem csapásszerűen jön el 
egy magasabb fokú lelki megértés előzmények/előélet nélkül829. Ahogy Avatár Balarám is sorolta 
az előző szakaszokban; 1. vágy nélküli cselekvés 2. mindennek a MINDEN-ben való látása 3. 
ragaszkodás nélküli tettek (érzékekkel, értelemmel, elmével és testtel egyaránt) 4. kötöttség-
nélküliség 5. derűs élet 6. saját- és közösségi tervek nélküli lét 7. a lél ártatlanságának/vétlen-
ségének megértése az egyén sorsában 8. a Legfelsőbb érintetlenségének megértése mindenektől 9. 
belátása annak, hogy a lél/lét-tisztítása nélkül a lél Isteni hatása nem képes felszínre jutni 10. 
mikor elme hit és értelem a MINDEN-ben leli csak örömét s így menedékre talál Őbenne – az a 
személy válik különlátás nélküli igaz bölccsé830. Már nem csak tud, nem csak érti s érzi, de 
mindazokat megvalósítottan éli is. B.T.248. „…ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik - 
ezer ilyen közül talán egy ki lényem megérti…” - szólt Úr Balarám, de még e milliomodik egyén 
sem biztos, hogy igaz bölcs. Földi értelemben a mintegy hétezerre tehető -a MINDEN lényét 
megértő831- lelki törekvő bármíly ritkaság is, létük bíztatást ad mindazoknak, akik csüggedés nélkül 
fáradoznak a legkilátástalanabb körülmények és viszonyok között is. Tisztogatják elméjüket és 
testüket, önzetlenül szolgálják (kis)közösségüket s elfogadják ami adatik832… 
… ‟3.‟ „ragaszkodás nélküli tettek”, értsd ragaszkodás-nélküliség, vagy ‟4.‟ alatt a „kötöttség-
nélküliség” - kötődésnélküliség ‟6.‟ „saját- és közösségi tervek nélküli lét”, -nélküliség. Akik nem 
esnek át ezen lépcsőin a lelki fejlődési folyamatnak, igaz bölccsé sosem válnak, hogyan lennének 
ők különlátás-nélküliek? Lehetnek erényes, tisztes földi emberek - majd még nemegyszer… 
…a megvalósított igaz bölcs egynek látja a szent tehenet, a királyi elefántot, a méltó papot, az 
eltanácsolt kutyát, de még azokat az alantas emberformájúakat is, akik kutyahúst fogyasztanak. 
Miként lehet erre képes? Egyfelől a valódi ‟szeretet‟ által (egyiktől sem vár el semmit + mind-
egyiket tudomásul véve megérti, -támogatja, -lehetősége szerint segíti + mert nem részrehajló, 

                                                                                                                                                                                              
ha a közt szolgálja, az egyfelől szolgálat, másrészt másokért való tett. Mindkettő ‟jó‟. Azonban a 
birtoktudat, a birtoklási késztetés együtt járt a letelepedéssel.  
Markáns különbséget kell tenni az ‟arany‟ az ‟ezüst‟ és a ‟bronz‟ kori letelepedettség és a jelen-, ‟vas‟ kori 
között. Nemesebb időkben a letelepedettség nem okozott szellemi és erkölcsi degradációt (persze az 
azisnemis törvény szerint okozott, hisz a természetes a mostani nagy időszakban a leáldozó „fejlődés” – 
majd több százezer év múlva eljő az újabb ‟arany‟ kor, de az anyagi korszakok nem felépülők, hanem le, 
újra és újra. Ne feledjük, ez- és minden anyagi megnyilvánulás nem a lelki világ!) A jelen kori letelepedett 
lét magával hozta a mélyülő ragaszkodást a helyhez, a javakhoz, az ‟enyém‟-hez, a ‟miénk‟-hez, majd a 
számolatlan túlnépesedés, együtt a szűk(ülő) életterekkel természetszerüleg az agresszió felé sodorta az 
embert, nem a jámborság irányába. Tetézte mindezt a húsevés, ami napi kapcsolatban áll az öléssel, a leölt 
jószágok húsában kumulálódott halálfélelem-stressz információkkal, a végtelen kéjvágy, a bódulatkeresés, a 
nyerés, az uralás és van még bőven mit hanyagolni, hogy magasabb eszmények felé tekinthessünk. Lássuk 
be nem akaródzik. A lél feszít, mikor a lelkiismeret feldereng, de már a lelkiismeret is hamis értékekre 
mozdul nem valódira.      
829 Létezik ‟megvilágosodás‟ csak hogy annak előzménye sok-sok élet áldozatos vissz(a)hatása, nem csak 
ebbéli jámborkodás, vezeklés, szenteskedés és más hírhedett rituálék. 
830 Korunkban alig vannak ‟tudók‟ alig-alig igaz ‟bölcsek‟ így hát valódi EGY-ség-tudatú még a MINDEN-
tudatúaknál, értsd: Isten-tudatúaknál is ritkább. 
Isten-hívő van bőven, csak legtöbbször még arról sincs fogalmuk, hogy mely ‟isten‟ hívei?  
831 A MINDEN létét, az Ő lényét, nyitott szellemű, komoly szellemi ember képes érteni. A ‟meg‟-értés már 
ritkább, de az erről való megvalósítottság az igazán kevés.  
Persze, mi az hogy „kevés”? Egy Zaratusztra, egy Mani, egy Jézus, vagy egy Mohamed hány, de hány 
millió senkiházit képes volt semlegesíteni – csak hogy a realitás az, hogy visszafordítani az emberi 
leromlást egyiküknek sem sikerült. 
832 Az „ami adatik” nem tévesztendő össze az akarnok küzdelem által kivívott vágyteljesüléssel! Az ilyesmi 
nem megadatott, de kiérdemelte a küzdő. Az „adatik” az ami úgy jön, hogy vágyni sem vágyunk rá, de 
béke alapú érdem. Érintetlen elfogadás. A küzdés- és a béke alapú eredmény között csak annyi a 
különbség, mint az Isten-hit és a materializmus között; csak ég és föld. 
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nem tesz közöttük különbséget) másrészt megszűnt benne a külön-látás, számára minden a 
MINDEN része, Aki úgy teljes, hogy Benne minden létezőnek -tudva, nemtudva / értve, nem-
értve- oka, módja, célja van. Ilyen helyzetbe való jutásra ember -értelemszerűen- élete első két 
életrendjében (tanuló, családos) rendelt kötelezettségei teljesítése okán/következtében 
alkalmatlan833. Nem véletlen a mára bár elhalt, ám létező ‟visszavonult‟ életszakasz, majd a 
‟lemondott‟ rend, melyben van lehetőség a bölcs teljes megtisztulására. 
(188.) 
A lél általános meghatározása, hogy Ő a MINDEN/Isten/Legfelsőbb parányi szerves része. 
Több szellemi iskola fogalmazza meg „lélek-szikra”-ként (bár nem pontosan ugyanabban a 
fogalmi körben, mint a MINDEN-tudat), ami szintén utal arra, hogy van a Nagy Tűz amiből 
parányi szikrák pattognak ki, őrizve forrásuk minőségi tulajdonságait, bár elenyésző mennyiségi 
mutatókkal -ha csak nem ér gyúlékony talajra- tovább nem ég, kialszik. Ha éghető alapzatra(ba) 
ér, képes azt lángra lobbantani új tüzet létrehozva, de az már nem a Nagy Tűz!834 Nehéz 

                                                             
833 Az idejekorán elkezdett buzgó „lelki élet” a kötelezettségek rovására megy. Márpedig; B.T.609. 
„…hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha másét végzi tökéletesen…” – 
mind a négy életrend, étsd: életkorcsoport a saját dolgát kell végezze ahhoz, hogy a REND szolgálója 
legyen. Aki másik életrend feladatában jeleskedik, sajátját elhanyagolva, -nem teljesítve, azt nem kerüli el 
annak természetszerű velejárója – mulasztást követő „pótvizsga”. 
Mondjuk az első emberi fordulópont -a pubertás- idején ‟jó‟ felé tekintés segíti a harmónikus 
személyiségfejlődést. Nem árt tudni arról fiatal felnőttnek -ám még ‟tanuló‟-nak- hogy létezik Abszolút 
Igazság s annak van megismerési útja, módja. Majd a már házas, családos „krisztusi-kor” (~33. életév) 
megint megpróbál, de nem beszél le, nem kényszerít elállni világi kötelességek megtartásától. „Csak 
pontosan szépen…” és erkölcsösen. A harmadik forduló (~50 felett) már az igazi belépő lehetősége. 
834 Amikor a lél testet kíván ölteni magára, akkor a lelki világból alázuhan valamely megnyilvánulásba és az 
ottani létformák körében lesz képes teste mozgatójaként érvényre jutni. Sokszor elhangzott már, hogy nem 
a lél a cselekvő, de hogy milyen létformába kerül és az a létforma milyen körülmények között folytatja 
születő-növekvő-leépülő-meghaló életét az igazából megfejthetetlen. Rendesen lehet örökre megkötött, 
lehet részlegesen-, vagy majd‟ teljesen szabad.  
Ha nagyon egyszerű, atomi létformába kerül, akkor mindaddig nem lép(het) tovább, míg az atom eredeti 
formájában létezik. Ez gyakorlatilag az adott megnyilvánulás fennállása, úgy évmilliárdok. Mikor pl. 
szétesik, akkor az azért van, mert a lél az Isteni elrendezések folytán tovább-, máshova juthat, minek 
következtében a lél nélkül maradt anyagi megnyilvánulás energiává alakulva „felszívódik”.  
Ha növényi-, állati létformába kerül a lél, akkor annak életfolyamatát letöltve, következő -rendesen 
magasabb fejlettségi állapotú/szintű/fokú- növény-, vagy állat lényegalkotójaként ölti fel annak burkát. 
Nem vitatható, hogy egy moszat alacsonyabb szint, mint egy virágos növény, vagy egy bokor, netán fa. Az 
állatoknál is megvan bizonyos „sorrend” aminek végigjárása után jöhet el az emberi létforma kiérdemlése, 
de annak elsődleges „változataiban” még erősen állati-ember tapasztalható. Ezekben a testekben a 
szabadságfok még rendkívül alacsony. Úgy működnek, mint egy beprogramozott túlélőgép, aminek a lél a 
„motorja” miközben a lél lépésről lépésre megtapasztalhat újabb, vagy éppen ismétlődő ingereket a test 
révén. Tanulhat. 
Ha ember lényegalkotója lehet egy lél, akkor már igen kitüntetett helyzetbe kerül, különösen ha az emberi-
ember, majd a tisztulás, mentesülés, felszabadulás kapujában isteni-emberi alakot kap. 
Az általános, mondhatni szabályos a fokozatosság alacsonyabbról magasabbra és magasabbra jutás a 
létformák fejlettségi szintje szerint.  
Van két erősen vitatott kérdés: 1. Mi a helyzete egy lél-nek mikor elhagy egy testet és/de még nem ölt 
magára újat? 2. Csak előrefele, csak felfele van testcsere és vissza-vissza esés nem lehetséges, mondjuk 
emberiből állati-, netán növényi létformába? 
Ad. 1. Szűkitve emberi-ember körre a kérdést, mikor a lél elhagyja a testet, kiszáll belőle, akkor kerülhet -
érdemei szerint- másik megnyilvánulásba, magasabb szintű szférába (pl. mennyei bolygók) majd ott letölti 
(Földi értelemben ugyancsak hosszú) rendelt létét és újra ide kerül, újabb embertestet öltve, tovább tanulni 
a MINDEN-től eltávolodott állapotától való mentesülésig, a megtisztulásig. 
De maradhat jelen közegben is -hosszabb-rövidebb ideig- „megfigyelő” pozícóban, míg újabb 
testlehetőségre meg nem érik. Egyfajta „szellem-lénység” szerű állapotban. 
(Azért kényszerítődik ki ilyen kissé nyakatekert megfogalmazás a lél és test kapcsolata/kapcsolatba 
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helyzetben van az akár még gondolkodó ember is, amikor kísérletet tesz nem anyagi 
dolgok/viszonyok megfogalmazására, körülírására, ezért legtöbbször hasonlatokra hagyatkozik 
(melyekről tudjuk, hogy mindig sánták!)… 
… Ahhoz, hogy a Legfelsőbbről némi képet alkothassunk nem kerülhető el a szellem- és az elme 
megtornáztatása. Először is kérdések özöne rohamozza meg a gondolkodót melyekre számtalan 
válasz született az emberi történetben, de mindjárt alapos válogatás szükséges. Aki innen is, 
onnan is csipeget számára szimpatikus, elfogadható morzsákat, amikor próbálja összerakni, 
rendszerint nem illeszkedő kirakósjátékra talál. Persze vannak iskolák melyek váltig állítják, hogy 
az általuk kirakott puzzle minden eleme passzol (eltitkolva, hogy néhol faragtak egy kicsit, máshol 
beleeröltették azt ami nem akart beilleni, másutt kipótolták a réseket számukra megnyugtató 
gondolat-tapaszokkal). Sem az egyén-, sem a MINDEN nem így teljes! A Legfelsőbben mindig, 
minden pontosan a HELYÉN van, a kiegyensúlyozott ember pedig a maga helyén. Ugyan 
mindnyájan -mindenekkel együtt- a MINDEN-ben vagyunk, de ezt éppúgy nem érzékeljük mint a 
Föld Nap körüli száguldását, vagy akár saját tengelye körüli forgását… 
… Ki a kiegyensúlyozott? Aki mindent egyben lát, ‟egyben‟ értsd: egységben, a Nagy Egységben, 
Istenben. Nem emberi mivoltában, nem különböző vélt hovatartozásában, még csak nem is 
pillanatnyi élethelyzetében, életszakaszában, hanem mint a MINDEN része, miközben B.T.189. 
„…jóban rosszban érintetlen derű bánat egyre megy…” Az ilyen állapot elérése hosszú és 
fáradságos munka eredménye, ha sikerül. Maradva csak az általunk lakott teremtettségnél -ami ha 
érzékelésünk szerint végtelennek tűnik, a MINDEN-ben mégis csak egy parány- az itt uralkodó 
kettősség(ek) miatt az egyidejű azonosság és különbözőség, az azisnemis törvényszerüség 
érvényesül. A látszat valódiként hat, míg a valóság illuzórikus. Egyszerű hasonlattal élve; az ember 
embernek gondolja magát (ki hiszi, ki tudja, stb.) Igaz, az ember ember, csakhogy nem több-, 
nem más mint egy lét(ezési) forma. Keletkezett/kialakult de mint ilyen átmeneti835. Talán már 
nem igényel igazolást, hogy aminek kezdete van, annak vége is van. Elvont értelemben az idő 
függvényében egy ideig megnyilvánul, majd nem. 

                                                                                                                                                                                              
kerülése tárgyában, mert közbeszédszerűbb lehetne pl. azt kijelenteni, hogy „ember-testbe” búvik/jut, de 
az a megalapozatlan azon hamis tudást idézné, ami abból indul ki, hogy bizonyos vallásoktól távol állók 
/különösen pedig az állatok, alacsonyabb létformákról már nem is beszélve/ mintegy lél(ek) nélküliek és 
csak akkor szállja meg őket a lél(ek) amikor adott egyházszervezet liturgiája szerint pl. felkenik/beavatják.) 
 
Ad.2. Ha bekorlátoznánk Isten elrendezéseinek lehetőségeit csupán az általunk elképzelhető körre, akkor 
ugyancsak leszűkítenénk az Ő fantáziájának végtelenségét, ami a „szerep-osztás”-ban való közbenjárását 
illeti. A MINDEN-tudat nem látja semmi akadályát annak, hogy ember -érdemei szerint- alacsonyabb 
létformát (növényit, állatit) kaphasson. Ha csak olyan módon törleszthetőek az elkövetett vétkek, akkor 
úgy lesz. 
Vegyük csak a szellemi és erkölcsi degradáció következtében túlnépesedett emberiség minőségét. Egyre 
többen vagyunk és egyre kevesebb azok száma -a sokság ellenére- akik valódi lelki életet kívánnak 
gyakorolni. Mi más volna ez, ha nem alacsonyabb létforma; emberi-emberből állati-emberré válás. Az 
állati-embert pedig már csak külseje különbözteti meg állattársainktól melyek közül sokkal szemben 
méltatlan, hogy hozzá hasonlítunk emberformájú lényeket. 
835 Vannak nézetek mely szerint az általunk ismert ‟ember‟ még nincs befejezve. Még nem érte el valódi 
kifejlettségét. (ez a befejezettetés nem Isten dolga, a miénk!!!)  
Az összes többi létforma kiforrta magát, az eltüntek már túl is haladták „létjogosultságukat” ezért 
nincsenek közöttünk. A kihalások azt jelentik, hogy annak a létformának „lejárt” az ideje. A MINDEN-
tudat osztja ezt a véleményt, azzal kiegészítve, hogy az ember-lét az Arany-korban majdnem tökéletes 
ember volt, azután a nagy REND szerint lassan, de biztosan hanyatlik. Így a kifejlődés alatt ne azt értsük, 
hogy majd néhány év, évtized, évszázad után tökéletesebbek leszünk. Nem. Számunkra-, a ma emberei 
számára beláthatatlan az az idő amikor újra méltók leszünk összességében az ember névre. Locsogunk-
fecsegünk róla, mint a hitről, vallásról, szeretetről, Istenről, stb. minden valóságosan értelmes tartalom 
nélkül, megszokásból. A fő hiba, hogy embernek képzeljük magunkat, miközben az csak egy -ugyan nem 
lényegtelen, de- átmeneti létformája az örök lél-nek. Őt kell megragadnuk, Őt kell ápolnunk, 
felszabadítani, önmagunk felszabadítása által.  
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(189.) 
„jóban rosszban érintetlen derű bánat egyre megy - hiszen tudja minden MINDEN nincs rajt 
kívül semmi sem” 
Aki megérti s ezáltal tudja, hogy minden a MINDEN-ben van, Ő pedig mindent áthat, mint 
Mindátható, az tisztában van azzal, hogy Istentől semmi nem független. Nincs olyan, hogy 
JóIsten, vagy RosszIsten, Ő úgy jó miként rossz -a mi emberi értelmezésünk szerint- miközben 
sem nem jó, sem nem rossz836. Azisnemis. Mindettől függetlenül Ő nem a semleges középút még 
akkor sem, amikor értesülünk arról, hogy ahol Vele kapcsolatos a vágy, minden tett és gondolat, 
ott Ő -mint KÖZÉP- jelen van837. Neki mindenkor töltése van, (e kettősségek világában838) 

                                                             
836 Gyakran kérdezik; „Isten miért engedi?” - ezt, vagy azt, mely kérdést legtöbbször épp ateisták tesznek 
fel, de magukat vallásosnak beállítók sem mentesek tőle. A MINDEN-tudat tisztában van azzal, hogy 
Isten a megengedésben is a Legnagyobb! A „haragvó” meg „bosszúálló” és hasonló Isten-képek az emberi 
felelősség alóli kibúvás termékei. A Legfelsőbb, mikor szabad akarattal ruházta fel az emberi létformát, 
akkor e szabadságban megengedi akár az istenkáromlást -ugyan Neki mi baja esne tőle? Annál több az azt 
elkövetőnek!- meg, a tisztességgel-, a jóerkölccsel-, vagy akár Istennel Magával való szembefordulást -Ő 
mindig Teljes és hiánytalan- ám az emberi lény esendő és még a legegyszerűbb, világos ajánlásokat sem érti 
pontosan, legfőképpen pedig nem követi az Isteni tanítást.  
Isten sosem kérte egyik teremtményét sem túlnépesedésre, határtalan helyváltoztatásra és keveredésekre. 
Látható számtalan faj esetén, hogy az időről időre túlszaporodottak katasztrófális önpusztításban végzik. 
Ez alól az ember sem kivétel. Szabadon pusztíthatja önmagát, más-, vagy akár saját fajtársait, 
élőkörnyezetét csak hát semmi nincs következmény nélkül. A következmények minősége pedig pontosan 
követi a törekvést, még ha az csak gondolati szintű is! Tehát a bárminemű csapások forrásoka sosem a 
MINDEN, de az önző-, esendő létformák. A Legfelsőbb hagyja s ember esetén érdeklődve figyeli mire 
megy „képmása”. 
837 Az Isteni ‟közép‟ geometriailag értelmezhetetlen. (Gondoljunk csak a MINDEN Avatár Krisna 
alakjában bemutatott kedvtelésére. Úgy volt képes 16.108 kedvese partnere lenni ugyanazon pillanatban, 
hogy azok mind abban a tudatban voltak, hogy egyedüli birtokosai az Isteni kegynek.)  
Az Úr akkor és ott, úgy és annyi „példányban” fejezi ki Magát amennyit kedvtelése megkíván. Miként 
lehetne Ő kívül bármin is, mikor minden Őbenne nyugszik? Az hogy végtelen sok ‟közép‟-et képes 
képezni, az végtelensége része. Ha visszaemlékszünk arra, hogy minden lél a MINDEN egy-egy paránya, 
minőségi mása, akkor minden létezőben -létezés alapon- ott van s ha valaki megengedi felszínre jutását, 
akkor ott az Úr nyilvánul meg „kicsiben” mégis kifogástalan minőségben. 
838 E kettősségek világán kívül -miként sok-sok különböző számrendszert ismer a tudomány, ugyancsak- 
sok-sok más megnyilvánulású- és lényegű világ is létezik – melyekkel nekünk embereknek nincs dolgunk.  
 

A ‟számrendszer‟ kifejezés -pontosabban- egyfajta ‟számábrázolási rendszer‟ azaz ahogy -a kezelhetőség/ 
praktikus használhatóság kedvéért- megjeleníteni igyekszünk egy amúgy valós, mégis elvont tartalmat.  
Nem mellesleg a ma világszerte elterjedt arab számrendszer -amely valójában indiai eredetű- a 10-et alap-
számnak tekintő helyiértékes rendszer. A tizes alapszám forrása pedig a Nap körül keringő -nem tévedés*- 10 
bolygó számából ered, amit a védai -tudás alapú- időkben már világosan tudtak. Nyugati vélemények szerint az 
emberi tíz újj a 10-es alapszám forrása. Érzékelhető e kis példában is, hogy míg a ‟fejlett‟ nyugat ember-
központú alapokból indul ki, addig pl. már az Ó-Ind is, a Nap-központú Naprendszerből. 
* az Eris névre keresztelt 10. bolygót a „modern tudomány” először -csak- 2005 januárjában találta meg. 
 
Akár nemzetségi szemléletmód-jellemző, adott közösség által alkalmazott számrendszer, mint pl. az ős-jászok 
által -is- használt négyes számrendszer. A négyes számrendszer olyan helyiérték-jelölő számrendszer, ami négy 
számjeggyel ábrázolja a számokat, az arab számírásban 0, 1, 2 és 3 jegyekkel.  
Ezt lehet(ne) tulajdonítani az emberi kéz öt újja közti szüneteknek (ahogy a 8-as számrendszert alkalmazó 
indiánok két kéz újjközeivel tették), vagy kiterjesztőbben/komplexebben (ahogy Ó-Ind a Naprendszert vette 
alapul) az ős-jász a természetben élő ember DNS*-e négy alapértékének -a nukleotidok- számának. (4 emberi 
osztály, 4 életrend, 4 nukleotid s azok keveredései alkotják az emberiségalkotó egyedek jellemző sajátosságait.) 
A számrendszer alapjául szolgáló 4-es szám a 2 négyzete, azaz az evilági kettősség hatványa. (A négyes 
számrendszerbeli számok átváltása más kettőhatvány alapú számrendszerekbe különösen egyszerű.)  
* természetesen az ős-jász sem tudott a dezoxiribonukleinsav létezéséről, de mint genetikai információtároló 
örökítőanyag általi meghatározottság, a vérségi együvétartozás és a tisztított elmének köszönhető 
ősemlékezetből eredő ős-tudás folyamodványa, (át)érezte-, (meg)élte azt. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arab_sz%C3%A1mok
https://hu.wikipedia.org/wiki/India
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mrendszer
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mjegy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arab_sz%C3%A1m%C3%ADr%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nukleotid
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egyidőben pozitív is és negatív is és hely-idő-körülmény szerint dominál a Tőle jövő ‟jó‟ vagy 
‟nemjó‟ s az idő -mint mindenek mozgatója- hatókörében a megnemnyilvánulásig a jó s nemjó 
közt örökkön csapongó ‟szeszély‟. Bárki, bármit képzelne a Legfelsőbbön kívül, Tőle 
függetlennek, vagy tudta-nélkülinek, az az EGY Istent zárná ki a valóság köréből. Bár minden 
Őbenne „nyugszik” Őt mégsem érinti semmi meg. Semmi, miközben mindenben érintett a 
mindenség foglalataként. Azisnemis. Ezt az érintetlen állapotot kell MINDEN-tudatunak elérni. 
Élni a sorsot, keresni kutatni a miértet s mikéntet, majd a megtalált saját úton kitartóan haladni 
egy életen át… 
… Nincs mindenki számára ideális hely, sem család. Ami egyik embernek kedvező, az a másiknak 
nem az… 
… Legtöbben sémák szerint élnek, sematikusan. Egész jelen életük csak egy vázlat, ami halálukig 
sem teljesedik ki/be, sosem lesz befejezett alkotás, csak abbahagyott torzó, amit már nem tud 
következő életében folytatni, befejezni839. (ma amikor századok óta, majd ezredévekig Krisna 
küzdő szelleme, a ‟művész‟ uralkodik. Lásd bővebben B.T.181. hozzáfűzésében) Keresés(re)be 
születnek és hiányérzettel távoznak. Úgy hogy szépen beálltak a sorba. Adott ország polgáraként, 
annak normalitásában, uralkodó vallásosságában, vagy meghatározó állam-ateizmusában (ki hol s 
miben)… 
… Lehet egy hitrendszer koros, lehet tömegek által támogatott, ha hiányos, viszonosság-közpon-
tú és anyagi/testi érdekalapú, akkor nem tud segíteni. Tud segíteni az önáltatásban, az 
önámításban, de a lél ismét csak rab marad testi börtönében. A feltámadás itt lesz, újabb élet 
keretében, életismétlőként (‟szerencsés‟ esetben emberként, nem hátrányosabb létformában!) A 
purgatórium/tisztítóhely is itt van; zsarnokoknak az elnyomatottság, dőzsölőknek a szegénység, 
gyilkosoknak az áldozattá válás, bővelkedőknek a szűkség, uralomra törőknek az uraltság, 
kizsákmányolóknak a kizsákmányoltság és így tovább, hogy az egyensúly létre jöhessen, mert a 
MINDEN mindig kiegyensúlyozott840. Része a sok és a kevés, a túl és az alig, melyek körforgása a 
Legfelsőbb harmóniájának természetes elemei… 
… „derű bánat” lehetne ‟derű-ború‟ is, ami túlterjeszti az emberi vidámságot és szomorúságot a 
Nap tiszta (felhőtlen) ragyogására s a viharfellegek mögött is töretlenül pompázó/sugárzó 
Istenére naprendszerünknek. Ő -a NapIsten (a B.T.-ben Vivaszván)- az Isteni szeretet Abszolút 
megnyilvánítója. Mindennemű elvárás nélkül adja éltető s pusztító (azisnemis) sugarait 

                                                             
839 Akik elfogadják a többélet-, a lélekvándorlás elvét, azok közt is gyakori a gondolat, hogy megérhető 
olyan újjászületés, újabb testben, amiben a már emberképű lél folytathatja az előző életében elkezdetteket. 
Hogy nagyapa újraszületik saját unokájaként, dédunokájaként. Ilyenről nem szólnak az írások. Lehet 
ragaszkodni egy testhez, egy helyhez, egy nemzetséghez, az elrendezések mégis -számunkra- 
kiszámíthatatlanul nyújtják a következő „sorsot”. Lehet, hogy egy eltávozáskor a szerettek erős bánattól 
vezérelten nem engedik szabadon tovább az elhunyt lényegi lényét. Ide kötözik imáikkal, fájdalmas 
fohászaikkal a már úton lévőt. Rendesen más következik.  Más vidék, más közösség, netán férfinak női 
test, vagy fordítva, előzőtől idegen kultúra, más szokások, minden más. Gazdagból szegény, erősből 
gyenge, okosból buta, fehér emberből színesbőrű, keresztényből hindu, muzulmánból sintoista és 
felesleges a regressziós hipnózisban a múltat kergetni. Ha ma valamiből hiányt érzünk, akkor volt idő 
mikor abból többletünk volt. Persze ehhez előbb a több életet s azok forgandóságát kell elfogadni, anélkül 
minden rosszat a sátánra, a gonoszra fognak, minden jót ebbéli életben elért egyéni érdemként-, vagy isteni 
adományként értékelnek.  Sajnos ma senki nem veszi észre, hogy indokolatlan többletekkel rendelkezik, 
különösen anyagi vonatkozásokban. Szükségtelenségekkel.  
840 Vannak hitek amelyek az itteni nehézségek jutalmául túlvilági könnyűsséget ígérnek. Hány, de hány 
megváltósdi tan létezik századok óta, igaz megnyugvást mégsem nyújtanak követőiknek.  
Ha megfigyeljük az egymás után következő egyre nagyobb szabadságfokkal rendelkező fajokat, be kell 
látni, hogy vannak nehezebb helyzetűek s kevésbé azok. Férget felfalja az aprójószág, azt nagyobb 
ragadozó, akit/amit elejt egy falka vérengző állat, akiket/amiket kilő az ember s a tápláléklánc csúcsa a 
patak vizében úszkáló baktériumtól olyan fertőzést kap, hogy belehal. Hány befejezetlen élet, megannyi 
folytatandóság, míg adott létformában szunnyadó lél feljebb nem léphet, hogy tudatosodóbb alakot 
ösztönözhessen a valódi tudás keresésére, követésére, gyakorlására, megértésére. 
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részrehajlás nélkül mindenre és mindenkire e Földön. Hatalmasságában érintetlen és a Föld 
szempontjából kiegyensúlyozott, miközben kitörései révén ízelítőt ad félelmetes energiáiból, amit 
jobbára féken tart és/vagy FöldAnya védő burka (légkör) megszelidít. Jól el van rendezve 
minden841… 
… Mikor méltatlankodunk bármiért is ne a külső változás/változtatás legyen mozgatónk842. Ami 
fölött korlátlan -lehet- hatalmunk az testi valónk843. Meg kell ismerni a természet rendjét, az isteni 
elrendezéseket melyek az Abszolút Igazság folyamodványai s ahhoz igazítva szemléletmódunkat 
legyünk tudatos gazdák, ‟jó‟ gazdák lényegi lényünk számára. Ahogy változunk mi, úgy idomul 
testünk állapota küldetésünkhöz844. Úgy adódnak a lehetőségek ugyanazon keretek közt mint a 
korábbi gátak tere… 
…Van hogy olyan időkbe születünk és olyan helyre, mikor egy élet kevés a nagy változ(tat)áshoz 
környezetünkben, de magunk, testi valónk jobbítására akkor is ott a lehetőség845. Az alázatos 
ember már olyan; ha kell esőben is vet és arat, ha háború dúl olyankor is építkezik, a békére. Építi 
a lél templomát846. MINDEN-tudatú -miként Úr Balarám- kerüli a konfliktusokat, de sosem tér ki 

                                                             
841 A magukat Nap gyermekének vallók éppoly tévedésben vannak, mint a kiválasztott nép tagjai, vagy a 
Jézust Isten egyetlen fiaként hírdetők. S mindegyiknek van igazsága. Azisnemis. Minden itt testetöltött lél a 
Nap sugarain érkezett. Minden népnek, nemzetnek, nemzetségnek megvan Isteni kiválasztottsága és Jézus 
éppen úgy Isten gyermeke, mint mindnyájunk! 
842 Mióta sokan lettünk s nagyjából állandóan megtelepedtünk, azóta is matat sok emberben a 
helyváltoztatási késztetés*. Kiben egy kirándulásig, kiben egy nyaralás erejéig, megint másban másutt való 
szerencsét próbálásig. Minden új kaland izgalmat hoz, minden új íz a változatossággal kápráztat, mert az 
ember már olyan hogy kívül keres boldogulást, boldogságot, de azért az otthon biztonát el nem engedi. Az 
igazi kaland gyarló mivoltunkon való változtatás - volna. Erre azonban kevesen vállalkoznak. 
Belehelyezkedni a készbe, a járt útba s remélni, hogy meg lehet úszni. Pedig fizetés nélkül nem lehet 
távozni. Aki most nem fizet, annak következő életeiben kell leróni adósságát. Amit most értetlen 
keserüséggel élünk az valami korábbinak az ára. Jobb volna tisztogatni elmét, testet, vágyakat egyaránt. 
* jelen sorok írója -így hatvan évesen- immár 24. helyen lakik (Hogy miért? Tán mert jász elei sosem 
maradtak egyhelyben? Szabad jász tanyás gazdából elnyomorodott cselédsorsra jutott Apai Nagyapa 
hagyatéka: „Egy tél egy nyár, cselédnek több nem jár”! – szólt az intézői regula. Miközben Anyai Nagyapa 
egy helyt cselédkedett míg a cselédsors tartott, majd ugyancsak onnan vitték a temetőbe, ahol azután élt.)  
843 Már a test-tudatos emberek között is nő azok száma, akik hittel viszonyulnak ahhoz a véleményhez, 
miszerint minden a „fejben” dől el. Értsd; ha megfelelő az elme működése, képes nagy határok között 
befolyásolni majd‟ összes testi valónkat. Sok-sok módszer, technika áll rendelkezésünkre ezredévek óta a 
test manipulálására. Így idézőjelek, vagy aposztrofok nélkül, hisz ténylegesen sokféle módon és irányba 
lehet befolyásolni a testi változásokat. Lehetnek azok ‟jó‟ ‟szeszély‟ ‟nemjó‟ vagy ezek keverékét alkotó 
irányultságúak s így ilyen eredményüek, de lényeg hogy lehetséges a test fölött hatalmat gyakorolni annak, 
aki azt komolyan akarja. Ebben a MINDEN-tudat azt ajánlja, hogy 1. egyszerű élet, magasszintű 
gondolkodás 2. szabályozó elvek követése 3. törekvés az érintetlenség elérésére. Ilyen keretek között 
bizton nem téved el a gyakornok.   
844 A lél valódi küldetése a meghódolás. A lél meghódoltatásának útja az egyén meghódoltatásán keresztül 
vezet. A lél-t nem tudjuk megváltoztatni, de ami fogságban tartja, elmebeli- és testi valónkat igen. Ki/mi 
előtt kell meghódolni? Az Isteni elrendezések előtt, a többi érdemeinken múlik. Olyan érdemeken, amit 
nem emberi, nem evilági földi mércékkel lehet mérni! Higgyük el; Isten igazságos! 
Nincs annyi írás és annyi ajánlás ahány ember, de amik vannak, az nem kevés. Gondoljunk csak a Jézusnak 
tulajdonított tanításokra, csak Magyarországon több mint 100 olyan alapon próbálkozó szervezet van s 
mennyi még a világban? Hány volt az emberi történet során, de lám emberiségszinten semmi eredményre 
nem vezetett a meghódolás területén. Ezért talán érdemes őket alapos kritikával fogadni mielőtt bármelyik 
követésére szánja magát lelki kereső. 
845 Szép dolog a nagy célok kitűzése. Különösen, ha azok lelki természetűek. Ám akik Avatár Balarám 
példáját igyekeznek követni, azok beérik kötelezettségeik teljesítésével, az önmegtartóztatás és a lemondás 
útjával s ez nem is kevés. A világ az megy a maga rendelt-, természetes útján. Lelki értelemben, most lefelé.      
846 A lél temploma nem kőböl épül s nem anyagi/testi jellegű, de lelki. Egy olyan láthatatlan zug 
személyiségünkben, ahol a lél nem érzi magát rabnak. Amelynek ablakából látja a vezérlő fényt és joggal 
reméli a tisztulást, a szabadulást.  
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a kihívások elől, mit sors gyakornok elé állít. Egy a jóban, egy a bajban, egy derűben s egy a 
jajban. Már túl van hiten, tudja hogy a Legfelsőbb szeretetében847 él(het) ha egyén úgy akarja. 
(190.) 
„MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt848…” 
… Ha a lél -Aki mindenek külön-külön egyedi lényege- a MINDEN „mása” akkor mindegyik 
önmagában is teljes? Ha a Legfelsőbb nyilatkozza ezt ki, akkor mi okunk volna kételkedni benne? 
Miközben a szabad akarat folytán olyan nézetet alakít ki-ki magának(ban) amilyen lelki érettségi-, 
lelki evolúciós fejlettségi szintje. A „más”-olat mindenben meg kell egyezzen eredetével? 
Alapvetően igen, meg nem is. (azisnemis) Ami olyan, az nem az! MINDEN egy van, lél végtelen 
sok, így inkább arra a nézőpontra érdemes helyezkedni, hogy a lél nagyon hasonló Istenhez, de 
egyik sem Ő849!... 
… ha az önmagában teljes MINDEN örökkön tesz, akkor sem lél parányai, sem azok átmeneti 
létformái nem cselekedhetnek másként, ha elég bölcsek s belátók. Ami pedig mind eközben 
fontos, a tettek motivációi. Mi inspirál s milyenek a viszonyok cselekvő és a tett körülményei 
között. A Legfelsőbb -miként a Nap- úgy cselekszik, hogy tetteivel kapcsolatosan vágytalan, végzi 
mi dolga. Mi a MINDEN dolga? Mindenek létezésének s létezési feltételeinek biztosítása, 
elrendezése. Lám még Ő is szolgál. A Legbensőbb Bizalmas szférájában tartózkodó lél-ek 
tökéletes boldogságban csak szolgálnak. Már nincsenek személyükhöz-, különösen pedig változó 
„gúnyáikhoz” fűződő, tévképzetes vágyaik, csak Isten. A ‟végtelen‟ beiktatása révén az emberi 
gondolat megjelölte azt, ami határtalan, megtölthetetlen. Kifogyhatatlannak is mondhatnánk ha 
onnan volna még kiáradás, de nincs. Azok a nyughatatlan lél-ek, Akik teremtettséget kívánnak 

                                                                                                                                                                                              
Mikor valódi saját lelki útunkra lépünk, akkor testünk már erősen kialakult; kívül, belül. A külső, ha 
árnyalódik is inkább kisugárzása képes követni a belső változásokat, ám belső világunk a mi kezünkben 
van, kinek-kinek sajátjában. Abba más nem képes beleavatkozni. Adhatnak recepteket, még gyógyszereket 
is, azonban hogy megfogajuk-e, „bevesszük-e” és hogy arra ráhangolódni képes-e anyagi egészünk az 
egyénfüggő. Ha sok a megerőltető változtatási késztetés, ha sok a nehézség, hiányzik az öröm, az ‟íz‟ akkor 
legyünnk belátók, addig még alsóbb osztályokat kell kijárni, amíg magasabba okkal, joggal beléphetünk. 
Sajnos az életről-életre kijárható lelki iskola pontos évfolyamai nincsenek közkinccsé téve.  
Minden iskola a magáét tekinti a legmagasabbnak, a többit meg kisiskolának, netán dedónak. Azon 
azonban érdemes elgondolkodni (na nem nagyon) ha oly sok -volna- az üdvözülési lehetőség, miért van 
napról-napra több ember a Földön?    
847 A Legfelsőbb szeretete egyfelöl Abszolút, de ne feledjük ebben a teremtettségében a kettősség alap-
helyzet, az azisnemis (az egyidejű azonosság és különbözőség) pedig akarata szerint van. Az Úr végtelen és 
felfoghatatlan. „Végtelen végessel fel nem fogható” - ezen nem kell sokat gondolkodni, így ha az Ő 
szeretetéről képet szeretnénk alkotni, akkor csak az Abszolút megfogalmazás jöhet szóba: 1. elvárásnélküli 
2. adó 3. részrehajlásnélküli. Az ‟elvárásnélküliség‟ -mondhatni- kellemes megközelítés. Az ‟adás‟ 
ugyancsak kedves, hisz ha Ő ad, akkor mi kapunk s ne álltassuk magunkat, hogy adni jobb mint kapni (ami 
igaz) mégis az Úrtól kapni kivételes. Ám itt ez a fránya ‟részrehajlásnélküliség‟ azaz egyikünk sem 
kedvesebb számára a másiknál? Erre is az azisnemis érvényes. Senki nem kivétel, miközben bárki lehet 
kivétel, ami csak az Ő kedvtelésén múlik. Ha mi valódi szeretettel fordulunk Ő felé -is- akkor nem várjuk 
el. Nem várunk el tőle semmit. Érdemeink szerint meg fogunk mindent kapni. Ki, mit érdemel.  
848 Amikor a MINDEN mására gondolunk, az a legnagyob hiba, ha azt ‟ember‟ vonatkozásban tesszük! Az 
‟ember‟ az egy itteni csúcslehetőség, amivel -azt láthatjuk- ezredévek óta nem élünk.  
A „más”(olat) az a lél! Az ‟ember‟ azokra a Felsőbb Irányítókra hasonlít(ható), Akiket Isten(ek)ként 
tisztelnek. A velük való „rokonság” legjobb példája az esendőség. Gyarlók és szeszélyesek, mint mi 
emberek.  
A MINDEN sem mentes az ‟esendőség‟-től, csak hogy az Ő esetében ezt olyan kedvtelésként kell 
kezeljük, ami rajta áll, az Ő kiváltsága. 
849 A MINDEN-tudat azt tartja az itteni emberi megvalósítás tetőpontjának, amikor valaki eléri az isteni-
ember minőséget. Már el is felejtette állati-ember létét s már az emberi-ember állapotot is meghaladta. 
Kivételes ritkaság az ilyen, de belőle sem lesz Isten, soha! Mikor követői azzá teszik, Ő szomorú, mert 
tisztában van valódi helyzetével. 
(isteni-ember = jó, emberi-ember = szeszély, állati-ember = nemjó) 
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egyéni vágyaik kiélésére, azok a külsőbb szférák lakói s maradnak mindaddig azok, míg el nem 
érik a teljes megtisztulást. Ekkor kerülhetnek a Legfelsőbb kegye által (mert az igazi üdvözülés 
nem csak érdem dolga) abba a legbensőbb szférába, ahonnan már nincs leesés. Hogy ez a 
Legbensőbb Hajlék meddig képes „befogadni”? Bármeddig. Korláttalan, de ha földhözragadt 
képzetünkkel mégis csak erőlködünk hát az az igazság, hogy növekszik. A Legbensőbb térrész, a 
MINDEN Bizalmas Hajléka lassan, de biztosan egyre nagyobb hányadot foglal el a 
mindenségben. „Túlcsordulásának” időpontja a végtelen időben mérhető. Ezek a 
felfoghatatlanságok leginkább „csak” arra valók, hogy a gondolkodó elme ne ragadjon le az 
érzékelhető világnál, legkülönösebb képpen pedig annak illuzórikus tüneményeinél. Az 
emberképzetű ember ragaszkodik anyagi- s testi hitéhez, azzal hoz mindent összefüggésbe és az 
anyagi/testi vágyteljesülések milyenségével méri vélt boldogságát. Maradva a Föld emberi 
létformájánál -amiben leginkább járatosak vagyunk- keressük azt az álombéli állapotot, ami 
örökké hiánytalan. Olyat keresünk, amiről belül tudjuk hogy létezik, hisz teljes tudású lényegi 
lényünk járt már olyan térrészében a MINDEN-nek, ahonnan rálátása, szerencsés esetben 
betekintése volt abba a Legbensőbb Hajlékba, ahol valóságosan örök a boldogság. Mivel azonban 
még nem tisztultak meg teljesen, maradt bennük olyan uralkodási vágy, hogy Isten(ek) lehessenek. 
Ezzel a (tév)képzettel akár naponta találkozhatunk nemegy szellemi műhelyben, vallási 
felekezetben, vagy a hétköznapi emberi késztetésekben; urnak lenni, uralni személyeket, 
helyzeteket és a többit850. Messze nem tekinthetőek az ilyen viszonylatok érintetlennek. Eltérően 
azonban a lelki szférák többségétől, e teremtettség átmeneti megnyilvánulásában csupán álmodni 
lehet a Földön túli boldogságról. Amint felébredünk ott az összes testi késztetés, elmebeli 
spekuláció, elégedetlenségek garmada. Ebben a közegben kell(ene) elvárásnélkülinek lenni, 
bárminemű részrehajlás nélkül örökkön csak adni, szolgálni. Miként a valódi SZERETET. Ez 
(még) nem megy. Egyfolytában munkál a kettősség okozta kívánás/útálat, akarás/elutasítás… 
Kell az eredmény, majd ami újabb tervekre ösztökél és sosincs vége. „…olyan mint a tűz; mennél 
jobban tápláljuk, annál jobban ég!”… 
… Ha a lél a MINDEN mása s önmagában teljes is, ugyan milyen földi hívság az mi ennél többre 
visz? Mikor nemtudás a mérték, még az álom is hamis, céltalan a célratörés, múló szeszély minden 
hit. Mert a hit, mit majd mindenhol legfelülre tesznek, mindig magában hordozza a „vagy úgy 
van, vagy nem”-et. Ilyen alapon semmi nem tud szilárd lenni, ingatag851.  
(191.) 
… a tudásban -ami jelen esetben egyfajta tárgyi ismeret- ott a veszély, hogy ha tudunk róla s 
mégsem vesszük figyelembe, akkor kedvezőtlenebbül hat, mint tudatlanok számára/esetében… 

                                                             
850 Sajátos paradoxon a MINDEN-tudat bíztatása, hogy lelki törekvő ne törjön uralomra, uralmi helyzetre, 
mikor lényegi lényét, a lél-t pontosan uralkodási vágya kényszerítette az anyagi világba való leesésre! 
Mégsem önellentmondás, a tudatos ember képes arra -és csak az emberi létforma- hogy úgy uralkodjon 
önmagán, hogy másokon, környezeten és helyzeteken való uralkodási kényszerességét legyőzze.  
Újabb paradoxon; Avatár Krisna volt a küzdés inspirálója, Avatár Balarám -a Bizalmas Tanítás kútforrása- 
a béke hírnöke, hát miként viselkedjen a -külső-belső- békére törekvő MINDEN-tudatú, amikor Maya és 
más gáncsoskodók, anyagi/testi tévtudat, ‟szeszély‟ ‟nemjó‟ stb. teljes offenzíva alatt tartja örökkön? Hát 
„csupán” ez a kis feladat vár ránk… s nem is kevés. 
851 Lehet igazgatni a különböző szellemi/lelki tanokat a hely-idő-körülmény szerint, de leglényegét el 
sosem veszítheti, miként valódi tudás sosem kopik! Az alkalmazkodás nem jelenthet elvtelen 
kompromisszumot. Mikor a környezet nagyon ellenséges, jobb a belső építkezés, miként mindig az a 
fontosabb, nem a külső(dlegesség). A Bizalmas Tanítás is gyakorta búvópatak, de éltető vize ki sosem 
apad. A MINDEN-tudat is örök, mégsem tudnak róla mindig. A mélyben örvénylő magas(abb) 
szellemiség ott és akkor tör felszínre, amikor a ránehezedő kilátástalanság megritkul. Van hogy emberek 
olyannyira belefeledkeznek a mindennapok ‟adok-kapok‟-jába, a ‟kaparj-kurtá‟-jába‟ és társaiba, hogy a 
magasabb lelki evolúciós szinten tartók elfordulnak az örökké változó világi eszményektől és forrást 
keresnek, tiszta, éltető forrást. Ilyenkor ráérzés és bölcs tanítás egymásra talál. Ahogy kezdenek együtt 
rezegni, felélednek az addig feledésbe merült ősi igazságok, helytől-időtől-körülményektől függetlenül s a 
tudás felragyog.  
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… minden lél más! Mind egy-egy külön egyéniség. Ők az EGY Isten végtelen sokszínű parányai, 
a MINDEN tökéletes pompázatosságának megnyilvánulásai. A létezési formák azonban 
közösségalapúak. Az egyszerű atomi létben az azonos szerkezetüek szeretnek csoportot alkotni. 
Hajlandók más féle atomokkal való kapcsolódásokra is, de akkor már újabb elemek alakulnak, 
más jellegek kerülnek elő, az egyes atomok eredeti sajátosságának megtartása mellett is852. Az 
ötvöződés hol kedvezőbb, hol nem. Persze adódik a kérdés, hogy kinek/minek a szempontjából 
jelentjük ki a kedvezőséget? A MINDEN-tudat nem az itteni berendezkedésre törekszik. 
Tudomásul veszi ezt az állapotot, de nem az a célja, hogy végtelen sok Földi és azon belül emberi 
léten át vergődjön mindig ugyanabban. Hiába a formai változások, az emberi létforma alapvetően 
változatlan ezredévek óta. Változnak külsőségek, tanok, hitek, közösségi berendezkedések, 
nyelvek, kultúrák, népek, de az ember ember marad. Olyan, amilyen közege és azon belül 
egyénisége. Tisztességes társadalomból a bűnöző lóg ki, erkölcstelen társadalomban a tisztességes 
a csodabogár, húsevők között a vegetáriánus, keresztények között a más vallású, és így tovább, és 
így tovább. De történhet bármíly változás az örök-, az Abszolút értékek mindig megmaradnak, ha 
befogadja a közösség, ha nem. Ahol a Földi-, emberi berendezkedés a meghatározó, ott annak 
megfelelően fognak alakulni a viszonyok. (Ne feledjük, most a nézeteltérések kora van, amiben a 
nézetazonosság destruktív magatartás!853) A lél-ek nem tudnak közös Földi nevezőre jutni, hisz 
valódi céljuk; - El innen! Megtisztulni, vissza Istenhez. Akik itt szorgoskodnak boldogulásukon, 
azok talán ha színleg hisznek, az Isten-tudat pedig megfoghatatlan, megfejthetetlen fantazmagória 
számukra… 
(192.) 
… B.T.348. „…akik rendületlen hittel szeretettel követnek - azoknak már itt megadom a 
Rámérző értelmet854 349. mivel velük együtt érzek szívük leszen lakásom - ettől aztán tudás révén 
győznek tudatlanságon…” - az ilyen pillanatok jelenthetik a makulátlan boldogságot, nem a múló 

                                                             
852 A nemzetségek keveredése következtében létrejött nemzetek sem nem egyik, sem nem másik 
nemzetség. Más minőség. Ám e minőség nem feltétlenül előremutató-, vagy magasabb minőség! Ha a nagy 
valóságot vesszük alapul, nevezetesen a korunkra meghatározó szellemi és erkölcsi hanyatlás trendjét, 
akkor kijelenthető, hogy a „fajta”-keveredés nem nemesít, az így kialakuló nemzetek nem nemesednek, de 
züllenek, le amerre a kor szerint kell. Az ötvözetek egyes tulajdonságai előnyösebbek lehetnek, mint az 
ötvöző elemeké, miközben az eredetiek jellege(jelleme) háttérbe szorul. Az előnyösség célorientált 
megfontolás következménye, ami leginkább haszonelvű, kevéssé lelkileg emelő. 
853 Szellemileg hanyatló időkben -mint jelen korunkban- a szellemi emelkedettség a destruktív. Rombolja a 
leromlást. Nem bírja az általánosság, a sokság közege, mint ahogy minden tehetség meg kell hogy vívja 
maga harcát érvényrejutása érdekében.  
 

Pl. a Skorpió-jegyűség asztrozófiai meghatározottsága: Mottója: Aham Brahma / "Brammá én vagyok!" 
(Brammá = a Teremtő) E csillagkép a kozmosz félelmetes és magasztos, tűzontó, égő arzenálja. Állandó 
támadásban, külső és belső marcangolásban, a kétely és vágy zárótüzét bocsátja rá mindazokra a pontokra a 
makrokozmosztól a mikrokozmoszig, amelyek támadhatók általa.  
A Skorpió a csillagok háborújának centruma: virulens baktériumközponzt. A nyugtalanság univerzális krátere. 
Önmagát szüntelen legmagasabb lázban égető, meghasonlott és meghasonlással töltött transzcendens lángvető - 
de mint ilyen a világmindenség transzmutációjának legfontosabb hőeleme.  
Minden statikus törekvést lángostorral korbácsol végig. Minden stagnáló tendenciát felrobbant. Minden 
tévideába mérget csempész. Minden káprázat-konstrukciót szétlazít és minden múlandó szépségben, 
változásnak alávetett formában megindítja a vérmérgezés folyamatát.  
Vallása a mindent összezúzó, könyörtelen Igazság. Pokla - gyűlöletének és nosztalgiájának tárgya: Maya, a 
valótlanság. 
A Skorpió príncipium inspirálja az anarchikus törekvéseket, a bomlasztó, minden tételt és ideált megingató 
filozófiai rendszereket. Hatása olyan, mint a meztelen testen hordott rádiumé.  

 
Az Abszolút azonban nem tör érvényesülésre, kedélyesen megvan örökértéküségében. Az igaz bölcsek is 
legtöbbször nyomtalanul, névtelenül élik le életüket, miközben létük felfoghatatlan segítség a tudatlanok 
tömege számára. Ellensúlyozó képességük nem a nyilvánosság előtt zajlik, a láthatatlan háttérben.   
854 MINDEN-tudatú ugyan tudja Istent, de az Ő felfoghatatlanságára csak ráérezni -ha- képes. 
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szeszély ösztökélte hol ez, hol az. A meg nem tévesztett értelem, a valódi tudás ami segít a 
tisztánlátásban… 
… A lél személyében munkálkodó MINDEN segít az értelem élesítésében855... 
… A harag (neheztelés) és a vágy(akozás) ott bujkál minden helyzetben. B.T. 415. „…de akik 
Rám hagyatkozva mindig Reám gondolnak - nem szenvednek lemondástól856 viselőjük 
sorsuknak…” - az őszintén Istenes lelki törekvők nem csak anyagi/testi vágyaikról, de indulati 
ragaszkodásaikról is lemondanak - értelem által, ha kell önnön magukat-, vérmérsékletüket 
„megerőszakolva”857. Legjobb segítő ebben az ajánlottak szerinti szabályozott életvezetés858. A 
MINDEN bármennyire Önmagában Teljes, Mindáthatókénti formájában megtapasztalja 
mindenki igyekezetét. B.T. 422. „..kedvelem azt ki nem gyűlöl aki jámbor s önzetlen - megbocsátó 
barátságos részvétérző s kötetlen 423. egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám ügyel 
mindörökkön elégedett szolgálóm859 424. még jobb aki nem aggódik ki nem okoz problémát - 
öröm harag s félelem ment megőrzi a nyugalmát860 425. az is jó ki szenvtelen él tiszta gondos 
vágytalan - lemond kezdeményezésről szeretően elfogad 426. ki nem örvend s nem bánkódik 
gyönyörben érintetlen - nem csügg semmi eredményen bíz Én azt is kedvelem 427. kinek egy az 
ellen s barát dicséret vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása861 … 429. 

                                                             
855 Az értelem lelki kérdésekben úgy képes élesedni, ahogy a létforma tisztul. Nem tárgyi tudás által! Az 
Isteni lél Isteni tulajdonságai és képességei úgy képesek érvényrejutni. Ha nincs tisztultság, a befedettség a 
fedőréteg súlyának meghatározottsága szerint lehet ‟jó‟ ‟szeszély‟ vagy ‟nemjó‟ minőségű. Rendszerint 
természetesen kevert, a domináns jelleg hatóerejével.  
856 Arról való lemondás, amin lelki törekvő már túljutott megkönnyebbülés, nem nehézség. Mikor tanuló 
családossá érik, nem lesz benne hiányérzet a gyermeki dolgok iránt (mint másik nem hajkurászása, italozás, 
dohányzás, bódítók- s tudatmódosítók alkalmazása, kártya, buli, foci és sok-sok más oktalanság). Aki meg 
nem érik, az sokáig marad gyermek s nem jut idő számára teljes élet megélésére. Megkésve házasodik, ha 
házasodik, késve vállal két gyermeket, ha vállal, vissza tán már nem is vonul, a lemondott életrend számára 
azon életében elmarad. Életismétlése természetszerű. Családos, mikor teljesítette háztartói s szülői 
kötelezettségeit, nem lesz már benne hiányérzet visszavonuláskor. A visszavonult pedig mindent képes 
elengedni lemondott korszakában, hogy ha megérett rá hát megtisztulhasson.  
857 Mikor valaki az úgymond „természete” ellen tenne, akkor nincs jobb ajánlás mint az alapos önvizsgálat. 
A „Nem tehetek róla ilyen a természetem!” – gyenge kifogás. Bár minden ember esendő, kinek-kinek 
mégis dönteni kell, mit kíván követni? Megtévedt önazonosságtudatú elméjének és testének késztetéseit, 
vagy megpróbál igazán tárgyilagos lenni önmagával. Az istenes út világos; El innen! De nem bárminemű 
önártás útján. „Vetkőzéssel” tisztulással, (fel)szabadulással. Az anyagi/testi kényszerek nem engednek, ez a 
dolguk, de emberi-ember nem anyagi/testi irányítású. Olyan ‟jó‟-szándékú elme mozgatja, ami -még ha 
csak tudat alatt is, de- tudja, ami itt és most folyik az ‟nemjó‟ nem a lél könnyűdéséhez vezet, hanem 
súlyosodásához. Minél jobban fokozódik a burok szorítása, Ő -a lél- annál kevésbé képes segítségünkre 
lenni. Mert a lél természete Isteni, nem emberi s még inkább nem állati. Tiszta, ragyogó, sugárzó, amit ha 
sárba hentergetnek, anyagi/testi árnyékolóba beburkolnak sem nem képes ragyogni, sem sugárzása nem 
képes felderengeni. Marad az ember fölvett, megtanult, megszokott természete.  
858 Mikor nem a ‟szeszély‟ igazgat, de az alázatos keresés, akkor a tisztító lelki szabályozottság eredményre 
vezet. A ‟szeszély‟ a ‟szeretet-gyűlölet‟ világa. Vonzalom-ellenszenv, akarom-elutasítom és hasonló 
kettősségek közti ingázás, gyakorta sok-sok megbánással az elgyengülések miatt. De „…hiába hát a 
bánat…” mikor már bekövetkezett, fizetség nélkül nincs menekvés.  
859 Alapfok: „nem gyűlöl” – „jámbor” – „önzetlen” – „megbocsátó” – „barátságos” – „részvétérző” – 
„kötetlen” (kötöttségektől ment) – „egyenlő a kettősség közt” – „derűs” – (Isten felé) „odaadó” – 
(Istenre) „ügyel” – „mindörökkön elégedett” – „szolgálóm” (a Legfelsőbb szolgája) 
860 Középfok: „nem aggódik” – „nem okoz problémát” – „öröm harag s félelem ment” – „megőrzi a 
nyugalmát” 
861 Általános az alap-, közép- s felsőfok mellett mindig: „szenvtelen él” – „tiszta” – „gondos” – 
„vágytalan” – „lemond kezdeményezésről” – „szeretően elfogad” (elvárások nélkül) – „nem örvend s nem 
bánkódik” – „gyönyörben érintetlen” – „nem csügg semmi eredményen” – „kinek egy az ellen s barát” – 
(egy) ”dicséret vagy gyalázat” – „jót s nemjót egyformán fogad” – „eltűnt ragaszkodása” 
(ragaszkodásnélküli) 
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legkedvesebb mégis az ki Engem tekint MINDEN-nek - bírja Bizalmas Tanítást rendületlen hisz 
Bennem862 …” B.T.468. „…jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait - testi burok így 
képezi lélnek földi láncait 469. jó az üdvös szabadító visszhatástól mentesít - tőle érzet a tudásra s 
boldogságra az hevít 470. szeszély megköt élvre hajszol testtudatot szilárdít - kapzsivá tesz 
elvakulttá vágyak felé irányít 471. nemjó sötét tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bírja 
álomban él ő a lélhez mostoha 472. jó a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs 
jót keres azt követi ő a tisztulásban hisz 473. tudd e három kötőerő lél-el örök hadban áll - mikor 
melyik kerül felül az gyakorol ráhatást 474. mikor szorgos hű törekvő jót segíti felülre - lél 
felragyog az mi látszik harmónia egésznek 475. ha a szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt - 
lángol a vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő 476. nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - 
káprázat győz és sötétség még a jónak is testén … 479. jótól béke s harmónia szeszélytől tévelygő 
vágy - nemjótól csak balgaság jő önpusztító tunyaság 480. bölcsességet jó szüli meg szeszélytől nő 
kapzsiság - nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás … 482. ki kötések fölé kerül látja mind 
csak késztető - megérti már a lényeget alázatos hívem ő 483. érintetlen szintre jutva törekvő 
megszabadul - földi kíntól késztetéstől igaz boldogságra jut…” - szólt az Úr, lelki törekvő pedig 
rendezi értelmét, mi megsegíti. 
(193.) 
„érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a 
MINDEN-ből863…” 
… MINDEN-tudatúnak nem kell óvatoskodni. A valódi ‟szeretet‟ jegyében részrehajlás nélkül 
(‟szeretet‟ 3. fordulata) mindenkivel szemben figyelmes, tisztelettudó, kedves, tapintatos, udvarias, 
segítőkész, előzékeny. Olyan úri ember, aki szolga. Nem a kivagyi embert nézi, hanem annak 
örök, valódi, lényegi lényét, az Isteni lél-t. Aki pedig a lél felől közelít, azt nem téveszti meg a „gú-
nya” milyensége, a létforma megnyilvánulása. Tudja, hogy mindez csak változó látszat. Aki így él, 
így viselkedik, az tudja, hogy a MINDEN-ből soha, senki és semmi nem kerül ki. A MINDEN 
mindenről tud(atos) minek hát egyéni tudatlanság szabadjára engedése mikor az Úrnak megfelel. 
Ha nem felelne meg, akkor a kérdéses személy-, dolog-, körülmény nem volna, nem jönne létre, 
nem alakulna ki. A van, van. A szemlélő viszonyulása ami minőséget megfelelően helyre tesz. Kié 
hova… 
(194.) 
Még azok is bizonytalanok a lényegi lény, a lél „eredeti otthonát” tekintve, akik egyáltalán 
elfogadják az Ő létüket és lényegiségüket. Hogy melyik tan-, vagy vallási rendszer miként 
viszonyul ehhez a kérdéshez, az az Ő dolguk, a MINDEN-tudat megmarad(t) saját ismereti 
világában. Ismereti, mert túlmutat a hiten. Értelem által felfogott, elfogadott, tudatosan vallott 
szemléletmód, nem beszélve arról, hogy az általa elfogadott Isteni kinyilatkozás azon 
megnyilvánulásán alapszik, ami a Bizalmas Tanítás keretében került az emberiség látókörébe. 
Ennek a ‟látókörnek‟ sosem volt népes a közö(n/s)sége. Sosem volt követője aki világ-vallásnak, 
vagy egyetemlegesnek-, netán kizárólagosnak kívánta volna beállítani. Hiába tudták a MINDEN-
tudat elkötelezettjei, hogy a B.T. az Abszolút Igazság legkonkrétabb közlése és hiteles forrásból, 
tudták s tudják azt is, hogy a „mindenki más” alapján mindenki máshol tart lelki fejlődési útján. 
Felesleges nem csak győzködni, de egyáltalán felvilágosítani azokat, akik még egy kevésbé kiérlelt 
alapról-, netán tévképzetesen szemlélik a világot, benne Istent (akik elfogadják létezését), vagy az 
embert… 
…‟jó‟-ért ‟jó‟ a ‟nemjó‟-ért ‟nemjó‟ a ‟szeszély‟-ért pedig az örök bizonytalanság, tépelődés jár 
(természetszerüleg). Mindez nem személyreszóló egyéni „packázása” Istennek, hanem általános -
mondhatni- Abszolút Igazság(osság)a elrendezéseinek, köztük a természeti törvényeknek... 

                                                             
862 Felsőfok: „Engem tekint MINDEN-nek” (Avatár Balarámot, Harit) – „bírja Bizalmas Tanítást” (/meg/ 
ismeri s követi) – „rendületlen hisz Bennem” (Istenben) 
863 Érintetlen, akit nem érintenek meg anyagi/testi késztetések, köztük elméje játéka. Valódi helyét 
(helyzetét) tudva fogadja el azt, jobbítás felé a Bizalmas Tanítás elvei szerint jut(hat). Kit a sors(a) 
összesodort a Bizalmas Tanítással, az tekintse áldott állapotnak s higgye, hogy dolguk van egymással. 
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… 1. ugyan sok(féle) vallás van, mégis a Legfelsőbbhöz törekvő számára a MINDEN-tudat 
(szerű) megközelítés az üdvös. (Akik más/ok/hoz-, más felé törnek azok járják azt az utat, lelkük 
/sorsa/ rajta). 2. a Legfelsőbb biztosította Jast, hogy a Jász Népet mindig megóvja! Persze nem a 
megpróbáltatásoktól, nem kijárt (érdemelt) nehézségektől, nem a konok el-, vagy szembe-
fordulások következményeitől, nem a helytelen eszmények-, szokások-, cselekvések- és 
törekvések-, hamis azonosulások vissz(a)hatásaitól864. 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 következ-
ményeivel. Egyik sem a lél un. ‟eredeti otthonába‟ vezet, hanem a tanrendszer által meg-(vagy 
nem) jelölt helyre/helyzetbe. 3. Legfontosabb; a félelemnélküliség! Aki nem fél, az tudatos 
Istenről! (Sosem szabad keverni a ‟szeszély‟-ből táplálkozó vakmerőséget, a nemtörődöm -
‟nemjó‟- tudatlanság szülte ‟fejjel a falnak‟ magatartást a bölcs belátással, az alázatos-, őszinte 
elfogadással.)… 
… 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 nézet-
eltéréseket. Harmadsorban akik nem követik a tiszta vallásosság természetes részét képező 
szabályozó elveket, azoktól nem várható értő figyelem. (húsevés, parázna lét, szabados nemi élet, 
anyagi/testi élvezetek mindenek elé helyezése, nyerészkedés, bárminemű szerencsejáték, 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.) 623. ott vagyok Mindáthatóként minden szívben865 tudhatod - kápráztató energiám élőt 
bábként mozgató866 624. hódolj meg a MINDEN előtt Nála keress oltalmat - ha így teszel békére 
lelsz elérsz legfőbb hajlékra…” - A MINDEN-nek -Aki mindenek foglalata- végtelen sok tere 
közt csak múló parányok a megnyilvánulások. Bensője Örök, VégCél, nem kiáradó867. 
(195.) 
Majd‟ mindenkiben felmerül -előbb, vagy utóbb- hogy miért vagyunk itt? Ez így egy nyitott 
kérdés, mert ha úgy merül fel, hogy „itt” akkor előáll a „más”-hol lehetősége, ami szintúgy nem 
kis fejtörés hordozója. Legáltalánosabban azt kérdezik; - Mi az értelme az emberi életnek? - amire 
sokféle válasz-próba született, de egyezség nincs. Tekintve, hogy a MINDEN-tudat nem 
mindentudó, nem összehasonlító vallásbölcseleti kísérlet, ezért nem taglalja, nem bírálja a 
különböző alternatívákat, de leginkább a munka-hipotéziseket… 
… A MINDEN-tudat vallja és úgy tudja, hogy mindenek lényege868 egy-egy lél.  

                                                             
864 Miként az egyént, aképpen nemzetséget, nemzetet sem ment meg senki -még Isten sem, hisz Ő a 
megengedésben is a legnagyobb!- önmagától. Mindenki önnön lerontója, ha romlásra adja fejét. Ezért is 
ajánlott megismerkedni az Abszolút Igazság tanításaival, hogy ki őszinte Istennel s valódi önmagával, az 
eljuthasson a kellő megkülönböztető képességhez. Tisztán láthasson ált s valót.  
865 Ha a Legfelsőbb Maga jelenti ki, hogy minden „szívben” jelen van, ugyan miért kéne Őt bárhol is -
kívül- keresni? „Csak” fel kéne szabadítani lél parányát, valódi kilétünket! 
866 Szokás az embert marionett bábuként emlegetni, ami nem is áll távol az igazságtól. Ám a zsinórokat 
nem Isten mozgatja személyesen, hanem személytelen energiái, Felsőbb Irányítók, a lél s megtévedt 
létformája tévképzetei, valamint a három kötőerő. Miként bódultat visz a szer, embert is úgy mozgat 
mindaz mivel magát lefoglalja, körülveszi, elméjét/szellemét, testét fenntartja. 
867 A Legfelsőbb Legbensőbb Bizalmas Hajléka, a lél VégCélja nem kiáradó, csak bevonzó, onnan nincs 
hova Feljebb. E VégCél vonz, húz, nem csak a lél tör oda tudattalanul, de az Úr is mágnest tart 
ellenpólusú gyermeke felé. 
868 Semmi nem létezhet ‟lényeg‟ nélkül. A MINDEN-tudat szerint ez mindenben a lél. 
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(Mindennek a lényege pedig a MINDEN Maga!) A lél nem anyagi természetű, hanem 100%-ban 
lelki869. A lelki- s így a lelki világ sem anyagi. Miközben az is (azisnemis) hisz a nagy-nagy lelki 
világ egy-egy parányi része átmenetileg az anyagi világ, amikor megnyilvánul. Amikor megnem-
nyílvánult, olyankor nincs, de az adott lelki szféra -anyagi értelemben- változatlan. Ezek a nem 
‟anyagi‟ lél-ek eredeti lelki közegükben hiányt, hiányosságot éreztek, leginkább az uralkodási 
lehetőség hiányát. Ott ahol megvannak a „felkent” Felsőbbségek, ott egy „mezei lél” mit sem 
tehet az Ő törekvéseikkel szemben. Azonban a szabad akarat ott feszül minden lél-ben, amit 
eredendően a Legfelsőbb Úr-tól „kaptak”. Igen, a ‟kaptak‟ idézőjeles, mert mivel minden lél örök, 
megszületetlen, ezért nem volt olyan kezdeti állapotuk, amihez képest kellene szabadnak lenniük. 
A mindent magába foglaló MINDEN olyannyira teljes, hogy az önellentmondások, Ő-Maga 
ellentmondásai is Rajta belül nyilvánulnak meg. Nincs Rajta kívül… 
… A MINDEN-tudat úgy tartja, hogy a lél uralkodási vágyát kielégítendő került ezen 
megnyilvánulásba, értsd teremtettségbe. Mivel a MINDEN végtelen, Benne végtelen sok 
megnyilvánulás van egyidőben, ahol más formában, másképpen kapnak lehetőségeket az ott is 
lényegalkotó, oda került lél-ek. Itt, ahol mi élünk s gondolkodunk az emberi létforma a 
legmagasabb rendű. ‟Rendű‟ mert a Felsőbbségek (Angyalok, Démonok, Félistenek, Istenek, stb.) 
magasabb szintűek, de az Ő lényegüket alkotó lél-ek számára is a továbblépési lehetőség a lelki 
evolúciós fejlődésben és a megnyilvánulásostól mentes tisztulásban csak az emberkénti. (Más 
megnyilvánult szférákban- és ezen közeg más BolygóRendszerein más létforma a legmagasabb.) 
Tehát itt a lél tanul(hat). Isten, mint egy ‟iskola‟870 teremttette e megnyilvánulást, benne a Földet, 
annak sajátosságaival. Az egyszerű elemi résztől, az atomin, molekulárison keresztül az emberiig, 
elrendezett a fejlődés útja módja. Minden létezésnek és létformának megvan az oka, adott 
mozgástere és szabadságfoka, amit kitöltve/megélve léphet tovább egy magasabb anyagi 
fejlettségi szintre871… 

                                                             
869 Mivel a lél 100%-ig lelki természetű, ezért anyagi értelemben, anyagi módon és -eszközökkel nem 
mutatható ki, nem vizsgálható. Ám mégis vizsgálható (azisnemis) a vizsgáló személy lelki befedettségének 
csökkenése mértékében. Egy nagyon befedett személy szinte csak a szót olvashatja, hallhatja, mondhatja 
ki, mindenféle mélyreható gondolat nélkül. Ahogy mérséklődik az anyagi befedettség, testben és 
szellemben úgy képes az akár még ‟anyagi‟ elme is képzeteket, gondolatokat, majd tudatosodó 
meggyőződést kapcsolni a fogalomhoz. A valódi önmegvalósításban magasan fejlett személyek tudják 
kezelni s helyén kezelni a lelkit és az anyagit, minden különösebb tudományos okfejtés, vagy bizonyítási 
kényszer nélkül. ‟Anyagi‟ és ‟lelki‟ között a különbség lényege, hogy míg az ‟anyagi‟ az átmeneti létezésű 
(akár évmilliárdos lét ellenére is!) anyag(i) sajátosságú, addig minden ami ‟lelki‟ az örök, miként a 
kezdetnélküli lél, valamint a lelki szféra, annak sajtosságaival (amibe -mint nagyobb egészbe- az anyagi 
vonatkozások is beleférnek). Fordítva -értelemszerűen (kinek-kinek értelmi fejlettsége szerint)- kizárható, 
hisz az anyagi mindig szűkebb, mint a lelki.    
870 A megnyilvánulás/teremtettség hol ‟iskola‟ hol ‟játszótér‟ megjelöléssel kerül említésre, ami nem egyik 
lefokozása, vagy a másik felnagyítása, de mindkettő igaz. Iskolakénti formában tanulhatunk, játszótéri 
formában élhetjük tárgyi/anyagi/testi késztetéseinket, kedvteléseinket, melyekből úgyszintén lehet tanulni, 
annak akit az vezérel. Akit az élvezetek, az uralkodás és más egyénieskedő törekvések mozgatnak és nem a 
szolgálat (hajlama) azok inkább játszanak, míg akik szemlélődnek, okulnak, okulni igyekszenek, azok 
tanul(hat)nak. 
871 Amíg egy lél adott anyagi létformájában meg nem éli annak teljes életciklusát, a születés-fejlődés-
tanulás-szaporodás-öregedés-(természetes)halál, addig nem tud tovább/feljebb lépni. Lásd a húsevés 
okozta erőszakos állati életkioltásokat a még le nem élt, teljes életciklus előtt. Sok-sok csirke, malac, boci, 
birka, hal, stb. élet jön egymás után, míg a szerencsés jószág el nem keveredik és alkalma nem lesz 
végelgyengülésben kimúlni. Kérdéses lehet a betegségekben való testelhagyás. Ez jellemzően -nagyjából- 
természetesnek tekinthető. Jöhet egy magasabb létforma egészen az emberiig, ahol azután -függetlenül 
akár végelgyengüléses elhalástól is- az emberi lét kivételezettsége, amikor is nem az ösztönéletet kell 
le/megélni, de valódi tudatra kell ébredni és az alapján mentesülni minden (de minden) anyagi/testi 
tévképzettől, tévtudattól, kötődéstől, kötöttségtől, stb.-től ami nem lelki! Senkinek nem sikerül egy-, de 
akár több tíz, vagy száz életen keresztül sem, mert annyira elkezdünk ‟emberkedni‟ hogy a lényegi 
lényünkkel egyáltalán nem foglalkozunk, hisz legtöbbször tudomást sem szerzünk-, vagy veszünk róla. 
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… Ha eljut a lél az emberi testig akkor a kérdés, hogy állat-emberként, vagy ember-emberként éli 
meg azt. Ösztönei vezérlik, mint az állatokat (akiknek főcsoportjába tartozik - nincs külön „kaszt” 
számára az itteni élővilágban!) ami ki- és fölé emeli az ‟állatinak‟ az a tudatosság. Az emberi 
létforma szintúgy „csak” lehetőség, hisz látjuk, hogy emberek milliárdjai éltek s élnek embertelen 
életet, gyakorta még nem is környezeti kényszerüségből, hanem szabadon választott ösztön-
késztetéseik nyomására. Félnek, vágyakat hajszolnak, vagy -dédelgetnek és indulatosak, sértettek 
és sértődöttek, elégedetlenek. Lényeg-alkotójukról nem tudnak, így tudatosak sem tudnak lenni a 
lél felől. Anyagi/testi azonosulásuk következtében a test „kényszer-zubbonyában” próbálnak 
ember-emberek lenni, mi több akár isten-emberek, miközben téves azonosságtudatuk 
következményeként kényszerpályák tömegén át vergődnek életről életre872. 
(196.) 
… A MINDEN-tudat azt tanácsolja, hogy lelki törekvő tekintse követendő eszménynek az 
érintetlenséget és próbáljon meg azon az úton haladni, amiben az értelem és a valódi tudás a 
meghatározó. Ne feledkezzen bele sosem a hagyományosan megszokott-, természetessé vált 
módokba. Legyen mindig éber. Lássa be hátrányos helyzetünket, a sokság nyomását, a tévtanok 
megcsontosodását és az érintetlenség tanulásában kezdje a kedvezőtlenségek kizárásával873. A 
csapongó elme ébresztette gondolatok szinte fékezhetetlenek… 

                                                             
872 A MINDEN-tudat nem kíván -és sosem kívánt- sem kritikus, sem igazságtevő, sem ember-, vagy 
világmegváltó lenni, hisz ezek sem feladatai, miként senkinek és semminek nem az. Amiket közöl 
tényközlések, aminek túlnyomó többségét az ismert emberi történet igazolt. Mondandójának forrása a 
Legfelsőbb Avatár Balarám személyében kinyilatkozott Bizalmas Tanításban összegzett tudáskincs és azok 
értelmezése, kifejtése, kezelhetővé tétele. Nyilván aki megkérdőjelezi úgy a MINDEN valóságos- és 
történelmi Avatárjának létét, tanítását és annak eszmeiségét, annak semmi dolga e ‟tanokkal‟ az keresse 
meg azt az utat amit elfogad, amivel képes és tud azonosulni és haladjon azon amíg az tart. Jusson oda 
ahova követett tanítása vezérli, ahova eljutni kecsegteti. A MINDEN-tudat együttérző, miként Isten. 
Együttérző és megengedő. Nem ítélkező, de nem is megváltó. A megváltás, a következmények viselése 
mindig az egyén döntési- és felelősségi körébe tartozik. Aki nem érti a vissz(a)hatás (karma) törvényét, 
annak még tanulnia kell. Aki indulatból Istent s mindent és mindenkit káromol önnön mulasztásai okán 
elszenvedett következményeiért, az még nagyon reménytelen helyzetben van és nincs reménytelen 
helyzetben (azisnemis) Ki tudja kit miként lehet felrázni, ráébreszteni valós értékek megkeresésére, 
tanulmányozására, követésére.  Van akinek elég egy dallam, másnak egy ‟jó‟ szó, kinek figyelmeztetés és 
olyan sem ritka hogy valaki a vonat kerekei alatt kezd „megvilágosodni”. (Aki a huszadik emeletről ugrik ki 
és minden szinten csak azt mondja, hogy „Eddig még jó!” – az számítson rá, hogy ugyan csak kellemetlen 
lesz a mélybeérés.) Mindenki más. Máshol tart és más jelleme, mások kötöttségei, kötelezettségei, életrendi 
és emberi osztálybéli meghatározottsága, testének, elméjének anyagi/testi befedettsége és így tovább. 
Sokan vesznek fel idegen „gúnyákat” nem nekik való utakat, módokat. Van akinek szűk kényszerzubbony, 
máson lötyög és kacagva vétkezik sorozatban. Semmi nem múlik el nyomtalanul, még ha láthatatlan tollal 
vannak is azok felírva ki-ki sorsa „Nagy Könyvébe”. (egyetemes emlékezet) 
873 Ahogy tudomást szerzünk valós értékekről, derengeni kezd mi ‟jó‟ mi ‟szeszély‟ s mi ‟nemjó‟ el lehet 
kezdeni -akár megpróbálni, mit veszíthetünk, ha- nemjókat és szeszélyeket mellőzünk. Ez még messze 
nem komoly szabályozott életvitel, de már felajánlkozás a pozitív elrendezéseknek; „-Lám itt vagyok, 
tegyünk próbát!” - ami fontos, ne legyen izzadságszagú, nem kell erőltetni és ne legyenek elvárások, csak 
higgyünk abban, hogy az igaz értékek képesek működni. Akkor kezd ébredezni a kereső, amikor 
mérséklődnek a megkötöttségek. Nem köt gúzsba a „Csak még ezt a kicsit.” - Nem, köszönöm most 
tartózkodom. Kifelé jobb az óvatosság, nem árt kicsit titkolózni (azt legtöbben úgy is szeretik, egy kis 
szolid különcködés, egy kis más-ság, csak ne keveredjen bele felsőbbrendüségérzés!), rejtőzködve kerülni a 
korábbi nem kedvező szokásokat, kedvteléseket. Hisz a régi társaság gyanakodni kezd. „-Mi van, beteg 
vagy?” - és így tovább. Lehet egy tisztító-kúra leple mögé húzódni, ami valójába az is, az ‟egészség-
tudatosság‟ meg amúgy is divatos. Okosan kell használni a létező, elfogadott kibúvókat. (betegséget azért 
nem szabad híresztelni, mert az elme már olyan, hogy szaván fogja az embert.) 
A kizárást lehet egyfajta erőszaktételnek is mondani, -képzelt- természetünk nemvállalásának, de akinek 
lelki érdeklődése van annak meg kell érteni; Nem mehet minden ugyanúgy kívül, ha belül változást 
szeretnénk.  
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… Bármíly‟ meleg is a szív, a fej mindig maradjon hideg874... 
… A kedvezőtlenségek kizárása nagy lépés a lelki fejlődésben875… 
… sajátos mentális állapotok eléréséhez különböző iskolák a légzés irányítását is alkalmazzák876. 
Ezáltal a gyakorló nyugodt(abb), koncentrált(abb) lesz(lehet) melynek során az agy intuitív 
(‟érzelmi‟) jobb agyféltekéje esélyt kap arra, hogy a bal, racionális (‟értelmi‟) félteke által elemzett 
helyzetet más szempontból is értékelje. (közelítés az Isteni-ember állapothoz, amennyiben értelem 
és érzelem együtt áll) A bal- és jobb agyfélteke együttműködése nyomán a világról, a 
problémákról, teljesebb, objektívebb kép alakul ki. Ilyen állapotban az élet kérdéseire a 
megoldások hirtelen felvillanásokként megjelenek (megérzések/ráérzések). Az egyenletes, 
koncentrált légzés egyfajta meditáció, mely összekapcsolja az agy két féltekéjét. Pozitív 
(szeretetteljes – valódi ‟szeretet‟ fűtötte) meditatív állapotban azokra a kérdésekre is megoldási 
esély lehet, melyekre racionális logikával hosszú ideig nem sikerül(t) választ találni… 
… mai ‟tudományos‟ megfigyelések megerősítik az évezredes Keleti tapasztalatokat877… 

                                                                                                                                                                                              
Eljön majd az az idő, amikor nem számít a külsődlegesség, de addig még sok tennivaló van és ezt más nem 
teheti meg helyettünk. 
874 A józanság, a megfontolt körültekintés nem halvérűség. Hányszor lehet(ett) megtapasztalni, hogy ha 
még oly nagy energiákat is képes mozgósítani az indulat, a komoly eredmények mégis a kitartás 
gyümölcsei. 
875 Olyan -sánta- hasonlattal lehetne élni könnyűdés terén, mint mikor a sportoló plusz súlyokkal végzi 
edzését, majd mikor leteszi azokat, megsokszorozódik fittsége, vagy vegyük napjaink középkorú 
férfiemberét. Majd mindenkin akad némi súlyfölösleg („Tartalék a szűkebb időkre” - csak előbb halunk 
meg, mint eljönne a fölösleg mozgósítását kívánó szűkség) ha csak pár kiló ugrik is le, már érezhető -
nemegyszer tudat alatt, nem valós alapon, de már elég- a mozgékonyság könnyülése. 
876 A MINDEN-tudat ahogy nem ajánl anyagi/testi rituálékat, épp úgy el sem tílt testet és szellemet jobbító 
gyakorlatoktól. Ami fontos, a cél(zat).   
877 Az a Keleti bölcsesség, amit a szó minden jó értelmében felemlegetünk, nem a Nyugati szemlélet. 
Kérdezik, mi a különbség (pl.) jász és magyar között? (pedig mindkettő Keleti gyökerű)  
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 tanított. 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. A jász ‟gondolkodó-
uralkodó‟. A magyar inkább ‟uralkodó-élvezkedő‟. (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 indulat feszít az már a keveredés szeszély 
bőszítette robbanékonysága, lobbanékonysága, ami sokáig féken tartható, ám néha mégis kitör, 
meggondolatlanságból. Ne csodáljuk, aki ‟szenvedélyt‟ eszik, iszik, azon ‟jó‟ nem jöhet elő. 
 

                     ‟gondolkodó‟ ↓          ‟uralkodó‟ ↓         ‟élvezkedő‟ ↓ 
      életrend:  lemondott  ↔ megállapodott   ↔ (rossz)tanuló 
 sajátosság:  visszavonuló ↔ beérkezett  ↔ kereső 
 tevékenység:  elmélkedés ↔ tervezés   ↔ rombolás 
 lelki szint: jó  ↔ szeszély/jó  ↔ nemjó 
 anyagi jelleg:  Föld (szilárd) ↔ Folyékony (képlékeny) ↔ Tűz (heves) 
 eszmény:  tudás  ↔ hatalom, hírnév  ↔ élvezet, kéj 
 szellemi jellemző: Én-tudat  ↔ rendszerezés  ↔ érzékelés 
 érdeklődés: Ki vagyok én? ↔ Mi az érdekem?  ↔ Mi történik? 
 gondolkodás: átfogó  ↔ elrendező  ↔ tapasztaló 
 hit:  Isten minden! ↔ Tisztelem a hagyományt! ↔ Hiszem ha látom! 
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Bővebben lásd: BBB. „Jász mindennapok” – című írásban. 
 

3. A magyar beolvasztó, folyamatosan „ötvöződik” veszítve önnön sajátosságát e keveredésben, míg a jász 
-ugyan- feloldódó, de „ötvözőként” is megőrzi eredeti-, ősi sajátosságát. (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 erő-
növekedést jelent; a skálán felfelé haladva az ERŐ nagysága hihetetlenül nagy mértékben növekszik! … A 200 
alatti szintek mindegyike az egyénre és a társadalomra nézve egyaránt életellenes jellegű, a 200 feletti szintek 
viszont mind az erő építő kifejeződései. A döntő szint a 200-as érték: ez az a fordulópont, amely elválasztja 
egymástól az erő és az ERŐ birodalmát. Az energiamezők érzelmi megfelelőinek leírásakor nem szabad elfelej-
teni, 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 személyi-
ség teljes szintjét erősen lehúzza, hajlamossá tesz a többi negatív érzelem iránt, s így gyakran vált ki hamis büsz-
keséget, 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 való-
színűleg 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 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 ön-
becsülésnek 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 büsz-
keség megosztó, elősegíti a frakciózást, ami igen sokba kerülhet. Mindig is nagyon sokan haltak meg a büszke-
ség 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 maga-
sabb 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. 
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(197.)  
„…A szó veszélyes fegyver és van aki fegyvertelen!878...” 
… A B.T. jelen szakasza az ‟uralás‟ kifejezést használja (fordítások és versbeszedés eredménye-
ként) miközben az uralkodási késztetés elvetése a MINDEN-tudat egyik elemi ajánlása / 
eszménye. Ám létezik ‟azisnemis‟ törvény (egyidejű azonosság és különbözőség), amibe 
belefoglaltaik, hogy a kettőségek világában ugyanakkor szinte minden ‟az‟ is, meg ‟nem‟ is az. 
Uralkodás másokon, viszonyokon, helyzeteken egészen más következményekkel jár, mint 
uralkodni önmagunkon, közte az érzékeken, az értelmen és az örökkön csapongó elmén. Tehát 
miközben az uralkodási vágya miatt ide került sok milliárdnyi lél879 itteni létformáinak uralkodási 
késztetéseitől kéne megszabadulni, aközben ennek egyik eszköze/módja az uralkodás, a 
kedvezőtlenségeken, a lél tisztulását gátló viszonyokon. A szabályozó (életvezetési) elvek 
követésével az érzékek eredményesen befolyásolhatóak880. Aki nem fogyaszt húst, az nem építi be 
testébe-, annak finom fizikai közegébe (érzet + értelem + valódi éntudat) az állati információkat 
és különösen nem az állatok életének kioltásakor keletkező-, majd a testi maradványokban 
rögzülő halálfélelmet. Aki nem folytat kicsapongó-, elferdült nemi életet, az mentesül az oktalan-, 
állati ösztönkésztetésektől881. Aki nem befolyásolja érzetét, értelmét, elmebeli képességeit ajzó, 

                                                             
878 Lehet szólni és lehet hallgatni. Lehet szólni haszontalan szavakkal és lehet hallgatni tudás hiányában (is). 
Mindkettő „fegyvertelen”. Szólni másoknak tetszőt nem nagy kockázat, szólni másoknak nem tetszőt, 
abban van a veszély. (Megboldogult szakadár zsidó rabbit, saját fajtája juttatta feszületre). A bölcs hallgatás 
a tudás birtokában való hely-idő-körülmény szerinti megszólalástól való elállás. Nem mondanivaló-hiány 
van, de értetlenség, vagy értelmetlenség. Minek a‟? 
879 Sok milliárdnyi lél-ről azért lehet/kell beszélni, mert nem csak az emberi létformák burkolnak lél-t, de 
minden önálló létezési- és létforma. (létezés = élettelen, lét = élő) Igaz, hogy a megnyilvánulás látszólag 
„egyenlő” a létformával, de az igazi lényeg független az átmeneti „ruhától”. Az Isteni lél felszínre jutásának 
milyenségét, minőségét a burok lelki evolúciós szintbeli fejlettsége határozza meg, a szabadságfok mértéke. 
(tudatosság, önálló döntési képesség, megkülönböztető képesség, stb.)  
880 Szabad akaratunk képes bizonyítani hamis ön-azonosságtudatunknak, hogy nem az dönt, de Mi, szabad 
lények! A kötelékekbe való gabalyodottság és a késztetéseknek való behódolás Maya intrikája. Mikor lelki 
törekvő elhagy egy-egy -lelki fejlődésben- kedvezőtlenséget, olyankor tisztulási folyamata oltárán áldoz. 
Hamarosan pedig rájön; „Ugyan mi áldozat? Megszabadulás!” Sokmindennel míg társulunk, nem tudjuk 
értelmezni annak valódi kilétünkkel szembeni kedvezőtlenségét.  
881 Nem lehet elégszer megkövetni állat élőlénytársainkat, amikor hozzájuk hasonlítjuk az amúgy 
erkölcstelen-, kicsapongó emberformájúakat. Alig akad állat, amely öncélú élvezeti forrásként használná a 
szexualitást. Oly „primitívek” hogy elfogadják a Legfelsőbb elrendezését, miszerint fajfenntartási okból-, 
céllal kapnak lehetőséget (Szigorúan a párzási időszakokra korlátozottan!) Mi „magasanfejlettek” meg, ha 
kell, ha nem üzekedünk (Egész évben párzási időszak van hírdetve!) Sőt a félreérte(lmeze)tt szeretettel 
örökösen kevert szerelem -majd hogy nem- tetőfokaként írják le a testi vágy kiélését (a mély érzelem 
mellett persze alapos figyelemmel a fogamzásgátlásra – vagy arra sem!)  
Hasonlatos ez a viselkedés a húsevéshez. Az ember képes húst fogyasztani, miként szexelni is. Sőt állatot 
elejteni, vagy még erkölcstelenebb módon zárt rendszerben előre megfontolt -alantas- szándékkal 
tenyészteni, hogy azt majd valaki(k) akik állatias késztetéseik folytán (mint a ragadozók*) legyilkolják 
azokat, hogy a „vétlen” ínyencek asztalára kerülhessen mindenféle fondorlatos tovább -erkölcsi 
sűllyedésben- hatásfoknövelő fűszerezéssel (vörös- és fokhagyma, gomba, stb.) szervezetébe 
szuszakolhassanak, leöblítve kellő mennyiségű tudatmódosítóval – „márcsak a jó emésztés végett”. 
Emberi-emberséghez mindegyik szükségtelen. Isteni-emberhez pedig nem csak méltatlan, de azt kizáró 
körülmény a szex, hús (hal is!), alkohol, dohány, drog és így tovább. 
* Minden vegyestáplálkozású ember kikéri magának, hogy ö nem ragadozó, ő mindenevő -mint pl. a 
disznó- Mit szól ehhez pl. az iszlám? Muszlim -a Korán után- azt vallja, hogy a disznó -mert mindent 
megeszik- ergo nem tiszta a húsa. Szerencsére a kanibalizmusból már nagyjából kinőtt az emberiség, de az 
egykori messzelátó bölcsek előrevetítették annak is újraéledését a szellemi és erkölcsi hanyatlásban, miként 
a nyerészkedést, a prostitúciót, magát az ölést és így tovább. A Korán az alkoholtól is (és bármilyen bódító 
hatású szerektől) eltanácsol (eltílt) pontosan tudatmódosító hatásuk miatt. Mert az ital öli az agysejteket, 
nem tiszta a fejünk. Egyes muszlimok még alkohol tartalmú parfümöt sem használnak. 
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serkentő, tudatmódosító anyagokkal, -élvezeti cikkekkel, -szerekkel, annak szelleme tiszta marad. 
Megőrzi fogékonyságát a ‟jó‟-ra, mérsékli a ‟szeszély‟ s fokozatosan elveszti a ‟nemjó‟ vissza-
hatásokat. Aki nem tör semminemű nyereségre, nem spekulál haszonra, -előnyre, az képes lesz az 
önzetlenségre, viszonosságot nem váró szolgálatra. (Mert bíz‟ haszon nem terem fán, de más 
vérén s verejtékén882) Aki mindezek által uralója az érzékeknek, az nem csak elméjét tisztítja, nem 
csak értelmét fejleszti, de sikeresen kerülheti el az embertelen-, emberi-emberhez méltatlan 
vágyakat, az örök aggodalmat, félelmet883. Amint mérséklődnek a lelki fejlődésben e hátráltató 
tényezők, úgy nő az egyén esélye lényegi lénye felszabadítására. Mert a megváltó-, felszabadító 
minden ember számára csak önmaga lehet… 
… „Mindenki a maga sorsa kovácsa!” - Amíg az előbb soroltak közt él az egyén (húsevés, 
paráznaság, mindennemű élvezetek, nyerészkedés) addig az ilyen „törekvő” beáll az önámítók 
végtelen sorába… 
… Lehet tökélyre fejleszteni az érzékek működését, kimagasló szintüre az értelmet, kordában 
tartható az elme, befolyásolható a vágy, még a félelem is elcsendesíthető, de mindez jelen 
igyekezetünk eredménye s nem tudjuk mik a hozott törleszteni valók - a Legfelsőbb kifürkész-
hetetlenségéről már nem is beszélve. Az élet-sorozatok során sok-sok réteget magára öltött lél 
ahogy tovább burkolózhat, egyre sározódhat, úgy szabadulhat is egy-egy sötét rétegtől. Van 
tennivalónk és nem is kevés… 
… A ‟szó‟ mint a jó kés (mi enni, vadba nemeset oltani, hályogot levenni -a tisztánlátáshoz-) 
gyilkolni is éppúgy képes. „…A szó veszélyes fegyver…” Uralni jól is lehet, ha az nem a másra, 
vagy a más-ságra irányul. Fölül kell emelkedni minden olyan hátráltató körülményen mi gát a 
felszabadulásban. 
(198.) 
Megtalálni a békét, talán az egyik legnagyobb földi kincs. A megbékélt állapot egyfajta örök „jóga” 
állandó összekapcsolódás a Legfelsőbbel - a lelki törekvő részéről. Ám a ‟béke‟ nem keres senkit, 
azt úgy kell meglelni, hogy kitartóan tesz érte a gyakornok. Nem hever az út szélén, ahol csak 
egyszerűen meg lehet találni, a ‟béke‟ nem talmi elveszett dolog és nem átmeneti múló szeszély. 
Hasonlóan a ‟megváltáshoz‟ a ‟béke‟ is egyéni érdem, saját „munka” eredménye. A ‟béke‟ nem 
olyan, mint ha az volna, nem együgyű nemtörődömség, sem nem bárgyú bambulás. Ha béke van, 
akkor a lelki törekvő helyén van. Megtalálta azt az utat/módot amivel harmóniában van. 
Tekintve, hogy mindenki más, mindenki máshol tart lelki evolóciós fejlődésében, kinek-kinek más 
tud valódi megnyugvást nyújtani. Akinek a pénz-, a vagyon-, az anyagi javak nyújtanak biztonság-
érzetet, az ott tart, aki csak birtokán belül érez nyugalmat, az ott… Avatár Balarám itt a Belőle 
áradó békére gondol, ami felette áll bármíly Felsőbb Irányító kegyénél. Aki nem a Legfelsőbb felé 

                                                                                                                                                                                              
A jelen kor -ötezer éve- megjövendölt jellegzetességei: 
Az emberek elhagyját a védák, az ősi tudás által javasolt gyakorlatok követését. Általánossá válnak a 
bonyodalmak, -betegségek, -fáradtság, -hibák, mint pl.: düh, bánat, éhség, félelem. Eluralkodik a vallástalanság. 
Állandóak lesznek a viszályok, nézeteltérések és a bűn. A vallási erények közül már csak az igazságosság maradt 
meg. Nincs tisztaság, nincs könyörület, nincs vezeklés. Hanyatlik a világ, romlik az ember, eszményei egyre 
alantasabbak lesznek. Az általános erkölcsi romlás mindent romba dönt. 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. Tizenhat éves 
fiatalemberek megőszülnek. Az öregek továbbra is úgy akarnak élni, mintha fiatalok volnának. A feleségek 
utcanővé válnak, bár férjük még él. 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. 

 
882 Ahol- és aki(k)nek javakból sok van, az máshonnan, más(ok)tól hiányzik! 
883 Ahogy terjed(ne!) a szabályozott-, Isteni elrendezettségkövető magatartás, úgy mentesül(ne!) emberi 
terheitől FöldAnya! A valóság az, hogy nem mentesül, hisz nem terjed az Istenes élet, sőt… 
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törekszik, annak az általa imádott Felsőbbség nyújtotta lehetőség a jutalom. Azonban aki megérti 
Úr Balarám szavait „…én vagyok áldozatok gyűjtője…” az belátja, hogy a semmitől nem 
független Isten az egyedüli, Akihez a bármilyen irányultságú áldozat-, lelki igyekezet érkezik. 
Közvetítőinél, mint ‟bizományosoknál‟ tett áldozatok végső élvezője és/vagy elszenvedője is a 
MINDEN. A MINDEN nem csak a mindenség Ura, de értelem szerűen ismert világunknak is, 
függetlenül attól, hogy Ő hogy viszonyul ahhoz884. Épp így az egyéni összekapcsolódás is az Úr 
kénye/kedve szerint alakul. Ural (mint Legfőbb Uralkodó) vagy Barát, a szó legnemesebb 
(nagybetűs) formájában. Barátságot -miként tiszteletet- nem lehet kivívni, csak kiérdemelni lehet. 
Az a gyermeki akarás, hogy „Legyél a barátom!” vagy az az akarnokság, hogy „Tisztelj engem!” - 
lelki területen (sem) nem működik! Vannak tiszta és nemes dolgok bármíly szennyes világunkban, 
mint a valódi ‟szeretet‟ a ‟béke‟ a ‟barátság‟ és a többi, mind a maga szeplőtelenségében. 
Mindegyik mentes az anyagi szennyeződésektől, emberi számítástól, személyes érdektől. Ritka 
drágakő mind, ami bármíly kemény-, vagy szilárd alázatos önzetlenséggel tovább csiszolható, 
nemesíthető. 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…”). 
Kétszer is nyomatékot ad Úr Balarám az ‟értés‟-nek. Értelem által jutni el a nagy összefüggések 
meg/belátásához. Lehet az Úrhoz szívbéli szeretettel viszonyulni (ha az elvárásnélküli + adó + 
megkülönböztetés nélküli), a józan ész azonban nem mellőzhető… 
… a lelki törekvő is minden helyzetben megőrzi higgadtságát, józanságát, nyugodt békéjét. Nincs 
elragadtatva. Nem rajong, nem kesereg. Nem lelkesül, nem csügged… 
… Mikor egy összecsapás Isten által elrendezett885 -amiben a küzdők „csak” a Legfelsőbb 
szándékának végrehajtói- akkor a méltó harcos886 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-uralkodó‟ 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 

                                                             
884 A MINDEN mindenek foglalata, Mindáthatóként minden- és mindenki „részese” de ahogy 
befolyásoló, épp úgy megengedő is. Az anyagi megnyilvánulás -miként a mi világunk is- úgy függ Istentől, 
ahogy Ő akarja. Hiába van mindenütt, hiába van minden Benne, azért teremtteti (Teremtő aspektusa által) 
a megnyilvánulásokat, hogy lél parányai szabadon garázdálkodhassanak, hisz azt a lelki szférákban, 
leginkább  pedig a MINDEN Legbensőbb Bizalmas Benső Hajlékán csak korlátozottan, vagy egyáltalán 
nem élheti meg – mert a megtisztult lél már nem akarja!  
885 Nehéz volna kiválogatni az emberi történet csatái közül, hogy melyik volt Isten által elrendeltetett és 
melyik a különböző emberi érdekérvényesítési törekvések következménye. Valószínűsíthető, hogy a 
Legfelsőbb akarata szerinti igen ritka. A sok-sok harci esemény, amiről himnuszok, ódák és mítoszok 
zengenek, amiket -általában- a győztesek megénekeltek, vagy „dokumentáltan” leírtak a MINDEN 
tudtával, jóváhagyásával, de nem akarából történt.  
886 „Méltó” harcosnak az olyan ‟uralkodó‟ meghatározottságú személy nevezhető, aki  életrendjében 
megállapodott,  sajátosságában: beérkezett, tevékenységében: (el)tervező, lelki szintjében: szeszély/jó 
jellegű, anyagi jellegét tekintve: folyékony (képlékeny), eszményében: hatalomra, hírnévre törő, szellemi 
jellemzőjében: rendszerező, érdeklődése:  a „Mi az érdekem?”, gondolkodásában: elrendező, hitében: 
Hagyomány tisztelő. Tehát nem virtuskodó, nem harcias, nem indulatos, vagy kötekedő, de megfontolt, 
összerendezett és a küzdelemben egyhegyű. 
Bármeddig tekintünk vissza az írott emberi történetben, ilyen személyekről nincs hír. Indulat, erőszak, 
tobzódás embertelenségben, válogatott kegyetlenkedések, bosszú, vérszomj. Attól hogy valaki több 
harcmezőn megfordult -függetlenül gyilkolászati magasságaitól- méltó harcosnak sosem mondható. A 
történelem forgadósága során pedig sok világi hadfi lett hősből hazaáruló és/vagy forditva nemegyszer 
ugyanazon háborúbéli cselekedete okán. 
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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 MINDEN-tudat az 
azisnemis törvény szellemében viszonyul értelem és érzelem kérdéséhez. Bár majd mindig az 
értelemre apellál, a rációhoz folyamodik, egyenragú helyet biztosít az érzelemnek is. Nem hogy 
bármelyik kizárólagosságát határozná meg, de egyik hiánya, hiányossága esetén az isteni-ember 
állapot beállását elképzelhetetlennek tudja887. Jelen korunkban jó ha emberi-emberrel sodorja 
össze a sors a lelki törekvőt, már az is nagy megkülönböztetett figyelem a Legfelsőbbtől, 
megtiszteltetés, mi béke nélkül nincs888. 

                                                             
887 A MINDEN teremtő aspektusa oly módon konstruálta meg világunk alapelveit, hogy a kettősségre épít. 
A lelki Egy(ség)-et megosztotta; napra, éjre, világosra és sötétre, hímre, nőre, nagyra és kicsire, hosszúra, 
rövidre, értelemre és érzelemre, jóra, nemjóra… Még agyunk is két féltekés (mint a Föld) és nem csak 
emberi nézőpontból. A bal(os) értelemtöbbletű, férfias jellegű félteke mellett ott a jobb(os) érzelem-
többletű nőies és a kettő határozottan elkülönül. Vannak különböző technikák melyek segítenek az 
együttműködésben, hatékony egymásrahatásban, de a MINDEN-tudat ehhez is értelmi alapon közelít. 
Műveli az értelmet, de nem engedi szunnyadni az érzelmet. Olyan jász féle: hideg fej, meleg szív. Józan 
megbízhatóság, mert az érzelem nem azt jelenti rendesen, hogy rabszódikus. Tudjuk, az érzelem 
rabszódikus, de hisz az értelem is az, hol körültekintőbb, hol felszínesebb, hol alkotó, hol csak van, van 
hogy kreatív, máskor meg használhatatlan. Az értelmi alkotás ugyanazon tőről fakad, mint az érzelmi, csak 
egyik inkább az észhez szól, míg a másik a szívhez. Sosem szabad elfelejteni lényegi lényünk, a „szívben 
lakó” lél EGY(ségben van) nem kettős. Az itteni létformák viaskodnak a kettősséggel, mert ez a világ ilyen. 
Aki egységre vágyik, igazi EGY-re, az igyekezzen olyan helyre jutni ami nem ilyen. Itt abból kell kifőzni a 
boldogságot ami van, de ésszel, mert az érzelem csalfa. 
888 A kereső ember általában anyagi/testi utakon kezdi. Ha ott talál számára kedveset, akkor rendszerint ott 
is ragad, legtöbbször majd egy életre. Beleszeret és nem képes elengedni. Különösen nem, ha tervezett 
elvárásai részben-, vagy egészen teljesülnek. Akadnak azonban akik valami oknál fogva nem e területen 
keresnek. Lehet ez bölcsesség, annak megsejtése, hogy a végelszámoláskor, testünk elhagyásakor ugyan kit 
érdekel, a kedvelt focicsapat sikere, a megkötött üzletek sokasága, nyereségek garmada, de akár még a jól 
beteljesített anyagi/testi vállalások sikeres véghezvitele is? Lelki értelemben ezek lényegtelenek. Annyiban 
nem, hogy elvették az időt és az elme figyelmét komolyabb-, netán maradandó dolgokról. Hányan tették 
fel életüket pl. egy ideológiára, harcosan, számukra pozitív visszacsatolásokkal haladtak évtizedekig, majd 
bekövetkezett egy rendszer-, vagy kurzusváltás és minden ment a kukába, ha ugyan nem következtek 
retorziók a múltbéli-, ma már ellenséges törekvésekért. Nincs ez másként a szervezetszerű vallásos 
kapcsolódások esetében sem. Ha valaki hosszas elkötelezettség után másik folyamatot talál s választ 
követésre, előző hittestvérei nem csak aggódni fognak érte, de legkevesebb elátkozzák, vagy lesajnálóan 
konstatálják, hogy ennek vége, kárhozat, leesett, pokolra jut. Még az sem ritka hogy azzal zárják le az 
ügyet, hogy rosszabb, mint ha materialista Isten-tagadóvá lett volna, más vallásos folyamathoz csatlakozás 
helyett.  
Egy bizonyos, komoly lelki útra nem szabad dacból, haraggal, zaklatottsággal indulni. A belső béke nyilván 
még hiányzik, ezért keres gyanútlan gyakornok, de akkor is első dolga az „önnyugtatás” volna, adja meg az 
esélyt a ‟jó‟-nak, a jobbnak. Mintegy adja meg magát. „Itt vagyok Uram, tégy velem, amit jónak látsz!” vagy 
„Legyen úgy, ahogy megérdemlem!” - ezek rendkívül üdvös megközelítések. Azonban ne lepődjön meg ha 
az Úr nem szól hozzá, semmilyen küldötte, angyala nem jelenik meg. Ha őszinte, látni fogja, hogy a 
körülmények nem bonyolódnak, de kisimulnak. Ha sok a zavar, újabb és újabb konfliktusok sorakoznak, 
akkor is befelé kell figyelni, hogy valamit nem jól teszek, nem jól tettem. Elfelejteni azonban nem szabad, 
hogy a legtöbb gyógyulás, káros szenvedély elhagyása nehézségekkel, belső nehézségekkel, fájdalmakkal 
kezdődik. Az addig „pokolfajzat” számára nincs ragyogó kikelet. A tisztulás, a megbéklés nem megy sem 
parancsszóra, sem egycsapásra. Hagyjuk meg ezeket az (ál) ideákat, az azonnal megvilágosodást igérő 
közösségeknek. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, a MINDEN-tudat realista. Olyan idealista, aki tisztában 
van a valósággal, az ember-lét sajátosságaival.  
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(199.) 
…  Mi az élet értelme? (természetesen nem az élet mikéntjére utalnak, hanem az emberi életre, az 
ember életére. Szükséges három megközelítés, mert az élet fogalom 1.889 - az emberi élet 2.890 - 
míg az ember, mint egyén élete 3.891) A MINDEN-tudat szilárdan azt az álláspontot képviseli, 

                                                             
889 Az ‟élet‟ mint fogalom, megkülönböztetett állapot az élettelennel szemben. Egy olyan lét, ami már nem 
puszta létezés, nem ‟lét‟-ség, de ‟lény‟-ség, élő lénység. 
890 Az ‟emberi élet‟ az állati életrend felsőfoka. Igazi kiválasztottság, ahonnan olymértékben megnő az 
egyén szabadságfoka, döntési lehetősége, hogy akár megtisztulva üdvözülhet is (bár reálisan csekély 
eséllyel). Alacsonyabb szinteken ezek nem lehetségesek.  
Senki nem tíltja, csak itt -ebben a teremtettségben- nem így van elrendezve.  
Pl. a hindu mitológia szerint volt itt valódi Avatár (az alászállt Isten Maga) hal, teknős, vadkan, ember-
oroszlán testben is, mégsem ezek lettek az általánosak. (mindezeket olyan szimbólikus 
megfogalmazásokként is értelmezik tudományos nézetek, hogy a -Darwini- vízi-, majd kétéltű-, azután 
szárazföldi- és előemberi evolúciós szinteket jelképezik) 
891 Az ‟ember egyéni élete‟ az emberi létformában az emberség megélési módja, lehetősége. 
 
A két előző hivatkozást is ide véve, mindhárom kérdéskörnek van értelmes magyarázata.  
1. az élet-jelenség értelme az életelenből való kiemelkedés elrendezett esélye, útja, módja, hisz az 
élettelenből nincs hova fejlődni bármilyen bonyolult elemkapcsolatok alakulnak is ki. Legfeljebb egy 
egyszerű elemkapcsolatból lesz egy bonyolult elemkapcsolat, de mindkettő éppúgy élettelen. Nem úgy 
nyilvánul meg az életjelenség, hogy a sok élettelen addig variálódik, míg egyszercsak elkezd életjelenséget 
mutatni.  
Hasonlatos ez mondjuk egy égitest kialakulásához. Az űrben a vizsgált helyen pillanatnyilag nem 
mutatható ki semmi. Azután valami megmagyarázhatatlan folytán kitüntetett lokális ponttá minősül egy 
hely. Még mindig nincs ott semmi anyagi megnyilvánulás, de vonzóvá válik -tehát valami már mégiscsak 
van ott, konkrétan egy lél, egy leendő valaminek a lényegalkotója!- és a közelebbi kozmikus porrészecskék 
elkezdenek a vonzás felé áramolni, érdekes módon térbeli spirál mentén. Ahogy sűrűsödik ez a közép felé 
törekvés, úgy emelkedik -immár- anyagi értelemben -is- vonzó képessége és addig húzza magára a közép a 
környező közeget, míg ki nem alakul annak a Legfelsőbb által előre kigondolt mérete/formája. Itt azután a 
tervnek megfelelően a sok-sok élettelen alkotórész komplikálódik, fúzionál, majd hasad, egyesül, vegyül, 
keveredik, de már egy létezéri forma fennáll. Vannak anyagilag meghatározható jellemzői, sajátosságai és 
lényege is van, hisz az már az anyagi megnyivánulás előtt ott volt. 
Az élő létformák első állomása szintén egy-egy lél, Aki bevonzza azt az anyaghalmazt amiből anyagi 
létformája kifejlődik. Itt már valóságos fejlődés van (születés-növekedés-szaporodás/osztódás-öregedés-
halál), hisz alkotó részei szintúgy élők mint az egész, de a nagyobb egész kisebb részei. Központi 
égitestünkből, Nap Isten kisugárzásából folyamatosan árad ki/alá lél-ek végtelenje, akik sorsuk folytán 
‟egész-rész‟ lényegi lényeiként, vagy ‟rész-egész‟ alkotóelemeiként válnak élővé, mint a központi lényeg élő 
ruházata.      
2. Az emberi élet értelme a tanulás/tapasztalás és az által a tisztulás/felszabadulás (anyagi 
meghatározottságúból tiszta lelkivé visszaváltozni), a vissza Istenhez eszmény beteljesítése. Ez azért nem 
tud kollektív jelenséggé válni, mert egy közösség minden tagja más, mindenki eltérő szennyezettségi 
és/vagy tisztultsági fokon van. Nincsenek olyan varázslatok, hogy mindenki egy csapásra megtisztul, 
üdvözül és az egész csoportért ufók jönnek űrhajóval -vagy jön a megváltó- és viszi(k) Istenhez. Minden 
lél csak saját útján, saját igyekezetén keresztül képes a megtisztulásra az (el)utazásra. Kollektív öngyilkos 
szektákról tudunk, de ott minden tag lényegi lényének sorsa más és más lett. Tekintve hogy erőszakos 
halállal haltak, legalább emberi újabb létük következik, ha csak korábbi embertelenségeik miatt nem lejjebb 
kell folytatni a fejlődést. 
3. Az egyén életének értelme elsődlegesen közössége szolgálata, mely közösség rendszerint nem választott. 
Mondjuk egy zsidó választhatja a muzulmán élethelyzetet, haladhat az Iszlám útján, de az nem az ő útja. 
Egy sváb, egy ruszin, egy székely élhet Magyarországon, lehet magyar állampolgár, követheti a magyar 
szokásformákat, mégsem jó magyarként fogja elhagyni testét, hanem egy elcsavargott svábként, ruszinként, 
vagy székelyként. Másodsorban a lél-nek nincs neme, faja, hovatartozása -Istenen kívül!- de emberi 
megnyilvánulása valahova tartozik. Oda ahova korábbi kötelékei, hozott kötöttségei meghatározták. A 
sokat emlegetett keresésbe ez is beletartozik. Egyénnek nem csak hitét, vallását kell megkeresni, de 
nemzetségi hovatartozását is. Katyvasz/szecska* népek tagjaként nem egyszerű a helyzet. Mesterséges 
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hogy mindenek lényege egy-egy lél. A lél lelki, nem anyagi. Uralkodási vágya miatt kerül az anyagi 
világba, ahol különböző létezések (élettelenek) és létformák-, mint lények (élők) lényeg-
alkotójaként burkolózik adott anyagi testbe. Az egész anyagi megnyílvánulást a MINDEN 
felhatalmazottjaként az Ő Teremtő aspektusa (mint Teremtő Isten) alkotja meg, itt ilyenre, másutt 
más megnyilvánulásokban másmilyenre. Itt a különböző létformák megszületnek, felnőnek, majd 
elpusztulnak, de lényegük változatlan, anyagi értelemben érintetlen. Bár nem érinti meg őket az 
anyagi változások sokasága, mégis arra vannak kényszerítve (a Legfelsőbb elrendezése folytán) 
hogy újabb és újabb létformát öltsenek magukra, alacsonyabb fejlettségütől (kisebb szabadság-
fokútól) a magasabb fejlettség (magasabb szabadságfokú) felé. Az itteni létformák legmagasabbika 
az emberi, ami egyedül alkalmas arra, hogy lényegalkotója, egyéni lél-je megszabadulhasson az 
ismétlődő születések és halál körforgásától. Ahogy minden létezési formának (elemitől, az 
emberiig) megvan a természet adta (Isteni elrendezés szerinti) mozgástere és cselekvési 
lehetősége, úgy megvannak azok a „kötelező” teendői, melyek elmulasztása esetén halálukkor 
hiánnyal távoznak. Következő életükben azt pótolni kell, hogy teljesüljön a REND892. Nincsenek 
kivételek. Mindennek és mindenkinek a létformájára megszabottakat el kell végezni, máskülönben 
a nagy elrendezés nem lesz egyensúlyban…  
... Rend ≠ káosz893? Igaz, de itt és most (ezen teremtettség, jelen időszakában – Kali juga) az 
azisnemis törvény szerint, az ember földi világában a káosz a rend. Sokan vagyunk, túlontúl sokan 

                                                                                                                                                                                              
kooperációk nem helyettesítik a tényleges hovatartozást. Anyagi boldogulás kedvéért szövetkezett 
mindenhonnan jöttek nem képesek nemzetséget alkotni, még nemzetet sem, pusztán érdekközösség alapú 
népet, akiknek ki kell találniuk magukat, meg kell konstruálni ‟ki‟-ségüket és mint kitalált valakik végzik 
anyagi/testi megkötöttségeik diktálta sodródásukat életről életre. Ilyenek konkrétan pl. az USA polgárai, 
akik jó amerikaiként igazából, írek, németek, angolok, spanyolok, portugálok, kínaiak, olaszok és így 
tovább. Mind amerikai és egyik sem az. Az USA az egyik legjobb példája a azisnemis törvényszerüségnek. 

 

* pillanatra maradva a „katyvasz/szecska” megközelítésnél. BBB. Borzák-hadrul és Jász-ságrul -részlet- 
 

„...Szecska magyar része lett jász, történetit követend gyász, ősi hitük elfeledve, nyelvük senki nem kereste. 
Patakozhat könnyek árja, romlás forog de nem hátra, egyek lettünk többi vérrel, tóttal kunnal és némettel, 
egyek magyar seregekkel, hajdú s palóc emberekkel, svábbal, ráccal és cigánnyal, tatár török szépfiával. 
Van itt zsidó, horvát, szlovák, székely, szerb, moldva és kozák, ruszin görög talján román, súgd meg 
Atyám; - Ki a jó jász?” 
 

szecska = különböző értékes zöldnövények aprítéka, azok keveréke. Erjedés után siló. A szecskát, 
természetes tartósítást biztosító savanyítási eljárás céljából szűk, levegőtől elzárt helyre összetömörítik, 
minek következtében -normálisan, általában- fogyaszthatatlan ízűvé erjedő egyveleget kapunk. 
Legáltalánosabban szarvasmarhák -köztük fejőstehenek- téli takarmányozásához állítják elő és használják 
fel. Sajátos savanyú íze a tehenektől fejt tejen is erősen átérzik, sőt a belőlük előállított tovább-feldolgozott 
tej-termékeknél is erőteljes módosítások révén fedhető csak el.  
 

Megjegyzés: a ridegtartásra alkalmas génállományú szarvasmarhák, nem igényelnek szecskát, azt csak 
természetellenesen lekorlátozott életterekben (karámok, villanypásztorok között) hajlandóak 
elfogyasztani.” 

 

892 Az un. „REND” Isten alkotása, nem emberi fogalom, -képzet, főképp nem emberi tákolmány. Hogy 
ebben a rendben egyénenként kinek hol az igazi helye, ma már megfejthetetlen. Ha viszatekintünk az 
ismert emberi történetre, láthatjuk, hogy sok-sok nép -melyek mindegyike nemzetségekből, azaz vérségi 
közösségekből, nagycsaládokból, törzsekből kovácsolódtak „egybe”- nyomtalanul eltűnt.  
Ahogy lassan száz éve föléledtek „újpogány” (legegyszerűbben fogalmazva; kereszténység előttire 
visszavezetett vallási megközelítések) tanítások, közösségek, úgy vannak nemzetségileg is elképzelt régi 
együvétartozást hirdetők (pl. a magyarországi hunok)  
Ezekből arra (is) lehet következtetni, hogy az ember olyas valami/ki akinek bárhol éljen is, valahova-
tartozási igénye van. Sajnos ez legritkábban Istenhez való tartozási hiányérzet, de hát ez már a jele kor 
sajátja. A szellemi és erkölcsi hanyatlás kora. 
893 A ‟káosz‟ legegyszerűbben fogalmazva; a rend hiánya. Ám a ‟rend‟ kifejezés meglehetősen relatív, 
különösen itt az emberi-anyagi világban! Az Isteni rendet pedig nem nagyon értjük, nem látjuk át, vagy -be. 
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-az egyébiránt nem csekély emberi intelligenciára- és általánosak lettek a helytelen tettek, 
ugyanakkor a helyestől való tartózkodás gyakorlatat. A szabadság nem egyenlő a rendkövetés 
elvetésével894... 
... A lényegi lénytől indultunk, Aki az örök + teljestudású + boldog lél, de nem anyagi! 
Burka/köntöse viszont anyagi test, ami az itteni viszonyokhoz idomult. Ösztönlényként, állati-
emberként sodródik a káoszban, betöltve az Isten által rendelt szellemi- és erkölcsi degradáció 
végrehajtói szerepét. A lél-nek szabadulni kéne, a testnek itt keresni boldogulását. A test és a lél 
egybentartásához szükséges erkölcsös földi teendő a méltó kötelességteljesítés, ami nélkül a testi 
ember minél jobban igyekszik földi boldogulásában, annál vaskosabb burkot képez a lelki lél köré. 
Emberi-ember dolga a ‟jó‟ tett895, az eredményt meghagyva a Legfelsőbbnek896. 
(200.) 
... hogy teljesen bele ne keveredjünk a sokszínű ‟vágy‟-ba -úgy mint fogalom s úgy mint 
motiváció- mindjárt külön kell választani a ‟vágy‟ és az ‟eredményvágy‟ megjelöléseket. A vágy a 
lél-nek is sajátja, hisz azért van itt; uralkodás(i lehetőség) iránti vágya révén. Hogy volna hát attól 
mentes az ember? De mélyen szántó értekezés helyett tekintsük át a Bizalmas Tanítás vággyal 
kapcsolatos egyes részeit. B.T.70. „…ragaszkodás vággyá duzzad…” - a földi vágy elsődleges 
kiváltója a ragaszkodás. A kötődés/(meg)kötöttség. Míg a vágy elsődlegesen mint belső motiváló, 
orientáló mozgat valami felé, valami/valaki irányába, addig fel is támad, gerjed is és fokozódik (ha 
táplálják!) újabb és újabb változatokra vált és/vagy bővül. B.T.77. „…élvezetek hajszolói békét 
sosem érnek el - míg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében…” - azaz a bölcs is ki van 
téve a vágyaknak, de ő szenvtelen, nem befolyásolják azok - érintetlen. Sem rokon-, sem ellen- 
szenvet nem érez, mert legyőzte azt. B.T.118. „…önös vágy az ami mozgat abból gerjed indu-
lat…” - ragaszkodásból lesz vágy, abból pedig indulatos viszony/viselkedés, aféle ‟józanész‟-
elhagyás. B.T.121. „…lélt borító anyagtestben vágy mi mindent megcsaló…” - attól hogy az itt 
tartózkodó lél sem mentes a vágytól, aminek mindennapos hatásait tapasztaljuk, azok a test 
generálta viszonyulások. Ahogy él-, amilyen életvezetést követ a ‟test‟ (természetesen mint az 
egész-rész ember – önmagában ‟egész‟ de környezete ‟része‟) olyan hatásokat vonz be s azokra 

                                                             
894 Az azisnemis törvény szellemében talán jobban megérthető, hogy a jelen káosz az Isteni rend része. Ha 
nem így volna, akkor a Legfelsőbb bizonyosan beavatkozna, de nem teszi! Talán kíváncsi rá, hogy mire 
megyünk? Még a -sokféle- vallásos ember is értetlenül áll ‟embertelen‟ történések előtt, miközben a 
kifejezés is hamis, hisz emberek (emberformájúak) követik el azokat. Emberformájúak tervelték ki s 
hajtották végre a leg embertelenebbnek vélt haláltáborokat, népírtásokat, munkatáborokat, kitelepítéseket 
és így tovább. A MINDEN-tudat tudja, hogy akik főbenjáró embertelenségeket hajtanak végre, azok hiába 
ússzák meg az emberi törvénykezéseket, semminemű hatás (tett, vagy gondolat) nem marad ellenhatás 
(következmény) nélkül. Van hogy nem ebben az életben, de jön még sok, amikor szenvedők értetlenül 
állnak az Isteni elrendezések előtt, hogy - „Miért kell nekem így élnem?” Hiába kutat(na) elméjében okok 
után, aminek okozatait viselnie kell, nem találja. Mert nem látunk előző életeinkbe, az ott elkövetettekre és 
persze azt sem értjük ami erkölcstelenségeket jelen életünkben elkövettünk másokkal szemben. 
Az Abszolút szabadság szellemében szabad követni a káosz rendjét, de nem tilos kitérni előle. Ezért is van 
az, hogy csoport-, közösség szinte nem lehet kollektív üdvre jutni. A közösségi törekvések akkor képesek 
működni, ha -nagyjából- követik az uralkodó trendet. Az általános normákból nagyon kilógók örökös 
konfliktusokba keverednek és alig marad energiájuk védekezésen kívül, valódi lelki gyarapodásra. Az egyén 
-miként pl. a ma s már régóta élő jászok rejtőzködő „ökörszem” - életvitele lehetővé teszi az egyéni 
töretlenséget, a hanyatlás ellenébe ható lelki/szellemi fejlődést, emelkedét. 
895 Van lelki ‟jó‟ tett és anyagi jó tett. A lelki ‟jó‟ a lél „vetkőztetésében” tisztulásában segít, míg az anyagi jó 
-s persze szeszély és nemjó is- az öltöztetésben. Pl. húsevő azt mondja, de jó ez a húsétel. Érzékének, 
berögződéseinek, társadalmi-, kulturális szokásainak kedves, ezért jónak véli, miközben kedvezőtlen a lelki 
fejlődésben, tisztulásban. De számolhatatlan példát lehetne felhozni olyan anyagi/testi jó(k)ra, ami 
igazából lelki értelemben nem az. 
896 Esett már arról szó, hogy mivel minden a MINDEN-ben van, így Ő, Isten, a Legfelsőbb semmitől nem 
mentesül (mindenek elszenvedője is). Más kérdés, hogy mint Abszolút Érintetlen, semmi nem érinti meg, 
aközben hogy minden érinti. Az Abszolút Azisnemis! 
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aszerint reagál. B.T. 124. „…ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott el-
médben majd harag s vágy nem kéjeleg …” - tehát a vágy van, de lehet vele úgy együtt élni, hogy 
ne a lelki törekvő ellensége legyen. B.T.136. „…földi sikert isten kegyet az ér aki igyekszik - ki ezt 
teszi sosem tisztul vágya egyre növekszik…” - ‟igyekezet‟ és ‟törekvés‟ egyfajta szinonímaként 
merülnek fel, de mindkettőben a motiváció, az irány, az egyén irányultsága az ami perdöntő. 
B.T.146. „…bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is 
visszhatásuk ilyen embert bíz elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örök-
kön serénykedik mégsem tesz már semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat 
menten él - semmitől sem szennyeződik bűntelen de nem henyél…” No comment. B.T.174. 
„…ki a tudás útját járja ki cselekszik vágy nélkül… bölcs az meg már nem szédül…” - első a 
valódi tudás, annak megismerése és követése. B.T.195. „…nincs itt mit tanulni annak ki lényegről 
tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon és a haragon…” - lám túl lehet jutni a vágyon, ha Úr 
Balarám így nyilatkozik! B.T.197. „…uralója érzékeknek értelemnek elmének - vágy s félelmet 
félretevő szabadulást elérhet…” - nem csak túljutni lehet a vágyon, de félre is lehet tenni, sőt a 
‟nemjó‟ és ‟szeszély‟-es vágyak félretehetőek, míg a ‟jó‟ vágyak előtérbe helyezhetőek a tudatos és 
valódi tudáson alapuló szemlélet által. B.T.208. „…önfeladó hittel élő érintetlen magányban - 
birtoktudatát elhagyja s fegyelmezi a vágyat…” - aki téves éntudata helyére valódi kilétét-, lelki 
lényegét állítja az képes a vágy fegyelmezésére. B.T.273. „…de ki egységre jut belül jámboran él 
rosszat jót - abban felsugárzik lényeg csak azt vágyja szolgáljon…” - a vágy nem csak negatív a 
lelki életben, de pozitív is, lelki ‟jó‟ ! B.T.323. „…akik Védák követői s bájitaltól révülnek - jutnak 
mennyi létezésbe felsőbb térben örülnek 324. de hogy érdemik fölélték újra lentre zuhannak - 
hiába a tankövetés vágyra vágyók maradnak…” - úgy a klasszikus Védák (szó szerinti) követői, 
mint a révülésre törekvők ha áldozataik révén mennyi körülmények közé kerülnek is, az ide 
vonzó vágytól nem szabadulnak. B.T.478. „…szeszély győzte újra itt lesz vágytüzelő 
emberként…” - aki a szeszély kötelékében hagyja el testét, az -jó esetben- újra emberként 
folytatja, földi vágyai szerint (ha csak alantas szenvedélye nem sűlyeszti mélyebbre). B.T.495. 
„…mikor nincs már kéj s vágy gőg félsz nincs kötődés semmihez - rossz társulás szintúgy múlté 
itt a végcél Énbennem..” - lám azért a rossz vágyon kívül akad még mitől mentesülni lelki 
törekvőnek. Akad persze a Bizalmas Tanításban is „jövendölés” (s nem akárki szájából!) az 
elérhető következő állomás(ok)ról is. B.T.517. „…démoni kit nemjó ural nem tudja mi jó s mi 
nem - tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen 518. aljadékok hitetlenek nincs is isten hirdetik - 
csak a kéj s az élveteg lét minek hódol mindenik 519. ők is isten teremtményi romlást végzők 
hadai - lényegi lényt gúzsba kötik nincs ki innen szabadít 520. fogyhatatlan törekszenek 
mámorosan élni meg - gőgöt dühöt hiúságot állatias életet 521. örök félelemben élnek holtukig 
csak vágyhajtók - élvetegek kéjre törők minden fölé azt rakók… 522. minden vágyuk mind kiélni 
szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg… 524. … hatalmas 
és tökéletes szerencsés úr így hiszi 525. nemes ősök sarja vagyok hozzám nincs ki fogható - majd 
áldozok ha kiéltem mind amire vágyódok 526. megkülönböztetés nélkül káprázatba burkolva - 
vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét pokolra…” 596. „…szeszély minden eredményvágy 
hitben tettben vallásban - eltökéltség gazdagságban szerelemre vágyásban…” 897  
(201.) 
... A Bizalmas Tanítás ugyanazt a tanítást adja át mint a Gíta, de nem tematizálja az össze-
kapcsolódási módokat, folyamatokat. A MINDEN-tudat lelki törekvő számára alapként, első 
cselekvési területnek a kötelességteljesítést tekinti, függetlenül annak az egyén szubjektív 
(megtévedt önazonosságtudata által befolyásolt) meglátásától. Vallja, hogy aki saját dolgát végzi s 
megfelelően, az helyén van, nem kell testi viszonyain meditálnia, a Legfelsőbbön kívül nem kell 
más(ok)ra koncentrálnia. 
(202.) 
... a lelki emelkedésnek is megvannak a -reális- határai az egyén számára, adott életében.  

                                                             
897 Sok-sok kifejteni-, továbbgondolni való lett itt idézve, de eljutunk kellő időben majd‟ mindenekhez. 
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Honnan a korlátok, amitől nincs tovább? Nem tudni, hogy az ebbéli élet, vagy a korábbiak 
koloncai korlátoznak, de mindkettő valós nehezék. Az Abszolút „csúcs” a lél számára nyilván a 
felszabadulás volna és nem is akármilyen fokon, de úgy hogy ne kerüljön már több születés-halál 
körfolyamatba sem itt, sem más megnyilvánulásban. Ember számára, embertestben a „csúcs” az 
anyagi/testi feletti tudatban való lét. Amíg ember-tudatban vagyunk -ami nem tévedés!- addig azt 
kell(ene) folytatni, ami ezt a valós tévedést (azisnemis) legalább szellemi síkon korrigálja. Nem kell 
elfeledkezni embervoltunkról, hisz sok-sok életen át sokat dolgoztunk már azért, hogy legalább 
idáig eljuthassunk, azonban az értelem művelésével rá kell jönni, hogy igazából a lényegünk nem 
ember, nem anyagi. Az információ, hogy ez így van majd‟ mindenkihez eljut(ott) s van aki 
meghallotta, van ki nem, ki próbálta értelmezni, ki pedig elutasította... 
... Ugyan mi változott 10-20-40… év alatt? Testünk. Persze gondolkodásunk és anyagi 
viszonyaink, -körülményeik is, de valódi bensőnk nem... 
... az azisnemis szellemiség jegyében a változások a lél-t is érik, de Ő érintetlen, változatlan. Neki 
„csak” levetnie kellene csalfa gúnyáit. Tisztes lelki törekvő teszi is ezt, de amit mostanság magára 
öltött, ha le is veti, még mindig sok „alsó-ruha” marad(t) korábbról... 
... Sok lél már rég megbánta uralkodás iránti kívánságát, uralásra törő vágyát, de mivel leesett 
korábbi lelki szférájából, itt pedig ugyancsak belehengergőzött a kötelékekbe, hát dolgozni kell. 
Az embertudatú emberek még nem bánják uralkodási vágyaikat, nem engedik el anyagi/testi 
kívánságaikat. Már sok évezrede tart ez a reménytelenség, de ahelyett, hogy alázatot venne magára 
az ember, az önzetlen szolgálatot keresné, még kellő ideológiákat is fabrikált -nemegyszer istenes 
vallási köntösbe bújtatva- földi előjogainak deklarálására... 
...  "Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, 
amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég 
madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok." 
- azután az ilyen hitü ember még a szentírását is uralma alá vonta és túllépett a növényi 
táplálkozáson... 
... A jelen szakaszban említett „csúcs” úgy állapítható meg, hogy elfogulatlan önvizsgálat 
keretében a lelki törekvő megvizsgálja -magában- vannak-e még kívánságai. Az őszinte válasz csak 
igen lehet. Igen -még- vannak kívánságok s nem csak lelkiek, de anyagiak is. A kívánság, akár a 
vágy kistestvéreként is kezelhető, a lényeg hogy az egyén még terveket sző, elérendő célokat 
dédelget898... 
... Anyagi- és lelki cél között a fontos különbség, hogy az anyagi cél mulandó, míg a lelki 
eredmény maradandó. Bármi anyagit/testit elér az ember, ahogy gerjed, ahogy jön s elkezdődik, 
lezajlik, majd beteljesül, úgy el is múlik... 
... Minden álmot/kívánságot szerezzünk meg s zárjunk álommúzeumba? Nem tűnik bölcs 
dolognak, különösen akkor amikor reális ember tudja, hogy egyiket sem viheti magával 
végelszámoláskor, sőt még a félsz sem indokolatlan, hogy az utódok a régiségeket kohóba dobják 
és a kívánság már „csak” elemi részecskéiben ha a régi. 
(203.) 
Az elme eredendően semleges, egyfajta lehetőség hogy az ember képes döntéseket hozni. Az 
hogy miként fog ‟jó‟ vagy ‟nemjó‟ értékrend szerint rendszerezni, rendezni, reagálni, vagy mi 
módon csapong a ‟szeszély‟-ben, az „gazdája” meghatározottságától függ. A meghatározottság 
döntően elrendezett, hozott -korábbi életekből és az ott szerzett tapasztalatok eredménye részben 
pedig tanulható, alakítható899. Aki valamiről nem szerez tudomást és korábbi életekből sincs 

                                                             
898 Úgy tudjuk, hogy az Úr önmagában teljes, azaz semmire nincs szüksége. És mégis tesz, teremt, mozgat, 
pusztít és csodálja teremtéseit. Mondják Róla azt is, hogy olyan mint egy Kívánságteljesítő Fa, Aki minden 
kívánságot teljesít. Miért ne tehetné meg, hogy mindenkire oda figyeljen és ugyan miért tenné? (azisnemis) 
Így hát csak óvatosan a kívánságokkal, mert nem tudni, hogy mikor fog szavunkon az elrendezés és 
beteljesíti. Akkor már késő bánat, hogy „De én nem ilyen lovat akartam!”  
899 Ha valakinek sikerül „kinyomozni” meghatározottságait (mert hogy ritkaság az egy emberi osztály általi 
meghatározottság!), nem kell félnie attól, hogy úgy és csak úgy tehet! Higgyük el, Istennek humorérzéke is 
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„emlékképe” az arra nem fog csak úgy rájönni, hiába spekulál. Még a fantáziálás sem szabad tere a 
gondolatnak, hanem valami korábbi-, vagy ebbéli életben szerzett -akár tudatos, akár tudattalan- 
hatás, ráhatás, ismeret által befolyásolt „kényszerpálya”. BBB. „MINDEN” (részlet)900 „Hetedik 
tudnivaló: Gondolat, elmélet, megannyi képzelet, mit ember embertől elvonni képtelen. Szárnyaló 
szellem is határon csak meg áll, korlátolt önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, önmaga 
képzete, lelki mivoltát csak ésszel ha éri fel. Megtenni önmaga; mit kéne képtelen, s mi segítség 
bentről jön elfojtja szüntelen. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a MINDEN erői hálózzák 
testileg. A MINDEN erői mik mindent áthatva, minden égit és földit magához ragadva, hatnak, 
hátráltatnak, megkötnek, lefognak, szabad szellemnek kiutat nem hagynak.”... 
... „A magyaroknak beszéljetek csak a reinkarnációról, a karma törvényéről és legyetek 
vegetáriánusok”. Leegyszerüsítve, elég a lélekvándorlásról- (nem egyszer élünk, hanem sok-sok 
életünk van), valamint a vissz(a)hatás rendjéről beszélni (semmi nem múlik el következmény 
nélkül és semmi nem történik ok nélkül), személyes példamutatásként pedig híven követni a 
vegetáriánus életmódot, ami automatikusan az erőszakmentesség felé visz. Természetesen ez 
vonatkozik a magukat magyarnak valló jászokra, vagy más nemzetség egyéneire is. A ‟jász‟ maga 
azonban sem be nem érheti ennyivel, sem nem ennyi a hozománya. A ‟jász‟ a valódi tudás 
örzője901, hordozója, továbbvivője, ami e három fontos alapvetésen túl is terjed. (Most kerüljük a 
többször ide idézett B.T.437-441. ‟tudás‟-jegyeket, melyek nagyobb része tanulható, formálható) 
Csak ha azt tudnák és magukévá tennék az emberek, hogy a halál testi vonatkozású, az 
örök/megszületetlen lél halhatatlan, már könnyűdhetne életük902. Hozzá téve még a vissz(a)hatás 

                                                                                                                                                                                              
a Legjobb, a Legnagyobb. Őt megnevettetni, Neki vidámságot szerezni, mi volna magasztosabb? Tegye 
hát bátran minden lelki törekvő, hogy megtréfálja és megszegi rendelt kötöttségeit – de csak fölfelé! 
Élvezkedő legyen jó gazda (‟nyerészkedő‟) nyerészkedő példamutató irányító, gondos vezető (‟uralkodó‟) 
és uralkodótól se álljon távol a bölcs elmélkedés (‟gondolkodó‟). Csak tudjon róla, hogy idegen vizeken 
evez és ne élje bele magát, különösen ne úgy, hogy saját kötelezettségét hanyagolja el. Sokszor szerepelt 
már itt is a mérhetetlenül magas arányú élvezkedői „kaszt” de az nem azt jelenti, hogy mind azok csupán 
élvezetekre hivatottak! Ők a leghasznosabb végrehajtói az Isteni tervnek. „Buta” atomok nélkül semmi 
össze nem volna képes állni a természetben! Most szellemi és erkölcsi hanyatlás a rendelt nagy trend, de a 
világ sosem egyszínű, vagy egysíkú! Ahogy háborúban is születnek alkotások, csaták közepette is a 
hátországban szűlnek az anyák, nevelnek kisdedeket, degradálódás idején sem tilos jónak, szorgalmasnak, 
helyén valónak lenni. És ha nem is álmodozni, de álmodni egy emberibb, Istenes világot s azért tenni 
szintúgy szabad. Nem kell félni, hogy irígyek fognak gáncsoskodni. Ha nem az ő felségterületüket, önző 
érdekeiket veszélyeztetjük, de mellőzzük hadszinterüket, megmaradva az egyszerű élet és magaszintű 
gondolkodás mezsgyéjén, nem próbálnak mellénk szegődni. Kevesen eszményítik az önmérsékletet, még 
inkább a lemondást, félnek a visszavonulástól, a szélre kerüléstől, a mellőzöttségtől, de lelki törekvő nem 
tör sosem a zsibongó porondra, inkább el onnan a csendbe, a békébe.  
900 A hivatkozott mű egy félszeg -bár nem szerény- próbálkozás a megfoghatatlan körülírására, a 
kifürkészhetetlen bemutatására. 
901 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. 
902 Bármennyire magasztalják is fe az archaikus-, de akár a mai temetkezési szokásokat, mind a testtudat 
uralkodásáról tanúskodik napjainkig. Még magasan szárnyaló gondolkodók is a ravatal, a koporsós-, 
kriptás-, mauzóleumos-, mi tovább konzervált tetemekről szólnak. A testhez való viszony sokat elárul! 



244 

 

rendjének komolyan vételét, egész jó irányba fordulhatna a szellemi és erkölcsi degradáció903. 
Istenkedő Ember, miért nem tréfálod meg az Urat s Vele szembeszállva, nem engedsz a tudatlan 
testi késztetéseknek?904 Bizonyosan nem kerülné el a Legfelsőbb figyelmét, ha lél parányai 
elkezdenének egyre vékonyodó anyagi burokban táncolni, a mostani vaskosodás helyett. 
Maradjon azonban ez csak a csapongó fantázia szüleménye (ami azért lehetséges, mert a végtelen 
időben ilyen is volt már s lesz is, még ha elérhetetlen megnyilvánulásokban is – ha nem igy lett 
volna, nem létezne végtelen idő és embernek elméje sem találná ki magától) bár ki nem zárható 
alternatíva, azért lássuk be; a teremtettség tökéletes905... 
... Ha maradunk a bevett, kettősségeken alapuló gondolkodásmódnál, akkor megfelelő párhuzam 
a mennyországot ‟jó‟ míg a poklot ‟nemjó‟ közegnek feltételezni nem többnek, nem a MINDEN 
lakhelyeként és ellenlábasa a Sátán otthonaként. Ha a kettős szemléletmódot követnénk, akkor 
igaza lehetne azoknak akik a mindenségről, mint egy Nagy Semmiről beszélnek, amiben mellesleg 
van két hely, egyik a jóknak és isteneseknek, a másik pedig a rosszaknak és az istenteleneknek. 
Ám köztük harmadikként (talán ‟szeszély‟-esként) a földi világ, ahol istenesek és istentelenek, jók 
és rossza egyaránt vannak. Az ilyesféle „tudás”-okkal a MINDEN-tudatnak még annyi dolga 
sincs, hogy megmosolyogja (nem illő másokat megsérteni!) A tudatlanság is az elme gyámolítója, 

                                                             
903 Sajátos jelen korunk helyzete (immár több mint ötezer éve) hisz az Isteni elrendezés a hanyatlásról-, a 
szellemi- és erkölcsi degradációról szól. Ezzel szemben -amúgy a védai /valódi tudás alapú/ állítás 
ismeretének hiányában és/vagy annak tagadása mellett- minden időszak a maga nagyságát igyekszik 
reprezentálni egy-egy kiemelkedő emberi-, vagy embercsoport teljesítményével (leginkább tárgyi 
megnyilvánulások formájában).  
Külön bizonyítás nélkül, tételezzük fel, hogy világunk kettőssége tényszerű. Márpedig ahol kettőség van, 
ott egyidőben áll fenn mindenek mellett azok ellentettje is. Ez az a bizonyos ‟azisnemis‟-, vagy egyidejű 
azonosság és különbözőség elve, vagy törvénye. Ahogy emelkedik egyik meghatározottság, úgy halványul 
ellentettje. Gondoljunk a fény és sötét viszonyára. Ahogy kezd kisütni a Nap, úgy oszlik el a sötét(ség) és 
fordítva, ahogy bukik alá a Nap, úgy veszi át a hatalmat a világosság felett a sötétség. Nincs ez másként 
‟anyagi‟ és ‟lelki‟ vonatkozásában sem. Nagyon leegyszerüsítve; minél nagyobb figyelmet fordít valaki 
anyagi/testi dolgokra, úgy kerül háttérbe a lelki és fordítva. Visszakanyarodva a ‟Nap‟ hasonlathoz; ha a 
Nap Isteni eredetű és sugárzása -többek között- a Földi élet forrása, éltetője (mellesleg potenciális 
pusztítója, amint FöldAnya védő oltalma gyengül!) akkor ha nem a ‟forrást‟ eszményítjük, de annak 
ellenlábasát -a sötétséget(tudatlanságot)- akor nincs miről beszélni. A sötétedés, az elsötétedés tényszerű, 
amint azt az elmúlt évezredek emberi története ékesen bizonyítja. (Lehet, hogy számtalan tárgyi, technikai 
vivmány kötődik az emberi tevékenységhez, mégis azt látjuk hogy ezzel együtt nem nő a boldogságérzet, 
vagy az elégedettség – sőt. Persze aki testtudatban, egy-élet gondolat mentén és anyagi javakban méri a 
boldogságot, annak a tárgyi/anyagi javak a meghatározóak, de vessük csak össze ezt az anyagi vs. lelki 
viszonylattal?) 
Ilyen Isteni trend mellett, az azzal való szembefordulás, ugyancsak kacér kísérlet, de egyáltalán nem 
zárható ki. Rohanhat az emberiség (fizikális, testi, szellemi, lelki) pusztulásába, teheti élhetetlenné a Földet, 
állíthat első helyre bármi olyasmit ami nem a lelkiséget, de a testtudatos anyagi szemléletet erősíti, eközben 
minden szabad-, független egyén haladhat a lelki tisztulás útján. Aki nem szabad, mert téves 
önazonosságtudata rabja, függőségben áll szellemi/testi késztetéseitől annak adott a trend nyomdokán 
sűlyedni, még több százezer évig.  
904 A MINDEN mindenben a ‟LEG‟ - furfangban is. Kialakítja a hanyatlás korát s közben Mindáthatóként 
minden emberi gondolatot is ismerve, lél paránya által hatást gyakorol az emberlényekben, szembefordulni 
a hanyatlással. Szabad a gondolat. Szabad arra gondolni, sőt megcselekedni, hogy „Én nem vagyok az 
oktalanul túlszaporodott-, mélybe vetődő lemmingcsorda tagja! Emberi emberként kívánok élni és Isteni 
emberségre törekedni.”  
905 Mivel a teremtettség nem vonatkoztatható el teremtőjétől, ha a Teremtőt az Önmagában teljes 
MINDEN/Isten/Legfelsőbb egyik aspektusaként nézzük, akkor alkotása sem tökéletlen. Mikor hibát 
vélünk, akkor gyakoroljunk alapos önvizsgálatot. Ha feje tetejére állt a világ, akkor csak fejre kell állni és 
minden a helyére kerül. Értsd: nem a sokság szemével-, vagy a sok-sok kudarcos szellemi próbálkozás 
szemüvegén át kell szemlélődni. Mindannyiunk lényegi lénye, minden egyes lél eredendően teljes tudású, 
csak adjunk neki teret.  
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csak hát ‟nemjó‟ irányba. Ha visszatérünk a három ajánláshoz (lélekvándorlás – vissz/a/hatás 
rendszere – vegetáriánus életmód) be kell látni, hogy közelebb áll(hat) a valósághoz, mint a tisz-
tán hit alapú- (~ vagy úgy van, vagy nem) tekintélyelvű-, szellemileg rest szokásrend. „Attól hogy 
valamit sokan mondanak (vallanak), attól igazságtartalma nem nő (nem lesz több)” - gondolat 
jegyében megkockáztatható, hogy -akár csak munkahipotézisként fölvéve- foglalkoztatni úgy az 
elmét, hogy ne csak berögzött sémák alapján, hanem kiterjesztett módon vegye figyelembe a több 
élet- és az örökös kölcsönhatások lehetőségét. Természetesen ehhez is, mint a lelki életben 
mindenhez türelem, kitartás, idő és lassúdás szükséges906... 
(204.) 
... a ‟jó‟ s ‟nemjó‟ közötti örökös dilemma elkerülhetetlen907... 
... Amikor valaki nem ismeri fel az elme nyitottságra-, világosságra- és akadálytalanságra való 
hajlamának természetét, akkor a zavaros elmében megszületik a késztetés a testi tisztátalanságra 
(külső-belső szennyeződés), a tisztátalan gondolatokra908, -beszédre és ilyen viselkedésre... 
... Ahogy az emlékezés, úgy a feledés/felejtés is Isteni adomány, Általa elrendelt természeti 
„törvény”909... 
... nem tudjuk; jelenlegi zavaros tudatállapotunkból fel lehet ébredni. Ha eszményeink és 
törekvéseink a tisztulás útján Isten felé visznek, akkor az elme abba az irányba rendeződik. Ha 
világi, anyagi/testi érdeklődésünk akkor arra... 
... Minden lelki érték -akár tudatos, akár tudattalan az- a korábbiakhoz adódik és amint erősödik a 
lelki szint, úgy mérséklődik az anyagi/testi igyekezet. Ebben a fegyelmezett elme segít, a 
szeszélyes tovább degradál. 
(205.) 
A lél tud olyan terekről -jelen s más teremtettségeken, megnyilvánulásokon túli/kívüli világokról- 
ahol EGY-ség van. Arról is tudatos, hogy e földi közegben a kettősség a természetes. Így van 
elrendezve a Legfelsőbb akaratának és Teremtő aspektusának köszönhetően. Ez az EGY-ség-
tudat fel-fel villan a gondolkodó ember(ek)ben is, mégis hagyja, sőt gyakorta óhajtja, hogy 
váltakozás legyen... 
... Durva leegyszerüsítéssel az is mondható, hogy a csak ‟jó‟-ban és a csak ‟nemjó‟-ban való 
állapot, egyfajta stagnálás, lelki értelemben stabil kedvező(ség) vagy kedvezőtlen(ség), mint ha 
nem volna mozgás, pedig e teremtettségen is túli az örökös változás megléte... 
... (Értelmes körben) tudott, hogy minden a MINDEN-ben van. Az is, hogy a MINDEN 
mindent áthat s ilyen Mindáthatósága révén Tőle semmi nem független. (E körben) az is 
közismert, hogy a végtelenül sok parányi lél, mind a MINDEN/Legfelsőbb/Isten része, mint 
szikra/sziporka, az Ő végtelenül kicsi másai. E parányok képesek hatást gyakorolni, függetlenül 
attól, hogy nem Ők a cselekvők... 
... Míg testet nem ölt, addig a lél anyagi értelemben érzékelhetetlen. Kívül áll az ember által 
érzékelhető anyagi sajátosságokon910... 

                                                             
906 Ahol nincs türelem, nincs kitartás, sürgető(s) az idő, ott kevés a remény lelki épülésre. 
907 A kettősség sajátossága, hogy mindig választani kell. Megteszem – nem teszem ... Ember sorsa, hogy ezt 
megteheti. Az állatias és az állati, növényi s egyszerűbb létformákban nagyon bekorlátozott a döntési 
lehetőség, az „ösztön” kényszere hajt.  
908 Megkülönböztetőképesség hiányában, vagy annak nagyon alacsony fejlettsége esetén jószerivel alig 
beszélhetünk emberi emberlétről. A ‟nemjó‟ s a ‟szeszély‟ kényszerében pedig kötött a mozgástér. 
909 Föl sem fogjuk míly nagy adomány a felejtés, különösen az életről-életre való feledés. Kimutatott, hogy 
minden olyan élményhez, információhoz, benyomáshoz, amihez érzelmet kötünk, érzelmileg közelítünk 
jobban ég be az elmébe, kényszeresebbé válik, mint az értelem által megfontolás tárgyává tett esetek. Az 
un. ‟elengedés‟ egyfajta tudatos felejtés, azon való igyekezet, hogy próbáljuk meg elengedni azokat a rossz-, 
negatív élményeket amelyek nem engedik a szabadság érvényesülését; kötelékek. Emlékeken való édelgés 
szinte azonos az álmodozással. Egyik sem az „Élj a mában!” (szigorúan „mában” és nem „mának”!!!) 
megsegítő hozzállás.    
910 A 100%-ban lelki lél anyagi értelemben való „mérése” kimutatása értelmetlen. Maradnak inkább a 
sántító hasonlatok, szimbólumok, analógiák, mind a maga hibahatáraival. Olyan mint ha... 
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... (a lél-ek) Teremtéskor a teremtettségbe áramlanak, pontosabban a lelki világból történő 
alázuhanásuk maga a teremtés menete. (Itt) anyagi/fizikai megnyilvánulásokat öltenek magukra, 
olyanokat vizionáltatnak az emberrel. Ott húzódnak meg mindenben/minden mögött, mint a 
Legfelsőbb képviselői. Mikor a megnyilvánulás megnemnyilvánulásba vált -világnak pusztulása- 
akkor ismét mentesek lesznek az anyagi/fizikai köntösöktől. Aki fegyelmezi elméjét, az olyan 
módon használja azt, ami a tisztulási folyamatban-, az anyagi lét általi érintettségtől való 
mentesülési folyamatban segíti. Ezt a lél érzékeli, hisz érzi burka változását, de még annak 
változásra irányuló hajlamát is. Ahol „vetkőzési” szándék merül fel, ott a lél búskomorsága 
mosolyra derül és reményt érezve a szabadulásra árnyalja a döntéseket, az egyén haladási irányát... 
... A lél-ről való tudatosulás biztonságérzetet ad911. E szellemiség követője megérti, hogy lényegi 
lényéről történt felejtés/megfeledkezés elrendezett dolog. Az Úr szándéka szerint van és az ilyen 
lelki törekvő azt is tudja -már- hogy a JóIsten akarata érvényesül, nem a képzelgett Gonoszé. Sem 
‟Sátán‟, sem ‟Gonosz‟ -a szó megszokott értelmében- nem létezik. Azokat magunk generáljuk 
elménkben a ‟nemjó‟ túlburjánoztatása által. Akik örökkön ‟nemjó‟ kötésű gondolatokkal, 
vágyakkal, eszményekkel, célokkal, kapcsolatokkal, anyagcserefolyamatokkal, stb. foglalják le 
elméjüket, azok Isten gondoskodásában a ‟nemjó‟ uraltságot érzékelik, a szerint élik életüket912... 
(206.) 
... (realitása azért is a ‟visszavonult‟ életrendben/életszakaszban van az elmélyültebb, 
megvalósítottan gyakorolható lelki életnek, mert akkor már háttérbe szoríthatóak a világi 
ambíciók és kötelezettségek913. A tanuló még fiatal, buzog benne a megismerési-, kipróbálási vágy, 
a házas embernek pedig bőségesen van dolga/gondja a munkával, megélhetéssel, családdal, házas-
társsal, gyermekekkel, stb. Természetesen ‟tanuló‟ vagy ‟családos‟ rendű ember számára sem 
ártalmas a valódi tudáson alapuló lelki élet, lelki gyakorlatok folytatása, de azt nagyon összhangba 
kell rendezni az objektív körülményekkel. Ezért is ajánlott a tudatos létre-, figyelmes életvezetésre 
való törekvés az árral való sodródás helyett. Szívből érezheti bárki, hogy nemjó úton halad -de 
sok is a rossz közérzetű ember!- de csak értelme által képes irányt módosítani.) A MINDEN-
tudat elsők közé sorolja azt a szemléletmódot, hogy ne csapongó elménk és ne a zabolátlan 
érzékek vezéreljenek. Amint ráhagyatkozunk az érzékek diktálta lehetőségekre -a ‟kisebb 

                                                             
911 Mikor valaki tudomást szerez a lél létezéséről (még nem érti, még egyáltalán nem azonosul a gondolattal 
sem, de már) hallott róla, olyankor feltárul egy alternatíva. „Földbe” kerül az ilyen irányú hit csírája. 
„Hátha úgy van!” – amin már lehet tovább menni. Ha termőképes a befogadó úgy gyökeret ereszthet, ha 
terméketlen, akkor gyorsan a felejthető kategóriába kerül az „adat”. De mivel a lél lelki, Róla való 
tudomásszerzés lelki típusú információ (nem puszta tárgyi ismeret) ezért az egyén lényegi lénye fölhúzza 
szemöldökét; „No lám csak, mi lesz ebből?” – s szomorú gubbasztása, figyelemmé alakul. Figyel s ha csak 
parányi rést is talál a sötét burkon, hát fölsugároz és segít. Segít az értelem palérozásában, a megkülönböz-
tetőképesség élesedésében, az érzetek ‟jó‟ irányú hajlandóságában, hisz a „nagy felejtés” titkán nyílik 
hasadék. Az Úr adta a létformának annak feledését, hogy ki valójában, mikor azután belép a képbe a ‟lél‟ 
fogalom, akkor még Isten is kíváncsi lesz a hogyan tovább felöl. 
912 A „Ki mint él, úgy ítél!” szállóige alapos megfigyelés termése. Rég világos lett a szemlélődő emberek 
előtt, hogy a vissz(a)hatás létezik. 
913 Mi a helyzet azokkal a lelkes törekvőkkel, akik már fiatalon olyannyira elkötelezik magukat lelki 
gyakorlatoknak „lelki életnek”* hogy kitérnek világi kötelezettségeik elől, kibújnak azok alól? 
(* attól, hogy valaki alaposan beleássa magát valamely tanrendszerbe s követve annak 
ajánlásait/rendelkezéseit megfeledkezik a nyitott gondolkodásról, az inkább bezárkózás, mint sem 
megnyílás az Abszolút Igazság(ok) felé. Ahogy a szem látásra, fül hallásra és így tovább, úgy az értelem 
gondolkodásra való. Lelki életnek mondják, gondolják adott tanrend követését, de azok ritkán esnek egybe 
az Isteni/természeti elrendezésekkel. Női létet nem zárdára-, ifjúit nem cölibátusra tervezett el, alakította 
ki a Legfelsőbb. Ha megfigyeljük talán nincs is olyan valódi lelki folyamat ami kizárná fiatal, vagy 
középkorú/családos életrendben a tisztes Istenes életet.) 
Az emberi osztály-béli (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) és az életrend (tanuló-családos-
visszavonult-lemondott) szerinti kötelezettségek végrehajtásának mindig megvan hely-idő-körülmény 
szerinti útja, módja. Rendelt kötelesség elmulasztása pótlásra szorul, ha nem ebben, hát következő életben. 
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ellenállás‟ törvény szellemében, mindennemű megfontolás nélkül- az ember arra fordul, ahonnan 
kecsegtetőbb lehetőségek kínálkoznak hamis önazonosságtudatának ápolására. Míg az ember 
anyagi/testi lénynek tudja/gondolja/hiszi magát, addig a vágy négy fő irányultsága igazgat. Első 
helyen a hiúság, a kivagyiság, hamis büszkeség, az ismertség, híresség, akár hírhedettség 
(meghatározottság és vérmérséklet kérdése)914 ... 
... elkötelezett lelki törekvő tudatosan- és megfelelő ismeretek birtokában bánik érzékszerveivel, 
érzékeivel915, majd megfelelően kiművelt megkülönböztető képessége, -intelligenciája által olyan 
döntéseket hoz, ami mérsékli hamis önazonosságtudati állapotát916. Az út azonban eredendően 
fordított: 1. valódi éntudat 2. kiművelt értelem 3. szabályozott érzékek 4. fegyelmezett 
érzékszervek, miközben a kölcsönhatások szerint a vissz(a)hatások ellenkező irányba is 
működnek917... 
... a lelki értékeket preferáló ember számára a -mások által sokféleképpen eszményített és 
interpretált- ‟szeretet‟ fogalomkör nem hagyomány(os) alapú. A valódi ‟szeretet‟ elvárásnélküli, 
örökkön adó két első fordulata a részrehajlásnélküliséggel együtt teljes. Egyfajta speciális 
megkülönböztetés-nélküliség, ami látja, tudja a különbségeket, de a lelki törekvései szempontjából 
lényegtelen körülményeket egyként kezeli... 
(207.) 
„részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös 
egyet ér...” 
... Ne a különbözőségeket nézzük, hanem mindenben keressük meg az azonosságot. 

                                                             
914 Mind a négy késztetés (élvezeti-nyerészkedő-uraló-hiú) másként nyilvánul meg a négy emberi 
osztályban s árnyalt a négy életkorcsoportban is. Tovább tagozódik (bonyolódik) a helyzet annak 
következtében, hogy nincsenek tiszta meghatározottságok, azaz mindegyik jelleg jelen van mindenkiben, 
különböző arányban, sőt az idővel változik is, hol egyik, hol másik tör elő(bb)re. Más a hírnév iránti vágy 
kifejeződése fiatalon, közép-, majd idős(ebb) koruan. Megállapítható, hogy talán a legerőszakosabb téves 
önkifejeződési forma a valakinek gondolom-, vélem-, tartom magam. Már a ‟magam‟ is téves alapokon 
nyugszik, hisz testi mivoltával azonosítja magát az ember (általában) esetleg testi mivoltával hozza 
összefüggésbe szellemi/lelki kivagyiságát. Besorolja magát különböző kategóriákba; rassz-, vallás-, nem-, 
nép-, állampolgárság-, titulus-, beosztás-, vagyoni helyzet-, ... szerint. 
915 Érzékszerv az öt érzékelő (szem, fül, orr, száj/nyelv, bőrfelület) amelyekhez kapcsolódnak az agyi 
érzék-központok, melyek továbbítják az értelem felé a tapasztalt érzeteket. (látást/látottakat, 
hallást/hallottakat, szaglást/szagokat, ízlelést/ízeket, érintést) Ahhoz, hogy valós/helyes információkból 
dolgozhasson az intelligencia/döntéshozó megkülönböztető képesség, ahhoz megfelelően fejlett 
érzékszervek, jól kondicionált érzékek és elsődlegesen megfelelő ismeretek kellenek annak 
megítélhetőségéhez, hogy ami ér bennünket, azzal mit kezdjünk. Van-e vele dolgunk s ha van, mi az? Ha 
meglátunk egy ínycsiklandó falatot nem habzsoljuk be, vagy egy gyöngyöző korsó sört nem döntünk le, 
egy kívánatos másneműt nem essünk neki és így tovább. Amennyiben pedig mégis kapcsolatot keresünk az 
ingerforrással, kérdés hogy azt mi módon tesszük (kultúra).   
916 Az érzetek/információk/benyomások feldolgozása során elkerülhetetlen annak tisztázása (magunkban) 
hogy ha együttműködőként/befogadóként reagálunk az ingerre/kihívásra azt miképp tegyük/tesszük és 
milyen hatással/következménny(ekk)el jár anyagi/testi- és/vagy lelki/szellemi mivoltunkra? Ha a fizikális 
következményeket nézzük, azok anyagi/testi vonzatúak, míg ha a mentális oldalt tekintjük az lényegi 
lényünk helyzetére is döntő hatással lehet. 
917 Az un. hagyománykövetés abból a szempontból biztonságos, hogy ha a tradició útján haladunk, aszerint 
cselekszünk, akkor nagyjából kiszámíthatóak a várható következmények. Szinte még gondolkodni sem kell. 
Ezt nagyon szeretjük. „Úgy volt mindig, miért lenne máshogyan” 
 

BBB. Hagyomány:  
voltak dolgok okkal céllal követték mert haszna volt - általános megszokott lett akkor is ha ok nem volt 
szokássá lett megszokássá tették folyvást oktalan - tették hiszen úgy volt mindig miért lenne máshogyan 
nem csak tették kötelezték hívet úgy mint nemhivőt - fenyítés is kijár annak kiből nem lesz követő 
értelmetlen dolog lett így régi szentség hisz nem él - csökevényes oktalanság érthetetlen dőreség 
alszik ilyenkor az elme testi késztetés az út - tévutakra hajt a kényszer tudatlanság lesz az úr 
emberinek vagy nemesnek ilyen út nem hívható - állatsorsot valósít meg jót képzelgő földlakó 



248 

 

Ne a kettősség szerint vizsgálódjunk, hanem keressük az egy-séget918. Tudva, hogy ez ahol élünk a 
kettősségek világa, míg az üdvözítőnek tekintett lelki szféra -zöme919- egy-ség alapú... 
... Aki részrehajlásnélküli, az mindenkire egyként, (~ azonosan) tekint. Ez normális értelemben 
paradoxon, hisz aki kb. részrehajlás-/megkülönböztetés-nélküli az rendelkezik megfelelő 
megkülönböztető képességgel. Különbséget tud tenni eltérések között. Viszont az ilyen lelki 
fejlettségű személy azzal is tisztában van, hogy amit érzékelünk, az még ha valóság(szerű) is mégis 
illuzórikus. Pont olyan mint ha az-, vagy olyan volna, ami legtöbbször önmaga ellentétét is 
hordozza (azisnemis = egyidejű azonosság és különbözőség)... 
... az azisnemis törvény szellemében van választási lehetőség, de mint ha csak egy volna /?/ -
amiből ugyan csak két módon lehet választani; elfogadom, vagy elutasítom- holott ha mindenki 
más, akkor értelemszerüen a/z/ /meg/értés is más és más módon s szinten zajlik mindenkinél és 
a viszony, valamint az alkalmazás is eltérő... 
... Ha az aki részrehajlás-/megkülönböztetés-nélküli (azaz birtokolja a ‟szeretet‟ harmadik 
fodulatát) egy-ként néz mindenkire, akkor nem lehet vitatott az ellentétpárok együtt-, egy-ként 
kezelése. „Ellen s barát”? Úgy bánni az ellenséggel, mint a baráttal? Az ellentmondás két módon 
is feloldható: 1. ha nincs senki ellenség, akkor nincs ellentmondás 2. ha mindenki barát, akkor 
nincs ellenség920. De ugorjunk a következő párosra; „rokon s gyűlölt” - más szóval rokonszenves 
és ellenszenves921 közti különbségtétel. (Ide hívható a „rokoni922” viszony*-lat is, de az sok 
szempontból nagyon messzire visz és olyan irányokba terjeszti ki az értelmezhetőséget, ami újabb 
kettősségek tömkelegét idézi elő. Mit értünk adott rokoni viszony alatt? Kit tekintünk- s milyen 
rokonnak? stb.) Ugyanaz a helyzet, mint az előbb: 1. akinek mindenki rokonszenves -mert nem 
tesz különbséget, mindenkit egyformán fogad el- annak senki nem ellenszenves 2. aki nem érez-, 
nem ápol ellenszenvet senkivel és semmivel szemben, annak mindenki -, mert erényeit keresi, azt 
kutatja mit tanulhat az azzal való -szükségszerű- kapcsolatból, ami segíti lényegi lénye, a lél itteni 
okulási-, tapasztalatszerzési próbálkozásait. (Mert hisz a lél tanulni van itt, azért került ide!) A 
„szent vagy bűnös” - párhuzam eleve szubjektív. Mert bizony lehet (s van is ilyen) ‟szent‟ a 
tömeggyilkos923 -ami ugyebár mégiscsak bűn- de ha e bűnt oly nemes célból követik el, ami  

                                                             
918 ‟Egy-ség‟-ként kezelhetők a mindenek végtelen számú lényegalkotói is, a sok-sok -ugyan szuverén 
személyiséggel is rendelkező, de vizsgálódási szempontunkból egy-séges- lényegi lények, a lél-ek. Ha le 
tudnánk csupaszítani egy atomot, egy sejtet, egy molekulát, egy moszatot, egy gombát, egy növényt, egy 
állatot, közülük egy embert, mind-mind ugyanolyan lél köré épült.  
919 A végtelen lelki szférban számtalan féle rétegződés fordul(hat) elő. A végtelenben -logikailag- semmi 
nem zárható ki. 
920 A szeretet és a barátság majdnem szinoním fogalmak, amennyiben egyikben sem kívánunk a másikon 
változtatni. Elvárás(ok) nélkül és részrehajlás nélkül fogadjuk el a másikat, úgy ahogy van.  
921 A ‟szenv‟ lehetne akár szenvedés vs. szenvedély, netán szenvelgő (túl-tengő) azaz valamilyen (túl-) 
irányultságú, előjeles érzelmi megnyilvánulás. A ‟szenv‟-telenség nem érzéketlenség, hanem előjel nélküli 
viszonyulás. Ahogy létezik azisnemis (egyidejű azonosság és különbözőség) van senem is. (ami a tagadás-
tagadása elv alapján nem nem, tehát pozitív, igenlő hozzáállás – csak pozitívan.) 
922 A rokonság objektív körülmény. Részesei akaratán kívüli. Különösen igaz ez a vérségi rokonságra . A 
házasság a szó igazi értelmében nem is rokoni viszony, hisz két vadidegen kapcsolata/szövetsége 
(rendesen). Ha azonban valódi szeretetről beszélünk, akkor rokonok között sincs helye részrehajlásnak és 
azt sem várhatja el senki, hogy rokona vele szemben megkülönböztető legyen. Korunk normalitása már 
rég megszegte ezt a Legfelsőbb parancsot, amit az Úr nem szangcionál, csak roszallóan megenged. 
923 Jelen esetben a „tömeggyilkos” alatt értsd azokat az uralkodókat, kellő hatalommal bíró egyéneket, aki 
„szent cél érdekében” irtanak/irtatnak ki tömegeket. Pl. Szent István, aki megsemmisít(t)ette az ős magyar 
szellemi vezetőket és hagyománykövető pogányokat - értsd: akik nem keresztények. 
 

„Öljétek meg mindet, Isten megismeri az övéit”. – „Öljétek meg mindet, Isten majd kiválogatja”. – mondta 
Arnaud-Armaury -Citeaux abbéja- pápai küldött a Bézier-i mészárlás előtt (1209-1229 keresztes hadjáratban) a 
had vezérének, Simon of Montfortnak -Leicester Grófjának- hogy mit tegyen a várossal és a benne élő 
hitetlenekkel, mert az aggályoskodott a tömegmészárlással szemben, nem tudva hogy ki az igaz hívő s ki a 
hitetlen. 
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„istenes” (?) akkor nem is bűn, azaz bűnösségtől mentesen lehet -akár- szentté válni. Azért még -
az általánosan vett- normáliséknál is tisztességesebb olyan személyeket ‟szent‟ kategóriába sorolni, 
akik kezéhez -legalább- vér nem tapad (beleértve ebbe úgy az állati-, mint az emberi vért!!! - most 
nagyon vonatkoztassunk el a zsidó-keresztény-, europer kultúrkörtől!) A sokat citált ‟szeretet‟ 
valódi hármassága (négyessége) elvárásnélküliség+adás+megkülönböztetésnélküliség (s e három 
együtt, egy helyen, egy időben megvalósítva!) magában hordozza azt a megnyilvánulási módot, 
amit ezen Isteni szólam nyilatkozik ki a magas fejlettségű lelki emberrel kapcsolatban. 
Kinyilatkozás, ami nem parancs, nem utasítás, de tanítás, ajánlás, javaslat… - amit a lelki törekvő 
vagy megfogad, vagy nem, vagy követ, vagy nem - belátása szerint. Természetesen azok számára, 
akiknek ezen idealisztikus szemléletmód ellenszenves, nem fogadható el, azokból hiányzik a 
mindenséggel szembeni rokonszenv, számukra az elvárásnélküli elfogadás (‟szeretet‟ első 
fordulat!) is még tanulandó, gyakorlandó924... 
(208.) 
... Aki „önfeladó hittel él” az abban a hitben van, arra a hit-béli állapotra jutott (ami vagy úgy van, 
vagy nem!) hogy elengedte téves önazonosságtudatát925. Mint tudjuk, lényegi lényünk-, igaz valónk 
nem anyag(i), nem testi vonatkozású. A lél teljesen lelki. Mi emberek azonban ezt ésszel ha -
esetleg- képesek vagyunk érteni, de hogy milyen szintű erről való megvalósítottságunk, azt nem 
lehet tudni. Az bizonyos, hogy aki kezd szabadulni emberközpontú szemléletmódjától és 
emberközpontú önmeghatározásától, az lassan, de biztosan magányossá válik. Már nem tud 
azonosulni a téves képzetekkel, az uralkodó megközelítésekkel és vele sem tudnak már miről- s 
hogyan társalogni a normális (mindenkori hely-idő-körülmény szerint általánosan elfogadott 
szemléletmódú) emberek. De a magány nem csak elvonult egyedüllét lehet, hanem olyan -
külsődlegesen- a normalitásoknak megfelelő viselkedés is, amikor az így serénykedő lelki törekvő 
úgy tesz, mint ha ‟normális‟ volna, miközben a normalitások nem érintik meg. Ez a praktikusan 
követhető ~ „érintetlen magány”... 
... az „önfeladó hittel élő érintetlen magány(á)ban” - kezdi a birtoktudat-, az anyagi/testi birtoklási 
késztetés-, a tulajdonosi viszonyulás elhagyását, vagy képessé- és alkalmassá válik azok 
elhagyására... 
... A vágy(ak) fegyelmezése senkinek nem árt, aki lelki fejlődést tűzött ki célul. (Természetesen 
azoknak is a javára válik, akik anyagi célokat dédelgetnek, hisz ahogy erősítik anyagi vágyukat, 
ahogy azt fegyelmezik, koncentrálják a vágyott anyagi/testi eredményre, úgy segítik a kölcsön-
hatás törvényének természetes hatásai - miközben egyre távolodik a lelki fejlődés esélyétől, 
lehetőségétől. Elméjét anyagi típusú eszmények töltik ki, nincs helye „lelki”-zésnek!) A nem lelki 
törekvőkkel a MINDEN-tudatnak nincs dolga, miként az ilyen beállítottságú embereknek sincs a 
Bizalmas Tanítással, vagy az azon nyugvó MINDEN-tudattal... 
... Sajnos* a küzdelmes Kali juga van most soron (még jó 400 ezer évig!) a békés Arany korral 
szemben (* lehet reklamálni a Legfelsőbbnél) (Arany kor = Szatyja juga, a legtisztább, ideális 

                                                             
924 Hiába hírdeti számtalan iskola, Tanító a szeretetet, ha nem teszik hozzá, nem hagsúlyozzák, hogy akire a 
szeretet irányul -legalább attól- ne várjon el semmit „imádója” „istenítője”. Higgye el minden hívő, hogy -
akár még „csak” az ő Istene is, de különösen- a Legfelsőbb jobban tisztában van a kérelmezővel s annak 
gondolataival, szándékaival, mint sem hogy néhán, vagy kimondva azon rimánkodjon (imádkozzon) valaki, 
amit szeretne megkapni. A valódi ‟szeretet‟ deffiníciójában nem szerepel az a fordulat, hogy kapni, az 
viszont igen, hogy adni! Tisztaszívű lelki törekvő sosem arra ügyel hogy kapjon, de arra, hogy mikor, 
kinek, mit adhat(na). Nem mellesleg részrehajlás/megkülönböztetés nélkül. Nem azért, mert a másik 
kedves, rokon, vagy pláne viszonzással kecsegtető!!!  
925 Amíg csak hisszük, hogy minden anyagi vonzalmunkat feladtunk, addig az inkább önálltatás. Mikor 
pedig már tudnánk, hogy valóban megszabadultunk minden önös képzettől -közte testtudatunktól- akkor 
meg már nincs szükség ezen való „meditálásra” hisz tisztultak volnánk. Elkerülhetetlenek a feltételes 
módban való fogalmazások, hisz a megtisztult ember nagyon ritka. Már emberi-embernek sem tekinthetők 
az ilyen személyek, Ők már Isteni-emberek, akik szolgálatként vannak köztünk, hogy segíthessenek. Néha 
előfordulnak olyan valódi Szentek, Akik üdvözülés helyett, a lelki szféra helyett az itteni szolgálatot 
választották.    
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korszak, amelyre a belső jóság a jellemző. Az egység és a harmónia uralkodik, egy az Isten, azaz 
minden ember ugyanazt az Istent imádja, egy a véda -tudás-, azaz mindenki azonos szertartási 
rendet használ926. Az emberek hosszú életűek, bölcsek, elégedettek, nem szenvednek hiányt927, 
nem vágynak többre, hiszen mindenük megvan, amit kívánhatnak s kívánnak is. Az emberi- és a 
különböző társadalmi osztályok, ellenségeskedés és irigység nélkül élnek egymás mellett.)  
A jelen korban az általános ember-, a sokság téves önazonosságtudatban él. Azt sem tudja, hogy 
ezt jó volna feladni, leváltani valódi tudással928... 
... Akinek megfelel a jelenleg uralkodó szemléletmód, az miért áll értetlenül a sok nézeteltérés, 
visszásság és embertelenség előtt?929... 
... Az erkölcsi- és szellemi degradációban a hanyatlásé az elsőbbség. A birtoklás iránti vágy-, a 
birtok-tudat ősi kolonc az emberiség nyakán úgy egyénileg, mint közösségi szinten930. 
(209.) 
... ha jógáról, azaz összekapcsolódási folyamatról beszélünk, meg kell vizsgálni, hogy mivel is 
kívánunk kapcsolatot, összekapcsolt állapotot elérni? Nagy célú jógik büszkén jelentik ki, hogy 
Istennel vannak összekapcsolva transz-szerű állapotukban. A kérdés csupány annyi; - Melyikkel? - 
a Legfelsőbbel bajos, hisz minden Őbenne nyugszik, Tőle semmi nem független, ezáltal 
mindenestül Benne vagyunk. Ezen túl Ő, mint Mindátható, mindenben benne van, mindent 
áthat, azaz egyfelől Benne vagyunk, másrészt Ő bennünk van, tehát hogyan történjen ilyen 
állapotban bárminemű összekapcsolódás? Talán oly módon, hogy gyakornok minderről nem 
rendelkezik ismeretekkel s úgy próbál Isten társaságába kerülni, hogy Azt mindeneken 
kívülállóként képzeli, Amit be kell vonzani. Ilyesmivel a MINDEN-tudat nem foglalkozik... 
... a Bizalmas Tanításban elhangzott kinyilatkozások nem csak a MINDEN-tudat alapjai, hanem a 
MINDEN-tudatúakon kívüli lelki törekvőknek is igyekszik segítséget nyújtani... 
... a fegyelmezetlen elme olyan világot fest a gyakornok elé, ami lehet, hogy „felfalja”931... 

                                                             
926 Amíg csak visszatekintünk az ismert emberi történetbe, Aranykor-szerű emberiségszintű egységet 
sosem tapasztalunk, ami igazolja, hogy már rég kikerültünk az olyan elrendezettségből. Sok (talán minden) 
vallás egyeduralomra tör, bár sikertelenül. A nézeteltérések korában esélytelen az egység(esség), még ha 
adott lelki folyamatot, akár egyetemesnek is hívnak. 
927 Hiánytól való szenvedés kétféle képpen szüntethető meg: 1. kielégítve a hiányérzetet. 2. elhagyni azt a 
vágyat aminek hiányát érezzük. Pl. a dohányos képes megszüntetni nikotinéhségét ha rágyújt, míg a 
nemdohányzónak nincs szüksége cigarettára, hisz nincs ilyen irányú éhsége, késztetése, vágya. Vagy van aki 
megveszik a hullámlovaglásért, ezért minden áldozatot fölvállal, hogy a legjobb Ausztrál partokon 
hódolhasson szenvedélyének, miközben a másiknak semminemű áldozatot nem kell vállalnia 
hullámlovaglási késztetéséért, mert nincs neki. 
928 Amiről nem tudunk, az számunkra nincs. De van olyan ember, mint az egyszerű parasztbácsi, aki az 
állatkerti zsiráf kifutó előtt is teljes meggyőződéssel nyilatkozza ki: - Ilyen állat pedig nincs! - sercint egyet 
és elégedetten tovább ballag. Akinek nincs igénye tudásra, az még nem tart ott, élettevékenysége és 
végeérhetetlen vágyai sok-sok életet képesek kitölteni lelki érdeklődés nélkül. 
929 Azért van az ember első életszakasza, az un. ‟tanuló‟ évek/életrend, hogy tanulhasson mindazon 
dolgokról, amire szüksége van s lesz azon élete során. Nem véletlen a hova-születés. Ami egyik közegben 
nélkülözhetetlen, az a másikban szükségtelen. Zsúfolt nyomornegyedben elkerülhetetlen a lopás 
megtanulása, miként a Wall Streeten a csalásé és így tovább. Ez a tanulás nem azonos az óvodás, iskolás... 
tanulmányok letudásával. Gondoljunk csak az egyre növekvő számú funkcionális analfabéta felnőttre, akik 
tudnak olvasni, csak épp nem értik mit olvasnak. Ismerik a betűket, össze tudják rakni szavakká, 
mondatokká, de hogy azok értelme mi, az érthetetlen számukra. (Jelen sorok írója nemegyszer jár/t/ úgy, 
hogy olvasói fölvetik: Olvasom soraidat, de nem értem!) Oly sok minden van mit nem oktatnak, melyek 
hiánya akkor érződik, amikor az egyén értetlenül áll adott -számára érthetetlen- helyzet előtt. 
930 A magántulajdon forrása a téves én-, és a hamis birtok-tudat.  
 

Mikor egy nincstelen koldus fütyörészve sétál rongyaiban a kihallt utcán egyszercsak bús halottasmenetbe 
ütközik. Mindenki szomorú, sír. Már a pompás halottaskocsi mellett jár amikor megkérdezi az egyik gyászolót: - 
Kit visznek itt? - mire a válasz: - A falu leggazdagabb emberét. - Leggazdagabb? - kérdi a koldus tanácstalanul;  
- Hisz nem visz az magával semmit.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C3%A1k
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... ami biztos „társaság” az mindenki lényegi lénye, az Isteni lél. A Vele való kapcsolat viszont 
nem kívülről, különböző gyakorlatok által jön létre, hanem megfelelő tisztaság esetén képes Ő 
felszínre jutni932... 
... az elme nyugta aktív-, ám tudatos és szabályozott életvezetéssel elérhető, minden misztikus 
gyakorlat nélkül. Úr Balarám többször is megerősíti azon kijelentését, hogy az önzetlen, alázatos 
és ‟jó‟ jellegű tettek a sokság számára kedvezőbbek, mint az arra nem alkalmasak által, vezető 
nélkül végzett-, kötelességteljesítési szempontból passzív gyakorlatok. Első a kötelesség. Az Isteni 
kötelezettségek elmulasztása semmivel nem ellensúlyozható. 
(210.) 
... a MINDEN-tudat a „HariRám” mantra ismétlését ajánlja (Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari 
Hari – lehetőleg napjában 64 x 108-szor.) A SzentNevek ismétlése önmagában tisztító hatású, 
természetesen „hatékonysága” összefüggésben van a gyakornok eszme-, eszmény- és életvezetési 
rendszerével933. A mantra is kölcsönhatásban áll más lelki késztetések végzésével, egyik erősíti a 
másikat934... 

                                                                                                                                                                                              
931 B.T. 204. „...ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége...” 
Izgalmas kérdést vet fel az idézett szakasz első fordulata: az elme -egyik- sajátossága hogy aki uralkodik 
rajta, annak a barátja. Meglehetősen ellentmondásosnak tűnhet. Az „uralkodás” a MINDEN-tudatban 
jellemzően nem pozitív felhangú - kivéve az ‟uralkodó‟ meghatározottságú, méltó vezetők esetében, 
akiknek egyenesen egyik elrendelt kötelezettségük! (Más kérdés, hogy esett már arról szó, hogy ilyenek 
manapság ugyancsak ritkák! De azért az elvet hagyjuk lehetségesnek.) Másik uralkodási ajánlás, amikor a 
lelki törekvő (persze másoknak sem ártalmas) uralási igyekezete az anyagi/testi késztetésekkel szembeni, 
melyek gátolják a lelki tisztulást. A ‟barátság‟ kifejezés is többször lett már citálva, leginkább azon 
jellegzetességével, hogy aki baráti viszonyt tanusít, az nem kívánja megváltoztatni a másikat. Ilyen volt pl. 
Avatár Balarám viszonya Jas-al (tényeket közölt, ajánlásokat tett, a döntés szabadságát tanítványára bízta*), 
de Jas sem akarta a Legfelsőbbel szemben semminemű elvárását fölvetni. (mert nem is volt!) Azok a 
helyükön lévő „alávetettek” akik felett a méltó uralkodó uralkodik, azok nem kívánják megváltoztatni 
urukat, míg uruk nem tartozik barátsággal vezetettjeivel szemben. Azaz az elme lehet barát(ságos) az elme 
gazdájával, de az elme maga nem kíván változtatni. Az elme nem lelki! Az valóban az anyagi 
megnyilvánulás-, így az anyagtest terméke, köznyelvileg akár agynak is nevezett szerv, ami alkalmas és 
képes a gondolkodásra. Ami finom fizikai teremtettségü, az az érzet, az értelem, valamint a hamis 
ön(én)azonosságtudat, de nem az elme. (a viszony hasonlatos a test és a lél kapcsolatához, amikoris a lél a 
testben helyezkedik el, de nem Ő a cselekvő. Az említett finom fizikai megnyilvánulások helye is az agyban 
van, de inkább elszenvedői az elme működésének, mint sem irányítói. Ha az elme barát, akkor képes 
támogatni, de ha ellenség, akkor bizony nagyon sokat tud ártani nem csak lelki, de testi szempontból is.   
(* A lelki tanítványság nem iskolai tanulói viszony. Abban nincs osztályzás, sőt még bizonyítvány sincs. A 
gyakornok lényegi lényének és annak gazdájának -rövid és hosszú távú- sorsát befolyásoló helyzet.)    
932 Senki és semmi nincs lényeg nélkül. Mindenkinek és mindennek van lényege, mi leglényeg; egy-egy 
Isteni lél (parány). A lelki fejlődésben első teendő tudomást szerezni a lél létezéséről. Ezt követheti a Vele 
kapcsolatos ismeretek megszerzése, majd a lél-ről való tudatosság és a Vele való kapcsolatteremtés 
módozatainak gyakorlása. Ahogy halad a gyakornok, úgy erősödik lényeglátása mindennel kapcsolatban. 
Aki sosem szerez tudomást a lél létezéséről, az hiátussal fogja elhagyni testét, hisz a lényegről nem tud 
képzetet alkotni. Újabb életében -szerencsés esetben- majd találkozhat -legalább- a fogalommal s tanulhat. 
933 Úgy tartják, hogy olyan módon lehet kipróbálni egy mantra kereső embernek valóságát, hogy mondani 
kell. Egyedül, tetszés szerinti hangerővel, úgy hogy a próbálkozó visszahallja saját hangját. Mondani, 
mondani. Ha egy adott mantra, vagy pl. a HariRám mantra az ember idegeire megy, azaz zavarja, 
bosszantja, akkor két eset lehetséges; nem megfelelő mantrával történt a próbálkozás, vagy az egyén -még- 
nem alkalmas annak citálására. A HariRám mantránál megfigyelhető, hogy nem idegesíti az embert. 
Békésen, nyugodtan lehet ismételgetni, akár improvizált dallamokkal színesítve. Tekintve, hogy a 
Legfelsőbb legszentebb nevei közül kettő kombinálása, így nem tapad hozzá semmi negatívum. Fontos 
tudni, hogy elvárásos-, vagy viszonzást kérő alapon történő recitálása értéktelen, még akkor is ha a 
HariRám mantra önmagába teljes és ‟jó‟ hatásu. 
934 Mantrázni -amíg csak ember ébren van- mindig lehet. Lelki törekvőnek mindenképpen előnyösebb a 
HariRám mantra ismétlése, mint bizonytalan kimenetelü és hatású zenehallgatás, mindenféle hírek, 
aktuálpolitikai kampány- és stúdióbeszélgetések, különösen pedig reklámok hallgatása. A reklámok is 
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... a MINDEN-tudat minden olyan utat, módot támogat, ami az elme megfelelő irányba történő 
terelését szolgálja935. Mi a megfelelő? Mindenkinek lelki evolúciós fejlettségi szintjével 
harmóniában álló folyamat... 
... A valódi lelki törekvők, miként nem keresik a mágikus rituálékat, akként anyagi/testi 
igyekezetükben is -életkoruknak/életrendjüknek megfelelően(!-) olyan mértékben és mélységben 
„ártják” bele magukat a normalitás világi életébe, ami kötelességteljesítésükben elengedhetetlen ill. 
ami testük és lényegi lényük egybetartásához szükséges936. Mind eközben törekvésük elsődlegesen 
nem énközpontú, de a családi-, a kis- és nagy-közösségi jobbítást kell hogy szolgálja937. Ma az 
elvonulás938 is elmebeli teendő, azonosulás ‟jó‟-val, nem azonosulás ‟nemjó‟-val.   
(212.) 
Az elme legyen fegyelmezett, a szív pedig félelemnélküli és tiszta... 
... De mit is féltünk félelem esetén? Testi épségünket, anyagi/testi- s szellemi ragaszkodásainkat, 
javainkat, vélt helyzetünket, képzelt hatalmunkat, -pozíciónkat és -téves- énképzetünket... 
... Aki hagyja elméje csapongását -ami hol valós alapu-, hol illuzórikus képzeteket sugall- az nem 
tekinthető valódi tudatos embernek. Ha nincs fegyelmezve az elme, sőt ha úgy van trenírozva, 
hogy mindenek felett a hamis én (téves önazonosságtudat) álljon, akkor ismételten megérkeztünk 
korunk emberéhez, aki nem a MINDEN-ben tudja magát. Itt nyugodtan lehet tudatosságról 
beszélni, hisz nem csak, hogy nem hiszi, de bizton tudja, hogy ha netán van is Isten, az csak és 
kizárólagosan rajtunk-, sőt világunkon kívül van... 
... MINDEN-nélkül nincs semmi. MINDEN nélkül minden értelmetlen. Mikor azután a 
MINDEN-hez való viszonya megszilárdul, annak minősége ‟jó‟ felé tart, akkor tisztulni kezd a 
szív (értsd: érzelmek) s vele együtt az anyagi/test-központú életszemlélet/életvitel is kezd valóban 
Istenes lenni, a gyakornok pedig kezd félelemnélkülivé válni. Így eljut(hat) az egyén arra a szintre, 
hogy világos lesz számára a MINDEN mindensége, az Ő személyessége, mindenek Öbenne való 
léte(zése). Minden a segítségére lesz. A Legfelsőbb elrendezései, lényegi lényének-, valódi 
kilétének-, a lél-nek teljessége. Mérséklődnek kettős vágyai; szeretet – gyűlölet, vonzalom – 
ellenszenv, stb. Kezd mindenki- és minden valódi helyére kerülni. Nehézségek nélkül-, békés 
természetességgel-, magától értetődően képes követni a szabályozó elveket. Megérett rá. Nem 

                                                                                                                                                                                              
egyfajta „mantra” módon hatnak. Megfigyelhető, hogy kisgyermekek -akár akik még alig beszélnek- az 
örökkön visszatérő szlogeneket, reklámszövegeket, -dalocskákat önkéntelenül mondogatják. Sajnos szüleik 
sem tudják, hogy ezek milyen veszélyeket rejtenek magukban. Isten neveinek ismétlése senkinek nem tud 
ártani, hacsak azt nem tekintjük ártalmasnak, hogy eltereli a figyelmet a világi- és anyagi/testi dolgokról. 
935 A MINDEN-tudat szempontjából megfelelő irány, a lelki érdeklődés erősítése és az anyagi/testi 
érdeklődés háttérbe szorulása. Ahol az anyagi/testi vonatkozások az elsődlegesek, ott lelki fejlődésről nem 
lehet beszélni. 
936 Amik biztosan nem szükségesek lél és test egybetartásához, de még szellemi emelkedéshez sem; 
húsevés, alkohol, serkentő-, bóditó-, mámorító-, teljesítményfokozó szerek, nikotin, koffein, bárminemü 
szerencsejáték, sport (a nem versenyszerű, de még csak nem is rivalizáló rendszeres gyaloglás, kocogás, 
futás, kerékpározás nem tévesztendő össze a sporttal! – mozgás előnyös, sport kedvezőtlen.) szex. 
Mindezekben elmerülve kilátástalan bárminemű lelki fejlődés.  
937 Mikor a lél teljesen megtisztul, akkor a Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajlékára kerül, ahol örök szolgálat 
a része, tökéletes boldogságban. A sokfélel lelki gyakorlat fontos kiegészítője -ha nem helyettesítője (?)- az 
önzetlen szolgálat gyakorlása. Úgy ahogy próbálkozhat minden itteni létforma az uralkodással, épp így 
mindenki előtt szabad a szolgálat követése, akár egész életen át, minden életrendben. A ‟lemondott‟ 
gyakorlatilag már csak szolgál, segíti a lelki törekvőket, mentes minden anyagi kötődéstől. A ‟visszavonult‟ 
jó úton halad a lemondott életszakasz felé, fokozatosan engedve el az előző két életrendben fölszedett 
berögződéseket. ‟Családos‟ időszakban ott a család és a munka, mindkettő tökéletes terepe a szolgálati 
lehetőségeknek. Az ifjú ‟tanuló‟ előtt sincs elzárva a szolgálat „áldozati szertartása” bár ő még -nevéből 
adódóan is- tanul(ó). 
938 A tényleges, fizikai elvonultság értelmes időszaka a két utolsó életrend. Azokat megelőzően alig 
gyakorolható, ezért a két első korszakban az érintetlenség fölépítése a célszerű, aminek végzése által 
követni lehet a „vele, de nélküle” technikát.   
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csak vágyai jámborodnak, de az őt érő személyi-, tárgyi hatások-, kihívások, megítélések minősége 
sem befolyásolja elszántságát. Derűsen visel mindent. „-Ha nem most, majd később biztosan 
megértem.” - gondolja. Az ilyen gyakornokkal szemben Illúzió Istennő is tehetetlen, mert nem áll 
ellent, nem dacoskodik, nem provokál, nem kacérkodik, de óvatos kitéréssel mindig kicsúszik 
csábító karmai közül939. Nem csábul el. Kezd érintetlenné válni. Nem képesek hatást gyakorolni 
rá azok a kedvezőtlenségek, melyekben az általános sokság örökkön hengergőzik. Ha valaki nem 
hemperedik sárba, kitér a rohanó világ fröcsögései elől, nem lesz szutykos, tiszta maradhat. 
Ragaszkodása egyre inkább csak Isten felé mutat. Aki semmihez nem ragaszkodik, attól nincs mit 
elvenni -Istent amúgy is képtelenség- s annak nincs mit-, vagy mitől féltenie. Békés lesz. 
(213.) 
... Nem ragaszkodni, nem kötődni semmihez és senkihez, amibe testi valónk is bele tartozik. Ezt 
az un. normális emberek, a sokság elképzelhetetlennek tartja. Anyagi/testi alapú lét az ilyen 
szemléletmódot, az ilyen eszményt gyakorlatilag kizárja. Embertelennek-, életidegennek tartja. S 
igazuk van. Ember számára embertől elvonatkoztatni s fölébe egy -idegen940- lelki lényt helyezni a 
többségnek elfogadhatatlan. Velük nincs is mit kezdenie- s nem is kell a MINDEN-tudatnak, 
vagy azzal rokonítható szellemiségnek. Ők teremtség meg a maguk élete értelmét s találják meg 
abban boldogságukat. Nem tudnak róla, de a test elhagyásakor, a halál közelében már egészen 
másként kezde(né)nek vélekedni ilyen eltökéltek is, de akkor már nincs mit tenni... 
(214.) 
... A MINDEN-tudat nem veszi a bátorságot, hogy a MINDEN számára-, Ő elé bárminemű 
korlátot állítson941. Ő bármit megtehet ... s lám, ott van Avatár Balarám példája, Aki Maga a 
Legfelsőbb s mégsem tesz meg bármit. Mértéktartó. Önmegtartóztató. Akik az egy élet 
fogságában élnek, azoknak nagyon nehéz a mértékletesség is. Azt hiszik, hogy valamiről 
lemaradnak, valamiből kimaradnak. Kellő ideológiai hátteret is képeznek az által, hogy ha adatik a 
lehetőség, ugyan miért ne éljünk vele? Istenesek, azzal egészítik ki, hogy Isten nem azért 

                                                             
939 Mikor az embert -akár lelki-, vagy fizikai- csapás éri, mennél jobban ellenáll, annál nagyobb lesz az ütés, 
a fájdalom. Számtalan kellemetlen orvosi beavatkozásnál nem azt mondják, hogy feszítsd meg magad, 
hanem azt, hogy lazítsd el magad! 
940 Az ‟idegen‟ nem ismert. Miután megismerkedünk vele, már nem idegen. Ki milyen környezetben-, 
kultúrában szocializálódik, az annak megfelelőségek lesznek számára a nem idegen dolgok. Minden más 
gyanakvást-, legtöbbször -akár- félelmet-keltő. Lehet struccpolitika szerint élni. Lehet elzárkózni minden 
más-tól, mint ami megszokott, de figyeljünk csak meg egy nyiladozó értelmű kisgyermeket. Mennyi kudarc, 
sikertelenség, nemegyszer fájdalmas tapasztalások árán is keres. Tanul, tanul miközben keresi az újabb és 
újabb ismeretlenségeket, idegenségeket. Egyrészt mert keresi az elfeledett előző életbéli emlékeket, 
másrészt mert nem érti a miérteket. Azért az egyszerű kíváncsiságról sem szabad megfeledkezni. Mikor a 
lél a lelki világból az anyagi megnyilvánulásba kívánkozik, nem csak az uralási késztetés hajtja, de az annak 
elérhetőségére is kíváncsi. Kalandvágyó. Ilyesmi a legtöbb emberben is megtalálható, nem elégszik meg 
lakott kiskörnyezetével. A média és az informatika által kinyilt „világ” pedig tovább fokozza az ismeretlen 
iránti érdeklődést.  
A sokság tagjai azután mikor felnőnek (nemegyszer már azt megelőzően) igyekeznek betagozódni a 
problémamentes normatívákba. Majd‟ mindenki hirdeti, hogy ő független, szabad személyiség, miközben 
fél a szabadságtól, a függetlenségtől. A járt út kecsegtető(bb). Anyagi/testi igyekezet és szellemi restség. 
941 A MINDEN-tudat szellemisége nem fosztja meg a MINDEN-t olyan jegyektől, amit legtöbben Isten 
ellenpontjaként hoznak fel. Számukra van a JóIsten és van a Gonosz. Mintha bármi független lehetne a  
MINDEN-től.  
A Legfelsőbben ott a fény és ott a sötét(ség). Aki a világosságra vágyik, az a fény felé tör. Aki a sötétre 
vágyik, az az árnyvilág fekete bugyrába igyekszik. Ritkaság az olyan ember, akiből hiányzik a sötét. Szinte 
elvétve akad személy, aki mentes a lelkiség mögé rejtőző árnyaktól. Meg-meg engedi magának, hogy a 
sötétnek hódoljon, majd mikor némi kielégülést érez (minden különösebb bűnbánat nélkül) keresni, 
kergetni kezdi a fényt. Az ilyen út a kisebb ellenállás szellemében ér véget. Míg nincs elhagyása a sötétnek -
ha kell (ön)erőnek (ön)erejével (amiben csak az értelem segíthet!)- addig a fény nem képes felülkerekedni. 
A fény mentesülés, a sötét a beburkolózás, az Isteni lél ragyogásának elfedése. A sötét is Isten 
teljességének része, nem Rajta kívül álló gonoszság.  
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teremtette a dolgokat, hogy azok csak sátáni kísértések legyenek, hanem hogy -mértékkel942- 
vegyük ki belőle részünket. Mikor vegetáriánustól megkérdezik, hogy ugyan már miért nem eszik 
meg egy szelet hús? Ő csak visszakérdez: - Te dohányzol? - a válasz; Nem. - hát akkor miért nem 
szívsz el egy szál cigarettát. - Hát mert nem dohányzom! - Ám a hústalan életmód felfoghatatlan a 
vegyestáplálkozásúaknak. Mikor jelen szakaszban Úr Balarám a mértékletességet ajánlja, nem azt 
mondja, hogy csak mindenből egy kicsit. Életével azt példázta, hogy a tartózkodás-, különösen a 
‟nemjó‟ s a ‟szeszély‟ által meghatározottaktól való távolságtartás üdvös. Hitványnak vélt 
kabarétréfában hangzott el az a mélyen szántó gondolat, hogy „Ami túl, az nem jó!” - s lám ha 
egy komolytalannak vélt műfajban is mértéket tart az ember, megtalálhatja azokat az értékeket, 
ami mellett nem érdemes elmenni. Miközben a mértéktelen marháskodás nem segít a komoly 
szellemi előmenetelben. A buddhisták azt mondják: Csak könnyedén! – hisz a Nap sem fáradozik 
pályáján, a fű-, fa-, virág sem nő erőlködve… 
... Avatár Balarám határozottan eltanácsol a „túl”-tól. Önmérsékletre bíztat, fegyelmet ajánl, 
szabályozott életvezetést tanácsol s mind eközben a mindenkori kötelességteljesítésre int, de 
aszkézis-, vagy dőzsölés szóba nem kerül. Maga az emberi test sem igényel természetes 
szükségleten felüli ételbevitelt, ivást, alvást, de akkor kiegyensúlyozott, ha mindig, minden 
idejében, -rendben van. A „túl” azt jelenti, hogy vagy sok, vagy kevés. Egy harmónikus 
rendszerben a szükséges és elégséges a jó. A természettel- és testével harmóniában élő szellemi 
ember tudja mi szükséges és érzi mi elégséges, ha tudatos943. 
(215.) 
... Lelki ember nem anyagi/testi eszményüeknek kell megfeleljen944... 
... Mára már tudott; a lél ittlétének oka a tanulás, tapasztalatok megszerzése afelől, hogy Ő nem 
ide valósi s eközben a MINDEN elrendezéseinek is olyan időszaka érkezett el -már ötezer éve- 
amiben kedvezőtlenebbek a viszonyok... 
... MINDEN-tudatú számára a MINDEN a közép, Aki mindig- és mindenhol az örök KÖZÉP945  
(-pont). 
(216.) 
... már rég elsiklottunk afölött a védikus -tudás- alapú meghatározáson, hogy mára -a Kali jugára, 
a nézeteltérések vaskorára- már csak az igazságosság/igazmondás maradt fenn a vallásos elvek 
közül, mint Isteni fennség. (a négy Isteni fennség: 1. lemondás 2. tisztaság 3. kegyesség 4. 
igazmondás) Mára oda a lemondás, helyén a mértéktelenség, tisztaság helyett tisztátalanság 

                                                             
942 Úr Balarám kivehette volna részét, mértékkel a Kuru mezei csatából. Nem tette. Lehetett volna 
akárhány felesége, vagy gyermeke, mégis egy felesége volt és két gyermeke. A MINDEN-tudat Balarám 
mértékletességét eszményíti, nem a „bármit megtehető istenségekét”.  
943 A természettel való harmóniában élés nem azt jelenti, hogy ki kell költözni -különösen nem 
családostul!- a természetbe. Jelen korunkban a letelepedettség normális. (Függetlenül attól, hogy létezik a 
Földön ma is tradicionális nomadizálás, de az egy másik vidék, más emberek, más sorsokkal! A sokság 
nem ilyen s meg kell jegyezni, hogy napjaink nomádjai semmivel nincsenek közelebb a „üdvözüléshez” 
mint a lakott helyeken élők.) Olyan normalitás a letelepedettség, ami ellen ha erőnek erejével tesz lelki 
törekvő, akkor szembe kerül azon nehézségekkel melyek nem segítik, de hátráltatják fejlődésében. Elszánt 
családfőnek nincs arra felhatalmazása, hogy hitvesét, gyermekeit olyan közegnek tegye ki, amit ő maga 
üdvösnek gondol. Pránaevő (fényevő) eltökéltségű sem teheti meg azt, hogy hozzátartozóival azt az 
életvezetést követtesse. (Megjegyzés: ma a fényevés ne tartozik a ‟jó‟ kötelékébe. Érzelmi ‟nemjó‟ értelmi 
‟szeszély‟-el.)  Senki nem tudja, nem tudhatja, hogy párja, utódai hol tartanak (lelki evolúciós 
fejlettségükben). A MINDEN-tudat a sorsszerűen megadatott élőhelyen és -élethelyzetekben való 
érintetlenség megvalósítására bíztat. Vele, de nélküle. Nem nélküle, de mással. 
944 A mesebeli Apa, fia és a szamár bármilyen felállásban vándorolt, mindig akadtak akiknek az a megoldás 
elítélendő volt. 
945 MINDEN-tudatú nem keres és nem követ bármiféle lelki folyamatot, vagy bármilyen istenséget, 
mestert, igehírdetőt. Végzi osztály-meghatározottsága s életkorának megfelelő kötelezettségeit, gyakorolja a 
szabályozó elveket, magának recitálja a HariRám mantrát, tanulmányozza a Bizalmas Tanítást. Nincs több 
dolga. Azt fogja kapni, amit megérdemel. (Aki nem így tesz, az is azt fogja kapni amit kiérdemel.)  
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uralkodik mindenütt, különösen az erkölcsben és kegyesség helyett minden elvárásközpontú és 
merő viszonosságalapú lett. Gyakran hangoztatják -különösen elkeseredett emberek- Nincs 
igazság! - pedig „csak” annyi történt, mint ha egy tövises mezőn végiggurított vizes balont 
fölvéve, megpróbálnánk kideríteni, hogy melyik lyukat mely tövis okozta, hogy egyre csak csorog 
ki a víz... 
... A szabályozott életet és az un. szabályozó elveket általában nem ismerik, így nem is tudják 
követni azokat. Nem ismertek az emberi osztályok (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-
élvezkedő) nem az életrendek (tanuló- családos- visszavonult- lemondott) s mindezek 
keveredettsége. Nem hogy nem tudottak, de tagadottak a szabályozó elvek (főbb vonalakban; 
tartózkodás a húsevéstől, -alkoholtól, -dohányzástól, -szabados-, -kicsapongó nemi élettől, -
serkentő- (köztük a koffeines italoktól), mámorító szerektől, -szerencsejátéktól és bármi 
tisztességtelen haszontól, stb.) Márpedig aki a szabályozó elvek szerinti tartózkodás helyett 
azonosul az eltanácsoltakkal, azok befolyása-, hatása alá kerülve még csak nem is gondol(hat) 
tisztulásra, hisz számára nincs mitől. (lemondás-, tisztaság nincs, kegyesség -ami legáltalánosabban 
‟Isten-tisztelet‟-ként ‟Isten-félelem‟-ként van meghatározva- nincs, hisz pl. ateisták számára Isten 
nem is létezik. Az igazság pedig az, hogy mindenki azt kapja amit meg(ki)érdemel és annak 
befolyása/hatása/következménye alá kerül amit gyakorolt. Nincs hatás ellenhatás nélkül, nincs 
tett következmény nélkül. Az pedig Abszolút Igazság, hogy a lelki fejlődésben üdvöst ‟jó‟ követ, 
szenvedélyt ‟szeszély‟, az eltanácsolt pedig ‟nemjó‟-val jár.946) Az általános emberek elméjében 
zavarodott a megkülönböztető képesség (ha lelki irányultságú egyáltalán van?)... 
... a lél nem csak segíti az alázatos lelki embert, de amiként feltárja Önmagát, úgy értheti meg 
egyre jobban a gyakornok a MINDEN-t Magát947. A lél minőségileg tökéletes mása a MINDEN-
nek, csak parányisága folytán mennyiségileg nem mérhető Hozzá. Ahogy a szabályozó elvek 
kitartó követése szabályozza a testet, azon keresztül a gondolkodást és gyakorlója viselkedését 
„illemtanórák” nélkül, úgy a nem csapongó gondolatok is egyhegyűségük felé segítenek. Ha az 
egyén előtt nincs más értékrend, nincs más eszmény, cél mint amit a MINDEN-től, Avatár 
Balarám révén hallhatott a Bizalmas Tanításban, akkor képes elméjét töretlenül a Legfelsőbbre 
irányítani. 
(217.) 
... A belső béke eléréséhez nem elég a nyugodt elme, kell hozzá az Isteni kegy, az Isten-tisztelet, 
vagy ‟népiesen‟ „Isten-félelem”948 tudva, hogy egy érintetlen MINDEN-tudatú félelemnélküli!... 
(218.) 
„...mikor elme lecsillapul felszínre tör tiszta lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban 
él949...” 

                                                             
946 A vissz(a)hatás hol azonnali, de legtöbbször „késlekedik”. Megadatik a lehetőség a korrigálásra és lehet, 
hogy -tudattalanul is akár- máris sikerül(t) jóvátenni, amiért fizetni kellett volna. Azonban az sem ritkaság, 
hogy korábbi életek törlesztenivalója hárul ránk, kerül most elénk, mint probléma. A tudatos lét, a helyes 
megkülönböztető képesség nagy segítség minden gyakornok számra.  
947 Istenhez sehova nem kell utazni, sem zarrándokolni. Ő mindenütt jelen van és minden Őbenne van. 
Hova mennénk hát? Érzékszerveinket, érzeteinket, értelmünket és hamis ön(én)azonosságtudatunkat kell 
megfelelő helyre igazítani s nem lesz olyan képzetünk, hogy valahol kívül, távoli vidékeken, vagy távoli 
bolygókon keressük a Legfelsőbbet. 
948 Az „Isten-félelem” a biblikus, haragvó-, bosszúálló- stb. Isten-kép termése. Mikor majd‟ minden lelki 
tanítás a félelemnélküliséget ajánlja az előmenetelben, akkor ugyan miért pont a Legfelsőbbtől kellene 
félni? A viszonosság- és elvárásalapú hitek követőit folyamatosan ijesztgetni kell, hogy valami visszatartó 
erőt képezhessen. 
949 A sokszor fölemlegetett lelki tisztítási/tisztulási ajánlás következményét Maga az Úr nyilatkozza ki: 
anyagi (be)fedettség nélkül a lél felszínre ér (mármint az örök+teljes tudású+boldog). A lényegi lény 
istenisége kezd munkálni az előrehaladott lelki emberen és emberben. A valódi-, az Abszolút(közeli) tudás 
nem könyvekből, nem gyülekezetekben, nem templomban, vagy szent helyeken, de az Isteni belső által 
nyerhető el. Aki ide eljut az valóban bölcsnek mondható, hisz még csak érdeklődési körébe se kerül-, nem 
hogy gyakorlója, vagy követője legyen az anyagi/testi kötődéseknek.  
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... Egykor a védikus -valódi tudás alapú (ami érthető; ‟valóditudás alapú‟-nak is és ‟valódi 
tudásalapú‟-nak is‟)- világ-ban azt tanácsolták-, amit a legtöbben követtek is, hogy ki hova szüle-
tik oda rendelte a sors, nem szerte bolyongásra, mindenek kipróbálására. Ehhez azonban kell a 
több életről való ismeret, afelől való tudatosság. Hiánya annak a kényszerképzetnek, hogy 
mindent most kell! Azok az egykori „primitív” egyhelyben lakók beérték kötelességteljesítésükkel 
s ha bármi kérdésük volt, mindenki számára ott -helyben- volt a számára szükséges és elégséges 
választ megadó személy950. 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)bitorolni, tehát mehettek nyugodtan, nem ártottak senkinek és 
semminek. Minden helyen, helyzetben, nap-nap után meg kellett találni a túlélés lehetőségét. 
Mindezt pedig tették úgy, hogy jó erkölcsöt el sosem hanyagoltak951 ... 
(219.) 
Anyagi értelmű szavakkal nem írhatóak le lelki minőségek. Ezért támogatja a MINDEN-tudat 
szív és ész együttállását. Amit nem érthetünk meg szavakból, mi észel fel nem fogható, arra képes 
ráérezni a tiszta szív. A ‟tisztaságot‟ mindig fontos hangsúlyozni, mert a tisztátalan szív, amit 
anyagi/testi ragaszkodások, kötődések és kötöttségek szennyeznek be, illuzórikus képeket fest, 
szentimentális gondolatokat sugall. Az ilyen szív komoly lelki előrehaladásban használhatatlan. 
Hiába hull a könny, hiába szorul a szív, ilyenkor nem a lél énekel, csak a hamis testi kép. Az ilyen 
szív akarnok. Érzésből akar mindent. Jót, rosszat egyaránt. És ez az érzés nem ráérzés, de elejétől 
a végéig Maya, az elme és a kötelékek játéka. ‟Nemjó‟ ‟szeszély‟ s közte egy kis ‟jó‟. Így amikor 
‟ízről‟ beszélünk, az földi benyomáshoz nem hasonlítható s az azisnemis szellemében 
természetesen igen; ez a kifogyhatatlan nyugalom, a végtelen csend, a derű, a béke, az EGY-ség 
érzés. Egység minden lénnyel, harmónia az egésszel, együtt rezgés mindenek lényegével. A lél 
ráérez lél-ekre, kik viszont sugároznak. A teljesség terében -mi lelki és anyagi egyszerre (az ötödik 
elem) ahol minden hullámzás akadálytalanul jut át, csupán a végtelen idő kényszerében. A lél 
sugároz, elme és test feltöltődik... 
... boldogság, mint amilyen túlnan van. Ott ahol minden lépés egy táncmozdulat, minden hang egy 
dallam, minden kép önmagában remek, az illat felemelő, az íz pedig tökéletes. Nem az a ‟tökély‟ 
mint ami itt honos, mert hisz itt az Isteni elrendezés folytán tökéletes a káosz, a harc és a 
nélkülözés, a nyomor, a viszontagság, minden bánat és minden halál, mert mindnek, de mindnek 
meg van az oka s kit ér az megszolgálta azt... 
... tudjuk, minden teremtésben, az ott jelmezekbe bújt szereplő lél-ek szórakoztatják az Urat. Mi 
nagyobb boldogság lehet, mint a MINDEN mosolyát csalni ki? Lehet ez a mosoly elégedett. „Jól 
van gyermekem!” - lehet tűnődő „Óh hát ilyennek teremtettelek?” - lehet rácsodálkozó „Míly 
színes is vagyok!” - s a lél -mint a tragikomédia- főhőse keresi Legfőbb csodálója figyelmét. Mint 
gyermek, szerető szülei meleg tekintetét. De míg a szülő Apára s Anyára osztott mely kettősség 
nehezen egyesíthető, addig az Úr EGY, mindenben s mindennel együttáll. Nincs Rajta kívül, 
nincs Tőle független... 
(220.) 
... Lehet(ne) korunk bajaitól úgy is mentesülni, hogy valódi Isten-hitben az egyszerű élet és 
magasszintű gondolkodást követjük. Test és lél egybentartásához ugyan kevés kell, annak aki tud 

                                                                                                                                                                                              
Igaz bölcs már maga dönt; teste elhagyását követően felszabadul, vagy következő élet(ei)ben is itt szolgál? 
950 Az un. „védikus” -tudás alapú- időkben már gyermek korban megtanulták, hogy a mindenkiben ott rejlő 
valódi tudás megszerzéséhez nem kell kifele fordulni, de befele. Kisgyermekek megismerték a több élet 
elvét, a vissz(a)hatás -karma- törvényét, hát nem volt az „egyélet”-kényszer és nem kellett semminemű 
parancsolatokkal riogatni kisdedtől az öregig mindenkit. Értelmetlen lett volna lopás, ölés, paráznaság, 
másénak kívánása ellen és a többivel szembeni pszichikai terror. Ahol nincs lopás, nincs csalás, paráznaság 
és a többi alantas emberi gyarlóság, ott a gyermeki ártatlanság honol(t). A belső és a külső béke együttáll(t).   
951 Míly sajátos is? Mikről szólnak a regék, mondák, legendák és az írott emberi történet: csaták, küzdelem, 
intrika, csalás, megcsalás, bosszú, rablás, hódítás, kisajátítás, gyilkosságok, pusztítása másiknak, másoknak. 
És ezt művelték a legmagasabb szintű uralkodóháza is, még a maguk körében is. Nincs miről beszélni. 
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a lél-ről! Aki a testről tud, annak teste késztet egyre -beleértve csapongó elméjét is- soha semmi 
nem elég. Aki ha egyszerűen él, nem formál birtoktudatot, visszavonult életrendjétől teste 
elhagyásáig ugyan ki s mitől tudná megfosztani. Miközben az egyszerűségre az irígyek sem 
kacsintgatnak, nem zavarják és ő sem zavar. 
(221.) 
... Vegyünk egy erős hitű egyént, akit a sors megpróbál s nem állja ki a próbát, eltérül. 
Lekicsinylően úgy szokták fogalmazni az ilyen jámbor személy helyzetét, hogy gyenge volt-, nem 
volt elég erős a hite! Lehet így is, de lehet úgy is, hogy addigi hite nem volt megalapozott. Olyan 
valamit követett, ami gyenge lábakon állt, értsd; nem biztos hogy a hívő volt labilis, hanem 
lehetett a tan bizonytalan, amit egy komolyabb próbatétel képes megingatni, vele együtt persze 
követőjét is. A MINDEN-tudat történetéből azért nehéz ilyen eseteket felvillantani mert nem tu-
dunk róluk. Nem azért mert a feledés homálya befödte, hanem azért mert szilárd alapokon 
nyugszik. Érkezik természetesen a kritika, hogy könnyű úgy szemlélni világot, embert -netán 
Isteneket-, történéseket, hogy figyelembe vesszük az azisnemis törvényt, az egyidejű azonosság és 
különbözőség doktrínáját. Természetes, hogy figyelembe kell venni, mert a nagy lelki térben 
paránykodó -milliárd évekig tartó, mégis átmeneti- anyagi megnyilvánulás kisebb részben ‟anyagi‟ 
nagyobb részben ‟lelki‟ ahol mindkettő hat. 
... A ‟lelki‟ -itt- anyagi is, meg nem is, míg az ‟anyagi‟ lelki is, meg nem is, a szemlélő, vagy szellemi 
vonatkozásban is értékelő-, mérlegelő egyén hozzáállása szerint. Az ösztönlényként tengődő 
állatiemberek sosem találkoznak ilyen kérdésekkel, hisz B.T.49. „…lefoglalja minden percét jólét 
dicsfény léhaság…” - értsd: javak, hírnév (hiúság), élvezetek. Tárgyiasult hamis értékek, 
erkölcstelen magatartás, rossz társulások. Hibás „tanításokkal” való azonosulás, degradáló-, 
lehúzó személyekkel való barátkozás, (érdek)szövetkezés. Ez is elkötelezettség! Keresztény 
szóhasználattal a gonosszal, a sátánnal való kokettálás -így aposztrofok nélkül- mert hisz így 
használják, így hiszik, miközben nem így van. A ‟sátán‟ a ‟gonosz‟ = a ‟nemjó‟. Egyik változat sem 
főnév, hanem jelző. Gonosz ember, sátáni Félisten, stb. Minden a MINDEN-ben nyugszik, Ő 
maga a megtestesült azisnemis. Nincs Ő-rajta kívül senki és semmi. És Ő mindenütt jelen van. 
Mikor milyen képében, formájában, hatásában952... 
... pusztítani az életfeltételeket, sanyargatni FöldAnyát ne hogy az utánunk jövőknek jobb 
legyen953. Hová fajzott carpe diem? A hedonista torzítású „Élj a mának” - bölcsessége, ami 

                                                             
952 A komoly lelki úton a kellő megkülönböztetőképesség elkerülhetetlen. Aki nem képez megfelelő 
látásmódot, az a hamisságokat nem veszi észre. Semmit nem lát tisztán, miként a 3D-s filmet az ahhoz 
való szemüveg nélkül. Nem csak az élmény lesz korlátozott, de elmarad a miértek megértése.  
Sokszor nem veszik időben észre, hogy a folyton rendetlenkedő kisdiák azért nem halad tanulmányaiban, 
azért vannak vele mindig problémák, mert rosszul lát. Amint megfelelő szemüveget kap minden 
megváltozik, elmúlik a sok kompenzáló pótcselekvés és örömét leli a látottakban.  
953 A szövegkörnyezetéből kiollózott mondatrész arra az emberi tudatlanságra kíván rámutatni, hogy 
komolyan vettük az „uralkodjatok...” felszólítást, minek következtében önmérséklet, önuralom és bölcs 
lemondások helyett másokon és elsősorban a környezeten igyekszik „urrá” (?) lenni az emberiség. Nem 
be(le)illeszkedni, de (le)győzni! Önös elképzeléseink szerint (át)alakítani. Mondják azt is, hogy mindaddig 
minden természetes, míg ember hozzá nem ér, mert onnantól -gyakorlatilag- mesterséges, műví, 
megváltoztatott, átalakított, stb. "A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön" – 
indián bölcsmondás jól érzékelteti a világhoz való viszony természeti- és „világi” szemléletmódja közti 
különbséget. (Köznapilag, ha valamit kölcsön kérünk, azt legalább olyan állapotban illik visszadani, ahogy 
kaptuk. Netán jobb állapotban! – ez a valódi normalitás, nem az elhasználás, elrontás, beszennyezés, stb.) 
A kihasználó szempontú -ember tudatú- modern ember bírtokba vesz, kisajátít mindent, amihez csak 
hozzá(f)ér. Az egykori indiánok, sok más-, valóban természeti néphez hasonlóan -akár mint a kóborló 
nomád jász ősök- úgy próbáltak élni, hogy a környezetben minél kisebb, mennél kevesebb változást 
idézzenek elő. Nem véletlen a jász ősiségben, hogy nem találni általuk hátrahagyott emlékeket, mert 
miután nomádokká váltak, nem tettek beavatkozásokat, változtatásokat. Egyszerűen, természettisztelettel, 
MINDEN-tudatban éltek s miután elhagyták testüket, azt elhamvasztották, vagy a pusztai „takarítókra” 
hagyták. Ez utóbbi az önkéntes pusztábavonulás „típusú” ön”temetkezés” módja volt. 
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Horatiustól eredeztethető és eredetileg annyit jelent, hogy "Ragadd meg a napot", vagy kicsit 
magyarosabban "Használd fel a napot" - még egyszerűbben; „Élj a mában!” Itt és most tedd meg, 
hogy jobb-, hogy ‟jó‟ lehess. 100 emberből 99 az élj a mának jelentést ismeri, de ez csak annyit 
jelent, hogy bulizz, hajszold a materiális élvezeteket. Ezzel szemben a ragadd meg a napot jelentés 
sokkal inkább az, hogy minden napnak legyen meg az értelme, ragadjunk meg minden 
lehetőséget. Isten és az Ő elrendezései igazságosak!954... 
... Ha már sírva és szenvedve érkeztünk, hát derűvel s könnyedén elengedve lépjünk tovább955 
mikor ott van annak az ideje, hogy kijavíthassuk mindazon hibáinkat melyekre ezen életünkben 
nem szántunk-, nem jutott idő956. Tisztított elmével éljünk minden napot, az Úrnak 
elkötelezetten957. 
(222.) 
...Maradva a MINDEN-tudat eszmeisége körében, amikor a lelki törekvőnek lecsillapul elméje, 
mikor fel-fel csillan tiszta lél, ébredezik ősemlékezet, akkor már tisztába kerül valódi kilétével, igaz 
önmagával, tisztul szelleme és teste, akkor végcélja nem e földi lesz. Minden és mindenki 
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 büszke958? – 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... 
... Minden lél szabad, minden lény rendelt létformája szerinti szabad akaratot kapott a Legfelsőbb 
elrendezései folytán, kinek magasabb, kinek alacsonyabb szabadságfokkal. Ember mindig 
szabadon dönthet. 

                                                             
954 Bármi „igazságtalanságot” észlelve, a vélt sérelmű egyén lehetőleg próbáljon meg befelé figyelni, 
önmagában keresni. Legyen ez kudarc, betegség, sikertelenség, anyagi veszteség, netán baleset. Lehet, hogy 
„csak” rosszkor, rossz helyen volt. Ám ha valaki véletlenül az önvizsgálatot meg is teszi legtöbbször csak 
külső okokat, okozókat -igyekszik- fölfedezni. Minden és mindenki, csak én nem! – vagyok bajaim 
okozója. Biztos, hogy senki sem vétlen sérelmei bekövetkeztében, legfeljebb nem sikerül megtalálni a 
miérte(ke)t. Nem árt az őszinte keresés.  
955 Test elhagyásakor a könnyed, derűs távozás gátjai a ragaszkodások, kötöttségek, kötelékek el nem 
engedése. Nem véletlenül van a négy életrend: tanuló (tanulni) – családos (dolgozni, megélni, kiélni...) – 
visszavonult (az elengedés megtanulása és gyakorlása) – lemondott (a tiszta Isten-szeretet végzése, tanítás) 
Jelen korunkban a két utóbbi alig ismert, nem követett, az első kettő meg folyton keveredik egymással. 
956 Az „egyszer élünk” hitvallói számára van egy jó és egy rossz hír: jó, hogy van/lesz lehetőség jóvátenni 
elkövetett hibákat, ha nem ebben, akkor következő élet(ek)ben (már amit belát, beismer annak elkövetője 
– ha be nem látja s be sem ismeri akkor is fizetni kell) rossz hír, hogy semmi nem múlik el 
következmény(ek) nélkül. A nem ritka értetlenségek alkalmával is (miért történt, miért velem, miért így, 
stb.)volna ok és lehetőség is önvizsgálatra.  
957 Az Istennek való elkötelezettség tanulással kezdődik, hittel folytatódik, majd tanulással s válik 
tudatossággá. A szokásos, csecsemőkori megkereszteltetés, majd tisztes templombajárás, tartása a 
felekezeti szokásoknak nem elkötelezettség, puszta hagyomány-, rend- és szabálykövetés, ami nem kevés, 
de messze áll a lelki tudatosságtól. 
958 A büszkeségnél, ami leginkább egyfajta gőg, csak a megalapozatlan büszkeség a kártékonyabb, egyénre s 
környezetére egyaránt. B.T.437. „...elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás 
híján levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület...” – lám az elsők között kerül 
ajánlásra (ami egyúttal tényközlés is!) a büszkeség-nélküliség. (első helyen az alázat, másodikon a nem ártás, 
értsd: erőszaknélküliség!) De ha már felmerül a büszkeség, legalább legyen mire! Tudjuk, hogy a hitt alapú 
büszkeség nagy erőt ad az egyénnek. Elég valahova tartozónak-, ‟valaki‟-nek gondolnia magát a büszke 
embernek, másként vesz részt az élet forgatagában. Azt azonban mégsem szabad elfelejteni, hogy lelki 
ember számára nem az anyagi/testi életben való boldogulás, elő(bb)rejutás a cél! Jásznak sem az, hogy 
mások fölé kerüljön-, vagy helyezze magát, ám ha megbizonyosodik arról, hogy konok nyakassága milyen 
történeti emlékekre alapozódik, akkor önértékelése valós alapokra kerül(het).   
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(223.) 
„MINDEN-tudat megsegíti léte bárhogy hányja is - Rám gondolva megnyugodva hagyja önös 
vágyait” (mármint az, aki töretlenül megőrzi lelki elszántságát) 
... Többször említésre került, hogy a lél uralkodó szeretne lenni, olyan mint Isten s ezért elhagyja a 
lelki világot, mert vágyja a hatalmat. Tudja az Urat (nem csak hiszi!) s azt is, hogy Ő -mármint a 
lél- Isten mása, de amelyek nem látták még be -nem tisztultak meg, nem engedték el személyes 
vágyaikat- azok egyre-másra tanulóútra indulnak. Lám míly kegyes is a Legfelsőbb, időről időre 
megnyilvánulásokat teremt, azokban sajátos szabályrendszereket (természeti törvény/elrendezés) 
lehetővé téve, hogy a nyughatatlan lél tanulhasson. Hiába tud a lél a MINDEN-ről, ha nem érti ki 
az Úr és ki a szolga, akkor belekeveredik a szereptévesztésekbe. Az általános emberek sokasága 
úgy gondolja, hogy minden és mindenki azért van, hogy neki-, vágyai szerint jó legyen. Az ő 
igényeihez igazodjon minden. Ha tudna róla, még a MINDEN is. Ez valóban így van, hisz -tudat 
alatt- ‟elvárja‟ (mert természetesnek tekinti) hogy süssön a Nap, essen az eső, legyen élelem, 
legyen mindenféle általa hasznosítható-, vagy neki készíthető eszköz, -tárgy, -fogyasztási cikk, 
annak teljes skáláján. Amikor pedig a lél már itt van (s valamilyen ‟véletlen‟ ‟szerencse‟ folytán) 
emberként, megpróbál istenkedni. Még a legtöbb szellemi iskola sem világosítja fel tanulóit, hogy 
magasztosabb a szolgálat az uralomnál. (persze szólamok szintjén esik szó alázatról, szolgálatról, 
de a modern ember ezt méltatlanak tartja, büszke, valakinek tartja magát) A ‟szolgálat‟ egyenlővé 
lett téve a szolgasággal, az alávetettséggel, ami büszke (hiú) ember számára lealázó. Senki nem 
szeretne megalázkodni, különösen azok előtt akik fölé helyezi magát. Pedig a Legfelsőbb 
Legbensőbb* Hajlékán csak olyan lél-ek -végtelenjei- tartózkodnak, Akikben már semmi 
magukkal szembeni tévképzet, vagy önös vágy nincs. Tökéletes boldogságukat Isten 
elvárásnélküli szolgálatában, örökkön csak adva, minden lél társsal való részrehajlás nélkül élik, 
valódi szeretetben. (*a „Legbenső” nem legbelső, hisz nem térbeli fogalom, nem anyagi(asult) 
képzet, hanem teljesen lelki bensőséges közeg)... 
... A MINDEN-tudat azért szerencsés, mert sosem szerveződött szervezetté, különösen nem 
egyházzá. Ami nincs, annak nem lehet ártani, nem lehet támadni, sem szétrombolni. Az így 
munkáló lelkiségen semmi nem fog, kivéve követője esendősége. A MINDEN-tudat az ember 
útja a lél felszabadításának nehéz útján. A MINDEN-ről való tudatosság és a MINDEN-tudat, 
mint folyamat, mint lelki útravaló életeken át. Történjen bármi, ha elkötelezett lelki ember 
magyarázatot keres tanácstalanságára(ban) akkor el kell engednie az anyagi/test központú és 
azokra visszavezetett ‟fajta‟ lelkiséget. Ha van az a szolgálatkészség, hogy az adatott 
körülményeket őszinte tudomásulvétellel kezeli az egyén, akkor meg fogja látni, hogy a segítség 
nem marad el. Mindaddig, amíg elvárásalapú az életvezetés, vágy késztetettek a törekvések és 
célok, addig a gondolat nem hogy Isten felé nem tekint, de még a lél felé sem. Minden gondolat 
az elmebeli képzetek ápolásával, a vágyak élésével s kiélésével, a test kiszolgálásával van elfoglalva. 
Ugyan méltatlan a szolgálat -még csak gondolni is rá- s eközben minden ember -majdnem elsők 
között- egyre csak szolgálja testét. Szép legyen, erős legyen, egészséges legyen, komfortosan 
érezze magát és így tovább. És a test állapotához kapcsolódik az elmebeli viselkedés is. „A lét 
határozza meg a tudatot” - mondja a materialista, mert még sosem próbálta fordítva. Lám még az 
ateista gondolkodásmód is ‟tudat‟-ról s nem hitről beszél. Hogy a „blogolmányok” nem csak 
oktalan hangulati elemek, had álljon itt egy BBB bejegyzés: „…Az Atya kebelében tartózkodó 
lények ha tökéletlenek, akkor az Atya tökéletlen. Az én Atyám tökéletes és a kebelében 
tartózkodók is. Ha a Teozófia azt tételezi fel, hogy az Atyának is fejlődnie, tökéletesednie kell, 
akkor a Teozófia számára nem létezik TÖKÉLETES ATYA? Vagy: a létező Atya nem tökéletes, 
csak az emberi képzelet szüleménye a tökéletes, mint eszmény, de ilyen nincs csak majd végtelen 
soká lehet, ha megtörtént a fejlődés, a tökéletesedés? Ha az Atya kebelében lehet tartózkodni, 
akkor Ő nem lehet nemszemély, nem lehet Tudat - Fiai nem lehetnek tudat-egységek. Tényként 
fogadom el, hogy tudata csak Valakinek lehet, valaminek (személytelen létezésnek) nem tudok 
tudatát elképzelni. Ha az egész nagy EGY, vagy AZ egy végtelenül hatalmas tudat volna (csak) 
akkor is kell legyen Valaki AKIÉ ez a TUDAT. Nem tudok elképzelni személytelenből fölépülő 
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személyt, de természetes, hogy minden személynek van tudata, van személytelen kisugárzása. 
Tehát a cél számomra csak a Legfelsőbb SZEMÉLY lehet. Szerintem akiknek célja a TUDAT, 
azoknak lesz majd még egy körútja, hogy azt meghaladva eljuthassanak a tudat birtokosához; 
eszmény szinten is, megvalósítás szintjén is és ténylegesen is…”959 – addig legyen meg a benső 
nyugalom. 
(224.) 
... Hiába vannak olyan tanok, melyek a kiélésig/kiégésig hajszoltatják követőikkel a 
vágykielégítést, ezt a MINDEN-tudat nem osztja. 
... Aki megmarad a ‟népszerű‟-ség („olyan mint a nép olyszerű!”) választékában, az elfelejti, hogy 
„Mindenki más!” - senki nem ‟mindenki‟. (Persze nem kell annak felejteni aki nem is tud 
valamiről960.) Haladó MINDEN-tudatú tisztában van valódi kilétével, de mint realista, éli emberi 
életét, figyelmesen ügyelve a ‟túlfűtöttség‟ elkerülésére. A szabályozó elvekre az általános emberek 
legkevesebb különcködésként-, de inkább mint szükségtelen „aszkézis”-re tekintenek, pedig erre 
is „csak” a „puding próbája” - „című” ajánlás az igaz961... 
... A Kegyes Úr nem véletlenül adta a feledés áldását is, hogy a nemegyszer megtévedt ember -jó 
esetben- megszabadulhasson a kínos tapasztalástól. Tanulni lehet jóból, rosszból, ám a felejtés 
nem szelektív, van hogy jót felejt s felejtendő rosszat megőriz. Itt az Úrral jár karöltve hűséges 
szolgálója Maya s míg az egyik segít, a másik „kegyesen” áltat. A lél mikor új testet ölt, eleinte 
csak az előző életekbéli „hozottak”-ból meríthet tanulása során. A lelki evolúcióban előbbre lévők 
már tanuló éveikben kimutatják fejlettségüket, amit ha az ifjonc is észrevesz sikerrel készül a 
második, családos életrendre. Ha maga nem észlel, ‟szerencsés‟ esetben ‟véletlenül‟ olyan 
közegben él, ahol akad aki képes a ‟jó‟ irány tartásában segíteni. Az elrendezések, minden Égi s 
Földi ellenére még e degradálódó időszakban (értsd; Kali juga) is mindig szabadon hagyják a lelki 
fejlődés lehetőségét. A nagy trend a hanyatlás, emberiség szinten, de az egyén miként nem 
‟mindenki‟, nem is az emberiség, hanem egy független, szabad egyéniség, persze ha nem esik téves 
önazonosságtudatba és az illúzió fogságába. Az általánosak azonban ez utóbbiak. A felgyorsult 
világ nem magától rohan, de tőlünk! ... 
... az értelmes ember nap-nap után időt szakít arra, hogy szóba álljon magával s megkérdezze; 
Mond ezt most miért teszed? Miért tetted? Miért aggódsz? Hova sietsz? Mit akarsz, elérni? - a 
válaszok azonban nem bíztatóak. Mindenki fejét forgatja, tekintetét emelgeti a másikra, a máséra, 
a másra, miközben méregeti magát, hogy ugyan miért volna ő kevesebb, méltatlanabb, mint az 
akinek megvan? Ebben a keresésben korunk tanuló évei nem igazán segítenek. Az amúgy is 
feltüzelt ifjútól nem várható az önmérséklet. Különösen nem, ha minden az újabb és újabb 
vágyak felé hajtja. Az elfeledett ‟visszavonult‟ életrend újraélesztése bizton megsegítené az életen 
át elégedetlenkedőket, a mindig hiányérzetben szenvedőket. A harmadik életrend, úgy 50 felett 
már elrendezésszerűen alkalmassá tesz nőt, férfit egyaránt, hogy csendesedjen, hűtse azt ami két 
életszakaszon át csak hevítve, tüzelve volt. Hinni kell (lehet úgy is) hogy a megbékélt, nyugodt 
életvezetés inspiráló lehet. Türelem, mosoly, derű962.   

                                                             
959 Az inkriminált szöveg egy teozófussal folytatott eszmecseréből kiragadott részlet, ezért szó- és 
fogalomhasználata is némiképp eltér a MINDEN-tudatban alkalmazott kifejezésektől. 
960 A lél mindig tudatos Istenről is és önmagáról is, azonban amint anyagi burokba kerül, annak első 
burkoló rétege, a mindezekről való feledés -mert ez így van elrendezve!- ám a lél maga -Aki lényegi 
kilétünk- burkoltan is tudatos a MINDEN-el kapcsolatban, de ez nem képes megnyilvánulni míg le nem 
hántjuk mindazt a kérgesedést amit egyre csak építünk s építettünk a lél-re az elmúlt életek s létformák 
során.  
961 Ki ha megpróbálja s csupa nehézségeket, szenvedést okoz neki a szabályozó elvek követése (no hús, -
alkohol, -serkentők, -ajzók, -doppingolók, -szerencsejáték, -házasságon kívüli nemi élet, stb.) akkor ő nem 
érett még erre. Azonban már tud létezéséről, olvasott, hallott lelki fejlődést segítő hatásukról. Életkora 
előrehaladtával, tanuló- s családos kötelezettségeinek elvégzését követően visszatérhet a kudarc 
kiküszöbölésére. Ha ekkor sem sikerül, lássa be hogy még van mit tennie újabb élet(ei)ben.  
962 Nem is gondolja az emberiség, hogy napjaink bajain milyen egyszerűen lehetne mérsékelni. Próbáljunk 
meg konkretizálni.  
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(225.) 
A MINDEN-tudat személyes szemléletmódú, úgy Istennel-, a lél(ekk)-el, mint a Felsőbb 
Irányítókkal kapcsolatban. Azt vallja -mert úgy tudja- hogy személytelen sosem személyesül meg. 
Miközben minden személynek -sőt nem csak nekik- van személytelen kisugárzása, így a 
Legfelsőbbnek is. Maradva kissé Földhöz ragadtan, bárhol, bámennyi elemi részecske, atom, 
molekula, egyszerűbb élő szervezet kapcsolódik össze, azokból személy sosem válik. Ám a lél -ha 
az a sorsa- képes magaköré szervezni olyan életkezdeményeket, amitől létformája 
megszemélyesülhet963. Tehát első személy(esség) a lél, majd mikor Ő a hímivarsejtet magára öltve 
bejut a petesejtbe, azt osztódásra serkentve alakítja ki „program” szerinti ember-testét, amely 
szellemi evolúciós fejlettségi szintje szerint kezd tudatosulni, „megszemélyesedni”. Akiknél 
elmarad a tudatosulás, azok állati-emerként élik le azon életüket.  Bár hiába személy minden egyes 
lél, amint létformát ölt magára, az személyessé csak embertestben válik. Nem mintha nem volna 
kisugárzása fűnek, fának, bármi jószágnak, az a rezgés, adott létforma, Isten által elrendezett sza-
badságfoka szerint képes élettevékenységet gyakorolni. Beleértve az állati-embert is, valamennyi 
egyfajta ösztöntevékenységet folytat. Anyagcsere-szaporodás-védekezés-pihenés... 
... Lény, amivel kapcsolatba kerül, annak kötőereje hatást gyakorol. A ‟jó‟ a jóság, tisztaság, tiszta, 
fényes, harmónikus, előre vivő, megújító. A ‟szeszély‟ vágy, aktív, izzó, ösztönző, mozgásra-, 
változásra késztető. A ‟nemjó‟ a tompaság, sötétség, nehéz, visszahúzó. Ki mivel…attól…! A 
személyes lél, legyen bármilyen létezési-, vagy lét-formába „csomagolva” sugároz, rezgése-, ereje 
van. (létezési forma = élettelen, létforma = élő) Ezen sugarak értelemszerűen nem puszta céltalan 
energiák, de információhordozók. Természetes hát, hogy a sugarak minősége befolyással van az 
azt érőkre. Akiknek gondolatai anyagi/testi vágyközpontúak, azokat a ‟szeszély‟ uralja. Hiába 
gubbaszt legbelső bensőjében mindennek egy-egy Isteni lél, az Ő tökéletességét a sugarakból is 
táplálkozó szövevényesség sötét burka fedi el. (belső = fizikai tér, benső = lelki központ) Akiknek 
viszont gondolatai a MINDEN körül mozognak, azokon kezd meghatározóvá válni a ‟jó‟-ság... 
... akiben magasfokúan fejlett a megkülönböztető képesség, határozottan tudja s érzi is mi való és 
mi az ál, mi (a)mi kedvez s mi (a)mi árt - lelki törekvőnek. Mennél tisztánlátóbb valaki, annál 
kevésbé érintik meg azok a dolgok, melyek lelki fejlődésében gátolják, fékezik. Az ilyen ember is 
az általános emberek között él -hagyományos remeteségi értelemben- nem vonul el, végzi 

                                                                                                                                                                                              
Alap probléma a globális túlnépesedés, azon belül viszont a nagyfokú különbségek anyagilag tehetősebb és 
szegényebb vidékek között. A szegényeken nehezebb segíteni, hisz robbanásszerű örökös sokasodásuk 
ösztönlénykénti életvitelükre-, szellemiek hiányára- és téves diktátumokra vezethetők vissza. Értsd: pl. a 
keresztény „sokasodjatok, szaporodjatok” téves értelmezés meghonosítása, berögzítése az elesett 
kultúrkörökbe. Módosabb vidékeken egyértelmű népességfogyás tapasztalható olyan mértékben, hogy a 
korosodók attól félnek, kik fogják őket eltartani, nyugdíjukat finanszírozni.  
Egyik kiutat az indokolatlan felhalmozásban látják, erőn felüli teljesítés, ügyeskedések, kihasználás. Nem 
tudják, hogy ha valahol nagyobb az anyagi javak halmaza, az máshonnan hiányzik. Értsd: szegény(ebb) 
vidékekről. Nincs szebb kifejezés, mint a kizsákmányolás. Teljességgel erkölcstelen a mind elesettebb 
vidékekre telepíteni termelő üzemeket az ottani alacsonyabb bérigények révén elérhető extra profit biztos 
tudatában.  
Ezekkel szemben, bölcsebb volna ha úgy 50-60 éves kor felett az intelligens emberek (nők, férfiak 
egyaránt) határozottan visszafognák addig szükségszerünek vélt életszínvonalukat. Minimálisra 
mérsékelnék lakáskörülményeiket. Abbahagynák az utazásokat. Megszabadulnának autóiktól. 
Abbahagynák a húsevést, alkohol fogyasztást, kávét, teát, dohányzást, mindenféle szerencsejátékot. 
Önmegtartóztatást kezdenének szexben, hatalomgyakorlásban, hírnévhajszolásban.  
Minderre bármi mondható, csak az nem hogy nem volna gyökeresen jobbító hatása az emberiségre.  
Nem kell félni tőle hogy bekövetkezik, hisz a szellemi és erkölcsi degradáció útja az amin járunk. De nem 
mondható, hogy nincs semmi megoldás.  
963 A személyes lét alapja az a lél, ami a leendő lény lényege s egyúttal annak életforrása. Központi lél 
nélküli anyagtömörülések nem fognak sosem élőlényt alkotni még akkor sem ha olyan szerves elemek 
melyek életfunkciókat mutatnak (születés – fejlődés – állandósulás – leépülés – halál) az ilyenek nem 
eredményeznek személyességi jelleget. 
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kötelezettségeit, ügyel kötelességteljesítéseire, de azok a sugarak amelyek ‟nemjó‟ és/vagy 
‟szeszély‟ minőségűek, nem érintik meg.  Felülemelkedik a változásokon és már itt boldog ezen 
árnyékvilágban. (Kötelesség: nemek szerint-, emberi osztály szerint /‟gondolkodó‟ – ‟uralkodó‟ – 
‟nyerészkedő‟ – ‟élvezkedő‟/ életkorcsoport szerint /‟gyermek‟ – ‟fiatalfelnőtt‟ – ‟családos‟ – 
‟megállapodott idős‟ – ‟öreg‟/ hely-idő-körülmény szerint alakul az adott személyre jellemző ‟jó‟ – 
‟szeszély‟ – ‟nemjó‟ kötelék érvényesülési aránya szerint964. A kötelesség követése, betartása a 
legfontosabb földi teendő minden lény számára. A nemtudatos lények, akik meghatározóan 
ösztöntevékenységet folytatnak, ha elmulasztják kötelezettségük teljesítését, legtöbbször 
belepusztulnak, vagy kipusztulnak. Látható, hogy a ‟tudatos‟-nak vélt ember napról napra 
szaporodik, holott a fajfenntartás rendeltetése nem a túlnépesedés. Az emberi alapkötelesség arról 
szól, hogy férfi és nő fiatalfelnőtt korban házasságra lépjen, két gyermeket nemzenek, neveljenek 
fel tisztességben, majd azok fiatalfelnőtt korában engedjék útjukra. Minden ettől eltérő 
kötelességszegés.)...965 
... Az emberi-ember erkölcsös, tisztességes, együttérző, megértő és belátó, nem ítélkező, elfogadja 
Isten elrendezéseit.966 El a túlnépesedést, el a népvándorlásokat, el a keveredéseket, el a 
sivatagosodást és más környezeti változásokat, de el a szellemi hanyatlást is és egyik sem érinti 
meg. Velük, de nélkülük. Az emberi-ember -ha már ittragadt- Isteni szeretne lenni s majd tova, el.    
(226.) 
Az isteni-ember nem Isten, még csak nem is gondolja magával kapcsolatban ezt, sőt eszményei 
között sem szerepel efféle nagyratörés. Jámbor és alázatos, miközben tisztába van a MINDEN-, 
emberi önmaga- és lényegi lénye, a lél ki- s milétével. Úgy boldog, hogy érti helyzetét, még ha 
annak minden részletének magyarázatáról nincsenek is ismeretei -„Minek a‟?-, de tudja ki az Úr s 
azt is, hogy az Ő elrendezései a meghatározók mindenben. Az emberi létformának a Legfelsőbb 
igen nagy szabadságfokot biztosított szabad akarata mellé. Az ember majd‟ mindent megtehet. Ha 

                                                             
964 Be kell látni, hogy akár ugyanazon ‟kötelesség‟ sok árnyalatban mutatkozik. Akár csak egy általános 
‟kötelesség‟-tipust is ha kiragadunk hány, de hány minősége van, mert kell hogy legyen. Vegyük pl. a 
fegyelmet. A fegyelem jellemzően pozitív, ‟jó‟ célzat esetén biztos ‟jó‟ miközben ‟szeszély‟-, pláne ha 
‟nemjó‟ motiválta a törekvés, akkor eredményében romboló. Némiképp hasonlatos a szorgalom. Ám nem 
véletlenül mondják, hogy a butaságnál csak az a veszélyesebb, ha szorgalommal párosul!  
965 A kötelesség annyit tesz, hogy betölteni azt a funkciót, rendeltetést, amire adott létforma hivatott. Nem 
több, de nem is kevesebb. Ha egy létforma nem végzi, vagy rosszul végzi kötelezettségét akkor aminek 
része az „megbetegszik” és itt nincs különbség atom, sejt, vagy akár egy ember között! Ha „hibázik” egy 
atom, akkor felborul a körülötte lévő rend, akár még láncreakciói is elindulhat. Ha „hibázik” egy sejt 
rendellenes folyamatok indulnak el, akár még rákos tulburjánzás is kezdődhet. Ha „hibázik” egy ember, 
akkor meginog a család, a kis- és nagy közösség, a társadalom, az emberi világ. Nem véletlen a jelen 
kaotikus állapot, alig akad ember, aki maradéktalanul elvégzi-, és nem is teljesíti túl kötelességét, hisz ha 
ember „túlterjed” túllépi kötelezettségi-, jogosultsági-, illetékességi körét. Legelőbb is hiteltelenné válik, 
másodsorban pedig növeli a káoszt a rend helyett. Ilyes „túlteljesítések” mások dolgát végezni 
(élvezkedőnek uralkodni, gondolkodónak nyerészkedni, nyerészkedőnek élvezkedni...) de éppígy 
túlterjedés a túlszaporodás is, miközben a két utód (akár nevelt gyermek formájában való) vállalás 
elmulasztása hiány(osság).     
966 Az hogy isteni-ember kevés van azt tudjuk, de hogy az olyan ember is ritkaság, aki egy személyben, 
ugyanakkor erkölcsös is, tisztességes is, együttérző is, megértő is és belátó is, nem ítélkező és elfogadja 
Isten elrendezéseit is, az bizony már lehangoló. Az igazi lehangoltságot mégsem látjuk s nem fedezhetjük 
fel visszatekintve az emberi történetben sem, mert minden kor és kultúrkör megalkotta a maga erkölcsét 
(amit azután folyamatosan megszeg!) kialakította tisztességgel kapcsolatos doktrínáit, úgy tesz mint ha 
egüttérezne az elesettekkel, vagy akár csak az állatokkal és élő környezetével (vágóhidak, környezet-
kizsákmányolás, környezetkárosítás...) és sorolható volna még, de minek. A MINDEN-tudatnak pusztán 
orientáló szándéka van, nem világ-, vagy emberiségmegváltó. Egész pontosan, mint B.T. 97. „...hiába 
annak az élte ki csak élvezetnek él - látni kell ez örök forgást s ember névre méltó lész 98. aki látja igaz 
létét önmagában boldog ő - nincsen annak már mit tenni bizonyosan hozzám jő 99. történés hogy legyen 
vagy se bármi lesz is egyre megy - teljes éltet így tud élni szándékai nincsenek...” 
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visszatekintünk az ismert emberi történetben, láthatjuk hogy meg is próbált szinte mindent, hit- 
és tanrendszerektől kezdve, ideológiákon, politikai próbálkozásokon át, a misztikumot, a mágiát, 
rabszolgatartást, a kommunisztikus berendezkedéseket, világhódító törekvéseket, tömegek- s a 
természeti környezet leigázását, de mindben csúfosan megbukott. Ám míly érdekes; keserűségen-, 
vagy mély deprimáltságon-, mindenféle pótcselekvésekbe-menekülésen kívül sosem tanusított 
még csak őszinte megbánást sem, nem hogy önkritikát gyakorolva lemondásra-, önmérsékletre 
való hajlamot. Büszkeség, rátartiság, hiúság, magamutogatás, zsarnokság, kizsákmányolása 
másoknak és FöldAnyának… felsorolhatatlan. Miért? Nincs más magyarázat, mint a tudatlanság, 
a valódi tudásról való ismeretek hiánya, majd e szűklátókörüség eszménnyé tétele s követése. 
Eszményítése úgy, hogy a kreált álságokat kőkemény hitként vallva, hírdetve, másokra erőltetve 
nyomul, vélt igazsága felé. Fel nem merül olyan -akárcsak- nyelvtani logika sem, hogy amit 
hiszünk az a hitünk szerint van; vagy úgy, vagy nem! Meg sem engedve azt, hogy tévedünk, vagy 
azon eleink tévedtek, akiket követünk. Még „világtanítók”-nak kikiáltottak sem tévedhetetlenek. 
Leginkább azért nem, mert újra és újra eljátsza minden hitrendszer, hogy az egész emberiség 
üdvét szolgálja. Akár úgy, hogy a másként gondolkodókat nem csak gondolataikban üldözik, de 
fizikailag semmisítik meg válogatott, istentelen módszerekkel. Bár Istentől semmi nem független, 
de a nagyon is ‟emberi‟ magatartásokat nem Ő sugallja. Ilyesmikre soha, senkinek felhatalmazást 
nem ad(ott)!967 A MINDEN megengedő. ‟Emberi‟ alatt értsd mindazon viselkedésformákat és 
megnyilvánulásokat amit az egyszerű állatok, mint -ugyancsak bekorlátozott szabadságfokú- 
ösztönlények nem követnek el. Mikor az állati-ember kerül fölemlítésre, akkor elnézést kell kérni 
minden állati sorban haladó lénytársunktól, hisz azok nem hoznak létre halál-, vagy munka-
táborokat, nem gyakorolnak inkvizíciót, politikai agymosát, semminemű terrorcselekményt, ezek 
az ember által kieszelt -világmegváltó- őrültségek. Hol volna tetten érhető ilyenkor a jámborság? 
Tudjuk, hogy sehol. Tény, hogy egyáltalán nem derűs egy ilyen kép, de a valóság nem mutat mást 
sok évezred óta. A MINDEN-tudat föl sem veti semminemű kollektív-, vagy egyéni megváltás 
képzetét, hisz tudja korunk, a Kali juga, a nézeteltérések sötét vaskora ilyen. Ezen változtatni nem 
lehet968. Aki ezt érzelmi alapon közelíti meg, annak csak keserű, ostoba megoldási alternatívái 
vannak. Az értelem vezérelte lelki törekvő számára adott a remény, mindig is adott volt, hogy 
vonatkoztasson el illuzórikus környezetétől, de ki nem szállva abból. A vele, de nélküle, az 
érintetlenség, az azisnemis igazsága szerint... 
... „ne félj” az egyik legfontosabb intelem. De ahhoz, hogy félelem-nélküliek lehessünk, ahhoz 
sok-sok azt megelőző teendőnk van. A vak bátorság, tudatlanság-alapú. A bölcs félelemnélküliség 
tudás alapú. A Legfelsőbbet bölcs sosem szemével kíván megpillantani (nincs is rá szemünk!) 
Nem úgy látja Őt mindenben, mint a kutató ‟tudósok‟. Nincs is rá eszköz! Ésszel tudja, szívével 
érzi, de mindkettő tisztasága kell hozzá. Alig van más teendőnk -kötelességteljesítésen túl (!)- az 
elme és a szív tisztításán kívül969. Aki uralmi elképzelésekkel elmerül a mindennapok 

                                                             
967 Az Isten által utoljára elrendelt ütközet a korszakváltó Kuru mezei csata volt, ie. 3.102-ben. Az összes 
azt követő az emberi tudatlanság, hatalomvágy és gyarlóság szülötte. A Legfelsőbb megengedte, hisz 
szabadságot adott, ahogy nem akadályozza meg sem a túlnépesedést, sem az emberi önpusztítást, sem a 
Föld kizsákmányolását, vagy tönkre-, ember számára élhetetlenné tételét sem. „Dönts belátásod szerint” 
Csak sajnos ahol nincs-, vagy csak hibás a belátás, ott a degradációé a játszótér. 
968 Nem lehet változtatni és lehet változtatni, hisz köröttünk működik az azisnemis törvény(szerüség) az 
egyidejű azonosság és különbözőség, ami senkit nem korlátoz változtatási-, még önmegváltói 
törekvéseiben sem! Világunk megy arra amerre a Legfelsőbb elrendelte, Vele szembe fordulni globálisan és 
emberiség szinten nem lehetséges, de ott az egyéni szabad akarat, a szinte korlátlan emberi döntési 
szabadságfok melyekkel szabad és lehet is élni igaz lelki törekvőnek. A sokság minden tagja „kovács” azt 
és olyant kovácsol magának és maga körül amire képes. Persze kovácsoltvas remek sem készülhet puszta 
erőből, tudás, ismeret, áldozat, elszántság és célirányos, céltudatos tett nélkül. Amilyen a cél, amilyen a 
tudat olyan lesz az eredmény. Lehet a vasból láncot, bilincset, kardot, lándzsát, de ekét s kapát is 
kovácsolni. Úr Balarám ekét hordott, nem viselt kardot vagy buzogányt. 
969 Elme és szív tisztítása elengedhetetlen a lelki úton, de legyenek azok bármíly tisztítottak, ha közben a 
gyakornok elmulasztja kötelezettségei teljesítését, mit sem ér. A hiátus visszafog, visszatart. 
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zűrzavarában, az olyan lesz mint környezete; (össze)zavarodott. A megértés-, vagy a valóság 
megértésére való törekvés sem nem viszonyok, sem nem helyzetek uralását jelenti, hanem 
belátását az Úr útjainak kifürkészhetetlenségének. Megérteni természetesen ember azt képes, 
amiről van ismerete, tudása. Ismeretlenről, nem tudottról tán még fogalomalkotás sincs. Be kell 
lássuk, a lél uralmi törekvése éppúgy kudarcra ítélt, mint az ilyen irányú emberi igyekezetek. Az 
Úr kegyes, időről-időre megteremti a lél-ek „játszótereit” de megadja a fejlődés lehetőségét is. 
Nem kell világutazó-, nem világuraló kutatásokat tenni sehova. Nem kell köldöknézésbe sem 
feledkezni. A feladat minden ember számára adott, szolgálva tanulni970, -megélni családos létet, 
készülni a végső-, örök szolgálatra. 
(227.) 
... Amikor világunk mozgáskényszeréről beszélünk -hisz mozgás nélkül nincs lét! (ahol minden 
megáll, ott nincs lét/ezés/)- akkor annak egyik része személyek általi akaratlagosság971, Isten és a 
lél-ek szuverén szándéka, másik része közvetlen akaratuktól független energiájuknak hajtóereje972. 
Személyes és személytelen alapon gondolkodók között az a lényeges különbség, hogy az előbbi 
ugyan személyre vezeti vissza a forrásokokat, úgy a MINDEN, mint a lél-ek szempontjából, tudja 
hogy mind rendelkezik személytelen (ki)sugárzással ami okkal, mégis akaratlanul működik. E-
közben az utóbbi -mármint a személytelen hitű- a személyességet kizárja, pontosabban a 
személytelenség alá rendeli. Mint ha a ‟semmi‟ volna képes valaki(ke)t orientálni. A MINDEN-
tudatnak nem célja szilárd személytelen hitűek gondolkodásának megváltoztatása, mert úgy tudja, 
hogy a személyek általi kisugárzás -gondoljunk itt Istenre és minden lél-re- kezelhető a személy 
elfogadása nélkül is. Akik úgy vélik lelki nyugalmukat biztosítottnak, azok számára több olyan út 
van, amin gyakorolhatnak tisztulási folyamatot... 

                                                             
970 A szolgálat a lél végső állomása. Amikor már nincs semmi más csak a Legfelsőbb szolgálata. Ennek van 
tere itt is, bár a végcél Isten Legbizalmasabb Benső Hajléka. Nagy tévedésbe került az ember(iség), mikor 
elhitte, hogy dolga (küldetése) az uralkodás! Mert hát sok ilyen tan van. Az ő vezérlő eszményük a 
felülkerekedés. Felülkerekedni a világon, felül testi mivoltunkon és így tovább, iskolája válogatja. Aki így 
trenírozza magát életről életre, ugyan miként válna egyszercsak Isten alázatos, hűséges szolgálójává? Biztos 
a válasz: Sehogy! Ezért alkotta az Úr az emberi létformát úgy, hogy mikor alapvető -elsősorban- világi 
tanulmányai vége felé jár (20-25 évesen) vegye fel a családos szolgálatot. Nincs ennél tökéletesebb iskola 
sem férfinak, sem nőnek. Mi lehetne nagyobb kihívás, hogy Istenes eszménnyel, segíteni-, szolgálni 
házastársát, fölvállalva két lél gyermekkénti tisztuláshoz-segítését, azok szolgálatát, közben kivenni részét a 
világi szolgálatokból (munka, közösségi élet, -bármi patetizmus nélkül- a haza-, netán az emberiség 
szolgálata).  
Mi dolga van egy ‟jó‟ vörösvértestnek a szervezetben? Hozni az éltető oxigént, kiszolgálni minden sejtet, 
kitakarítani a veszélyes széndioxidot. Mi dolga van a ‟nemjó‟ fehérvérsejtnek? Megóvni gazdáját bármi 
rontástól, fertőzéstől, egész-ségét szolgálni. Mindkettő tetőtől talpig szorgoskodik egész élete alatt. Nem 
henyél, nem nyaral, nem mulat. Mi is lenne a szervezettel? Ám az embereknek ez embertelen. Csak 
dolgunkat tenni? Akkor minek élünk? Hát csak azért hogy dolgunkat végezzük. Lám a ‟jó‟ helye is meg van 
és a ‟nemjó‟ sem Istentelen.  
A küzdelmes első két életszakasz (tanuló, családos) a „küzdő” Krisna szellemiségében zajlik, a második 
kettő (visszavonult, lemondott) a megbékélés, a béke szellemiségű Balarám „jegyében”. Mára a megbékélés 
elhomályosult, az egész emberi élet egy merő küzdelem lett, végén még a halál ellen is ádáz harc folyik, 
csak hogy még egy kis uralási lehetőség felcsillanhasson az elhasználódott testnek.   
971 Az egyéni akarat még akár globális történések szempontjából sem lényegtelen. Gondoljunk csak azon 
nagyhatalmú pénzügyi-, politikai-, vallási-, katonai-, stb. vezetőkre, de akár „divat-diktátorokra” akik 
terve/szándéka/vágya/akarata sokakra kihat. Mikor megmosolyogjuk azt a vélekedést, hogy mindnyája 
istenek vagyunk, vagy istenek lehetünk, netán leszünk, akkor a mosoly mellé illik oda tenni azt is, hogy 
minden lényegi lény valóságos „KisIsten” és ha annak olyan felszínrejutását engedi valaki, vagy 
szándékosan úgy trenírozza körülményeit, hogy az Isteni rossz/gonosz kerüljön felszínre, annak ereje 
szinte felfoghatatlan. Tömegeket képesek olyan mozgásba hozni, amit annak egyéni alkotói egyedenként 
sosem tennének meg. 
972 A „független” Isteni hatóerő -Istentől függő- gyakorlatilag a szabályrendszer(ek) automatizmusa. 
Egyfajta program, mint a természeti törvények, melyek -szinte- áthághatatlanok. 
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... Maya Istennő a mozigépész, Ő munkál s Általa pereg a ‟film‟ hol személyesen, hol akarata/ 
szándéka által. Ha leáll a vetítőgép (hagyományos celluloidos) a kép áll, míg ki nem ég s meg-
semmisül. Volt nincs. Ha forog a vetítő, akkor a mozdulatlan -semmi- képkockák egymásutánni-
sága látszólagos eseményt közöl s mi nézők ámulunk a sok-sok semmin, ami közben történetet 
mesél. MINDEN-tudatú tudja, hogy a mese nem valótlan, az valaki műve, ami valaki által, 
valamitől információt közöl. MINDEN mindenben benne van s minden Őbenne. Személyesen Ő 
maga magától, személytelen energiái pedig -ezen teremtettségben- lél parányai által. Melyik Ő s 
melyik „sugara” ki-ki válogassa szét. Szerencsére komoly lelki törekvőnek nincs ilyen feladata. 
Bőven elég örökös serénykedése, végezni rendjének s korának megfelelő teendőit...  
... Mindennek van lényege s Leglényeg a MINDEN. Az már összetett kérdés, hogy mit, meddig 
bontva, miben, milyen lényeget keressünk. Nem kell mindig Istenre bukkanni, elég tudni róla s 
elrendezéseit tudomásul venni... 
... ha összeáll a kép, már nem keresünk s nem keressük sem élet, sem lét miértjét, mert 
megértettük mi a dolgunk. A ‟játszótér‟ (e teremtett megnyilvánulás) arra való hogy játszunk, de 
csak komolyan. Játszunk s tanuljunk, okuljunk. Oly komolyan, hogy semmit ne vegyünk 
tragikusan. Csak könnyedén. Azisnemis. Ha időben megtanuljuk, mi fogyasztható s mi mérgező, 
mi épít s mi bont, mi rombol, akkor kedvünkre játszhatunk, derűvel élhetünk, mindenben 
megtalálva az örömöt. Aki nem ismeri fel idejekorán az ártó dolgokat, az könnyen mérgeződik és 
sok olyan méreg van, amit nehéz letenni, függővé tesz, kötődést szül. Azok sem nélkülözik 
lényegüket, csak sajnos olyan burokba kényszerültek, amivel inkább ártanak jámbor 
gyakornoknak. A szemlélődő, nyílt gondolatú ember mindenből tanul(hat) legyen az bármi a 
környezetben... 
... Figyelmes lelki törekvő látja, tudja a veszélyt s nem kísérti a gondoskodást. Mert tudja, a 
gondoskodás is bennünk van, nem fogja le senki a kezünk ha mi magunk nem, amikor bajba 
kezdünk. A Kegyes Úr megengedi, hogy megégessük a kezünk. Majd meggyógyul. Aki tanul 
belőle előbbre jut, aki nem az még sokszor megégeti magát és nem érti. Szerencsére -bizony- nem 
egyszer élünk! Nem kell félni, hogy bármiről lemaradunk. Újabb és újabb izgalmas folytatások 
következnek, csak ne vesszünk el a rengetegben. MINDEN kifelé-befelé végtelen. Hát nem kell 
sem messzenézni, sem parányokra bontani semmit, kint is bent is ugyanaz a LÉNYEG. 
(228.) 
... Aki tudja, hogy a Legfelsőbb/MINDEN/Isten/ Mindátható személytelen formájában 
mindenben benne van -azon túl, hogy minden Őbenne zajlik- az arról is tudatos, hogy Ő mindig, 
mindenkire gondol. Figyelemmel kíséri az eseményeket, történéseket, de még az emberi 
gondolatokat is és rendszerint mosolyog. Mikor ‟szemöldökét‟ összehúzza, akkor is inkább csak 
rácsodál Önnön végtelen gazdagságára, aminek módozatai kifogyhatatlanok. Miközben az Úr 
végtelen sok rész(let)re képes figyelmét megosztani, mi legtöbbször igazán egy felé is nehezen... 
... az Úr mosolyog csetlő-botló keresőjén973... 
... Avatár Balarám biztosította hívét, hogy soha el nem hagyja s ha követője nem csügged, az sem 
fogja elengedni szeretett Urát. Azt a szeretett Urat, Akitől híve nem vár el semmit! Semmit Tőle 
sosem kér, csak adni igyekszik az Önmagában Teljes Legfelsőbbnek és megkülönböztetés nélkül a 
vonatkozásban, hogy nem válogat mit cselekszik szívesen vagy mi terhes. Szolgál. Mert a kóbor 
lél uralkodni szeretne -azért van itt- de lelki törekvő szolgálatra készen végzi, mi adatik974... 

                                                             
973 Isten bármit megtehet(ne) de a lemondásnak -jelen esetben értsd: önmegtartóztatásnak- is a Leg-je és 
hagyja a szabad akarat érvényre jutását. Egyet nem szabad tenni, mindenért a Mindáthatót hibáztatni! 
Attól, hogy Ő minden(ek) részese, parányai, a lél-ek mint a MINDEN „kinyújtott karjai” még ellene is 
fordulhatnak, nem hogy nem juthatnak tévutakra. Mindenből lehet és kell (is) tanulni. 
974 A lél-t uralkodási vágya sodorta ide, miért ne volna hasonló uralomra törés akár az emberi 
létformákban. Csakhogy az embernek sem azért lett feje/koponyája, hogy káposztalé lötyögjön benne, 
vagy hogy a hasa be ne ázzon. Megkapta a lehetőséget s ha él vele közelebb jut Istenhez, ha nem, hát 
távolodik Tőle – miközben Rajta kívül helyezni magát csak fantáziaszinten képes.  



266 

 

... Az érzelem alapú-, szívbéli folyamatok mindig úgy hiszik, hogy Istenüket szolgálják (úgy hiszik 
s vagy úgy van, vagy nem) mégsem látjuk megtisztulásukat. Mértékkel húsevők, mértékkel 
italozók, mértékkel szexelők, mértékkel gyarapodók, mértékkel dohányosok, mértékkel kávéznak 
s teáznak, mértékkel szórakoznak és így tovább és mértéktelenül elhanyagolják lényegi lényük 
felszabadítását975... 
... a szolgálat lehetősége mindenkinek, mindenhol s mindenkor adott. Ahogy az egyhegyűséget, 
úgy a megkülönböztető képességet is tanulni, gyakorolni kell, hogy tudva tudjuk a Legfelsőbb el 
nem hagyja híveit bármi vérzivatarban sem976. 
(229.) 
... Minden lél Isten és mégsem Isten egyik sem. (szándékosan maradtak el idézőjelek, vagy 
aposztrofok) Ez is, az azisnemis törvény paradoxona. Az „isten” szót is mint oly‟ sok emelkedett 
lelkiségű- és tudás-hordozó információt-, vagy megjelölést olyannyira lejáratott a közbeszéd, hogy 
nehéz megfelelő méltóságára emelni alapkifejezéseket. Nem ezért maradtak el a megkülönbözte-
tő/kiemelő jelölések, de pl. ezért használja a MINDEN-tudat következetesen a Legfelsőbbel 
kapcsolatban a MINDEN/Isten megnevezést. Még akkor is, ha így meglehetősen személy-
telenné válik az Úr -mint ha neve sem volna- de végtelen sok neve közül ugyan melyiket emeljük 
elsődleges rangra? Különböző vallások különböző isten-neveit? Legillendőbb volna HARI*, 
azonban mivel a Bizalmas Tanításban Avatár Balarám a Mester, hát e név a leggyakoribb itt és 
hasonló megszólalások oldalain. Neve pedig hiába végtelen -sok- Ő maga bizonyos, hogy „csak” 
EGY! (* Hari = a Legfelsőbb, az Istenség Mindenható Személyisége. Ő irányítja az összes 

                                                                                                                                                                                              
Ha Avatár Buddha tagadhatta/elhallgathatta Isten(t) s a lényegi lények létét, a sokság miért ne tehetné, lám 
a materialisták is milyen jól elvanak, egészen haláluk pillanatáig (ja és amíg nem egy zuhanó repülőgép 
utasai)  
A különbség Buddha és a sokság közt „csak” annyi, egyik Önnön terve szerint járt el, miközben a sokság 
tudatlansága áldozata, de kinőheti. 
975 Valamikor csak rá kell jönni, hogy a tisztulás nem egyenlő a tisztogatással. (Egykor a katonaságnál volt 
annak szava járása, hogy a fegyver sosem tiszta, a leggondosabb munkálkodás után is legfeljebb tisztított!) 
Úgy nem lehet felszabadítani az ember lényegi lényét, hogy egy kis makula csak marad rajta.  
Az Abszolút kategóriák abban -is- különböznek a viszonylagos/relatív dolgoktól, hogy nem ismernek 
kompromisszumot, vagy van kötődés, vagy nincs, vagy van anyagi/testi vágy vagy nincs...  
Felsőbbségekkel lehet alkudozni, még akár meg is vesztegethetők, de a Legfelsőbb bármíly kegyes, 
követelmény-támasztásban is LEG. Azok a Fél(ig)Istenek, Akikhez hívek többsége fohászkodik saját 
felségterületükön illetékesek és rendelkeznek hatáskörrel, de nem a MINDEN Bizalmas Benső Hajlékán, 
oda Ők is csak be-be kukucskálhatnak, be sosem jutnak és pantronáltjukat is hiába tuszkolják, azok 
tisztátalanság esetén nem férnek be!    
976 A megosztott érdeklődés, a szétszórt figyelem nem képes CSAK a Legfelsőbbet látni. Istenhez vágyni 
‟jó‟ még ha a lél tisztításának fontos ismérve is a vágytalanság. Az azisnemis törvény szellemében úgy 
kell(ene) Istenhez vágyni, hogy az úgy működjön mint a szívverés, miként a lélegzés, tudjuk hogy 
mindkettő létfontosságú, mégsem figyelünk rá, mert ilyen vágybéli kötődést is elhagyva kell végezni a 
küldetését mindenkinek.  
Hogy kinek mi a küldetése? Ahogy mindenki más, mindenkié más. Még ha nagyon hasonlók is mindig 
vannak csak az egyéni lelki törekvőre szabott olyan kötelezettségek, amit más nem képes teljesíteni. Ezért 
is szuverén minden lél. Hiába tűnnek egyformának, a mi legalaposabb megkülönböztető képességünk, de 
még a tudomány legfinomabb vizsgáló eszköze/módszere is kevés ahhoz, hogy minden egyes lél-t eredeti 
önállóságában képes lehessen értékelni. Mint e teremtettség legmagasabbszintű létformája, az ember 
önnön lényegalkotójának helyzetét kell egyhegyűsége célpontjába helyezze úgy, hogy az Istenhez törekvés 
már a vérében van, nem kell azon tépelődni, hisz úgy vágyik, hogy elfogadja az elrendezéseket, ami mindig 
teljesebb rálátással rendelkezik, mint mi. Megtalálni valódi helyünket, tenni dolgunk s kötelességünk, 
miközben a szabályozó elveket betartva-, a valódi szeretet szellemében élünk és mindezt a legkisebb 
elvárás nélkül, legyen ahogy az Úr akarja! Mindenki azt kapja amit megérdemel, pillanatonként és naponta 
is, de a végelszámolásnál is. 
Még ha ritkaság is - voltak, vannak, lesznek igaz Szent Emberek, akik megtisztultak s mégis újra ide 
születnek, mert ezt-, az itteni a szolgálatot vágyják.  
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fizikális mozgást. A hívek szívének elrablója. ‟Hari‟ a férfi – Nap jelleg, ♂, a felfelé, a 
felszabadulás felé törekvő, ‟Hará‟ a női – Hold jelleg, ♀977, a Földhöz-, az anyagi léthez kötő. A 
közkeletű ‟Hare‟ kiejtés és írásmód magába foglalja a Legfelsőbbön túlmenően a két nem 
jelentéstartalmát együttesen is, ami az anyagi megnyilvánulás alapja, a kettősség – egy időben ez is, 
az is.) Amikor egy önálló személyiséggel rendelkező létformát vizsgálunk, adott lényegalkotó lél 
átmeneti burokjaként/ruhájaként, akkor annak a lénynek lél-je a lokális Istene, a szó minden 
értelmében. Globális (sőt Univerzális, vagy Végtelen) szempontból természetesen a MINDEN az 
Ő Istene is, de Akivel folyamatos napi dolga van egyénnek, az a lokális Isten volna. Ezzel 
szemben mindig, minden vallásos ember kifele imádkozik. Fölfele fohászkodik és tekinget, nem 
befelé valódi kiléte felé, még olyankor sem amikor -filozófikusan- magát istennek tartja! Persze 
„ha minden Isten része, akkor minden rész Isten” - gondolja, vagy állítja, de ez ép oly hamis, mint 
a minden Egy még akkor is, ha MINDEN EGY! Világunk márpedig forrásoka folytán -Isten álta 
elrendezetten- bármennyire is Egy-ség(es) meghatározó kettősége és végeláthatatlan gazdagsága 
következtében sok színű. Ebben a sokszínűségben kéne embernek eligazodni úgy, hogy 
megmaradjon egyéniségnek, de fogadja el a közösséget, legyen szuverén és mégis nemzetsége 
kötelességkövető tagja, szabad alkotó, ám az Úr feltétel nélküli szolgálója, az elé kerülő helyzetek 
etikus megoldója. Komoly feladat, küzdünk is vele életről-életre. Rójuk Maya taposómalmát, a 
kötőerők kényszereit és alig-alig válogatunk tudatosan ‟jó‟ ‟szeszély‟ s ‟nemjó‟ közt978. Leglényegi 
szeszélyünk folytán csapódunk pillanatnyi kötőerő-behatároltságunk szerint. Mikor ‟jó‟ dominál; 
egész emberien, nemegyszer istenien tudunk viselkedni. Mikor a ‟szeszély‟ ural hát rapszódikusak 
vagyunk. Mikor a ‟nemjó‟ vezet, bizony inkább emberalkatú állatra hasonlítunk, mint sem a 
teremtés koronájára. (leglényeginek említődött a szeszélyünk, de hát valljuk be, hosszú 
intervallumban ha értékeljük viselkedésünket, reakcióinkat, még szerencsés ha nem a 
‟rossz‟/elégtelen bizonyítványt kell magunkról kiállítani.) Eközben Isten-szerűek is vagyunk 
valóban. Olyanok, Aki egyidejüleg az is és nem is, ugyanakkor jó és nemjó, majd minden 
pillanatában szenvedélyesen szeszélyes is. Lássuk be, nem sok más kiút van, mint a tudatos lét, az 
értelem vezérelte gondolkodás és a helyes tanítások szerinti életvezetés. Nem kell félni az 
aszkézisnek kikiálltott önmérséklettől, bizonyos önmegtartóztatástól. Tekintsünk Atyánkra, 
akinek Balarám aspektusa bármit megtehetett volna, mégsem tett meg. Ha más Isteni 
aspektusokat figyelünk tény, hogy sok intrikát, csatát és politikát látunk, de hát az emberi történet 
már ilyen s mikor milyen, attól függően ki írja? Mert - „A történelmet mindig a győztesek írják! 
Amikor két kultúra megütközik, a vesztes megsemmisül és a győztes írja meg a történelem-
könyveket.” -Dan Brown- vagy „A háború a történelemnek az a leckéje, amit az emberek mindig 
hajlamosak elfelejteni.” -Benito Mussolini- vagy „A történelem egy csokor hazugság, amiben 
többen megegyeztek.” -Bonaparte Napoleon- vagy „Az ember hol lámpát gyújtott, hogy lásson 
valamit, hol meg sietve eloltotta, nehogy megijedjen attól, amit látnia kell.” -Kertész Imre- és még 
folytatható volna a sok kultúrtörténeti emlékkel, de ami bizonyos, hogy nem a bölcsesség kísérte 
útján a történetírások emberét. Mielőtt azonban belekeserednénk a sok önostorozásba, lássuk be 
mindez s minden az Úr tudtával, jóváhagyásával történt. Miként valósúlhatott volna meg, ha a 

                                                             
977 Akik ezeket a (hímivarú, nőivarú) piktogramokat kitalálták nem gondolták, hogy mit szimbolizál a 
ferdén felfelé irányuló nyíl, vagy a határozott függőlegességgel lefelé irányuló hozzáadó, hozzá kapcsoló 
„meg”-jel. Véletlenek pedig nincsenek! Az előbbi fölfelé tör, míg a második itt marasztal, ide köt. A férfi 
jelleg FEL a lelki szférába, el innen, a nő jelleg IDE kapcsolódni, itt berendezkedni. 
978 A kötőerőkkel bíró tárgyak, dolgok, körülmények között azért nem válogat az ember, mert nem tud a 
jó-szeszély-nemjó létezéséről, arról pedig pláne nem, hogy mi milyen meghatározottságú a három kötelék 
közül. Így azt sem tudhatja mivel tesz lelki életében jót s mivel rosszat. 
‟Jó‟ pl. a magvak, különböző gabonafélék, hüvelyesek, gumós- és leveles zöldségek, friss gyümölcsök, tej és 
tejtermékek fogyasztása. 
‟Szeszély‟ pl. a túl savanyú, túl keserű, a sós, erős, csípős, száraz ételek fogyasztása, vagy a hagymafélék, 
kávé, tea, csokoládé, de maga a túl gyors evés is. 
‟Nemjó‟ pl. az összes húskészítmény, tojás, gomba, alkohol, ecet fogyasztása, de maga a dohányzás is.  

http://www.citatum.hu/szerzo/Dan_Brown
http://www.citatum.hu/szerzo/Benito_Mussolini
http://www.citatum.hu/szerzo/Bonaparte_Napoleon
http://www.citatum.hu/szerzo/Kertesz_Imre
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Legfelsőbb nem engedi? A MINDEN minden. Nem több, nem kevesebb. Pont annyi amennyi e 
színes forgatagba belefér... 
... az Isteni lél jó-szeszélyes-nemjó, miként az Úr természeti elrendezésének jármai, de hogy ki 
mely igát veszi a nyakába? Szabad a döntés.  
(230.) 
... Úr Balarám arra figyelmeztet, hogy hangulatunktól függetlenül igyekezzünk „látni” a lényeget. 
Azt a lél-t, Aki szemmel nem látható, hallani-, tapintani-, megízlelni-, kiszagolni nem lehet (hisz Ő 
nem anyagi!) Tehát egyik érzékszervünk-, így érzékünk sem képes Róla képet alkotni, vagy 
egyáltalán megtapasztaláshoz segíteni. Szívpártiak azt mondják; „Hallgass a szívedre!” – rendben, 
de mit fog súgni nekünk az a „szív” amely nem tud a lél-ről, nincs tisztában ember (s minden 
más) lényegével, bele van gabalyodva az érzés(ek)be, ami ráadásul időről-időre hullámzik…? 
... minden energia/mozgató(erő) mögött is Isten van. Látjuk, nemlátjuk, derűben, bánatban, Ő 
sosem kárunkra-, főleg nem vesztünkre munkál... 
... a Bizalmas Tanítás Avatár Balarám és az ős-jász Jas tátos között zajlott. Mikor nép nyomtalan 
vesztéről esik szó, akkor ez nyugodtan kiterjeszthető minden lelki törekvő helyzetére, amikor is 
istentelen életet élve, önnön közösségét sodorja végveszélybe, akár megsemmisülésbe. Itt nem az 
egyének fizikai vesztére kell gondolni, hanem azokra a közösségi szerveződésekre, amelyek a 
tagok gondatlansága-, figyelmetlensége-, önzése-, stb. miatt lényeg nélkül maradtak. Mert minden 
közösségnek is van lényege, ami ha nem is direkt lél, de a közösségalkotók együttesének együtt 
rezgése. Míg ‟jó‟ ez a rezgés, együttáll a közösség ‟jó‟ céljával. Ha ‟szeszély‟ által meghatározott a 
rezgés, akkor kiszámíthatatlan a fejlemény. Amikor pedig ‟nemjó‟ szerint lüktet a köz „szelleme/ 
szellemisége” olyankor az eredeti gondolat elveszett. Tehát a köz(össég) sem tűnik el azonnal 
nyomtalanul, de már rég nem arról szól amire azt alapítói megteremtették979. Lehet ezen 
szomorkodni, attól a leáldozás visszafordíthatatlan. Lelki törekvő azonban a tökéletességért tesz, 
azon tökéletességért ami kiemeli az anyagi/testi téveszmék, tévképzetek világából és tárgyiasult 
kötődések helyett lelki viszonylatokat/távlatokat nyit980... 
... „Kötelességteljesítés” „Isten imádat” (akár) „hibákkal is” „kötelesség szerint” „érintetlenség-
ben” „nem vágyva semmire” „ragaszkodás nélkül” lehet elérni a tökéletességet. Nem szabad 
elsiklani azon realitás felett, hogy „tökéletes cselekvés nincs!” amit nem szkeptikus harcos közöl, 
de a Legfelsőbb Maga. Ezért is kerül sokszor fölemlítésre, hogy a MINDEN-tudat realista981. 
Mondhatják ideának, mégsem idealista... 
... a MINDEN alaposan körüljárja s körülírja azokat a sajátosságokat, amivel jó tisztában lenni 
annak, aki szeretne változtatni a szellemi- és erkölcsi hanyatlás útját járó sokság-szerű szokásain. 
Munka ez, lelki munka, ami pillanatról-pillanatra anyagi/testi körülmények között folyik. Szívből, 
különösen tisztátalan szívből próbálkozva bizonyos az eltévedés. Tiszta szív, józan értelem982 mi 
megsegít. 

                                                             
979 Jász szerencséje, hogy bárhogy keveredik, bárhogy fogyatkozik, Ő az ős-tudás hordozója és őrzőjeként 
mindig szívében viseli a Bizalmas Tanítás szellemét, szellemiségét. Olyankor is, amikor fogalma nincs a 
Jas-tól hagyományozódott Abszolút Igazságról. Ez jász sorsa, őrzés és továbbvivés a kötelezettsége. A 
többi a kor sajátosságaiba símuló továbbélés még ha feloldódva is, de nemes ötvözőjeként magyar 
beolvasztójának. Mivel az Abszolút Igazság örök, így hordozói sem tűnnek el soha. 
980 A valódi lelki törekvő(ke)t élesen el kell választani a valódi normális emberektől. A valóban normálisak 
olyanok amit az aktuális közösségi-, társadalmi normák elvárnak.  
Más volt a normalitás a kóborló nomádok, de a régmúlt letelepedett népei körében, ahogy más az egykori 
görög-, római-, de perzsa-, ind- s kínai-, vagy ős-ausztrál „igazak” kultúrkörében, vagy napjainkban a 
hagyományos ázsiai, vagy afrikai, dél-amerikai természeti népeknél, a muszlim-, vagy hindu világban, vagy 
az un. nyugati civilizációkban. Melyik a valódi, melyik a követendő? Valódi lelki törekvő számára egyik 
sem. Akkor mi? Legmegbízhatóbb az Isten-tudatos lét és annak eszményei, szellemisége szerint vészelni át 
a nehezebb időket, míg el nem jön a ‟visszavonult‟ majd a ‟lemondott‟ életrend ideje.  
981 A realizmus nem túl vidám, de nem is bánatos. A realista -ha elég bölcs- illeszkedik, hely-idő-körülmény 
szerint, de sosem opportunista! Hajlik, de meg nem alkuszik. A fejlett realista érintetlen. 
982 Mert az isteni-emberben szív és az ész, érzelem és értelem együttáll! 
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(231.) 
...Aki egyhelyt megtelepedve rontja maga s környezete helyzetét983, az hiába áldoz. Míg aki 
elfogadja az Isteni elrendezéseket, az bízhat áldozata célbaérésében... 
... a lelki úton- nem lehet örökké egymás nyomába lépni, hisz akkor nem önnön valódi útunkat 
tapossuk, de mások sarát984... 
... Ne haragvó, bosszúálló-, ne hadakozó, vagy versengő biztosságot keressünk, de ‟jó‟-t és békére 
vezetőt985. 
(232.) 
... A „vezérlés” első lépése a tudás-szerzés. Persze kérdés; - Milyen tudás? - a MINDEN-tudat a 
valódi tudás híve, azé, ami legközelebb áll az Abszolút Igazsághoz és leginkább független az 
ember egyéni/szubjektív meglátásaitól, érzéseitől, zűrös elmeműködésétől... 
... Avatár Balarám, azaz a Legfelsőbb/MINDEN/Isten így szól(t); „a fegyelmezett elme 
vágykeltések között is - mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem hisz” - A ‟béke‟ egyfajta 
nyugalom, megállapodottság örökké változó, lüktető világunkban, egy benső sziget, ahova nem 
hat a külső kavalkád. A tudás-keresés közben pedig elengedhetetlen a Jas által korábban óhajtott 
„biztos pont hogy fogható” kérdés tisztázása. Egy „központi vezérlő elv” nélkül még a 
gondolkodó ember is csapong, mint az uralatlan, szabályozatlan elme - hát még a nem gonolkodó 
ember! Hol erre, hol arra kalandozik, hol erre kapja fel a fejét, hol arra, mikor kedvel valamit, 
mikor elutasít és így tovább. Ezek a nyughatatlan elme művei, ami nem független tőlünk, de nem 
lényegi lényünk sajátja, hanem anyagi/testi létformánk része/terméke. Az általános elme úgy 
tudja, hogy ez a test az énünk. Már tudjuk, hogy ez tévedés! Nem mulandó testünknek van ‟én‟-e 
(természetesen míg él, benne van a lényegalkotó örök lél! – hisz Tőle/Általa létezik élet) hanem 
valódi ‟én‟-ünknek van átmeneti teste! Amint e két fontos fogódzót leszögezzük (legyen akár csak 
munkahipotézis) Isten = MINDEN, valódi lényegünk, a lél pedig nem anyagi/testi, akkor már 
kordában van tartva az elme csapongása, nem parttalan... 
... A hullámzás, maga a létezésben megnyilvánuló rezgés, amitől az elme sem független (míg 
gazdája él, mert test-elhagyást követően az anyagi/testi ész működése leáll, elmeműködés 
megszűnik - az Isteni feledés marad utána és a mások elméjében még tovább élő-, megőrzött 
gondolatok) És igen, az elme képes mindent fölégetni, mindent elárasztani, ha gazdája nem 
ápolja, nem fegyelmezi, nem orientálja, csak hagyja. 
(233.) 
Nincs más lehetőség mai korunkban komoly lelki törekvő számára, mint az érintetlenség. Aki ezt 
eléri, annak valóban derű-bánat egyre megy. Az érintetlenség a MINDEN-tudat eszményi 
állapota. Amikor a lelki törekvő végzi kötelességeit, ott-akkor-úgy, ahogy a hely-idő-körülmény 
lehetővé teszi, de semmi nem érinti meg sem elméjét, sem lelki célját. Felülemelkedik a 
változásokon és már itt boldog ezen árnyék-világban... 
... Nem véletlenül mondja a MINDEN-tudat, hogy senkit sem kell semmiről győzködni, példát 
kell mutatni az árnyékvilág árnyai közt, amikor majd‟ mindennek a sötét árnya vetül s nem a tiszta 
fénye... 

                                                             
983 Ha már úgy alakult, hogy elsokasodtunk. Ha már minden- s mindenki keveredett -amitől egyébbiránt 
zavarodott is- hát legalább a környezettudatos életvezetés maradjon meg úgy hívőknek, mint ateistáknak. 
Álandósult letelepedés közepette is van mód egyszerű életre, mindenből a szükséges és elégséges 
bevonására. Ma nem a kóborlás a megoldás, hisz másutt is sokan vannak. Maradni míg kell s lehet, 
miközben a magasszintű gondolkodás megsúgja a mikénteket. 
984 A követő(k) mások útját járja(ák)! Nem tilos a mások nyomdokán való haladás, de kellő időben fel kell 
ismerni a saját küldetést, az egyéni utat. Bármi tett(ek) közepette is a megkülönböztetőképesség művelése, 
élesítése, alkalmazása a szerencsés. 
985 A MINDEN-tudat tán legfőbb célja s erénye -itt- a béke bevonzása, megteremtése; kívül, belül. Nem 
álltat gyors sikerrel. Nem hírdeti, hogy „csak kapcsolódj be s míg mások a végtelen lépcsőház fokait róják 
hitrendszerükben, addig a mi folyamatunk liftként repít a magasba.” Ahol így ambícionálnak, onnan 
komoly lelki törekvő inkább menekül(jön). 
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... Lelki törekvő tisztában van azzal, hogy mindenki máshol tart, mindenki más helyzetből 
szemléli a világot és ebbe a „szemlélődésbe” az önös célok még figyelembe sem lettek véve. 
Nehéz így boldognak lenni986... 
... Az érintetlenségre törekvő gyakornok sosem dugja homokba a fejét, mégsem méltatlankodik. 
Látja ő tisztán a nehézségeket, ám tudva a szabályozottságról, azt minden körülmények között 
gyakorolva, teszi feladatait és kerüli a nemkívánatos dolgokat. Nem enged -még szabályozatlan- 
elméje zsarnokságának. Türelemmel kivárja, amíg hatni kezdenek alázatos, őszinte és nem önös 
törekvései. Tanul. 
(234.) 
... 1. Volt idő amikor mindenki számára hozzáférhető volt méltó Szellemi Tekintély 2. A méltó 
Szellemi Tekintély szava szent volt. Akik meghallották, vita nélkül követték. 3. A Szellemi 
Tekintélyek sem makulátlanok. 4. Gondos szülő igyekszik megóvni gyermekét a 
kedvezőtlenségektől, amibe nem csak az anyagi/testi védelem tartozik, de legfontosabban a 
szellemi/lelki veszélyeztetettség. 5. Gondos szülő nem rest tanácsért, segítségért méltó Szellemi 
Tekintélyhez fordulni. 6. A méltó Szellemi Tekintély is törekszik. Törekszik a hitelességre. Ahogy 
beszél, aszerint él. 7. A csokoládé -kakaó és cukortartalma folytán- egy merő ‟szeszély‟ nem csak 
érzékszervi élvezeti cikk, de valóságos vágyfokozó afrodiziákum. Próbáljuk meg ezt a kis sort 
átültetni a mába: 1. Ma nem hozzáférhetők méltó Szellemi Tekintélyek, miközben számuk is igen-
csak megcsappant. Helyükbe a véleményformáló médiaszemélyek léptek, első helyen a hiteltelen 
politikusokkal. 2. A véleményformálók -bár nem méltó Szellemi Tekintélyek- szavuk mégis szent. 
Akik meghallják, kritika nélkül követik. 3. A véleményformálók sem makulátlanok. 4. Gondos 
szülő sem tudja; mitől s hogyan óvja gyermekét. Nem tudja mi kedvező s mi kedvezőtlen, úgy 
anyagi/testi-, mint szellemi/lelki szempontból. 5. Gondos szülő a kérészéletű megmondó-
emberekhez fordul tanácsért, segítségért. 6. A véleményformáló megmondóemberek még színleg 
sem törekszenek a hitelességre. Értsd: „Ahogy beszél, aszerint él”-ne. 7. A ‟szeszély‟ 
meghatározottságú dolgok (nem csak a csokoládé) népszerüsítettek és népszerűek, nem csak 
érzékszervi élvezeti cikként, de valóságos vágyfokozó afrodiziákumokként is. A vágy és a vágy-
fokozás pedig nem csak a nemi vágyra vonatkozik! Mindezekkel szemben természetesen első 
lépés a valódi értékű, helyes ismeretek megszerzése. Tudás, valódi értékismeret (megkülönböztető 
képesség) nélkül lehet bármilyen példát követni, de ha az nem esik egybe a követő jellemével, 
személyiségével, akkor az önmegtartóztatás, a mértékletesség tényleg kín987... 
... Korunk véleményformálói -akár összeesküvés-elmélet részesei akár nem!- nem a 
fegyelmezettségre, nem az elmetisztításra, de befedésre ösztönöznek -bizony- eredményesen. 

                                                             
986 Miként mindenki más, aképpen a boldogság érzete is más és más. Hogy boldogíthatná az akasztott 
embert, hóhérja örömmel s jól végzett munkája fölött érzett boldogsága? Ha túl morbid a fölvetés, hát 
vegyük a profitorientált üzletember megszerzett haszna feletti boldogságát, míg akiktől hiányzik az, ugyan 
hogyan lehetnének boldogok? És lehet boldog vallási vezető mérhetetlen pompájában, tanait követők 
nyomorúsága közepette? 
987 Néha még a legalázatosabb lelki törekvő is ráébred, hogy nem tud tökéletesen azonosulni az általa 
követett tanítással. Ilyenkor sosem a tan a hibás -ha egyébbiránt /Abszolút értelemben/ akár az is!- hanem 
a gyakornok téved(t) le saját ösvényéről. Jól látható, hogy pl. a keresztény tanok százával működnek még 
kis földrajzi területeken belül is. Miért? Hibás a keresztény tan? A maga módján nem az, csak bármíly 
keresztény érzületű is valaki más az unitárius, más a Ferences, a jezsuita, a pünkösdista, az adventista és 
még sorolható volna mi sokféle árnyalat. Az ökumené semmit nem old meg. Az is lehet, hogy a 
tanácstalan kereső nem lát tovább hagyományozott kultúrkörénél. Miért ütheti fel fejét a világ különböző -
távoli- pontjain is a nem ott „honos” szellemi iskola? Az életsorozatokban nem lehet tudni előző életében 
ki milyen náció, mely felekezetének volt hűséges követője a Földön. Az hogy robbanásszerűen szaporodik 
az emberi faj, arra kellene hogy figyelemeztessen; nagy ritkaság a felszabadulás. A természetes módon élő 
alacsonyabb létformák, ha megússzák a vágóhidat, szépen leélhetik rendelt létformájukat s töretlenül 
haladhatnak magasabb fejlettségű létformába, itt legfelül az emberibe. Azután valahogy, valami megtorpan. 
Csak sokasodunk, sokasodunk és elmarad az üdv, bármíly rengeteg „üdvözítő” lelki/szellemi iskola 
ellenére. 
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(235.) 
... „lelki erény nem vész el”! Maga a Legfesőbb nyilvánítja ki, hogy a lelki értékek 
megmaradnak988... 
... ha a lél képes az esendőségre -sőt amelyek ide kerülnek eredendően azok- akkor ugyan az 
egyszerű kereső ember hogy ne lehetne átmenetileg vesztes az anyagi- s a lelki küzdelmében989... 
... Aki megérti hogy a MINDEN örök + boldog + teljes tudású, lél parányai pedig -mint 
minőségileg Vele mindenben megegyezők- színtúgy örök + boldog + teljes tudásúak, az ha el is 
gyengül, értelmével már tudja hogy soha nincs elveszve... 
... a „sziklakő hit” került említésre. Igen, amíg nincs valódi tudás és abban való tudatosulási 
előrehaladottság, addig marad a hit, mit azután megtapasztalva kezd szilárdulni a „vagy úgy van, 
vagy nem” majd lassan átvált hitből, Isten-tudatba. „Szilárd elme” pedig úgy képes kialakulni, ha 
lelki törekvő figyelemmel s fegyelemmel éli990 mindennapi megpróbáltatásait is. 

                                                             
988 Ha mindenki hurcolja életről-életre a sok lelki erényt, ugyan miért nem szabadulnak fel? Mert az új élet 
első Isteni ajándéka a feledés, felejtése ember valódi kilétének és a megszületés pillanatától megkezdődik a 
hengergőzés az újabb kötődésekbe. Először csak az újj serény szopása, majd halálunkig a végeláthatatlan 
érzékkielégítés. Behódolás élvezeteknek, javaknak, hatalomnak, anyagi/testi vágyaknak, fényesítve a hiúság 
ádáz „erényét”. Mikor erre igaz kereső ráébred, bizony nincs más választása, mint hátralévő életében a 
tisztálkodás, szabadulási törekvés a kötelékektől. Inkább Maya (Illúzió) Istennő kötényében való mélyálom 
a jellemző, mintsem az ébredés. A valódi tudás gyarapítója amerre megfordul, csupa alvajárókat talál.  
989 Az örökös küzdés nemegyszer vesztes csatákba is torkollik, csak a vezérfonal maradjon meg, akkor 
minden vereségből föl lehet állni, gombolyítva tovább az elkezdettet. 
990 Már a csak alig bölcs is tudja, hogy mindenből tanulhat. Mennél inkább kegyeltje valaki a sorsnak -
korábbi érdemei alapján- annál kevésbé fájdalmasak a leckék és annál könnyedebb az újabb tanulnivalókkal 
való azonosulás. 
 

Csupán csillagjegyeink alapján legalább 12-félék vagyunk (a jelen korunkban meghatározóbb aszcendesünkről 
nem is beszélve): 
 
Kos: egyenes, nyitott, eltökélt és kemény akaratú, vakmerő, vállalkozó természetű, célratörő, vágyik a 
szabadságra, szereti a függetlenséget, nagyvonalú, adakozó, féktelen, indulatos, heves, szeszélyes, élretörő, 
türelmetlen, szeret tanulni, bőkezű, tékozló, találékony, vitatkozó, nyughatatlan, felizguló... 
Bika: szívós, állhatatos, gyakorlatias, óvatos, nyugodt, türelmes, megfontolt, céltudatos, ragaszkodó, megbíz-
ható. Amilyen nehezen szánja rá magát a cselekvésre, olyan nagy kitartással fejezi be amihez nekikezdett... 
Ikrek: kettős természetű, mozgékony, gyors, barátságos, segítőkész, éleseszű, kommunikatív, érdeklődő, 
kíváncsi, találékony, nyugtalan, szomjas a tudásra, önfeláldozó... 
Rák: kötődik a múlthoz, gyakran vágyódik régi élete után. Élénk képzelőereje van, nagyon együttérző, könnyen 
felzaklatja magát. Kedélye hullámzását a Hold nagyon befolyásolja. Lelkileg biztonságérzetre, védettségre vágyik 
Oroszlán: az élet szeretete, a vitalitás és az életerő jellemzi. Optimista természetű, tele van bizalommal. 
Nagylelkű és segítőkész, erős kisugárzásával mindenkit képes fellelkesíteni... 
Szűz: szorgalmas, tevékeny. Gyakorlatias, inkább az esze irányítja mint a szíve. Jó megfigyelő, elemző és 
rendszerező. Rendszerető, óvatos, éles eszű. Aprólékos, analitikus, logikus. Szorgalmas és megbízható... 
Mérleg: igényli a kapcsolatot, de alapvetően meghatározza őt az a szituáció, az a környezet, amelyben van. A 
hozzá közelálló emberek nagy befolyással vannak rá akár pozitív akár negatív beállítottságukkal. Befolyásolható. 
Skorpió: nagyon titokzatos. Erős akaratú, kitartó, törekvő, általában hatalomvágyó. „ borotvaélen táncol„ A 
teljesség vágya hajtja melynek jellemzője az állandó érzelmi felfokozottság...  
Nyilas: „Adj Uram Isten türelmet, de azonnal! „ Mindig kész ismeretei bővítésére, látóköre kiszélesítésére, 
tapasztalatok szerzésére. Emberszerető, rajongóan optimista. A törvényt tiszteli, de lázad, ha a szabadságát 
veszély fenyegeti. Segítő szándékú. Alaptermészetéhez tartoznak a túlzások... 
Bak: Fő vágya a tökéletesedés. Nem avatkozik mások dolgába, de az övébe sem tűr beleszólást. Céltudatos és 
kitartó. Igényli az irányítást. Alkalmazkodó, olykor mégis merev, nehezen lazít. Nehéz megközelíteni, 
bizalmatlan. Nem adja fel... 
Vízöntő: kihívó, mégis visszahúzódó. Nem tűri a korlátokat, olykor lázad, nem törődik a szabályokkal és 
hirtelen, máskor higgadt és nyugodt. Szabadszellemű, vágyik a szabadságra, az izgalmakra. segítőkész, gyors 
észjárású és barátságos. Racionalista. Távolságtartó, független, idealista, szeretne mindenkin segíteni. Intuitív. 
Halak: romantikus, önzetlen, mindenkin segít, aki rászorul. Szeret légvárat építeni, ezért nem egyszer csalódik, 
a szerencse mégis egész életén át kiséri. A kudarc után csak nagyon nehezen képes talpra állni. Nem tagadja meg 
az élet kisértéseit, és nehezen vállalja fel magát.  
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(236.) 
... A lelki úton való haladás -különösen az első, kezdeti időszakban- majd‟ egy örökös 
konfrontáció a normalitás anyagi/testi értékrendjével, de nem kevésbé az addigi berögződésekkel. 
Itt is elkerülhetetlen az értelem és az érzelem együttműködése. Értelmileg elfogad valami 
szabályozó elvet, de amíg azzal érzelmileg nem képes azonosulni, addig önmaga ellenlábasa a 
gyakornok. Nem veszélytelenebb az érzelmi túlsúly, amikor az érzés, a vonzalom mögött nincs 
tudás, ami minden elgyengülés alkalmával elővehető volna, hogy mindezt nem öncélú hóbortból 
követem, de van/lesz számomra tisztító hatása az anyagi kötődések, kötöttségek alól... 
... reális veszély mindenki előtt, hogy ugyan van némi -leginkább tárgyi- ismerete, mégis elhagyja a 
tudás-követést, a -valódi- szeretetteljes viselkedést (elvárás nélküliség + adás + részrehajlás 
nélküliség) Előrelátó, eredményorientált kezdő megkérdezheti magától, vagy bizalmas lelki 
társától, szerencsés esetben Lelki Vezetőjétől; „- Mi lesz ha nem tudom végig csinálni?” - mert 
megszokta addigi életében, hogy terveket sző, stratégiát állít fel, taktikázik és rendszerint 
menekülési útvonalakat is előrevetít, arra az esetre, ha valami nemvárt, előre nem látható helyzet 
áll elő? Könnyű belátni, hogy ez egy számító magatartás, de alig róható fel olyan kultúrkörben 
felnőtt fiatalembernek, aki a viszonosságot szokta, azt tanulta, hogy ha adsz kapni is fogsz, stb. 
Minden világi „önzetlenség” mögött ott húzódik a mérlegelés, a számítás. Nem kér, nem kíván 
semmit, de számba veszi, hogy lesznek majd olyan pillanatok, amikor nem csak magát, de 
másokat is álltathat azzal; ő egy nagyon adakozó, segítő, áldozatvállaló ember, mások élete jobbá 
tételében (függetlenül attól, hogy amit tett, vagy adott azzal tényleg lelki irányba segítette-e az 
elesettet, vagy épp ellenkezőleg991 - át kell ezt gyakorta gondolni értelmileg. Pl. ha az orvos azért 
nem végezne néha fájdalmas beavatkozásokat, hogy megóvja a beteget a szenvedéstől, akkor nem 
álltathatja magát a betegség rosszabbrafordulásakor, hogy ő csak gyengéd, kíméletes akart lenni). 
... Bizony nehéz megszilárdítani a tudást és erősen elkülöníthető -tárgyi- tudás/ismeret és 
megvalósított. A megvalósítás annyit tesz, hogy az illetőnek szinte már nem is kell figyelnie arra, 
hogy mit miképpen, mert berögződött a szabályozottság992... 

                                                             
991 Még tudatos életvezetés mellett sem hanyagolható a hit. Hit -többek között- abban, hogy amit teszek, az 
segíti azokat, akiket érint.  
(Szánni valók azok a „hősök” akik a történelemnek-, az utókornak szeretnének maradandót alkotni, főleg 
ha mozgatójuk; mindahhoz nevük kö/tte/tése.)  
 
Mert hogy; „Az élet nehéz” → „Az élethez bátorság kell” → „Bátraké a jövő” – analógiát követve, merni 
kell megtenni azt amiben hiszünk. A valódi szeretet első fordulata: elvárásnélküliség. Második: adni. Hát 
adni/tenni, elvárás nélkül és olyan (harmadik fordulat) részrehajlás nélkül, hogy nem személyválogatón. 
Nem csak azok felé fordulni akik -világi értelemben- szeretnek, vagy értékelnek, netán csodálnak, azoknak 
is adni, akik -világi értelemben- nem szeretnek. Hogy mit fognak tenni, mit fogok kapni? Tetteim 
igazságtartalma fogja eldönteni. Nem a haragosok, nem az ellenlábasok, de Isten elrendezései. Persze ha 
világi(as) törekvések mozgatnak, hát az azokért felelős Felsőbb Irányítók kegye érhető el (ami nem kevés) 
de bizonytalan annak igazságtartalma, különösen Abszolút értelemben. Az Abszolút mértékek/értékek 
szöges ellentettjei a relatívnak. Így ha bármíly nagy is a belső kényszer a „csoda” bemutatására, ha arra nem 
kíváncsiak, hagyni kell. Lehet azt következő életre is hagyni. („Hogy lehet, hogy nem is ide fogok 
születni?” – az legyen a következő élet gondja, miként a mában élés /nem a mának!!!/ velejárója, hogy a 
„holnap, legyen  a holnap gondja!”) A bölcs örökkön végzi kötelezettségeit s lelki gyakorlatát, miközben 
mindig rendelkezésre áll. Mikor fölmerül a kérdés, mikor előkerül a bizonytalanság; „- Hogyan tovább?” – 
akkor tegyen, szóljon, segítsen, de csak ‟jó‟-l. 
992 Berögződött szabályozottság esetén sem szabad figyelmen kívül hagyni a hely-idő-körülmény „szent-
háromságát” különösen a tanuló-, s a családos életciklusban. Van, hogy el kell fogadni-, tudomásul kell 
venni a kompromisszumot, tudva hogy az azon állapot, amikor senkinek nincs igaza, hisz mindegyik 
szereplő engedett. Lelki törekvőnek értékelni kell a mások azon gesztusát, hogy -úgy ahogy- elfogadják, 
partnerek, nem ellenségek. Visszavonult is figyeljen a környezet-, a kor-, a viszonyok szabta mozgástérre,  
értelme szerint. A lemondott szabad. „Szenilis vénember” „Öreg trotty” „Tiszta gyerek” Ő már „csak” 
testben kényszerül itt lenni. Bármi berögződéseit a sokság betudja korának, nincs probléma, csak 
mosolyogjon. 
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... Anyagi területen -ha valaki nem antitálentum- még kierőszakolni is lehet bizonyos szint 
elérését, ez a lelki fejlődésben nincs így! Bele lehet hajtani a lovat a patakba, de arra nem 
kényszeríthető, hogy igyon is. Be lehet valakit iskolázni a legrangosabb vallási képzőbe, ha nincs 
egybeesés gyakornok és gyakorlat közt, akkor könnyen győzedelmeskednek Maya (Illúzió) 
Istennő anyagi/testi kísértései. A gyakornok míg így áll elveszett, de törekvése nem. 
(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 meggon-
doljuk, mind e megjelölések nem ‟nevek‟ a szó nyelvtani értelmében, inkább egyfajta pozíciók, 
tisztségek, állapotjelzők... 
... 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” összetétele ≈ -lelkiekben- erős, 
nagy, mintha „Erős-Isten”, vagy „Nagy-Isten” volna, pedig „csak” az Isteni Avatár itt léte alatti 
megnevezése volt, ahogy Őt akkor szólították.) ‟Balarám‟ -egyfajta- jelentése ‟Főpap‟ (azaz lelki 
tanító) ‟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 részletekben993, túllép minden nehézségen, amit azután újabb nehézség követ 
az egyedek számára, kitüntetett helyen a halállal - ami e megnyilvánulás természetes sajátja... 
... 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 használta az ősi jász. (Az álló + 

                                                             
993 Az általános ember számára, legyen akár vallásos is (vagy talán pláne akkor) a MINDEN-tudat szerinti 
viszonya Istennek az itteni történésekhez, meglehetősen érzéketlen hatást kelt. Azonban akinek vannak 
ismeretei Lelki Tanítómester és tanítvány viszonyáról, az tudja, hogy a Mester nem minden problémák 
megoldója és különösen nem lelki szemetesláda, amibe a tanítvány minden baját, sirámát beleöntheti. 
Megteheti, csak a Mester kikéri magának: - Old meg! Én elmondom az utakat, módokat, te pedig belátásod 
szerint válassz, dönts és cselekedj, viselve a következményeket. - különösen igaz ez a családos életrendben 
lévőkre.  
Tehát Isten hiába résztvevője s részese az összes eseményeknek, Ő itt „csak” figyel. Biztosan sánta a 
hasonlat, de egy szerkezetet alkotója mikor elkészített, különböző automatizmusokat épített, programozott 
be, majd útjára bocsátotta, a szerkezet pedig ment saját szabályai szerint, úgy igazodva a környezeti 
körülményekhez, ahogy tudott. Mivel azonban az ember -jó esetben- nem pusztán buta szerkezet, a maga 
automatizmusaival, ezért minden pillanatban figyelnie, mérlegelni, dönteni s cselekedni kell. Nem 
fordulhat örökké Mesterhez, főképp nem Istenhez. Fordulhat, de Ő derűsen mosolyog s nézi a csetlés-
botlásokat, mint szülő a járni tanuló kisdedet. Jó szülő ad kapaszkodókat, félretol veszélyes tárgyakat, néha 
kezet is nyújt, de nem járhat gyermeke helyett. Hol volna akkor a kapott szabadság? Mert, hogy a 
szabadság nem csak egyfajta mozgásteret, bizonyos korláttalanságot jelent, de felelősséget is, mi telve van 
önveszélyeztetési kockázatokkal.  
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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 buddhizmusban (a zen buddhizmust is magába 
foglaló un. „nagy szekér”, vagy „nagy út”) a buddha-természet nem más, mint a minden lényben 
benne rejlő buddhaság. Mert minden lény már buddha, ezért a feladat nem a megvilágosodás 
elérése, hanem a feltárása. Mint ha a lél-re 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 fordulhatott Magához, 
nem kényszerűlt közvetítők-, vagy „isteni sugallatok” bizonytalanságaiban kutatni az igazságot. Az 
igazat tudta átadni ős-jász véreinek. 
(238.) 
... Avatár Balarámmal kapcsolatban sehol nem írják, hogy „Írgalmas” vagy „Megbocsátó” netán 
„Bosszúálló” volna, mégis ha csak a Bizalmas Tanításban elhangzott szavait követjük nyomon 
látható, hogy „Megértő” sosem fenyeget, pusztán hűvös tárgyilagossággal közli994, mi mivel jár. A 
döntés mindig az ember kezében van, legyen az hívő, vagy hitetlen. A vissz(a)hatás törvénye hit-
független! Nemválogató. 
 (239.) 
... A MINDEN elrendezései azonban nem csak igazságosak, de kegyesek is995... 
... az azisnemis törvény szellemében, jelen világunkban mindenki számára örömteli viszonyok 
nincsenek! Ez alól kivételek az érintetlenség előrehaladott mesterei, akik ugyanabban a 

                                                             
994 A szeretetteljességet, vagy -világi- szeretetet „meleg” jelzővel szokás együtt emlegetni. Létezik azonban 
„hűvös” szeretet is. Ez a valódi szeretet megnyilvánulása. Az elvárásnélküli, a csak adó, a részrehajlás-
nélküli, a megkülönböztetés nélküli, a nem egyénválogató. Ha belegondolunk irodalmi-, film-, vagy 
színházi élményeinkbe, a -világi- szeretetet rendre az anyai-, asszonyi meleg gondoskodással, meleg, 
barátságos, biztonságos otthonnal helyezik egy platformra. Ez a letelepült, majd elvilágiasodott emberi 
létforma velejárója. A nomád hideg, „otthona” rideg, hűvös, kemény, embert próbáló, ám ott is van 
szeretet, ami; mondhatni nem evilági, hanem a valódi. Nem az önzés, nem a bezárkózás megnyilvánulása, 
de az Isten-tudatos megértésé. Megértése annak, hogy létünk átmeneti. Az apák, a férfiak -legyenek 
bármíly szenvedélyes természetüek is- inkább hidegek, de legalább is hűvösek, mint akik nem képesek 
kimutatni ‟szeretetüket‟. A jó apa, a hiteles férfi „csak” gondoskodik, mindarról ami szükséges, nem 
többről! Végzi dolgát, teljesíti kötelezettségeit, meg kell ismételni; a ‟jó‟!  
Említésre került már, hogy keveredett korunkban számtalan hímivarú női létforma van s még több nőivarú 
férfi létezés. Férfiasodnak a nők, nőiesednek a férfiak, aminek semmi köze a homoszexualitáshoz! A valódi 
nemiség nem nem mentesség, hanem nemek felettiség, mindkét nemet hordozza (mint potenciál), ami 
azután a kettősségek világában -itt- kettéválik. Mivel azonban nincsenek tiszta meghatározottságok a nemi 
sajátosságok is összekeveredtek a biológiai típusú nemiséggel.   
Ami örök, az a lél, Aki lelki. A lél részrehajlás nélkül foglal helyet -érdeme s vágya szerint- atomban, 
sejtben, molekulában, vagy bármely összetett létformában. Mindegyikben annak mozgatója, mint anyagi 
létezés és nem vár el semmit a létformától, viseli, elviseli annak hóbortjait, érintetlen. 
995 Az egyén szempontjából a vissz(a)hatások Isteni igazsága érvényesül (Mindenki azt kapja, amit 
megérdemel!) s néha mégis tapasztalni „igazságtalanságokat”. Ezt inkább kellemetlenségként-, úgy szokták 
emlegetni, hogy „Nem érdemelte-, vagy nem érdemeltem meg!” (a különböző „csapásokat”) - ami 
értelemszerűen az anyagi/testi tudatosultsággal van összefüggésben, de akad hogy „érdemtelen” ‟jó‟ 
történik.  Olyankor munkál a minden tudó, minden érdemet följegyző sors kegye. 
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helyzetben, mint az elégedetlenkedők, derűs egykedvűséggel viselik az akár még hányattatásnak 
tűnő történéseket is... 
... vannak olyan felsőbb létezési lehetőségek, -formák, melyek a Földön uralkodó körülmények, -
életlehetőségekhez képest sokkal örömtelibbek az odakerülteknek. Részletezésük nem tartozik a 
MINDEN-tudat érdeklődési és tágykörébe, ami nem szellemi restség, de olyan megfontolás, hogy 
a Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajlékára igyekvő, tökéletes tisztulási szándékú lelki törekvők nem 
kívánnak újabb átmeneti állapotba kerülni, majd vissza ide996... 
... míg a MINDEN-tudat tisztában van azzal, hogy az oda kerülő lél-ek, ottani léte nem végleges, 
míg a más iskolák mennyországa végleges. Ez a véglegesség nyilvánvalóan sántít, hisz egész 
megnyilvánulásunk, benne alsó-középső-felső világokkal/bolygókkal miként teremtetett, 
akképpen pusztulás, megsemmisülés, megnemnyilvánulás lesz -még ha sokára is- a sora... 
... MINDEN-tudatú lelki gyakornok azonban, miként nem a makk-egészségre törekszik, akként a 
hosszú életet sem tűzi célul. Mivel azonban tud arról, hogy mi az emberlét értelme (tanulni/ 
tapasztalni/megtisztulni) és végső célja (Isten Bizalmas Benső Hajlékára jutni - nem csak úgy a 
lelki világban valahová!), így hát azon fáradozik hogy minél kevesebb anyagi/testi szennyeződést 
szedjen magára s a meglévő lelki emelkedésben hátráltató burkoktól szabadulhasson. Tudja, hogy 
léteznek mennyei szintek a Földön kívül (is) de az itt megszerzett számtalan lelki erény 
jutalmaként kapott felsőbb lét elmúlik. A „fent”-ről újra leeső lél („fölélve” addigi lelki erényeit) 
újabb földi megtestesülésekor olyan létformához jut, amiben -immár kamatoztatható mennyei 
tapasztalatai birtokában- lelki evolúciós feljődésében nagyot előbbre lépve találhatja meg azt a 
lelki utat, ami közelebb viszi egy nem átmeneti állapothoz, de Magához az Úr-hoz. 
(240.) 
A test elhagyását követően a lél különböző utakra juthat, mennybe, pokolba, azok más-más 
fokozataiba és legáltalánosabban marad újabb testetöltésre itt a Földön. Semmi nem garantálja, 
hogy csak emberlét adatik*, de az egyszerűség kedvéért most tételezzük fel, hogy aki ember 
testből került ki, újra embertesthez jut. Már csak azért -s maradjunk e változatnál- mert Avatár 
Balarám arról beszélt, hogy „ki már egyszer jó úton járt” - azaz nem kezdő elsőbálos e 
karneválban, de már valóban ‟jó‟ úton haladt. (* emberinél alacsonyabb létformát úgy is „ki lehet 
érdemelni” hogy az előző életben olyan nagyfokú erkölcstelenségeket követett el a lél „gaz”-dája 
az állatokkal szemben, hogy „jutalma” -vissz /a/hatás- a korábbi sorstársak létezésének 
átélhetőségére predesztinálja. Ha valaki teljesen érzéketlen az állatok szenvedéseivel szemben, 
miképp nemesedhetne, ha nem élhetné meg azt?...) 
... Tehát ha már komoly előrehaladást ért el egy személy a lelki evolúciós fejlődésben, de nem 
felsőbb közegben tanul tovább, akkor itt kedvező(bb) feltételek közé kerül... 
... Fölmerül itt (is) hogy mit hoz a lél előző létformáiból, mi a lelki hozomány, mi a genetikus (ami 
nem lelki, de anyagi/testi!) és mi a tanult?997... 
... tudni kell, hogy lényegünk sehova nem tartozó ember, nem keresztény, nem hindu-, nem zsidó, 
vagy muzulmán, de még csak anyagi/testi lény sem!998 Ezért a ‟szerencsés‟ születést nem 
anyagi/testi gyarapodásra, de lelki emelkedésre kell használni annak ki ilyen kivételes sorsban 
részesült999. 
(241.) 
Mivel a lelki értékek nem vesznek el életről életre (sem) ezért hát a korábban szerzett előrehaladás 
következményei döntően befolyásolják az egyén adott életének alakulását. Kezdődik ez a hova-
születéssel, úgy földrajzilag, mint nép-, nemzet-, nemzetség vonatkozásában, rasszban, családban, 
majd a nyiladozó értelem irányultságában. Ez utóbbi a meghatározó a szellemi út-, vagy tévút 

                                                             
996 Akik a mennyországba vágynak nem tudják, hogy az átmeneti állapot, még ha hosszú ideig tartó is, de 
nem végállomása a lél-nek, valódi kilétünknek. 
997 A hozott és tanult viszonylatok mindig talányosak maradnak. Nincs benne még csak szabályszerüség 
sem. A „mindenki más” alapján, minden út, minden sors, minden lét -szinte- vadonatúj kaland. 
998 Ugyan a lél nem anyag/test, de amikor ilyen létformát kap, hát azt is be kell látni s aszerint élni. 
999 Nagyon meg kell becsülni az emberi létformát és legalább emberi.emberként élni, mint sem állatiként. 
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választásában is, ami bármíly szabadsággal van is felruházva minden ember, lényegi lénye 
anyagi/testi befedettsége következtében meglehetősen kényszerpályás... 
... Hiába erölködik a sokság, hogy csak egy életünk van1000, vagy nincs más végállomás csak 
menny, vagy pokol, vagy semmi és hogy ha véletlenül volna is több életünk mindig csak 
ugyanabba a rokonságba és vidékre kerülhetnénk. Az elrendezések ennél sokkal összetettebbek, 
miközben igazságosabbak is. Nem árt az óvatosság, a higgadt véleményformálás. Azt már tudjuk, 
hogy ki milyen meghatározottságú, olyanok lesznek vonzalmai és mivel olyan életformát gyakorol, 
hát az erősödik anyagi/testi mivoltában, de elméjében, értékrendjében is. Minél szélesebb 
látókörrel, mennél nyitottabban, (el) befogadóbban kezdi-, majd folytatja valaki jelen testbéli 
tanulmányait, annál jobb esélye van arra, hogy olyan irányba fog orientálódni, ami segíti a lelki 
fejlődésben. Kimutatták pl. hogy a vegetáriánusok jámborabbak, befogadóbbak, szabadabban 
gondolkodók, mint a vegyestáplálkozásúak. Azt azonban nem lehetett megállapítani, hogy valaki 
azért lett vegetáriánus, mert természete jámborabb, szemléletmódja befogadóbb, szellemisége 
pedig szabadabban gondolkodó. Az biztos, hogy a két dolog nem független egymástól. Nincs 
hatás vissz(a)hatás nélkül vagy okozat ok nélkül. Érvényes ez természetesen a vegyestáplálkozási 
szokásrendben is, ahol ember meg nem mondja, hogy azért húsevő valaki mert szorongó, küzdő 
típusú, uralomra törő, vagy azért ilyen, mert életüktől erőszakkal megfosztott élőlények, félelem-
hordozta húsát teszik az asztalra. Döntő persze a hagyomány, mi a szokás abban a közegben, 
ahova lél új emberi mivoltában kerül(t)1001. Döntő a külsődleges megnyilvánulásokban1002, de nem 
a lelki mélységben! A lél hozott lelki erényei léteznek, kérdés hogy képes-e felszínre jutni? Ám a 
jelen szakaszban Avatár Balarám arról szól, hogy a korábbi ‟jó‟-tétemények következtében, az 
újabb életben segít(het) a már megszerzett lelki erény. ‟Segíthet‟ ha egyén nem áll az útjába! Mert 
az sem tilos. Ha erős az illeszkedési késztetés a környezetbe(hez) különösen a kedvelt emberek 
magatartásformáihoz, akkor a kisebb ellenállás elve mentén, nem a tisztulás folytatódik, de újabb 
hengergőzés jön az anyagi/testi meghatározottságokba, kötődésekbe, kötöttségekbe. Tudatos 
ember gondolkodásképességét nem azért kapta, hogy jobban boldoguljon az anyagi útvesztőkben, 
önös testi/szellemi érdekeit mennél jobban legyen képes érvényesíteni, hanem azért hogy a 
tanulás során elsők közé kerüljön a megkülönböztetőképesség1003 művelése. Külön látni ált s 
valót. Az „újra tudásra ébred” úgy is értelmezhető, hogy az ilyen lelki törekvővé váló egyénben 

                                                             
1000 Így szólt a nyíltszívű szkeptikus: „- Már előző életemben sem hittem a lélekvándorlásban!” 
1001 Vegyük példa kedvéért a MINDEN-tudat (szerű) szemléletmódot. Ezredéves múltra tekint vissza, 
mégis alig ismert. Azt mondják, hogy azért mert túlhaladták a „modern”(ebb) filozófiai rendszerek? 
Mutassanak egyet is! Melyik tanrend beszél világosabban Abszolút Igazságról, vagy Istenről -Aki nem 
mellesleg: AKI, azaz Személy, a Legfelsőbb Személy és Ő a MINDEN → Tőle- s Benne minden.  
Jól példázza a rendelt hanyatlási kort az emberi létforma robbanásszerű (már-már ‟lemmingi‟ – értsd: 
önpusztító) szaporodása. Ha oly sokan jutnának mennybe, vagy más magasabb lelki síkra/szférába, akkor 
vagy csökkenni, vagy legalább is stagnálnia kéne a népességszámnak. Helyette megtorpan(t) a lél kijutási 
esélye s nem azért mert okosodna, lelki/szellemi értelemben gazdagodna/nemesedne az emberi faj. A 
sokság méltatlan a felszabadulásra. Leginkább azok a tömegek akik az egész lelkiségről csupa megvetéssel, 
hiábavalósággal gondolkodnak/beszélnek. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az a néhány lelki 
evolúciós szintjében előrehaladott(abb) sok-sok hátrányos helyzetben lévőt képes ellensúlyozni s így még 
egészen jól viselhető lelki törekvők számára is a szellemi és erkölcsi degradáció fokozódása. 
1002 Sokszor esett szó Maya Déviről, az Illúzió Istennőjéről, Kinek legfőbb működési területe a látszat; 
olyan, mint ha az-, vagy olyan volna, miközben talmi! Úgy tesz a ‟hit‟ embere, mint ha méltó hívő lenne. 
Úgy a politikus, mint ha a köz érdekét képviselné. Úgy a szellemi ember, mint ha méltó síkon 
munkálkodna. De úgy a gyógyító, a nevelő, de még a szerelmes is, mint ha valóban az volna, közben pedig 
a pillanatnyi szeszély és az emberi gyengeségek/gyarlóságok/esendőségek kelepcéjében ficánkol, leginkább 
tudatlanul, ám annál büszkébben s rátartibban!   
1003 A helyes megkülönböztető képesség első állomása a valódi tudás alapjaira helyezni a látásmódot. Aki 
hamis értékrend szerint mérlegel, annak mérése hamis. Aki belefeledkezett a sokság normáiba, az mikor 
normális igyekszik lenni, olyankor a mulandó felszínességet veszi magára az igaz való helyett s nem engedi, 
még halála pillanatában sem. 
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megadatottak a tudás-jegyeket megszemélyesítő készségek, mint; (B.T.437.-441.) alázat, nem ártás, 
híján levő büszkeség, önfegyelem, hű szolgálat, tisztaság, becsület, őszinteség, egyszerűség, 
önzetlenség, türelem, változások belátása, érintetlen derűs kedv1004, áléntudat elhagyása, 
nemkötődés semmihez, ragaszkodás csak Istenhez, elengedve már mindent, házat, asszonyt, fiat, 
rokont, társaságot kerülve, az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása, a MINDEN-nek 
mindenfelett látása. Mindezek pedig függetlenül jelennek meg attól, hogy milyen hagyományú, 
milyen vérmérsékletű, szokásrendű, vagy vallású felmenői vannak az egyénnek1005... 
... Korunk legfőbb irányultsága a szellemi és erkölcsi hanyatlás. Ennek bizonyítása sem tűnik 
szükségesnek, bár mindig kiváncsian várják a degradációt vallók a más bizonyságokat, melyek 
egyre csak elmaradnak. Szerencsére a MINDEN-tudat nem vitafórum. Szó nincs a gondolat-, 
vagy a vélemény szabadságának korlátozásáról, de mindenki számára előbbre vivő az ezredéves 
tapasztalatok komolyan vétele, az ön- és a környezettisztítás, mint sem a végetnemérő 
nézetkülönbségek egymásnak feszítése. A nézeteltérések kora magától is működik, nem kell 
szítani. 
(242.) 
... aki egyszer ‟jó‟ útra lépett, azt „megfertőzi” az. Lehet hogy „világi akarások” -átmenetileg- 
győznek elméjén, mely átmenet kitarthat akár egy életen át, de sok életen keresztül nem. Az sem 
ritkaság, hogy „sem a tudást nem követi, sem nem önzetlen” az aki megpróbálkozott a tisztító 
lelki folyamattal, de a már egyszer megszerzett lelki érdem örök+teljestudású+boldog lényegi 
lénye mellé szegődik, mint örök barát. A jó barát pedig hűséges, mindig segít, különösen a bajban. 
Márpedig bajba került az aki letért az Istenes útról. Bajba, mert egyszer már majdnem megértette 
„nem ez az ő otthona” majd figyelmetlenné vált. Sajnos a lelki élet már olyan, hogy folyamatosan 
ápolni kell. Olyan mint a lélegzés, nem szerencsés abbahagyni. A lél tisztulásához tiszta levegő 
kell, szennyezettel nem tud élni. Nem lehet beérni azzal, hogy „Messze eljutottam már a rovott 
múltból, most pihenés képpen egy kicsit kikapcsolódok. Engedek Maya kísértéseinek.” - Maya 
csak erre vár. Illúzió Istennő nagyon gondos és figyelmes. Mindig kész csábításra. Hány, de hány 
válfaja van az érzékek, a nyereségvágy, a hataloméhség és a hiúság szításának. Sokan „háttér-
hatalmakat” emlegetnek, akik minden fondorlatot bevetnek az emberi gyarlóságokból való 
haszon reményében. Saját hajtóerejük hiúságuk, a haszon, a befolyás, a javak, míg feladatuk a 
hanyatlás szélesítése1006. (csak néhány példa: vágóhidak, húsipar, szesz- és dohányipar, drog, sport, 
szerencsejáték, tőzsde, hitel- és biztosítási ügyletek1007) A „hatalom” pedig létezik. Vannak 

                                                             
1004 Az ‟érintetlen derűs kedv‟ megfogalmazás a B.T. verses kényszere s a ritmusba-, „rímbe-szedői” 
igyekezet „áldozata” miközben együtt is értelmezhető és külön is mint; 1. tudás ismérv az érintetlen(ség) 
valamint/továbbá a derűs kedv 2. az állandósult derűs kedv is érintetlen, folyamatos, legyen bárhogy is.  
1005 A valódi ‟vallásosság‟ egyén függő, nem a szokásrendnek való megfelelés mértéke szerinti. Kérdés 
mennyi bátorsága van a hívőnek önmaga lenni, mennyire képes nem félni (kirekesztéstől, magánytól, 
másságtól) Aki a különbözés okán felmerülő „retorzióktól” tart, annak érdemes megbeszélni magával, 
hogy mit félt, mitől tart, mit veszíthet s nem utolsó sorban mit nyerhet a komolyan gondolt lelki 
törekvésben. Általában minden veszteség frusztrál, de csak addig míg azt elfogulatlanul nem értékeli a 
vesztes. Pl. szülők elvesztése szomorúsággal jár, pedig a -már nem- ‟gyermek‟ akkor lesz valóban felnőtt. 
Míg él a gyermeki „jogállás” addig legyen bármíly befolyásos, nagyhatalmú valaki, szüleivel szembeni 
tisztelete okán mégis csak gyermek.   
1006 Azt a lelki törekvőt, aki megszabadul hiúságtól, bárminemű haszon iránti vágytól, befolyás-igénytől, 
javak utáni akarástól, ugyan miként volnának képesek befolyásolni az ilyesmikre törő háttérhatalmi erők? 
1007A felsorolásból kimaradt a prostitúció, a kicsapongó-, szabados nemi élet. Azonban bárminemű 
küzdelem nélkül mentesülni lehet (leszámítva gyarlóságainkat!) ezen tévutaktól, ezekből élő haszonlesők 
gyarapításától, ha ember elhagyja őket, hisz mind szükségtelen!!! El; húsevést, alkohol-fogyasztást, 
dohányzást, sporttal való foglalatosságot és a sportért való rajongást (a mozgást nem szabad elhagyni!), 
mindenféle szerencsejátékot, a közönséges szexet, drogokat. Nem csak lelki törekvőknek, de az arra fittyet 
hányók számára is feleslegesek. Nem megsemmisíteni kell a „háttérhatalmakat” hanem az általuk 
mozgatott és uralt, életellenes tevékenységek valódi bojkottálásával kell ellehetetleníteni őket. 
Reálisan: ez sosem fog menni! Akkor miért csodálkozunk, hogy vannak s működnek? Ez rendelt dolguk.   
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„kiválasztottak” akiknek az a kötelezettségük, hogy a szellemi- és erkölcsi degradációt építsék ki, 
mélyítsék el a Kali jugát mindenütt; politikában, oktatásban, kultúrában és így tovább. A mű épül. 
Teszik dolgukat a „kiválasztottak” és ugyancsak eredményesen. Hol vannak a valódi szellemi 
magasságok? Hol a tiszta erkölcs? Bekerültek a regék, mondák, mítoszok világába. Még beszélni 
róluk is meseszerű. De miként számtalan magasztos alapkérdésről, időről-időre beszélni kell 
róluk, hogy el ne tűnjenek, ki ne haljanak. Mert amíg beszélünk róla, addig létezik. Legnagyobb 
kommunikációs csel az elhallgatás. Amiről nem beszélünk/tudósítunk, az nincs, ami nincs az nem 
létezik. De a komoly dolgok léteznek, mindent túlélve. Juthatnak búvópatak-sorsra, de 
tisztaságukat megőrizve, hol itt, hol ott eredeti tisztaságukban felszínre törnek. Mert már sokan 
„fertőződtek” meg a ‟jó‟ által korábban. Hiába a degradáció az egykori emberi létformák gyűjtötte 
lelki értékek hagyományozódnak. Minden egyes lél sok létformát jár meg. Sok belőlük emberi 
test, különböző vidékeken, más kultúrákban, rasszokban, sokféle hit/vallás/filozófiai 
rendszerben. A valódi értékek kísérik a lényegi lényt, tesről-testre. A hitványak, értéktelenek 
elmúlnak, eltűnnek, nem vivődnek tovább. A feledés rostáján nem akadnak fenn ál tanok, tév 
képzetek. A lél ellenállhatatlanul halad. A sok anyagi/testi rárakódás szinte teljesen a feledésbe 
merül a testváltások során. A lelkiek megmaradnak. Hurrá-optimisták gyorsan letudhatónak 
hírdetik ezt a „kis” anyagi befedettséget, pár szertartás, néhány varázsima, csillogó adományok, 
vagy misztikus áldozatok és irány az mennyeknek országa (vagy kinek a semmi). A MINDEN-
tudat jól tudja, hogy nem csekély a feladat; a megtisztulás, a felszabadulás... 
... ma is vannak és mindig is voltak olyanok akik komolyan próbálkoztak, de azután elcsüggedtek. 
Ha ‟hit‟ alapon gondolkodnánk, mondhatnánk elvesztette hitét, ám a tudatosult valódi tudás az 
Abszolút lelki része, a lél rokona; örök. Lehet neki hátat fordítani -hisz Isten a megengedésben is 
a legnagyobb- senki nem áll útjába. Sokkal kockázatosabb a lelki terror, amit gyülekezetek 
sugallni- és gyakorolni képesek. Nem ritkaság a mindenféle (ki)átkozás, ami sokszor még 
működik is, ha a gyanútlan gyakornok tényleg hitét veszítette. A MINDEN-tudat nem hit alapú! 
A tudás egy ideig; hit. A hamis tudás; tévhit. A tapasztalás; a hit megszilárdítása. A hit; remény. 
Bizakodás abban, hogy akár úgy is lehet. A tudás próbája; a tapasztalás. Igaz tudásról, csak tiszta 
tapasztalással lehet bizonyosságot szerezni. Tiszta tapasztalás, csak tiszta érzékekkel, 
szennyezettség nélküli értelemmel lehetséges. Ezekért szorgosan tenni kell. A tudás legfontosabb 
tárgya; az én. Ki vagyok én? → Egy lél(-ek) Mi végre vagyok e világban? → Tanulni/tapasztalni. 
Mi ez a világ és mi végre való? → A végtelen mindenségben egy iskola. Hogyan működik a világ? 
→ Elrendezett természeti törvények szerint. Ki/mi a lényeg? → A lél. Ki/mi a MINDEN? → 
ISTEN. Ezen az úton a korábbi lelki értékek, de ebbéli valódi erényeink is segítőink. Sok tanítás 
óv a félelemtől, a MINDEN-tudat sem ajánl mást. B.T.627. „...értelmedet Reám szegezd légy a 
Hívem szolgálóm - áldozz Nekem megígérem Hozzám jutsz el barátom 628. kerüld minden vallás 
útját1008 egyedül Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak1009 bízzál Bennem csak ne félj 629. 
tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják hallani1010 - ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell 
tartani 630. azoknak akik híveim bizalommal oszthatod - ha így teszel Engem szolgálsz Hozzám 
érsz majd utadon...” OM 

                                                             
1008 Minden vallás -inkább előbb, mint utóbb- szervezetszerüvé válik, egyházzá, valamilyen szervezetté 
alakul. Amint létrejön egy szerveződés, elkezd működni a ‟szervezet‟ önérdeke. Nagyon hamar elsődleges 
lesz a szervezet léte, miben léte, helyzete, a benne pozíciót/tisztet betöltők érdeke s nem az egyének 
emelkedése, még ha azzal való áltatás is a sok áldozat/program hírdetett célja. A MINDEN-tudat nem 
szerveződik - követői, mint segítő, építő, pozitív töltésű szabad részecskék szövik át az emberiséget.  
1009 Mi más Isteni utalás lehetne jász ‟kiválasztottságára‟ mint, hogy a Legfelsőbb nyugtatja meg Jas-t népe 
megóvásáról, aminek természetesen Ő is része. Csak annyit kér, bízzon Benne és ne féljen, de nem áltat-, 
nem kecsegtet semminemű felsőbbséggel más népekkel szemben, vagy fölött! Ezt jász tudva, sosem tör(t) 
mások fölé. Uralási késztetését „kiéli” önmaga fegyelmezésében, bizonyos elzárkózásában. 
1010 Sem a Bizalmas Tanítás, sem a MINDEN-tudat nem populáris, nem közönséges – (nem titkos) 
BIZALMAS. Nem rejtőzködő, hisz aki akarja s kinek az az útja rátalál(hat). Csak a MINDEN-t kell 
keresni, nem az Ő ‟cselédeit‟ közvetítő Felsőbbségeket. 
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(243.) 
Az a lelki törekvő, aki egyszer már ‟jó‟ útra lépett, az abban elért erényeinek vissz(a)hatását 
következő életeiben is „élvezni” fogja, függetlenül attól, hogy folytatja megkezdett igyekezeteit, 
vagy eltért attól. (A ‟jó‟ Isten/MINDEN/a Legfelsőbb felé való haladás. - Az idézőjeles ‟élvezet‟ 
semmiképpen nem érzéki-, vagy anyagi/testi értelmű! Szószaporítással lehetne; könnyítő/segítő 
út/mód, előnyös helyzet, kedvező/bb/ feltétel, „szerencsés” körülmény stb.) A legtöbb vallásos 
folyamat üdvözüléssel kecsegteti híveit. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a 
Bekorlátozott-, a Fél-, vagy Töredékes Istenek (Akik nem Önmagukban Teljesek, mint a 
MINDEN) kitüntetett helyei (mint pl. az ‟menny‟-nek nevezett lelki szféra) nem a lél végállomása. 
Minden nem-végállomás lokalitás átmeneti hely és az oda kerülőknek ott tartózkodása is átmeneti. 
Az igazság az, hogy olyanról nincs információ, hogy a mennyországból följebb lehetne jutni, de 
olyanról igen, hogy onnan le lehet esni. Ez utóbbi egybe esik a MINDEN-tudat azon 
kinyilatkoztatási idézetével, miszerint; B.T.239. (lél a) „...felsőbb létben tölt egy időt majd itt 
nemesb létbe kezd...” - azaz a felsőbb lét (értsd: mennyei bolygókon való létezés) átmeneti s 
miután a lél által „fölélt” addigi lelki erények „lefogytak” újabb ideszületés következik, nemesebb 
-lelki fejlődés szempontjából kedvezőbb/előnyösebb- körülmények közé mint korábban. (Nincs 
ellentmondás „lefogyás” dolgában, hisz nem az állandóan gyarapodó lelki értékek/erények válnak 
semmivé -hisz az(ok) örök!- hanem az olyan üdvös/üdvözítő tettek hozonyámai, melyek mennyei 
születés érdekében-, olyan céllal-, hittel-, megfontolásból következtek be1011.) Tehát aki egyszer 
már eljutott egy bizonyos lelki evolúciós fejlettségi szintre, az újabb emberlétében „újra (1) 
szorgos (2) fegyelmezett és (3) hívem1012” lesz, mondja Úr Balarám. Ad. 1. Olyan szorgalmú 
alapjellemmel születik (függetlenül a család körülményeitől*), ami a (ki/be)teljesedő valódi 
szeretet(teljes) állapot felé visz, miszerint elvárásnélküli, örökkön adó és megkülönböztetésnélküli. 
Szorgosan cselekvő, viszonzást nem várva, örökkön önzetlenül adakozó és úgy lelki, mint 
anyagi/testi területen részrehajlás nélkül segítő(kész). (* ékes példa; a Közép-Európai zsidó-
keresztény kultúrkörben jól ismert Jézus, üldöztetett-, majd átlagos polgárokkénti családi 
viszonyai1013) Ad. 2. Olyan fegyelmezett alapjellemmel születik (függetlenül emberi osztály-béli 
meghatározottságától), aki számára nem teher a szabályozott életvitel, a pallérozott elme, a 
figyelmes szemlélődés1014. Ad. 3. Nem merül el egyik olyan szellemi iskolában sem, ami megkötné 
s bekorlátozná a Legfelsőbb előtti meghódoláshoz képest, Annak alávetett, közbenső 
Felsőbbségekhez való fordulásával... 
... mivégre ez a sok vallás, sok szellemi irányzat, -tanítás? ... A válasz egyszerű; Mindenki más! 
Mindenki máshol tart, lelki evolúciós fejlődésében. Az életről-életre gyűlő lelki erények/értékek/ 
érdemek folyamatosan adódnak egymáshoz, képezve ezáltal olyan körülményeket a lél számára, 
amitől könnyűdik anyagi/testi burkának vékonyítása/vékonyodása... 
... Aki lelki útján szorgos, fegyelmezett, a MINDEN híve és érintetlen az bízva törekedhet a 
Legfelsőbbhöz és nem az Ő „előszobáiba” „közvetítőihez” való jutásban. 
(244.) 
... A „legdicsőbb” lelki törekvőkön kívül három igyekvő típust említ Avatár Balarám, 1. aszkéta 2. 
„tudók legtudóbbja” 3. „eredményért esendő”. Az általános emberek a szabályozott életvezetést 
aszkézisnak tekintik. A sokság számára bárminemű önkorlátozás, önfegyelem, de még akár a 
mértékletesség is aszketikus értelmezésü. Pedig B.T.214. „...se koplalás vagy virrasztás kevés se 
sok semmiből - túl sok evés túl sok alvás éppúgy elvon mindentől...” - kinyilatkozott szavak 

                                                             
1011 A viszonosság alapú áldozatok is meghozzák a maguk eredményét, de mivel nem ‟szeretet‟-teljes, 
mellőzi az elvárásnélküliséget, az önzetlen adást és az egyénválogatást, hát (csak) átmeneti viszonzásra lel. 
1012 Jász szorgalmas, fegyelmezett és Isten-hívő. Belül tud, kívül úgy tesz, ahogy az aktuális hitélet igényli. 
Nem vitázik, nem csatázik. Lehet nyakas, konok, de viseli sorsát. Tudja, hogy az „igaz”-ság kimondása 
csak bajjal jár. Elég azt tudni, s közben mosolyogni. Hiába ráncol jász, szemöldökét hiába vonja össze, 
tekintete-, szeme derül. Egy hazug-, hamis világ fél az igazságtól, ha kell üldözi, elnyomja, elpusztítja azt. 
1013 Jézust felesleges bármiféle királyi családtól, hercegi rangban származtatni. Ő Maga volt Mester Tanító.  
1014 Jász az „...aki számára nem teher a szabályozott életvitel, a pallérozott elme, a figyelmes szemlélődés...”  
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egyértelműen a mértékletességről szólnak. A se „kevés se sok” általános ajánlás amin túl mutatnak 
az un. szabályozó elvek1015, azok a dolgok, amitől -nem egyedüliként, de- a MINDEN-tudat is 
eltanácsolja az igaz(i) lelki törekvőket... 
... akik szeretnék mérsékelni személyiségük anyagi kötöttségét és emelni lelki szintjét, azok hamar 
belátják, hogy úgy élni nemanyagit, hogy közben teljesen a testi/anyagi világ kötelékeibe 
burkolózva tevékenykedik valaki, úgy nem lehetséges. Hiába vannak „könnyítő” változatok (pl. 
bizonyos napi önmérséklet) az ismétlődő szennyeződéseken nem segít az időnkénti 
„tisztálkodás”. Érdemes ide idézni a háromféle kötelék által meghatározott személyiségek 
milyenségét... 
... B.T.585. „...kötelességét ki teszi vágyak nélkül kitartón - annak minden tette áldott köteléke 
tiszta jó 586. cselekvés mi vágy tüzelte erőlködő törekvés - megtévedett éntudatban az egy merő 
szenvedély 587. visszhatásra nem tekintő önös ártó cselekvés - jellemzője bizony nemjó miből 
nincsen menekvés 588. jót és rosszat egyként élő alázatos cselekvő - érintetlen mindenektől jó az 
ilyen törekvő 589. szeszélyes ki tisztátalan jóra rosszra egyként tör - vágya hajtja s tett jutalma 
irigy s mindig esendő 590. aki makacs rest és lomha sértő s rosszindulatú - csalfa hazug ingadozó 
nemjó ami rajta úr ... 595. jó az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz - egyhegyűen elmét fékez 
ural minden érzéket 596. szeszély minden eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség 
gazdagságban szerelemre vágyásban 597. nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s félelmet - bú 
kereső és mogorva büszke kétségbeesett ... 607. az éli tökéllyel éltét ki kötelességgel tesz ... 612. 
elmondom most röviden Jas hová jut érintetlen - tökéletes élő lényben lényeg kerül felszínre 613. 
isteni lél abban ébred aki értelemmel él - szilárd elmét megtisztítva úr már minden érzékén 614. 
elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban - szenvtelenül csak Rám gondol elégedett 
magában 615. mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül - lemond kéjről hiúságról 
hatalomról s egyszerű ...” - e hosszas (előre) idézett B.T. intelmek és ajánlások jól körül írják, hogy 
mely kötőerő által meghatározott egyén, miként lát és viselkedik, ugyanakkor meg is fordítható a 
„képlet” hogy a cselekvések és eszmények sorbavétele, lehetőséget nyújt az emberi osztály-, 
valamint a kötelék szerinti következtetésre. Egyik megközelítés sem tartalmaz aszketikus 
életajánlást, sem tudáshajszolást, vagy eredményorientált áldozati tetteket. Persze attól függően, 
hogy kinek mi a „mérték”. Akinek pl. a húsevés elhagyása elképzelhetetlen szenvedés, annak 
értelmezése szerint aszketikus a valódi lelki gyakorlat. Vagy épp így az alkohol, a szabados 
nemiélet, szerencsejáték, stb. korlátozása feldolgozhatatlan kerékbetörése az egyénnek a sokság 
szemében. Nekik nincs is mit kezdeni sem a Bizalmas Tanítással, sem a MINDEN-tudattal. 
B.T.629. „...tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják hallani - ha Rám irigy s nem fegyelmes 
hitében kell tartani...” - éljenek hitük szerint, de társaságuk lehetőség szerint kerülendő, vagy 
legjobb velük szemben is az érintetlenség kifinomítása. B.T. 179. „...aki vágy nélkül cselekszik s lát 
mindent a MINDEN-ben - úgy nem tapad visszhatás rá mint víz lótusz levélre...”  
(245.) 
Avatár Balarám véleménye Abszolút. Vitatható, de bármi más vélemény emberi spekuláció. Ha az 
Úr úgy nyilatkozik, hogy már eleve ritka kincs aki jelen életében „újra tudásra ébred” „próbál 
megtisztulni” „nem függ ...semmitől”  „újra szorgos fegyelmezett” „érintetlen éli éltét” akkor eb-
ben felesleges kételkedni. A ‟tudás‟ ... Lévén, hogy jelen érdeklődési körünk elsődlegesen a lelki 
ismereteket* igyekszik körüljárni, biztos hogy nem is tárgyi adathalmaz. (* már a köznyelvi „lelki-
ismeret” kifejezés is sokat sejtet, hisz lelki eredetű vonatkozásokat feszeget, melyek anyagi 
értelemben alig értelmezhetőek. Különösen nehézzé válik a tiszta gondolkodás, ha a „lelki”-ség 
sincs pontosan deffiniálva. Joggal merül fel a kérdés: Minek-, vagy kinek van lelkisége? Különösen 
ott bonyolódik a helyzet, ahol a lélek még fogalmilag is kizárásra kerül. Nem beszélve azon 
környezetről, ahol a lél, mint mindenek lényegalkotója nem szerepel a vizsgálódás körében. Olyan 

                                                             
1015 Az un. szabályozó elvek nem mértékletességet ajánlanak minden szokásos emberi esendőségben, de 
azokat, melyek leginkbb hátráltatják-, nemegyszer gátolják a lelki fejlődést, azok teljes elhagyását tartja csak 
megoldásnak. Nincs ebben semmiféle oktalan szigor, puszta tényszerűség, hogy sok olyasmivel terheli 
magát a sokság, ami eredendően felesleges, káros, ártalmas és nem csak a lelki fejlődés szempontjából. 
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hitrendszerben pedig, ahol csak adott kivételezettség -bemerítés/keresztség/megszenteltetés- 
során „lelkesülhet” meg ember, ott meg beszélni is oktalanság lelkiségről, szót ejteni azokkal 
kapcsolatban, akiket ezen „adomány”-ból kizártak. Alig érthető, hogy miért kérnek számon 

lelkiismeretet olyanokon akik ki vannak zárva a lélek birtoklásából.  ) ... 
... Nem lehet elégszer hangoztatni, hogy sem a Bizalmas Tanítás, sem a MINDEN-tudat nem 
azért van, nem arról szól, hogy egyén, vagy csoport anyagi/testi vágyait minél kifinomúltabban 
tehesse meg és testtudatú elvárásaihoz képest minél eredményesebben legyen képes kivívni azt!1016 
A MINDEN-tudat forrása a Legfelsőbb kinyilatkoztatása a Bizalmas Tanítás révén, mert B.T.126. 
„...szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem 
jutott tovább1017 127. ezért ezt a legszentebbik teljes tudást most neked - átadom mert barátom 
vagy s tiszta szívvel kérdezed...” - szólt az Úr, a Hozzá alázattal s nemzetsége érdekeit képviselve 
forduló ősjász Jas-hoz, nem mellesleg a „teljes tudás”-ról téve említést. E ‟teljesség‟ is az 
azisnemis törvény alapján értendő, miszerint annyiban teljes a B.T. amennyiben lelki törekvő a 
Legfelsőbbhöz igyekszik. Ebből a szempontból nincs másra szükség, mint követni az Isteni 
szavakat. A Jas pusztábavonulását (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 Karakum sivatag). Úgy éltek generációk teljes életet, hogy a 
köznyelvi civilizáció nyomait nem hagyták maguk után. Sosem birtokoltak szükséglet felettit, meg 
nem telepedtek, halott-kultuszt nem követtek1018. „Csak” tudásuk öröklődött az ősemlékezet által. 
Avatár Balarám jelen szakasz-béli kijelentése mögött az is meghúzódik; nem Ő teszi ilyenné a 
„ritka kincset” hanem a lelki törekvő maga! Sosem biztat(ott) fohászkodásra, imádkozásra, 
bűnbocsánatért esdeklésre szellemileg ébredezőt. B.T.139. „...teremtek mint nemcselekvő 
magamból mi végtelen - kit aszerint mi a sorsa s mely jármoktól fékezett 140. tett az engem nem 
érint meg nincsen vágyam énnekem - ki így ismer nem téved meg látja teljes lényegem 141. 
egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság - erő hírnév szépség tudás lemondás és 
gazdagság...” - felfoghatatlanság, mert mindezt egyedüliként és egyidejüleg, kizárólag csak a 
MINDEN/Isten maga birtokolja. 
(246.) 
... a törekvés (értsd: lelki igyekezet), a lemondás, valamint az elme Istenre való összpontosítását, 
mint kiindulási alapokat (említi Avatár Balarám) . E három viselkedési forma meghatározó erejű a 
lelki életben történő előmenetelben... 
... Az Úr úgy oktat, hogy felsorolja a lényeges teendőket, melyek következetes gyakorlásával-, 
fokozatos elsajátításával a lelki törekvő maga fogja megtalálni kérdéseire a választ1019... 

                                                             
1016 A különböző lelki/szellemi tanok, gyakorlatilag marketinget (eladást) végeznek és teszik mindezt úgy, 
hogy „terméküket” igyekszenek a „vevők” számára kedvessé, kecsegtetővé tenni (bűnbocsánat, üdvözülés, 
mennybemenetel, stb.) Az ilyen „igehirdetők” közül sokan gondolkodnak úgy, hogy lényeg a sokság -
mármint a „felekezetben- a minél nagyobb számosság és majd csak kiemelkedik közülük néhány -
szemléletmódjuk/értékrendjük szerint- kimagasló „hívő”. Nem lényegtelen (ha nem a legfontosabb) 
számukra a közösség, a szervezet fenntartása, növelése; javak, befolyás és a többi vonatkozásában, 
uralásra-, hatalomra törekvés. Valódi lelki embereknek ilyesmire sem igénye, sem szüksége nincs! 
1017 A Legfelsőbb úgy rendezte, hogy ne csak szájról-szájra terjedhessen a valódi tudás, de lakozzon örökre 
azon nemzetség tagjainak szívében -mint őstudás/ősemlékezet- akik jellegüknél, jellemüknél fogva erre 
alkalmasak. Így kapta meg az Abszolút Igazsáról szóló tudást az ős-bölcs Jas és miként tovább adta jász 
véreknek, annak írásos nyoma máig nem lett. Bár semmi nem fenyegeti igaz jász eltűnését, napjaink 
kialakult szokásrendje az írásos közlés, aminek egyik oka az emberiséget érő azon szellemi hanyatlás, mitől 
már nem vagyunk képesek százszámra hömpölygő szózatfolyamokat memorizálni.   
1018 Elhalt ember testének hamvasztásán kívül (leszámítva a máig élő párszi hagyományt – értsd: tetem -
arra kialakított helyen történő- madarakkal való föletetése), bárminemű foglalatosság a tetemmel egy merő 
testtudat. Ahol jász ősiséget ilyes sírleletekre vezetnek vissza, ott már a más kultúrákba betagozódott jász 
ősökről van szó. 
1019 Az Abszolút válaszok mindenki benső lényegi lényénél, a lél-nél vannak, nem kívül kell keresni. 
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... A jelzett indirekt tanítási technika a leghatékonyabb eljárás arra, hogy a gyakornokot 
tevékenységre és gondolkodásra késztesse, miközben a cél nem a ‟hatékonyság‟ hanem a szabad 
gondolat. Az a fajta „liberalizmus” ami annyit tesz, hogy gondolkodni szabad! Sőt. (illiberalizmus 
= a gondolat sem szabad) A nyitott gondolat segítségével a tisztuló elme kezd olymódon 
rendszerezni, megkülönböztetéseket tenni, amitől az egyén világosodni fog, ha a megvilágosodás 
ugyan még messze is van. Pl. a zen buddhizmusban a „megvilágosodás‟ szót használják a japán 
szatori kifejezés fordítására, amely a szatoru (jelentése: „tud‟) igéből származik. Hogy miért, annak 
oka volt. A szatori szót általában a valóság valódi természetének belátásának megtapasztalására 
használják. Ahhoz hasonlítják, mint amikor kinyitunk egy ajtót. Azonban egy ajtó kinyitása 
egyáltalán nem ugyanaz, mint az ajtón belüli dolgok megtapasztalása és különösen nem az ajtón 
való belépés által az ott tapasztaltak megélése1020... 
... a lelki törekvő a kereső ember. Még azt sem tudja mit keres, csak érzi, hogy valami nincs 
rendjén, valami hiányzik s jönnek a pótcselekvések, értelmes lét helyett az érzékkielégítések, meg 
vágyaknak garmada. A kiművelt intelligencia révén azonban lehet válogatni, mi ‟jó‟ mi árt. A ‟jó‟-t 
üdvös követni, mert tisztító, a ‟szeszély‟- s ‟nemjó‟-ról le kell(ene) mondani, annak kinek 
magasabb célja van... 
... Régi fáma, hogy túl sok az emberi szenvedés. Miért? Ha van, miért engedi mindezt Isten? Azért 
engedi, mert Ő a megengedésben is a Leg. Alig-alig korlátoz, ha csak az ember egyéni 
teljesítőképességét nem tekintjük korlátnak. De látható, hogy az ember sokat bír... 
... nem a kihasználás lelki ember küldetése. Élni és élni hagyni. Az ember alatti létformák nem 
szoktak vallásosak lenni. Nekünk megadatott, hogy megláthatjuk Istent mindenben, ha arra figyel 
az elménk1021. 
(247.) 
... Szellemi emberek leginkább Isten-, a globális világ- és a szellem kérdéskörében mozognak1022 
(‟szellem‟ alatt -itt- értsd: a lél-, valamint az elme értelmi képességét és az intelligencia -
megkülönböztető/döntő képesség- helyzetét, viszony/lat/ait)... 

                                                             
1020 Megtanulni bármely tanítást, netán felmondani, akár azzal azonosulni is, nem jelenti azt, hogy a 
tanulónak az való, számára az a való(di-ság).  
Több nyitott gondolkodó iskola folyamatosan a „puding próbája...”-szerű intelemre bíztat. Nem a vak 
hitet ajánlja, de élését a tanultnak s azon keresztül mélyedni el-, bele a tanba. Ki a MINDEN-tudat 
szellemiségét követi, az ezt teszi.  
Nem elég ha bekukucskálunk a kulcslyukon, sőt még a nyitott ajtón sem. Bátran be kell lépni, ha a kereső 
ember „hívást” vél érezni. Lehet, hogy ez csak puszta kíváncsiság, de nem véletlen sem kisgyermekek 
kíváncsisága, sem az eredeti gondolatra éhes szellemi kereső kíváncsisága, hisz vagy hiányt érez, vagy 
érezni vélt, már tudottat szeretne feleleveníteni. Az ős-tudás arról szól, amit elfelejtettünk. Volt, de sosem 
mulandó. Lehet hogy búvópatakként mélyre jutott, de fel-fel bukkan, ha az értelem kutat-ás. Test és elme 
tisztogatása félretolja az igazra való rárakódásokat. 
1021 Az Istennek, mindenben való (meg)látása nem a szem dolga. A szem maga is csalfa, az ingertovábbítás 
torzító* míg a vizuális érzet értelmezése a felfogó egyén értelmi intelligenciájának függvényében kerül 
értelmezésre. Ki így, ki úgy. (* az emberi szembe érkező fény alkotta képek fejen állva jelennek meg, amit 
„látó-értelmünk” állít talpra)  
Istent látni nem egyenlő az Ő vizuális érzékelésével! Ilyen csak nagyon kivételes esetekben és 
kivételezetteknek adatik meg, amihez az Úr ad „szemet”. (ilyen volt Ardzsuna tapasztalása a Bagavad 
Gítában, vagy Jas esete Úr Balarámmal a Bizalmas Tanításban.) Ez azonban így van rendjén. Senkinek 
nem Istent kell „nézegetni” hanem a Benne-, Tőle-, Általa való megnyilvánulásban az Ő Mindenhatóságát. 
Istent is indirekt módon tapasztalhatja meg a kereső ember. Úgy, ha teremtettségét éli meg Isteniként. Úgy 
csodája s nem mint illúziót.  
1022 Igaz szellemi ember nem akad fenn a részleteken, bármennyire is tudja, hogy sokminden a részletekben 
van elrejtve. Ezt a ‟sokmindent‟ szokás „lényeg”-ként is megfogalmazni, de mi tudjuk, hogy a lényeg a lél, 
mindenek lényege, de akiknek arról nincs tudomása, azok inkább a sokmindent kereshetik joggal. 
MINDEN-tudatúnak érintetlenségében, mint hűvös kívülálló kell szemlélődni, hogy részrehajlás nélkül 
értelmezhessen, mégis figyelmesen.  
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... Nem lehet sosem eltekinteni attól, hogy az értelem, vagy az érzelem vezérel hitet, vallást, 
tudáskincset, eszményt, cselekvéseket, magát az embert. A MINDEN-tudat értelem-központú, 
nem tagadva az érzelem elkerülhetetlenségét, ugyanakkor nélkülözhetetlenségét. Jas értelmén 
keresztül viszonyult Avatár Balarám 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... 
... 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, 
kinek-kinek lelki evolúciós fejlettségének megfelelő szinten történő értelmezése, a szerinti 
követése és jutás oda, ahova megvalósítása elvinni képes lehet őt. 
(248.) 
Avatár Balarám, Aki Maga a Legfelsőbb/MINDEN/Isten személyes alászállása volt jó ötezer 
éve, ritkán számszerüsít tanítása során. Talán mikor megpróbálja tanítványával megértetni, hogy 
milyen hatalmas idők- s míly csekély számú, lelkileg értők vannak. Úgy minden milliomodik 
embert tekinti az Úr lénye megértőjeként s nem azért mert Ő szigorú követelményeket támaszt, 
hanem azért mert korunkban ilyen kisszámú a valódi megértésre törekvő. Későbbiekben szól a 
Legfelsőbb, Teremtő aspektusa életkoráról. B.T.292. „...Teremtőnek éjszakája ezer földi 
korszakos - nappala is éppen annyi s százévesen már halott...” - ez a száz „isteni” év ~ 100 x 365 
x 2 x 1000-nyi földi korszak (egy korszak az arany/szattya/+ ezüst/treta/+ bronz/dvápara/ + 
vas/kali/ kor együtt), azaz fele időegységben megnyilvánult (értsd: a Teremtő nappalai) másik fele 
anyagi értelemben megnemnyílvánult (értsd: a Teremtő éjszakái). Óriási idők. Már-már inkább 
csillagászati, mint sem ember által értelmezhető. Számszerüleg megérthető, de értelmezése 
kilátástalan. Szerencsére nincs is rá szükség... 
... Isten lényének megértése nem úgy történik, hogy gyakornok igyekszik Őt s tetteit kilesni, „ne 
adj isten” Őt utánozva „istent játszani” !... 
... A lél isteni, de egyikük sem Isten! Ember pedig, hiába lél a lényegalkotója nem hogy nem isten, 
de még lél-el sem azonos és nem is lesz sosem. Valódi Isten-tudatú egyén belátja az Ő 
elrendezéseit. Nem azok ellen küzd, de törekszik beleférni a legkisebb rossz útján, módján. A 
teremtettség halad rendelt során, ember által megváltoztathatalanul. Tud változtatni az ember, ám 
láthatjuk eredményeit FöldAnya-szerte. Átlagban ezer ember közül talán ha egy törekszik lelki 
ismeretek terén és ezer ilyen lelki törekvőből egy fordít figyelmet a MINDEN-re. Nyílván sokan 
foglalatoskodnak un. „istenes” tanokkal, dolgokkal, de be kell vallani; a belátható emberi történet 
során nem hogy emberiségszinten, de még kis-közösségi szinten sem észlelhető világmegváltó-, 
jobbító változás... 
... ez árnyékvilág, a lelki inverze1023... 
... (utalás van) Isten számtalan megjelenési formájára, ami szintén az Ő lényének része; B.T.383. 
„...ha akarod megláthatod ezer istenformámat...” - ami jelzi, hogy nem teljesen alaptalan a 
„sokistenhit” csak hát mind-mind csupán töredékes hányada a Legfelsőbbnek. A MINDEN -
többek között- B.T.251. „...tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs1024 - 
vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak hidd1025 252. minden ami csak létezik 
gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon 253. víznek íze Nap s 

                                                                                                                                                                                              
Mondják: Ha túl közelről vizsgálódsz, nem látsz jól! Ha túl messziről vizsgálódsz, nem látsz jól! Meg kell 
találni mindenben a szemlélő értelmező- és felfogó képességének megfelelőt. 
1023 „Amint fent úgy lent!” – de mint ha fordító tükör volna a lelki s az anyagi világ közt. Értelem és helyes 
megkülönböztető képesség által a látszat talpra állítható.  
1024 A megnemnyilvánulás, értsd: anyagi értelemben a semmi is Isten része. 
1025 Bármi hitet meghalad a -Valakiről, vagy valamiről való- tudatosság. Amit tudunk, azt nem -csak-
hisszük. A hit mindig magában hordozza a bizonytalanságot (vagy úgy van, vagy nem), bármilyen 
„erősnek” is állítják be. 
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Hold fénye1026 vagyok tudjad öreg Jas - éppenígy a teremtő OM férfierő1027 s térben hang 254. 
föld illata tűznek heve minden lényeg lényege - lemondás a lemondottban s lemondásnak 
értelme1028 255. vagyok létnek ősi magja létezőket mozgató - tudókban azok értelme1029 hősben 
erőt hordozó 256. szenvedély és vágy nélkül is vagyok küzdők ereje1030 - tiszta nemző jó atyákban 
és isteni szeretet1031...” 
(249.) 
A megnyilvánulás a Balarám által említett nyolc réteg. (föld víz lég hő térrész egyszer ész értelem s hamis 
én) Általuk/azok révén lesz a semmiből teremtettség. Általuk, de létezésük oka a MINDEN 
Teremtő aspektusa - köznyelvi értelemben a Teremtő-Isten... 
... ki lehet jutni az anya(g)világból1032 „csak” le kell vetni mindent ami nem lelki. Ehhez számtalan 
tanítás ad útmutatásokat, de azokat az általános emberek soksága egyfajta önmegtagadásnak 
tekintik. És nem járnak messze az igazságtól. Azt az „ön”-t kell(ene) megtagadni, ami a 
teremtettség nyolc rétegével burkolja be igazi kilétét mindenkinek. Mindennek és mindenkinek, de 
kijutási, felszabadulási esély csak ember-létből adatott meg. Ott is nem az állati-emberből1033, még 
csak nem is az emberi-emberből1034, de abból az isteni-emberből1035 akiről az általános sokság ha 
tud is, csak azt mondja; csodabogár. Az ilyen személy tökéletesen tisztában van azzal, hogy az öt 
durva és a három finom öltözék nem Ő... 
... sokan megmosolyogják a védai1036 szavakat: föld-víz-levegő-tűz1037-éter, pedig világos a 
párhuzam: szilárd-folyékony-légnemű-rezgés-tér anyagi megnyilvánulási formák, sántító 
kifejezéssel „halmazállapot” Sánta, mert míg az első három az ismert fizikai kritériumoknak 
megfelel, a rezgés már nehezebben kezelhető, míg az éteri tér már absztrakció. Pedig talán a 
legizgalmasabb isteni öltözék, amikor azisnemis helyzet áll fenn. A tér általános értelmében 

                                                             
1026 A ‟nő‟ jellegű Hold fénye is Isten(i) függetlenül attól, hogy „csupán” visszfény, ami a ‟hím‟ jellegű Nap 
kiáradásának tükrödőzése. A se nem hím, se nem nő-nemű/jellegű Isten (azisnemis és mindekettő) 
energiája. 
1027 A „férfierő” -itt- a (meg)termékenyítő-képesség. 
1028 Úgy az értelmes lemondás, mint annak értelme Isteni, nem öncélú aszkézis, vagy bárminemű 
magamutogató önmegtartóztatás. 
1029 A ‟tudók‟ a valódi tudás birtoklói, akik e birtokláson túl Isten adta értelemmel bíró megkülönböztető-
képességgel rendelkeznek. Ettől más/több a tudók tudása a tudósokénál, akik magasszintű emberi 
ismeretek hordozói. 
1030 A küzdéshez erős vágyat, cél-akarást és szenvedélyes tettet társítanak, pedig az Isteni „harcos” ezektől 
ment, mégis eredményes(ebb).  
1031 A valódi szeretet az Isteni: elvárásnélküli + adó + részrehajlásnélküli + e három egyidejűleg. 
1032 Világunk, az Anya(g)világ nő jellegű -ANYA- hisz nő(nemű) képes anyagtestet építeni a lelki lél köré. 
1033 Az „állati-ember” lényegében csak külső megjelenésében ember-szerű, „működése” szinte teljesen 
ösztönszerű. Az ilyenek alkotják az emberi faj döntő hányadát. 
1034 Az „emberi-ember” olyan, amilyennek embernek lennie kéne. Adottságaihoz-, képességeihez mérten 
intelligens, képes valós megkülönböztetésekre, nem csak ösztöntevékenységek töltik ki életét. 
Számarányuk meglehetősen csekély. Akik úgy tesznek, mint ha volna bennük megfelelő erkölcs, kellő 
tisztesség, azokat is elárulja életük, eszményeik, leginkább pedig cselekedeteik, elsődlegesen ember- és 
élőlénytársaikkal- élő környezetünkkel -FöldAnyával- szemben. 
1035 Az „isteni-ember” az, akiben értelem és érzelem együttáll. Értő- s (együtt)érző személy. Nagyon ritka! 
1036 A „védikus” vagy „védai” kifejezést sem kell(ene) (el)misztifikálni, annyit tesz(nek) mint valódi-, örök- 
TUDÁS-alapú, ami az emberi történetben leginkább közelít az Abszolút Igazsághoz. 
1037 A „tűz” értsd: rezgés/hullám „halmaz-állapot” a MINDEN-tudatban leginkább, mint hullámjelenség 
kerül leírásra, de ezen „tartomány” az un. plazma-állapot is, azaz az ionizált gáz, mintegy „túlhevített” 
légnemű állapot (10 ezertől akár 50 millió oC-ig) , ami az általunk ismert világban is bőségesen jelen van 
(részleges plazma van egy lángban, villámlásban, északi-fényben, előfordul az ionoszférában) míg 
kozmikus vonatkozásban, a csillagközi térben nagyobb mennyiségben -mintegy 99%-ban- van jelen, mint 
az összes szilárd, folyékony és légnemű együtt véve. Mivel az ember igazából magával és anyagi/testi önös 
(vélt) érdekeivel van elfoglalva, így a plazma-állapot kutatása meghatározóan elméleti síkon folyik 
(leszámítva a fúziós és hasonló mechanizmusok hasznosíthatóságát, mint pl. a nukleáris fegyverek) 



285 

 

majdnem világos, amiben vagyunk s van az amit ismerünk. Ám e térben a lassúdott (hullám-
levegő-víz-föld) ‟öltözetek‟ belsője is tér. Mikor elkezdenek vizsgálni bármilyen parányt, azt 
tapasztalják hogy egy vizsgálati finomsági szint után már csak energiát lehet kimutatni, szinte már 
semmi sincs a téren kívül...  
... Tehát elmondható, hogy a fizikai megnyilvánulás anyag is meg nem is a tér. Az itt említett 
éteri(kus) tér az anyagvilág legáltalánosabb alkotóeleme, de inkább a lelki szféra kiterjedéseként 
lehetne jellemezni, amennyiben inkább még/már lelki s nem anyagi. Amivel már napi 
kapcsolatban is vagyunk és úgy ahogy talán fel is fogjuk (?) az a hullám jelenség... 
... A finom „öltözék” még vitatottabb általános szinten, hisz ki gondolná, hogy az érzet, az 
értelem anyagi? A téves én(ön)tudatunk pedig már csak gondolat, ami végképp nem anyag(i), 
mondaná egy szkeptikus. Pedig Avatár Balarám a nyolc öltözetről szólva világosan különíti el a 
különböző ismérvekkel jellemezhető szinteket, tagozódásokat, amiből teremtettségét 
megálmodta, teremtő aspektusa -a Teremtő Isten- révén pedig megkonstruálta gondosan. 
(250.) 
A bizonyos nyolcrétegű öltözék (szilárd-folyékony-légnemű-rezgés-tér-érzék-értelem-
hamis/én/tudat) feletti; lényegi lényünk, valódi kilétünk, kinek-kinek (s minek-minek) 
lényegalkotója (egy-egy) lél. Avatár Balarám itt három fontos körülményt mond el: 1. azon jelleg, 
amiről -hétköznapi értelemben- tudunk az ‟alsóbb‟ míg van ez(ek) feletti ‟felsőbbség‟ 2. minden 
létnek/létezésnek van leglényege 3. s ez a ‟leglényeg‟ a Legfelsőbb/Isten/MINDEN (szerves*) 
parányi része, ami -nem mellesleg- örök. (* ‟szerves‟ amennyiben élő, maga az élet/tevékenység/ 
lényege/i/, Tőlük van az élet. Alacsonyabb rendű megnyilvánulásokba kerülők olyannyira 
korlátozott szabadságúak, hogy élettevékenységet, élet-jelenséget nem mutatnak, de átmeneti 
öltözékük mozgásának hajtóereje/i/. Míg a létezési formában tartózkodnak, addig az a „ruha” 
ön-mozog, mely ‟önmozgást‟ értsd: rezgésben van... 
... Amint eltávozik a lél, a rezgés leáll, a létezés megsemmisül. Minden egyes lél ugyanakkor Isten 
alkotóeleme. Durva megfogalmazásban; Isten bizonyos alkotóelemei. Azért „bizonyos” mert 
rajtuk kívül a Legfelsőbbnek még végtelen sok része van. Ezek kardinális témák, melyek a legfőbb 
tudás legjavának mellőzhetetlen kérdései. MINDEN, mindenek foglalata, Aki személytelen 
energiája révén mindenben benne is van és lél parányai által lényegalkotója, részese, ugyanakkor 
elszenvedője is minden történésnek, változásnak). Ad. 1. az anyag és az anyagi test alávetettje a 
felsőbbség lél-nek! Lél létezik anyag s bárminemű megnyilvánulás nélkül, míg anyag, vagy bármi-
nemű megnyilvánulás nem létezik lél(ek) nélkül! Hasonlatos ez pl. a földi világ létformái és azon 
Felsőbbségek viszonyához, akik Fél-Isten-ként, vagy a MINDEN különböző Töredékes 
(korlátozott hatáskörű „jogosítványú” felhatalmazott) Isteneiként az elrendezések felelősei. Ad. 2. 
Lényeg nélkül nincs létezés! Sem anyagi megnyilvánulás, testetöltés, sem pedig gondolat(iság). 
Egy gondolat lényege elsődlegesen Aki gondol(kodik) kigondol, másodlagosan a gondolat 
tartalma és megfogalmazódása, megnyilvánulása pl. szóban, képben, hangban, tárgyban... Ad. 3. 
Minden = a MINDEN. Így tagadhatatlan, hogy Rajta kívül-, vagy Tőle függetlenül semmi nincs. 
Lehet Őt tagadni. Lehet elhallgatni. Cáfolni is lehet a vele kapcsolatos „híreket” attól Ő létezik. 
Mi az Ő létének legegyszerűbb bizonyítéka? Az, hogy ember olyat nem tud kitalálni, ami nem 
létezik, vagy ne létezett volna, hisz végtelen sok létformát megjárt lényegi lénye, a lél eredendően 
isteni (értsd: örök+teljestudású+boldog) azaz múltban és máshol, más szférákban, a végtelen 
időben sokhelyütt megnyilvánult események, történések, képzetek és gondolatok akkor kerülnek 
felszínre, mikor a gondolkodó ember kutatni kezd. Még itteni viszonylatban is közkeletű, hogy „- 
Nincs új a Nap alatt” - amint azt a Prédikátor könyve is kimondja s minek egyik 
végkövetkeztetése: az embernek az élet értelmét Istenben kell keresnie1038. (Sajátos módon a 

                                                             
1038 A kicsit is nyitott emberi gondolat nemegyszer teszi fel a kérdést; - Mi az emberi élet értelme? - s ha 
még (jó értelemben) „tudálékos” is, akkor a kérdést túlterjeszti az emberi életen s az ‟élet‟ mint 
megnyilvánulási forma kerül elő. Nem adható bölcsebb válasz, mint azt a Prédikátor megfogalmazta: 
Istenben/Istennél kell keresni a „megoldást”. Az a leegyszerüsítés, ami egyben túl is nő az anyagi/testi 
élvezet-nyereség-javak-hatalom-hírnév motiválókon, hogy életünk értelme a tanulás szintúgy valós válasz. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
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Prédikátor szemléletmódja szemben áll a hagyományos vallási nézetekkel és itt-ott már a 
materializmus* határát súrolja. *A materializmus1039 olyan filozófiai irányzat, amely a filozófia 
alapkérdésében abból indul ki, hogy az anyag, a természeti-társadalmi objektív lét, a létező valóság 
az elsődleges1040. /itt értsd: a Legfelsőbb által említett nyolcrétegű öltözék - azaz alsóbb jellegek/ 
A tudatot, a gondolkodást az anyag, az anyagi folyamatok által meghatározottnak tartja. A 
materializmus ellentéte az idealizmus, amely az embertől független szellemi lényt, istent, vagy 
emberi szellemet, eszmét, gondolkodást, pszichikumot, szubjektumot tart elsődlegesnek. A 
MINDEN-tudat ez utóbbi nézetet vallja s nem megalapozatlan, puszta kijelentés formájában, de 
pl. a Bizalmas Tanítás szakaszai révén, aminek szavai az elmúlt több mint ötezer évben nem 
nyertek cáfolatot1041.) Avatár Balarám jellemzően kijelentőmódban nyilatkoztatja ki az érdemesnek 
tartott tudásmorzsákat1042 ... - nem fenyeget, nem riogat, tanít, mint jó Tanító, valódi szeretettel.  
(251.) 
... Isten Személyesen szokásos érzékszerveinkkel nem érzékelhető. Ennek oka, hogy olyan 
tartományra vagyunk hangolva, ami az általános létezés nem pedig az feletti... 

                                                                                                                                                                                              
Csak a tanulmányok tárgya nem rekedhet meg a tárgyi/lexikális tudásnál és nem a haszonelvű-, 
eredményorientált gondolkodásmódnál, miként azt pl. megtette a zsidó alapállás. A Prédikátor is megreked 
az emberi életnél, annak kilátástalanságainál, hisz nem a  MINDEN-ben gondolkodik, a több élet pedig fel 
sem merül. 
(Míly megmosolyognivalók is azok a mélyen keresztény antiszemiták, akik napi (?) olvasmányainak, 
templomi liturgiáiknak és vallott erkölcsi rendtartásának alapja az az Ó-Testamentum, ami nem más, mint 
a zsidó régmúlt, erkölcsi- és érték-rend. Miközben ez tökéletesen illeszkedik az azisnemis 
törvényszerűségbe: „Úgy vallom hitem, hogy tagadom annak -forrás- értékrendjét”  Mint ha a zsidó 
hitrendszer volna a kereszténység – alapja, ami ellen Jézus Mester fellépett, s akit zsidó vérei -„viszonzás 
képpen”- keresztre is küldtek.) 
Az a bizonyos ‟tanulás‟ a létformákban való megtapasztalása a lél-nek -mint mindenek lényegi lényének- 
hogy megértse/belássa valódi helyét, ami nem az anyagi lét! Tévedés ne essék, aki mindezt megérti/belátja, 
leghívebb elhatározása mellett sem tud kilépni puszta akarata révén a születések kőrforgásából! Ahhoz 
végig kell járni a tisztulás folyamatát. Nincs kivétel, nincs ingyen megváltás, főleg nem bárki más általi, 
önmagunkon kívül! A tanulás az út, az aszerinti megvalósított cselekvés a mód. 
1039 A materializmus bármennyire Isten-tagadó, nem független Istentől. Ahogy több komplex 
hitrendszerben -mint pl. a hinduizmusban- fel-fel tűnik évezredek óta materialisztikus irányzat (is). 
1040 Hány, de hány, magát akár mélyen vallásos színben/hírben fetüntető ember követi az „...az anyag, a 
természeti-társadalmi objektív lét, a létező valóság az elsődleges...” -ségét! Hívő -mondjuk a maga módján- 
a legfontosabb számára mégis anyagi/testi léte s mintléte. Az ‟élvezkedő‟-k alapállása: - Hiszem, ha látom!   
1041 Lehet a Bizalmas Tanításra, miként a Bagavad Gítára is bármit mondani, az azokban megfogalmazó-
dottak cáfolata mégsem került elő az évezredek során. Puszta tagadása bármely tételének természetes 
(lehet), a nézeteltérések korában élünk, de alappal való kizárása egyik kinyilatkozott gondolat(á)nak sem 
történt meg. Sem Úr Balarám, sem -Öccse- Úr Krisna nem hit alapú kérdéseket osztott meg, -adott át, de 
tudat(osság) alapú szemléletet az Abszolút Igazságról. 
1042 A Bizalmas Tanítás 640 szakasz. A benne rejlő elbeszélő- és le/körülíró részek tovább szűkítik a 
párbeszéd velős tartalmi részét. Hát természetes, hogy csak „morzsákról” beszélhetünk, bármíly nagy 
formátumúak, vagy alapvetőek is azok az ember számára Isten, önmaga és a világ megérthetősége 
szempontjából.  
A párbeszéd szóbeli volt. Századokig szájhagyomány útján terjedt. Az írásosság elterjedése előtt a szellemi 
emberek, a ‟gondolkodó‟ meghatározottságú személyek tökéletesen memorizálva őrizték s adták tovább. 
Mikor már általános lett az írásosság, nem fordítottak annyi figyelmet a szószerinti megjegyzésre. Ez már 
az észrevétlen szellemi degradáció és azon erkölcsi hanyatlásnak-indulás, amikor a tárgyiasult, világi(as) 
dolgok a lelki erények, a szellemiek elébe kerültek. Az fontos, ami testi/anyagi értelemben hasznos(nak 
vélt). Máig vívmányként kezelik az írásosságot, még inkább a nyomtatást, könyvkészítést, miközben 
rohamosan csökken a magvas tartalmak fejben tartása iránti hajlam. Az elektronikus adattárolás és 
feldolgozás lassan -de biztosan- szorítja ki már a nyomtatott könyvet is, miközben a mennyiségi olvasási 
hajlandóság is beszűkült. Már-már hieroglifikus jelkészletek veszik át a pontos leírás helyét ábrai-, (álló s 
egyre inkább mozgó) képi formákban, amit fejlődésként, erényként aposztrofálnak. A szellem(iség) elvész.   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Materializmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_filoz%C3%B3fia_alapk%C3%A9rd%C3%A9se
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_filoz%C3%B3fia_alapk%C3%A9rd%C3%A9se
https://hu.wikipedia.org/wiki/Idealizmus
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... nem elég, hogy érzékszervi-, érzékelési- és értelmi kérdés is a MINDEN direkt megtapasztalá-
sa, de ahhoz hogy mindez létrejöhessen szükséges a Legfelsőbb hozzájárulása és segítsége is. 
Tehát első az Úr segítsége, második a készség, majd következik az ami még fontosabb, hogy a 
gyanútlan gyakornok képes-e elviselni azt amire számíthat?... 
... Ne feledjük a MINDEN végtelen és nem csak neveiben, képességeiben, de megnyilvánulása-
iban is az. Ő a végtelen jóság, ám a végtelen gonosz és/vagy a pusztító sem Rajta kívül álló1043... 
... az Isteni kegy nélkül amint megtapasztalás nincs, éppen úgy a tapasztalható felfogó-, majd 
elviselő képessége is a MINDEN-en múlik. A MINDEN-tudat nem úgy szól, hogy MINDEN-
hit. Nem is hit oldalról közelíti meg az Istennel s az Ő Személyével kapcsolatos tanulmányok 
folytatását. Mondhatnánk akár a józan ész diadalának a vélelmek helyett, de a józanság megint 
nem puszta befolyásoltságtól mentes állapotot takar. Józanság és a hiteles forrás. A józanság 
alapfeltétele a valós én-tudat, a tiszta értelem és a befedetlen-, meg nem csalt érzék, ami feltételezi 
a tiszta életet1044. A jász ősök számára Jas hiteles forrás volt, Aki közvetlen úton-módon jutott a 
Legfelsőbb Tudás- és tapasztalás birtokába. Ezt adta át híveinek, akik hívőkké váltak, hittek 
Jasnak (előbb még nem tudták!) majd a tanultak követése, gyakorlása révén megtapasztalták annak 
helyénvalóságát, azaz meggyőződtek arról, hogy Jas valóságot adott át számukra. Tudatosult 
korábbi hitük tárgya1045. Amit jelen szakaszban Úr Balarám feltár, annak megtapasztalásához bírni 
kell a tudás valamennyi kritériumát, megvalósítottságbéli ismérvét1046. Lásd: B.T. 437.-441. 
Mindezeket nem könyvtárnyi sorok olvasása-, nem szájhagyományos-, vagy írásos információk 
bemagolása-, még csak nem is mindezek egyéni-, kis-, vagy nagyközösségi hallgatása révén lehet 
elsajátítani. Ehhez nem kell egyház, sem felekezet, nem templom, vagy gyülekezeti hely, ez a lelki 
törekvő és az Úr kettős története, kiegészülve ki-ki lényegi lényével s mindebben a közvetítő, a 
Tanító, a Mester -szinte- elkerülhetetlen. A ‟tudás‟-ismérvek között szerepel az „alázat” és a „hű 
szolgálat” meghatározás is. Alázattal fordulni a lelki élethez, -a tanításhoz és -a tanító(k)hoz, 
hűséggel szolgálni a Legfelsőbb Forrás megismeréséhez, elsajátításához segítséget nyújtó Tanítást, 
Tanítókat, köztük a dicső ŐsAtyákat1047. 
(252.) 
... ha megnyilvánulásunk fövenyére* érnénk is, ott újabb dimenziók nyílnak, más törvények-, 
szabályszerűségek szerint. (* ami; se nem part se nem víz – míg a mi mezsgyénk; se nem anyagi se 
nem lelki)... 
... a MINDEN-tudat tényként fogadja el Avatár Balarám kinyilatkozását... 
... BBB. „Gyöngy és gyémánt” „...Ám a gyémánt bárhol is van, disznók előtt, föld alatt, 
taposhatják befödhetik sziklaszilárdnak marad. Ne aggódj hát disznók felől, kárt csak abban 

                                                             
1043 A MINDEN néhány aspektusa ÖnMaga kiterjesztése, de a legtöbb Felsőbbség egy-egy Isteni lél 
(hosszabb-rövidebb életű) átmeneti burka.  (az arab/s/ vidékek mindent takaró női viselete, csak véletlen 

egybeesés, hisz itt a ‟burok‟ a szótő!  - vagy akár mégsem?  )  Lényeg, hogy bárki, bármilyen 
„istentelenségre” gondol, olyan nincs ami a Legfelsőbbtől független volna, vagy az Ő ellenőrzését 
mellőz(het)né! Mikor értetlenül állunk valamely „csapás” előtt érdemes alapos önvizsgálatot végezni. 
1044 Jelen korunkban a szó valódi értelmében vett „tiszta élet” -gyakorlatilag- nincs. Mindenki szennyezett 
valamivel, valamiben, valamilyen mértékben, lelkileg és testileg egyaránt. Mindezt pedig nem szabad 
csüggesztően fogadni, puszta tény, ami figyelmeztet arra, hogy van -még- mitől tisztulni, van még 
tennivalónk. Mikor valaki nagyon unatkozik, próbáljon meg számot adni magával/magában; ugyan milyen 
‟nemjó‟-tól tudna megszabadulni? - majd tegye meg azt. 
1045 Nincs semmi baj a hívőkkel „csak” merüljenek hitrendszerük -akár láthatatlan, titkos- mélyére s 
megtapasztalhatják, hogy van a hiten túl s mikor ezt megízlelik tudatosul korábbi hitük. 
1046 Sajnos valamennyi tudás-ismért egyidejű bírtoklásával sem rendelkezik ember, mely hír arra sarkall(hat) 
hogy törekedjünk töretlenül a ‟jó‟(bb)-ra. 
1047 Ha pl. a Kuru mezei csatában elesett jász Ős-Atyákról veszünk példát, első helyen említhető az 
önfeláldozás, ami nem önkéntes-, vak halálbamenetelés, de a kötelesség teljesítése bármi áron. Feladása az 
önös- és különösen az anyagi/testi vágyaknak. Ebben is első helyre tehető a valódi tudás megszerzése, hisz 
a sokság körében általános ismeretek nem csak a tudás-ismérvektől állnak távol, de az Abszolúttól is. Valós 
alapokon minden átértékelődik és értelmessé válik a lemondás, nem pedig magamutogató, buta aszkézissé. 
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tehetnek, ami múló, gyönge szutyok, nem bír örök értékkel. Gyémántot ha hányják vetik, ütik 
vágják egyre megy, egyre ragyog, jobban csillan Nap Urunknak elméje. Ami égi, ami biztos, lehet 
fedni is akár, ha fölbukkan, ha míveled szerte foszlik félhomály” ... 
... legyen bármi sorfonat, anyag, ember, bármi tan, mire fűzve szilárd marad, az csak az Isten-
tudat1048. Tudni, hogy van, tudva, hogy Tőle semmi nem független. Legyen jó(nak tűnő) legyen 
rossz(nak tűnő) Ő mindennek szemlélője és mint ős foglalat elszenvedője is. Aminek nem áll 
útjába, amit megenged csapongó lél-jei és azok sokféle létformája számára, azok végső 
következményeit Ő Maga is át- s megéli. Nem tartja magát távol semmitől még akkor sem, ha azt 
felületes szemlélő istentelennek, vagy Isten hátamögöttinek gondolja, netán megcsalt érzékei, 
bizonytalan értelmezőképessége és leginkább hamis ön(én)azonosságtudata következtében 
érzékel. Teljességében a MINDEN úgy boldog, hogy közben úgy viseli a keserűt is mint az 
édeset. Mindenről tud, mégis meg-meg lepi Önmagát a lél-ek s a létformák előre látható 
kiszámíthatatlanságával (azisnemis). Attól, hogy mindennek van magyarázata, minden okság 
valódi okra vezethető vissza, attól a mindenség nem unalmas egyhangúság. Az EGY-ség miként 
befejezett, épp úgy örökös kezdet a végtelen időben... 
... Nincs Nála hatalmasabb sem itt, sem a Teljességben, ami/Aki Isten Maga. Ilyes és hasonló 
Abszolút Igazságok gyémánt szilárdságúak és nem is azokat kell bárkitől is félteni, de a reá nem 
érett hallgatót1049. Nem az igazság csorbul megosztások során, hanem a értetlenség és a 
nézeteltérés lehet még zavarodottabb, ami béke párti lelki embernek1050 sosem lehet célja. Aki 
megtalálja a fonalat, annak „csak” viselnie kell az azon való haladást, annak vezérlése által és alatt. 
Csak ez a viselése kinek-kinek (ön)maga sorsának, ez ne volna oly fáradságos és nemegyszer 
fájdalmas1051. A küzdelempárti küzdők ezt naponta tapasztal(hat)ják meg, míg a béke követői 
értelmük által vezérelten képesek jóban rosszban a fonalra ügyelni. A lél sosem sérül. Nem kell 
attól tartani, hogy lényegi lényünk károsodik, gyengül, a mi dolgunk a burok gondozása, de csak 
helyesen. Nem csüggedve, nem vitázva. Értőn nézve a világra még akkor is, ha tisztában vagyunk 
azzal, hogy végessel végtelen fel nem fogható. Legyünk igaz, helyén levő gyémánt. 
(253.) 
... egy sorfonatban sokféle színű, méretű, formájú gyöngy lehet (s a létezésben van is és a 
Legfelsőbb sem egysíkú egyetlen szálból, de végtelen sok szál pászmájából áll!) hisz e teremtettség 
ugyancsak színes, változatos. Senki és semmi nem gurul(hat) szanaszét, vagy lebeg(het) a térben 
céltalan, de a fonálra fűzötten létezik stabilan, rendelt helyén. Akkor is ott van, ha épp ott nem 
érzi jól magát. Hiába tülekszik más helyére, színleg megteheti, de rendelt helyétől sosem 
szabadulhat. Emberek egyik alap problémája, hogy nem találják a helyüket1052... 

                                                             
1048 Isten-tudat nélkül bárminek vezérfonala relatív-, változó-, mulandó keretek közé szorul. Mindig 
‟korszerű‟ lesz - „Olyan mint a kor; olyszerű!” - márpedig ki tagad(hat)ná, hogy örökkön változó 
világunkban mindig minden változik - kivéve az Abszolút Igazság, ami átível mindeneken, örök mint 
forrása, a Legfelsőbb. 
1049 Miként kisgyermeket -többek között- a hálószoba titkoktól jobb megóvni, úgy a felkészületleneket sem 
szabad azzal zavarba hozni, hogy hitükben ingatjuk meg, zavarjuk össze. Bármit is elvenni csak úgy illik, ha 
annál jobbat, édesebbet, megnyugtatóbbat adunk helyette. Még az sem ártalmas, ha diszkréten jelezzük; a 
MINDEN-tudat keresztényeknek nem ajánlott. Markánsabban: TILOS! Végezzék maguk lelki gyakorlatát 
s jussanak arra-, s oda ahova vágyuk hajtja. Minden élet egy-egy újabb osztály az életfolyamatok majd hogy 
nem végtelen iskolájában a lél számára. 
1050 A MINDEN-tudat mindenek felett-, első helyen; béke párti! Felesleges és értelmetlen örökkön a 
nézeteltéréseket fokozni, fokozódik a magától az Isteni elrendezések folytán. Most ilyen időket élünk, hát 
legalább belül legyen BÉKE. 
1051 Mikor (meg)értjük a (bármi) nehézségek okát, még a fájdalom is más színben tűnik fel. Ha fáj is, 
tudjuk; „Ez is elmúlik egyszer!” – változó közegben se jó, se rossz nem tart örökké. 
1052 Sajnos a „helytalálás” hiánya ügyében nincs segítség. Be kell lássuk, a legjobb egyéni-, vagy kis-
csoportos szándék sem képes az Isteni elrendezéseket megváltoztatni, visszafelé forgatni. Nézeteltérések 
kora van. Vas-kor, van, ami kb. annyit tesz „nehéz”. Az emberiség pedig tévideák, tévideológiák mentén 
szerveződik a gyarló/esendő egyén(ek) meggondolások nélkül, ember- és élet ellenes modellekre figyelve. 
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...a víz íze Isten(i). A tiszta víz íztelen (ami nem keverendő az ízetlenséggel! – bár az sem 
független a MINDEN-től) Igen, miként a legtökéletesebb -Isteni- hang(zás) a csend, úgy a 
legtökéleteseb íz az íz-telenség. Itt is nyomon követhető az azisnemis törvény, mikor a nincs a 
van, vagy megfordítva, a van nincs (illúzió). BBB. Legszebb zene - részlet: „Nem hall semmit, 
csak a csendet s mégis minden egybe lett, végtelenül tökéletes; - Ez az igaz zene! Ez! - Csak a 
csönd mi Isten szava! -monda Tátos tenmaga- Mind az összes ami más zaj, világnak 
káprázata1053!...” 
... Isten(i) Nap s Hold fénye. Naprendszerünkben elsődleges (fény)forrás a -férfijellegű- Nap 
(ki)sugárzása, másodlagos éjszakai segítőnk, Földünk kísérő-bolygója  a -nőjellegű- Hold 
visszfénye. Oktalanság bárminemű emancipációs vita, mikor férfijelleg az eredeti Isteni 
(ki)sugárzás és annak visszatükrözője a nőjelleg. Hiába nőnemű Föld-Anyánk, Ő itt van s 
anyagi/testi valónkat is ide köti, létformánk Belőle építkezik, de lényegi lényünknek, az Isteni lél-
nek -élőknél- a hímivarú mag ... a hordozója s lél nem ide-valósi1054! FöldAnyánk, Isten Nap-kénti 
megnyilvánulásának folyamatos kiáradása által termékenyül. Mert a „fény” kifejezés ugyancsak 
kép(i), mint a „gyöngysor” hisz a Legfelsőbb nem puszta fény, ami a végtelen sugárzás/hullám/ 
váltakozás csupán szűk tartománya. A Teremtő OM -szintúgy- Isten szava és Ő Maga. OM nincs 
Isten nélkül, miként Isten sincs (meg) a folytonos teremtés nélkül, minek „eszköze” Teremtő 
aspektusa által, időről-időre gerjesztett változás/váltakozás-előidézés a térben1055... 
... Oh, hogy is volna bármi módon is kirekesztve az Isteni teljességből a nő(iség)! Világunknak 
nem csak Őse, de Anyja s Apja is maga a MINDEN. Istenben nincs kettősség s az azisnemis 
szellemben igenis van; ott ahol kettős(ség) a megnyilvánulás alap sajátossága, mint pl.: itt... 
... „OM”-ból az „O” kerek egész, miként az igaz tudást mondó tátós Tátos. Aki nem világra 
csodálkozó szent-ember, de a kinyilatkozást szóban teljességében továbbadó s nem keverendő a 

táltossal! „M” a hullám/váltakozás/lüktetés e világban. S az OM képileg: . „Férfierő” az ős 
nemző, a mag magja, ami minden LÉL maga. Élőknél a hímivarsejtet vonja magára s az által 
képes termékenyítésre. Miért lehet klónozni? Mert a petesejtet -művileg- (meg) termékenyíteni 
képes „donor” anyaszervezet hordozza a reprodukálni szánt létforma minden sejtjében ható 
lényegi lénye kisugárzását. Ahogy Isten megnyilvánul minden lél-ben, mégsem Isten egyik sem, 
így a klón (értsd: clown = bohóc) is olyan, de nem az! Ember dolga nem az ilyen teremtés, de a 
tudatlan, üres térben tudás átadása hang által, mi Isteni1056. 
(254.) 
... Ki mivel kapcsolódik, attól sározódik. Szeszély vonzódik a szenvedélyes dolgokhoz, melyek 
élvezete tovább fokozza a kiszámíthatatlan szeszélyt. A kör bezárult, nincs menekvés.) Pedig még 
a lemondás és a lemondás értelme is Isten(i)! Ő Maga nyilatkozta ezt ki1057... 

                                                             
1053 Világnak káprázata az a helyzet, amikor a látszatok alapján ítélünk meg dolgokat, azok lényegét, okát, 
mozgatóját nem keressük. Ezek nélkül tényleg illuzórikus ami körülvesz bennünket. 
1054 Az, hogy lényegi lényünk „nem ide-valósi” annyit tesz, hogy idegen, nem Földi lény (egyfajta ‟lelki‟ 

UFO  ). De hogy ne érezze magát kirekesztett idegenségben, a Legfelsőbb kegyesen első fedő burokként 
a lél feledését vetette rá úgy, hogy minden létezési formában azzal azonosítsa magát a lél burka, 
esetünkben az ‟ember‟. Ember-ségünk ide-tartozását a női -jellegű- petesejtből kiinduló ingerek, 
információk, behatárolások és behatároltságok képezik (persze függetlenül bármi Anyától!) ez az 
elrendezés. Így már esélyes a berendezkedésbéli elégedettségérzés, csak sajnos ez annyira jól sikerül(t) hogy 
a lelki világ már csak esetleg „biblia-órákon” jön elő (amúgy nem valós képében) mennyországként.   
1055 Isten teremtettségei/teremtményei által tapasztalja meg-, éli át MINDEN-ségét. 
1056 Hang általi (minek képi megfelelője az írás/osság/) tudás-átadás annál közelebb áll az Abszolút 
Igazság-szerű információkhoz, minél közvetlenebb a forrás Istenhez. A Bizalmas Tanítás forrása Avatár 
Balarám alakjában a MINDEN Maga.  
Persze, hogy a szavak -miként a beszéd- „csak” félreértés forrása, de míg kényszeresen nézetek s képzetek 
megosztására vagyunk késztetve, addig a bölcs hallgatás elkerül s az ostoba nép csak beszél, beszél, 
beszél... 
1057 Ha lelki törekvő Istenit szeretne végrehajtani, hát fürkéssze ki -lelki fejlődés szempontjából- 
kedvezőtlen szokásait, -körülményeit s mondjon le azokról, szabaduljon meg azoktól.  
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... a lél és test egybetartásához kell ugyancsak kevés. E kevés feletti szinte mind érzékkielégítés és 
nem a tisztulás segítője. MINDEN-tudatúak számára a tartózkodás, a lemondás sokmindenről, 
inkább eszményi mint sem hogy természetellenes volna, hisz Avatár Balarám maga mutatta a 
példát életével a szabályozottságból, fegyelmezettségből. Mint a Legfelsőbb bármit megtehetett 
volna s nem tette meg... 
... A Nap Isteniségét józan gondolkodó aligha vonja kétségbe. A MINDEN-tudatban a lél 
számtalan esetben kerül lények- s létezések lényegeként való (fel)említésre. Bár a különböző 
szellemi megközelítések más és más úton módon próbálják szemléltetni, érzékeltetni ismert 
világunkat, az talán mégis kijelenthető, hogy mindennek és mindenkinek kell legyen valami-, vagy 
valaki lényege. Félretéve az anyagelvű tanokat, ahol a -mondjuk így- felettes, vagy szellemi az 
anyag termése/terméke/származéka és megmaradva azon idealista felfogásnál, hogy a lelki 
magasabbrendű mint az anyagi, ha a lényeg miben-, vagy kibenlétét keressük leghamarabb Isten 
körül találhatunk értelmes magyarázatot. Világunk létezését az ateistákon kívül, mindenki 
összekapcsolja -a maga- Isten-képével, vagy személytelen hitüek a mindent átölelő mögöttes 
személy nélküli szellem(iségg)el. (Gautama Buddha elutasította a teremtő Isten létezését és a 
teremtés több aspektusát és azt állította, hogy a világegyetem eredetének kérdése végső soron 
nem hasznos a szenvedés megszüntetéséhez1058.) Kereső ember szereti megtudni, majd 
megismerni a lényeget. Nagyratörő gondolkodók mindennek a lényegére kíváncsiak. A 
MINDEN-tudat egyszerű helyzetben van, mert elfogadja Avatár Balarám MINDEN-ségét, Isten-

                                                             
1058 Buddha is a MINDEN/Isten/a Legfelsőbb avatárja-, Személyes alászállása volt. Jelen korunkban 
eleddig utolsó Személyes Isten itt, annak ellenére, hogy - B.T.131. „...ember testben megjelenek mikor 
elvész igazság - kötelesség hol hanyatlik adom ember támaszát 132. nemeseknek oltalmára galádoknak 
vesztire - igazságként alászállok lásd időnként testileg...” - mert, hogy azt tapasztalta az Úr, hogy Krisna és 
Balarám-kénti ittlétét követően az i.e.-i VI. szd.-ra olyannyi szenvedés halmozódott fel az emberi 
társadalmakban, hogy „kénytelen” volt segítségre sietni, föllépni tanításaival a szenvedéstől való 
megszabadulás lehetőségeit bemutatva - de nem a Személyes Istenhez való törekvést!  
„Nemesek oltalmára, galádok vesztire...” ? Úgy a „nemes” miként a „galád” árnyalt, összetett „jelző”. Ami 
a lényegi, hogy nemes eszményünek tekinthető az olyan ember, akiben van hajlandóság jobbítani magán, 
míg galádként kezelendő aki megátallkodottan nem tántorít ‟szeszély‟ és ‟nemjó‟ meghatározottságától. Így 
amikor Isten arról beszélt, hogy „nemesek oltalmára” azt úgy érdemes értelmezni, hogy ad(ott) át olyan 
tanítást -pl. Buddha személyében, míg előtte a Bizalmas Tanításban- aminek a segitségével átértékelhető a 
korábbi, általános emberi szemléletmód. A galádoknak pedig vesztét jelen(the)ti hogy idegen számukra a 
jámborság, az erőszakmentesség, a ‟jó‟ gondolat, a ‟jó‟ szó, a ‟jó‟ cselekedet, amitől is biztos a vesztük. Az 
igazság fennmarad(t), sőt megerősítést nyer(t): a vissz(a)hatás a karma törvénye érvényesül.  
 
Bárkit, ha bármi kellemetlenség ér, tegye meg, hogy alaposan elmélyed önmagában, önmagával 
kapcsolatban, hogy mikor, mit, miként hibázott el, hogy a kellemetlenség lett a következmény. Okozat az 
ok(ok) termése. Persze ki milyen mértéket vesz alapul az Abszolút Igazsághoz képest, olyan lesz 
viszonyítási alapja, olyan lesz önmaga álltatása. (praktikus támpont lehet/ne/ ebben pl. a kineziológiai 
igazság-szint kalibrálása a főbb vallási rendszerekre – Krisna és Balarám eredeti tanításai: 1000, a 
buddhizmus: 890, a hinduizmus jelenlegi igazságszintje: 850. A Talmud igazságszintje: 770. A Korán: 720. 
A modern judaizmus: 499. Kereszténység: 498. Az ószövetség: 475. A harcias iszlám fundamentalista 
tanításainak jelenlegi igazságszintje mindössze: 130. /200 alatt kritikusan alacsony a szint!/ ) 
„A gonoszt nem félni vagy üldözni kell, hanem egyszerűen elkerülni. Ahhoz azonban, hogy elkerülhessük, 
képesnek kell lennünk felismerni őt.” „A homály az ítélőképesség fényének erősítésével oszlatható szét, 
nem pedig a sötétség elleni támadással.” (Szokratész) 
Az emberiségből hiányzik az igaz és a hamis -jó és nemjó- közötti különbség felismerésének képessége. 
 
Buddha elhallgatta Istent, el a Védákat, még Lényege Teremtő aspektusát is. Ezek helyett arra fordította- s 
fordítja követői figyelmét, miként lehetünk erkölcsösek, erőszakmentesek, hogyan szabadulhatunk meg az 
emberi szenvedésektől. 
A MINDEN-tudat nagy tiszteletben tartva Úr Buddhát és tanításait, Isten Személyes útját járja Úr Balarám 
nyomdokán. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gautama_Sziddh%C3%A1rtha
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dukkha
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kénti Legfelsőbb voltát, így számára a lényeg Ő Maga. Ha megtaláltuk a lényeg kiben/miben létét, 
akkor arra már tudunk építkezni úgy szellemi síkon, mint a megismerés tárgyiasult közegében1059. 
Mikor valamire rávágjuk: „Isten tudja?” - akkor önkéntelenül feltételezni engedjük, hogy van 
valaki, Aki mindenek tudója s ha van ilyen az már nem állhat messze a lényeg(i)től. E szakaszban 
az Úr kicsit megfordítja a kérdést és nem éri be dolgok lényegével, de a lényeg lényegeként jelöli 
meg Önmagát. MINDEN-tudatú mindaddig nem hagyja ezt figyelmen kívül, míg ennek 
ellenkezőjéről meg nem bizonyosodik. Szerencsére (ami ugye nincs!) az elmúlt ötezer év kultúrái 
és kritikái bárhogy kezelhették e kérdést a lényeg megmaradt. 
(255.) 
Minden létezés forrása Isten. Ateisták nemegyszer mondják: „Könnyű nektek hívőknek, mindent 
Isten(etek)re fogtok!” - Legyen „ráfogás” de okkal kérdezhetnénk vissza: „Ti a mindent mire 
fogjátok?” - amire azután jönnek különböző ‟spontán‟, ‟mutált‟, ‟véletlen‟ és talán még a leg 
korrektebb a: „Ki tudja?” - válaszok. Hozzá téve, hogy ugyan mi értelme volna ezen spekulálni? - 
nem ritkán megtoldva a: „Nem mindegy, egyszer élünk!” - de érezni, hogy ahogy élemedik az 
ilyen ember, annál kisebb meggyőződéssel. Nem tanulság nélküli a vicc, miszerint: „Zuhanó 
repülőn nincsenek ateisták!”... 
...ami megszületetlen, sosem múló az nem lehet más mint örök s történjen-, keletkezzen bármi az 
az öröktőlvalótól független nem lehet. Avatár Balarám úgy mondja „vagyok létnek ...magja” 
márpedig a mag az eredet. A természetben a mag akkor életképes, akkor sarjad belőle újabb 
létforma, ha megtermékenyített, azaz a „mag” nem puszta potenciális lehetőség, de többlettel 
bíró, mi többlet a lél... 
... a lélt, mindenek lényegalkotóját nyugodtan tekinthetjük Isten mindenekben való 
megnyilvánulásának „lél a MINDEN mása itt”... 
... minden teremtett, minden megszületett kezdettel bír, minek természetes velejárója az elmúlás. 
A lél sosem múlik el... 
... lél vagy emberi létformából felszabadul, vagy ami az általánosabb a megnemnyilvánuláskor (e 
teremtettség elpusztulásakor) azzal együtt, anyagi értelemben megnemnyilvánult lesz... 
... a Legfelsőbb lél alakjában fejti ki minden létezést mozgató szándékát... 
... Lényeg nélkül semmi nincs s mivel mindenek lényege lél, ha Ő tevőlegesen nem is tesz, 
energiája nélkül nincs mozgás - mozgás/változás/váltakozás nélkül nincs lét. Az élettelen 
létezések szinte teljesen bekorlátozott szabadságfokuk okán tudattalanul hullámzanak, az élők 
soksága aktivitásának az elrendezett ösztöntevékenység a magyarázata, míg az emberi létforma ha 
tudatlan, alig különbözik az előbbiektől. Bölcs bármit is tesz, bárhol is él, a lelki értelemben 
kedvezőtlen körülményekkel szemben érintetlen... 
... Az emberi gondolatnak nem az ego (értsd: hamis önazonosságtudat) lehet a megmentője, de az 
Isteni tudás, mihez Ő Maga segít a tudók értelmeként. ‟Gondolkodó‟ tudást művel, ‟uralkodó‟ a 
vezető harcosok vezérlő ereje. Értelem és hősi erő Tőle jő s lényegük a MINDEN. 
(257.) 
... a „vegytiszta” ‟jó‟ ‟szeszély‟ vagy ‟nemjó‟ is örök örvénylésben van megnyilvánulásunk minden 
alkotóelemében, létezésében, létformájában. A tanítások sem jönnek le egyformán, még akkor 
sem amikor -tételezzük fel- tiszta forrásból érkeznek. Ugyanazt az üzenetet másként kódolta -
önmagának és követőinek- Mohamed, Jézus, Mani, Zaratusztra, Mózes, Ábrahám, de a 
hermetikus gondolkodók forrásai is. Nem járt el különbül Avatár Buddha sem. Hiába volt Ő a 
Legfelsőbb maga, amikor oly módon adta át az ismereteket híveinek, hogy közben több lényegi 
körülményt eltitkolt (ilyenek pl. a személyes Isten, a Védák, stb.) Egyik „hírhozónak” sem 

                                                             
1059 Mikor a lényegi lényből, a LÉL-ből indulunk ki, akkor talpára állítottuk szemléletmódunkat s közelebb 
kerül(het)ünk úgy a valósághoz, mint az -Abszolút- Igazsághoz. Mikor a lél az alap, akkor gyakorlatilag 
Istenre alapozunk, Akivel a lél minőségileg azonos. Pl. ha úgy gondolnánk, hogy az Úr „porból” embert 
formázott s lél(eke)t fújt/lehelt belé, az tévedés. Volt/van/lesz a mindenkor örök lél s Ő vonz be, kap s 
érdemel ki anyagi/testi burkot, ami a természeti törvények szerint fokozatosan épül fel, fejlődik ki, miként 
e teremtettségben minden.   
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róhatjuk fel, hogy nem szólt(ak) a teljes Abszolút Igazságról. Nem hazudtak, nem ferdítettek 
„csak” úgy adtak tovább információkat, ahogy környezetük s a körülmények megkívánták azt1060. 
Beállhatna egy egyetemi professzor zengeni igazszólásait egy óvoda -ugyan érdeklődő- 
kicsinyeinek, mikor azok egy darabig tátott szájjal várnák, ugyan mikor lesz már érthető amiről ez 
a nagyon okos bácsi beszél, majd elkezdenének foglalatoskodni szokott dolgaikkal, had beszéljen 
a -tiszteletre méltó- jó öreg. (Így hát nem is járnak professzorok az óvodákba. Ott a tökéletes 
hírhozók az óvónénik /netán -bácsik) Kivételezettnek mondhatnánk Krisna és Balarám 
kinyilatkozásait, de Ők -is- addig terjeszkedtek, míg tanítványuk elviselni volt képes a 
felfoghatatlant... 
... miként a Legfelsőbb Általa szándékolt megnyilvánulása elviselhetetlen, úgy teljes tanítása is 
felfoghatatlan1061... 
... a jó, a szeszély és a nemjó ... kizárólag a Legfelsőbbre nem gyakorolnak hatást, még akkor sem 
ha Ő forrásokuk. A ‟jó‟ Isten felé visz. A ‟nemjó‟ Istentől el-felé sodor. A ‟szeszély‟ a 
legáltalánosabb megjelenési formája a kötelékeknek, azaz jó és nemjó közötti hullámzás, 
ingadozás, csapongás. A váltakozó természet nem csak embereket jellemez, de még a 
Felsőbbségeket is. Nem véletlen a sok mitológiai rege, a sok-sok -leginkább- kiszámíthatatlan 
istenével. Még a természet sem mentes a szélsőségektől. Mikor már majdnem jól körülír valamit a 
világi tudomány, a természet rácáfol s váratlan meglepetést okozvan olyat produkál, ami nem 
szokott történi, vagy sosem volt. Ilyenkor a tudomány kiterjeszti elméleteit olyan irányba, amibe a 
megmagyarázhatatlanok is belefér(het)nek. Avatár Balarám, Aki Isten/a MINDEN/a Legfelsőbb, 
mondja hogy egyik kötőerő sem érinti. Eszerint Isten sem nem ‟jó‟, sem nem ‟szeszély‟-es, sem 
‟nemjó‟? Itt ismét csak az azisnemis törvényre vagyunk kénytelenek hagyatkozni hogy: igen! 
Miközben a MINDEN nem ‟jó‟ - nem ‟szeszély‟-es - nem ‟nemjó‟ aközben mindegyik!... 
... Isten lél-parányai nyilvánítják meg az Ő teljességének bizonyos részeit1062... 
(258.) 
Ezen világ -talán- első ismérve a változás folyamatos jelenléte, aminek oka kettősség alapú 
megalkotása. A kettősség kettős „polaritása” között történik a rezgés/hullámzás/változás/ 
váltakozás. Azon megítélés, miszerint a duális alapelv „célja” a kettősség megszűnése, azaz a 
kiegyenlítődés, annyiban helytálló, hogy amikor bekövetkezik a teljes egyensúly, akkor megszűnik 
a kettősség, meg a megnyilvánulás. Már nem azisnemis lesz a forma, hanem egyfajta ‟egy‟ ami már 

                                                             
1060 Jól illusztrája a „hely-idő-körülmény” hatását a vallásosságra a nagyobb hitrendszerek „hierarchiája” (a 
kineziológia azért kerül többször idézésre ezen oldalakon, mert talán az egyedüli „eszmefuttatás” mely 
veszi a bátorságot -sőt méri és indokolja is- hogyan változott idővel az „aktuális” vallás(osság) igazság-
szintje) Kiindulás az Isteni 1.000 (pl.: Krisna, Balarám, Buddha) - a buddhizmus: 890, a hinduizmus: 850. 
Talmud: 770. Korán: 720. Modern judaizmus: 499. Kereszténység: 498. Ószövetség: 475. (pl. a harcias 
iszlám fundamentalista tanítások: 130!) Ha megközelítő időrendi sorrendet nézünk: hinduizmus: i.e. ~ 
1.500, buddhizmus i.e. ~ 500, judaizmus: i.sz. ~ 70, kereszténység: i.sz. ~ 100, iszlám: i.sz. ~ 600. 
Ami elgondolkodtató, hogy az elterjedt vallások nevesített alapítói egészen szűk földrajzi körben születtek 
és munkálkodtak, különösen a Föld bolygó vonatkozásában, hisz mind annak É-i féltekén, kb. a 20. és 40. 
szélességi, valamint kb. a 20. és 80. hosszusági körök határolta térségben (de ide kötődik Zaratusztra és 
Mani is. Nagyjából e körzet É-i határsávja volt jász ősök élet- és vándorlási tere.) 
1061 Nem véletlen, hogy nem a Legfelsőbb kinyilatkozásai népszerüsödtek az emberiség körében, hanem 
olyan Tanítóké, akik megtalálták a megfelelő hangot. Amit azután a szervezetszerüvé vált utód közösségek 
vezetői gondosan igazgattak -kanonizáltak- az aktuális cél szerint és a mindenkori „célcsoport” 
befogadó/elfogadó képességéhez. Szerencsére a MINDEN-tudat előtt semmiféle ilyen nehézség nem áll, 
hisz távol áll tőle bárminemű szerveződés. Megmarad Isten és MINDEN-tudatú törekvője közti bizalmas 
viszonyban. Ami örök, nem kíván aktualizálódni, ahogy az Abszolút Igazság sem tör relatív dicsőségekre. 
1062 A lél parányok, mint számolhatatlan KisIsten, az általuk mozgatott létezési és létformák révén 
gerjesztenek mozgást, változást, történéseket, kreálnak történeteket, melyek néha „Ahogy fent úgy lent” 
gyakorta meg a „fent” paródiája, karikatúrája. Mivel egy-egy teremtettség annak összes lél-jével s az azokra 
került külsődleges megjelenésekkel mindig csupán parányi töredékét alkotják a mindenség végtelenjének, 
hát a MINDEN teljességének szintúgy gyenge ízelítője az ilyen körülmény. 
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nem az is, meg nem is az, hanem sem az, sem nem nemaz, NINCS – (a mi értelmezésünk szerint: 
semmi). Erről az állapotról nincs mit fantáziálnunk, hisz kettősségalapú létezésünkre 
„szakosodott” gondolkodásmódunk mit sem tud vele kezdeni, miként nem is kell. Ezen 
kettősséget több szellemi iskola dualista világképként kezeli, ami részben igaz is, függetlenül attól, 
hogy a MINDEN-tudat is -vallásbölcseleti besorolhatósága szerint- monoteista, az-az EgyIsten-
hitű, értsd: Isten-tudatú, vagy monizmus. Márpedig ha egy az Isten, azaz Isten Aki -‟aki‟ nevesen 
személy- EGY, akkor oly módon kettős, hogy azisnemis. Egyazon időben van is, nincs is, meg is 
nyilvánul és nem is, amihez a (végtelen) ‟idő‟ tényezőn kívül a (végtelen) ‟tér‟ is hozzátartozik, 
mely tér meghatározóan lelki, megnyilvánulásos parányaiban (mint pl. a mi univerzumunk is) 
anyagi.  Mi a viszony Isten/a Legfelsőbb/a MINDEN és az idő között? B.T.357. „...tudd hogy 
Én vagyok a lényeg minden létnek lényege - kezdet élet végpusztulás Tőlem van de Énbennem... 
367. Óriások Óriása pusztítók közt az idő... 370. ‟A‟ betű a betűk közül összetétben kettősség - 
örök Idő is Én vagyok s mindenfelé figyelés 394. vagyok a végtelen idő1063 mozgató és pusztító...” 
- tehát az Úr maga mindenek foglalata, Ő maga a kettősség is, Ő az örök idő, ami végtelen és az 
Őbenne való történések forgatagában akaratától van minden megnyilvánulás kezdete, majd 
pusztulása is. Mondhatja szkeptikus megközelítés, hogy ez lehetetlen, hogy minden egyvalamitől, 
egyvalakitől, egyvalakiben, vagy valamiben legyen! Hozzátéve, hogy ez a komoly dolgok 
elbagatelizálása. Ám Avatar Balarám e szakasz második fordulatában azt is megvilágítja, hogy 
senki nem látja sem az Ő érintetlenségét -e rengeteg változásban- és az Ő, mindnek hátterében 
örökkön meghúzódó mögöttességét sem1064. Ha kiragadunk a MINDEN mindenségéből egy 
parányt, mint pl. az uiverzumunkat, azon belül is egy speciális galaxist, majd az abbani általunk -
tudományos-technikai úton/módon- (be)látott részt és abban Földi világunkat az emberrel, akkor 
sokminden ezeken kívül kerül gondolatilag elhelyezésre. Mint egyfajta új Föld-központú 
világnézet, ami leginkább ember-központú, hisz általánosságban magunkból indulunk ki. Mindez 
odáig fajul(t) hogy a „Teremtő maga képére teremtett bennünket” a fő „hit-elv” annak hívői 
körében1065. A hermetikus Tabula Smaragdina 2. traktátusa szerint: „Ami lent van, az megfelel 
annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen 
varázslatának műveletét végrehajtsd” - más fordításban - „Íme, ami fent van, alulról jön, ami lent 
van felülről. Az Egy műve a varázslat” - köznyelvileg egyszerüsített használatban: „ahogy fent, 
úgy lent” axióma. Szkeptikusok és materialisták meg eleve emberből indulnak ki és azok 
tévképzetes agyszüleményeinek tartják a Felsőbbségeket és magát Istent is, aki -szerintük- nincs 
is. Szerencsére a MINDEN-tudatnak nincs olyan feladata, vagy célja, hogy bármely szellemi 
irányzattal vitázzon, más látásmóduakat meggyőzzön, netán (meg)térítsen. Megelégszik Úr 
Balarám szavaival és azok nyomdokán próbálnak megbékélni követői magukkal, környezetükket, 
sorssal és teremtettséggel, benne a MINDEN elrendezéseivel (a természeti törvényekkel) s az Ő 
végtelen sokszínű megnyilvánulásával. Bár MINDEN-tudatú sem látja az érintetlen Legfelsőbb 
mögöttességét, de tudja azt. Tudja, hogy minden itteni megnyilvánulás három kötelékkel „terhelt” 
(három járom, három kényszerpálya) ‟jó‟ ‟szeszély‟ és ‟nemjó‟. Azoktól nincs itteni, mi érintetlen 
volna. És van! Ugyan nem idevalósi egyik lél sem, de eredetiségében mind érintetlen. (Istent most 
nem kell ide idézni, hisz Ő ugyan itt -is- van meg nem is, úgy érintetlen. Leegyszerüsítve: itt van, 
mert Tőle semmi nem független, mindent áthat és nincs itt, mert Őt semmi nem érinti meg, 
Önmagában teljes.) Ember nem érintetlen és ember sosem teljes. Ember akkor is „csak” -ugyan 
kitüntetett, de- egy létforma a lél számára, ám ami nekünk megkülönböztetetten kedves. A három 
kötelék kevertségét már tudjuk, tudjuk melyik hova visz/vezet és már az sem titok, hogy lelki 
törekvőnek mindezen kényszerekkel együtt kell élnie s haladni, amiben a lelki hátráltatások 

                                                             
1063 Ha az ‟idő‟ is Maga a MINDEN, akkor miként Ő kezdet s vég nélküli -örök- az idő vonatkozásában se 
beszélhetünk annak elejéről vagy végéről. 
1064 Varázslóinas hiába fürkészi Mesterét, annak minden titkát kiismerni nem képes.  
Hogy az a szép és gyakorta nem is kizárt, hogy Tanítvány túlnő Mesterén ? – Hát ez sajnos Isten és a lél 
vonatkozásában nem tud teljesülni.  
1065 Istenhez való hasonlatosságunk akkor volna igaz, ha lényegi lényünket, a lél-t viszonyítanánk az Úrhoz. 
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kiküszöbölésére az érintetlenség lehetőségének felismerése, -kialakítása, -művelése, -nemesítése, -
elmélyítése1066 az ajánlot mód. Hiába gondolná-, vagy hírdetné bárki is magát-, vagy a 
Legfelsőbbön kívül mást istennek, Aki egyedül érintetlen az Ő általa alkotott három kötelékes 
ezen kettősségben EGY-ként, az csak Ő. Az egyszerű gondolat úgy tartja, hogy a nehézségek 
forrásokai a természeti-, társadalmi-, gazdasági-, politikai-, vallási körülmények, de ez mindig csak 
kibúvó az egyén felelőssége alól1067. Másik véglet mindent Istenre fogni (ami kiterjesztett 
értelemben nem teljesen alaptalan) ám lél és az ember számára megadatott szabad akarattal 
nekünk kell(ene) élni. 
(259.) 
„szinte legyőzhetetlenek jó szeszély nemjó kötők - hű követők mégis tudják káprázat kerülhető” - 
Avatár Balarám úgy fogalmaz „szinte” ami azért ad némi bizakodásra okot, miközben persze pl. a 
‟jó‟ köteléket semmi szüksége nincs legyőzni különösen lelki törekvő(k)nek, de bárkinek is. A 
Bizalmas Tanítás eszmeisége és a hozzáfűzött gondolatok szándéka a lelkiség emelése. A sokság -
különösen annak hangadói- az ‟egyszer élünk‟ alapból kiinduló, itt és most boldognak lenni 
képzetet hírdetik. Nehéz is volna velük szembeszállni, ha volna ilyen késztetés a MINDEN-
tudatban. Szerencsére nincs. Sok Isteni elrendezés tiszteletbentartása mellett, azt a népi 

                                                             
1066 Az érintetlenség „felismerése, -kialakítása, -művelése, -nemesítése, -elmélyítése” az egyetlen realista 
kiút. Nem vált meg és nem szabadít fel, de viselhetővé teszi az anyagi létet a tudatos Isten-eszményű 
ember számára.  
A MINDEN-tudat sosem volt és nem is lesz un. „világ”-vallás, különösen pedig nem „nagy”-egyház, de 
még csak „kicsi” sem. Az sem állítható, hogy egységes (nép)csoportosulás, egységes vallása lett volna, vagy 
lehetne bármikor is e szellemi és erkölcsi degradációban. Mégis volt, van, lesz és mindig mindenki előtt 
nyitva áll.  
Ha figyelmesen szemléljük a jász jelleget, a jász ősiséget, egyéni jász és csoport-viselkedéseket, kijelenthető 
hogy a jász ős-vallás MINDEN-tudat szerű volt, van s lehet a jövőben is. Mire alapozódik ez a kijelentés? 
A „Nem az”-tematikára. A „Mi nem?”-metódusra. Olyan „feldolgozásra” amikor sorra vesszük azokat az 
ismereteket, sajátosságokat és az általánostól való különbözőségeket, melyek kizárásos alapon nem 
sorolhatják máshova a jász valódi identitást. Ne zavarjon meg senkit ez a nem tudatosodott hovatartozás, 
önmeghatározás. Az emberiség elsöprő többsége sem az ember-, sem pedig minden létező lényegéről sem 
tud. Anyagi megnyilvánulásokat ruház fel mindenféle-, köztük un. „lelki” tulajdonságokkal, képességekkel. 
Így hát senki ne kérje számon a mai jászokon (ami valóságosan úgy írható körül, hogy jászsági illetőségű, 
jászsági születésű, jász felmenők leszármazottja, stb.) hogy tud-e arról, hogy Ő ‟jász‟? Úgy, hogy jászságát 
földrajzi tájegység-, rokoni kapcsolati-, örökölt-, vagy felvett hagyományozódottsági alapon határozza meg 
- ha megfogalmazza egyáltalán (?) legáltalánosabban, pedig kijelentéses alapon: Jász vagyok! - mondja a 
legnagyobb természetességgel, semminemű igazolható alap(osság) nélkül. Van aki azt állítja, hogy 
„Nyelvében él a nemzet!” - nincs jász nyelv, tehát jász sincs? Van aki saját(os) kultúráról beszél, ami jász 
esetében régóta nem különíthető el a magyartól (csak fejtené már ki valaki alaposan és bizonyítaná 
közérthetően mi az a magyar kultúra?!) 
Két olyan körülmény álljon csak itt, amivel jász nem rendelkezik: 1. saját nyelv 2. állampolgárságát 
biztosító (nemzeten) államon kívüli más (nemzetből) államból(tól) való származtathatóság. (Jász sosem 
volt magyar, kun, oszét, vagy alán, miközben az elmúlt több mint ezer évben mindegyikhez sorolva volt 
hosszabb rövidebb ideig - mégsem vált egyikké sem! Ma is csak a bölcs alkalmazkodás és megkötöttség-
nélküliség /érintetlensége/ mondatja vele, hogy ‟magyar‟ amit maga-magának s kis közösségének büszkén 
vált ‟jász‟-ra!)  
Nincs saját nyelve, nincs -s nem is volt- saját állama, így hát nincs, nem létezik? Dehogynem! Érintetlen 
ezektől -is- mint sokminden mástól, amihez a sokság köti, rögzíti magát. Tehát a jász sem nem nemzeti, 
sem nem etnikai kisebbség -a szó hagyományos értelmében- még csak nem is vallási jellegű, hisz ős-
vallását is konfliktuskerülő, békés MINDEN-tudatú természete miatt fedte el a keresztes hitekkel. Ki 
katólikussal, ki reformátussal - nyomokban görög-katolikus, vagy evangélikus.        
1067 Nehézségei forrásoka ki-ki maga, közösségi szintű nehézségek okozói pedig az érintett közösségek! 
Sosem más a hibás! Lehet, hogy valamit igazságtalannak vélünk, azt is mi magunk és/vagy kisebb-nagyobb 
közösségünk vonzotta be, érdemelte ki jelen és/vagy korábbi cselekedeteivel, igaztalan eszmé(nye)ivel, 
ostoba küzdelmeivel, béke, megbékélés helyett. 
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bölcseletet is követi, hogy „Mindenki a maga sorsa kovácsa!” - így hát ki-ki kovácsoljon kedvére 
meglátása szerint... 
(260.) 
... a valódi Isten-tudatból nem hiányzik a szellemi felkészültség sem. Nem véletlenül mondják: 
„tudás nélkül a hit merő szentimentalizmus, míg hit nélkül a tudás csak üres spekuláció.” 
(261.) 
... semmi nem múlik el következmények nélkül. Mindenért -köztük az álságos tettekért is- fizetni 
kell. Nem biztos, hogy itt és most, vagy azonnal következik be a fizetség lerovása -ahogy azt a 
rendes erkölcsiségből kiindulva gondolnánk- sajnos a mérleg kiegyenlítése életfolyamatok 
egyenlege1068. Ezt kell akkor is megérteni amikor felmerül a Miért? Miért így? Miért pont ő-, vagy 
én? stb. kétsége. Még a tudatos lelki törekvés sem 100%-os biztosíték. Ahogy a lél képes leesni a 
lelki szférákból az anyagi világba, úgy az egyének is képesek leesni korábbi magasabb lelkiségi 
szintjükről, vagy ezen életükben már elért -valódi- erények szintjéről. A ‟jó‟ érdemek életről-életre 
halmozódnak, de ‟szeszély‟ s ‟nemjó‟ befolyások annak felszínre jutását korlátozzák. Az 
esendőség emberi dolog. A MINDEN-tudat sosem kecsegtet kizárólagos eredménnyel, -
következménnyel. Törekedni lehet, kell, ám be kell látni a reáliát. Különösen a szentimentalizmus 
képes illúziók kergetésére rávenni azokat akik nagyon „szív-emberek” nagyon érzés alapon 
viszonyulnak -többek között- lelki megértésre (is). A ‟bölcs‟ törekvő nem ilyen. Belátó. Tesz 
töretlenül s megért(ő). Tudatosan akar, mégsem görcsösen. Elvárásnélkülien, ahogy a valódi 
‟szeretet‟-megfogalmazás első fordulata kimondja. A bölcs belátja, hogy megtehet szinte mindent 
lelki emelkedése érdekében, az eredmény nem csak rajta múlik... 
... Kutat ásni olyankor szokott az ember, amikor vizet keres. Lehetőleg tiszta vizet. A víz, az élet 
elengedhetetlen alkotóeleme (itt)1069. Sajnos nincsenek mindenütt források, így hát nemegyszer 
ásni kell. Leásni a felszín alá, néha ugyancsak mélyre. A mélység érdeklődés szempontjából nem 
feltétlenül térbeliség, de szellemi területen inkább időbeli1070. Vissza a még tisztább eszmék, -

                                                             
1068 Sokan vannak, akik belátják, hogy egy életükbe nem fér bele minden. Bár megpróbálják, de azt is 
bekalkulálják, hogy ha nem ők, akkor majd „véreik” utódjaik fogják ki/be teljesíteni vágyaikat, képzelgett 
küldetésüket. (Jó példa volt ennek hiábavaló képzetére az 1960-as éves Amerikájának hippi mozgalma, 
ahol a hippi fiatalok túlnyomó többsége a jómódú „tisztes” középosztály elégedetlen gyermekeiből 
kerültek ki, akik nem kértek szüleik mintájából. Majd természetesen jött a paradoxon, hogy sokuk -akiket 
nem vitt el az LSD- poroszosabb rend-párti/bb/ lett felnőve, vaskalaposabb szüleinél.)  
 

Had álljon itt pár hippi bölcselet: 
„Én voltam! Én vagyok! Én leszek! Még akkor is, mikor hamuvá esek szét. Mert örök a lét, s itt hagyom 
lenyomatom, mi nem más, mint sok - sok aprócska atom.” 
„Az élet egy ajándék, nem minden ember örül neki, de az élet minden embernek örül.” 
„Amit az Élet súlyos keze belekarcolt a Nagy Könyvbe, azt onnan már földi halandó csak hatalmas 
erőfeszítések árán tudja kitörölni, de akkor sem nyomtalanul.” 
„Ha valaki belép az életedbe, hagyd. Köszöntsd, bárki is az, élvezd, amit hoz, még ha csak rövid időre is. Ha 
menni akar, engedd. Értsd meg, hogy a távozása nem tőled függ, egyszerűen eljött az ideje.” 
„Az élet hosszúsága vagy rövidsége egyedül attól függ hogyan éljük!” 

 
1069 Az „itt” szócska azért került beszúrásra, mert a Földi életről beszélünk. A MINDEN-tudat sosem 
kereste, nem kutatta és nem is törekszik a misztika világára. Megelégszik az éltető valóval, mint szomjas 
ember a tiszta vízzel. Nem kér, nem kíván alkoholos üdítőket, csábos energiaitalokat, de még a fröccsöt, 
vagy hideg sört sem. Minek a‟? 
1070 Mikor nincs tárgyi bizonyíték, objektívnek tartott dokumentum* akkor sem reménytelen a kutatás. 
Egyik módszer a lét- és elmetisztítás és a tisztogatott elmét sarkallni intuitív magatartásra. Kívánni az 
igazat. Nem képzelgés, főleg nem tévképzetek gyártása, de segítségül hívi az ős-emlékezetet, minek 
minden lél birtokosa. Minél tisztitottabb, mennél terheletlenebb egy lél annál inkább hajlandó felszínre 
engedni olyan tudást amit befedett az idő. (* a dokumentumok, köztük a tárgyi emlékek nem mentesek 
szándékos manipulációktól -gondoljunk csak arra, hogy a történelmet mindig a győztesek írják!- saját szájíz 
és eszmények szerint. Ott vannak még az aktuális hatalmak, melyek ha nagy dolgot fel nem is képesek 
mutatni, de alkalmasak arra, hogy megsemmisítsenek előd-, vagy épp aktuális műveket. 
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eszmények korába, tanításaihoz1071. Az ártatlanabb, gyermekibb emberiség korába. Lelki 
értelemben legértékesebb, amikor a kutatás Isten felé irányul. Lehet ez lelki tanok 
tanulmányozása, lelki gyakorlatok követése (megtapasztalva a „puding” milyenségét), de lehet 
olyan „tudományos” kutatás is, ami nem zárja ki a Felsőbb irányítás alternatíváját. Az ilyen kutató 
a legboldogabb, mert mikor munkahipotázisül állította Isten létét, az Ő mindenhatóságát, gondos 
elrendezéseit, akkor egyre csak azt látja visszaigazolni hogy rend van. Nem kell semmit 
felforgatni, a valóság mindig a talpán áll. Megszédült ember véli kaotikusnak a viszonyokat. Mikor 
a káosznak van az ideje -mint most- akkor az a rend. (azisnemis) A legigazibb emberi kérdés: Ki 
vagyok én? - s a legboldogabb, aki megtalálja valódi kilétét. Sőt nem csak hogy megtalálja, de 
lényegijét kezdi élni, a tiszta lelkit. Az ilyen önkereső jó helyen jár amikor Isten körül, a 
MINDEN-ben, a Legfelsőbb társaságában törekszik megtalálni lényét s élete értelmét. Ez az 
Istenes értelmű élet egyáltalán nem kivonulás a valóságból s nem is bevonulás zárda, rendház, 
kolostor sötétjébe. Ritka a bölcs, több a kutató/kereső s még általánosabb -a kicsit is gondolkodó 
emberek között- az ön(én)kereső. Vannak azonban bőven szenvedő emberek. Mit szeretnének 
ők? „Csak” annyit hogy szűnjön meg a szenvedés(ük). Majdnem az egész buddhizmus erre épít, a 
megszabadulás útjára. Csodálatosak tanításai, felemelők iránymutatásai, ám mindezt Isten nélkül 
próbálja. Avatár Buddha elhallgatta a MINDEN-t, így hát ez az iskola nem Istenhez törekszik. 
Még nagyravágyóknak sem nevezhetők a buddhisták, hisz alázatuk-, erőszakmentességre törésük 
első az erények között. A szenvedéskerülést keresők úgy viselkednek, mint a rossz szemüveget 
viselő gyengénlátó, aki úgy tudja, hogy szemüvege megsegíti, mégis bizonytalanul tapogatózik. Ha 
leveszi rossz szemüvegét attól még nem javul meg látása, de ha már így járt, hogy látása 
illuzórikus, akkor leghatékonyabb volna ‟jó‟ szemüveget keresni1072... 
... Ki ezért, ki azért törekszik a lelki útján, de Isten nélkül bizonytalan a haladás. 
(262.) 
... ki a bölcs? ... Mit mond Úr Balarám a bölccsel kapcsolatban? Hasonlatosan a ‟tudás‟ 
„deffiniálásához” nem egy határozott megfogalmazást alkalmaz. (ismeretlen szerzőtől: „Egy 
tanítvány egyszer így panaszkodott: - Mester, miért nem feded fel soha történeteid értelmét? - Mit 
szólnál ahhoz - felelte a mester - ha valaki gyümölccsel kínálna, de megrágná, mielőtt odaadja 
neked?”) B.T.7. „... bölcsek nem búsulnak test létén sem hamvain...” 11. „...lényeglátó bölcs 
szemeket nem zavarja változás...” 18. „...lényeg látó bölcsek előtt tudást fedő köd lehull 19. 
meglátják ők minden dolgok ágát bogát lényegét...” 52. „...a mágikus tanítások bölcset nem 

                                                             
1071 A jász ősiség kutatása rendkívül felemelő jász érzületű, jász szívű embernek. Minden nép, nemzet, 
nemzetség figyelemre méltó történetet hagyott maga után, de vannak kultúrkörök melyek egyszerűbbnek, 
hatékonyabbnak, céljaik elérésében eredményesebbnek látják máshonnan meríteni. Gondoljuk csak meg a 
kereszténység, vagy az iszlám helyzetét. Mi köze pl. európainak, de akár délamerikainak is bármelyikhez? 
Semmi. Ám a szellemi restség és a múlt tudott-, vagy nem tudott feledésbe merítése, gyakorta 
megsemmisítése, könnyebb mint őrizni az igaz-, küldetés szerinti utat, módot. 
A jász-ság kutatása nem tud sem régészeti-, tárgyi-, vagy írásos emlékekből dolgozni. Szájhagyományát már 
csak a saját ősi jász nyelv elhagyása is lehetetlenné teszi. Magyarul nem maradtak fenn az egykori mesék. 
Azonban őszinte és alázatos jász szív képes intuitív úton kicsikarni az ős-emlékezet morzsáit, melyek jól 
tükrözik a jász más-ságot, különb(c)-séget és annak valódi forrásokait. Hiába oldódik jász a magyarba(n) 
sosem volt az, de minél magyarabb(nak) gondolja magát annál inkább kerül vaskosabb fedésre az egykor 
volt méltó dicsőség.   
Darwinnak tulajdonított az a megfigyelés, melynek lényege: hogy nem az marad fenn ami a legokosabb, 
vagy legerősebb, de az ami képes a változásra. Jász nagyon megváltozott, mert csak így őrizheti mindig 
életképes gyökereit. Így hát fennmaradt és a tiszta ősi gyökérről minden korban lehet táplálkozni, nem kell 
idegen hajtásokon gyüngeni hamisan. 
1072 Lelki érdeklődésű embertől semmit nem szabad elvenni addig, míg jobbat, számára üdvözítőbbet adni 
nem lehet helyette. Arra megérett, igaz lelki törekvőnek a MINDEN-tudat képes bíztatóbbat adni. 
Hangsúlyozottan: az arra megérett, igaz lelki törekvőnek!!! A MINDEN-tudat „temploma” kapujára nincs 
kiírva; „Kalandvágyók kerüljenek!” – mert hogy nincs temploma, sosem volt és sosem kell hogy legyen, 
hisz minden a MINDEN temploma s lakása. 
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szédítenek - hogyha tudod kár a mély kút réti láp bő vizében...” 60. „...Jas kérdezi Balarámot 
miről ismerszik a bölcs - hogyan jár kel miként nyugszik teljes tudást megértő 61. ki elhagyja Jas 
barátom földi vágyak garmadát - s önmagában biztont talált veszti elme játékát 62. bölcs az akit 
nem tántorít testi kín vagy főfájás - bántó élők bosszantása földi vész és égcsapás 63. ő az akit 
elkerülnek kéjes vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg 64. teljes tudás 
birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz 65. ki 
érzékszervei ura lenyugtatja elméjét...” 68. „...aki szívét reám tárja külön lát ált és valót - 
sziklaszilárdságban marad érzékeit uraló...” 76. „...tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát - de 
az élők ébren léte hoz tudónak éjszakát...” 77. élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - míg a 
bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - 
mégis nyugodt a víztömeg mint bölcseknek elméje ...” 106. „...bölcs csak nép javára ha tesz jutal-
mat ő nem akar...” 146. „...bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz 
is visszhatásuk ilyen embert bíz elhagy 147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár 
örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit sem 148. ő ki nem vágy semmire sem s 
birtoktudat menten él - semmitől sem szennyeződik bűntelen de nem henyél 149. ilyen személy 
nem lesz irigy beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő 150. bármit 
tegyen áldozat az szín önzetlen cselekvés - szerves rész ő a MINDEN-ben...” 174. „...ki a tudás 
útját járja ki cselekszik vágy nélkül - ki e kettőt egynek látja bölcs az meg már nem szédül...” 180. 
„...bölcs a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül tesz - érzékekkel értelemmel elmével és testével 
181. belső béke megtalálja azt kit nem köt semmi meg...” 218. „...mikor elme lecsillapul felszínre 
tör tiszta lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él...” 346. „...Én vagyok az okok 
oka eredete mindennek - az a bölcs ki belátja ezt mindörökre hisz Bennem...” 457. „...aki 
mindenben Engem lát Mindátható Legfelsőt - nem a múló anyagra néz az a lényeglátó bölcs...” 
472. „...jó a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs jót keres azt követi ő a 
tisztulásban hisz...” – Úgy tűnik a ‟bölcs‟ meghatározása könnyelmű kísérlet volna néhány 
frappáns gondolattal, ötletes szófordulattal, szlogennel. (reklám-szakirodalom szerint: „A szlogen 
szó a kelta nyelvből eredeztethető, jelentése: »pusztába kiáltott szó« ”) Ami kinyilatkoztatott: 
„szeret engem éppúgy a bölcs ahogy én szeretem őt”1073 – elvárások nélkül, örökkön adni és adni. 
(263.) 
A MINDEN számára egyaránt kedves a bölcs, az utána kutató, az ön-(magát)kereső és a 
szenvedővel is együtt érez. Gyakran vetik fel, miért „csak” az elvárásnélküliség + adás + részre-
hajlásnélküliség a valódi szeretet meghatározója, miért nincs köztük az együttérzés is? Nyilván ez 
alapvetően az Úr dolga, de Tőle az sem idegen, hisz leesni kívánó lél-parányainak 
megnyilvánulásokat teremt időről-időre, folyamatosan lehetőségeket biztosít minden lél számára, 
hogy szabadságával élhessen, még az embernek is meghagyja a szabad akaratot. Mi volna mindez, 
ha nem együttérzés a hiányérzettel küszködő lél-ekkel és megtestesült lényekkel. Másik 
megközelítés az ‟érzés‟-béliség. Már nemegyszer fölemlítésre került, hogy az érzés biztosan 
csalóka, mint minden aminek kezdete s vége van. A MINDEN-tudat nem zárja ki az 
érzés/megérzés létét s ‟jó‟ esetben annak segítő hatását, mégis alapvető megközelítés az anyagi 
létből történő kijutáshoz értelmi alapú1074. A szenvedők számára is adott a lehetőség az Istenhez 
törekvésre, csak egyelőre még jobban el vannak foglalva téves önazonosságtudat-alapú 
szenvedéseikkel, mint sem hogy azon felülemelkedve -pillanatnyilag azt félre téve- magasabb 
szinten kezdenének szemlélődni, hogy azután más-, új módon láthassák magukat és helyzetüket. 

                                                             
1073 Ha a valódi ‟szeretet‟ elvárásnélküli + (csak) adó + részrehajlás-/megkülönböztetés nélküli, nem 
egyénválogató, akkor ha Isten így szereti a bölcset s bölcs is Istent, akkor tanuljunk Tőlük. Nincs Náluk 
jobb Tanító/példa. 
1074 Csak értelmi alapon lehet megelőlegezni a „bizalmat” annak a „munkahipotézisnek” hogy igazi valónk 
nem ember, nem anyag/test, hanem 100%-ban lelki lény. Majd miután elkezdünk ezzel a kérdéssel 
kitartóan foglalkozni és nem csak „filozófiai” okfejtések kreálása keretében, de napi történéseinkben, 
akkor előbb elkezdjük érezni, hogy lehet a dologban valami, majd minél több megerősítést kapunk, fog a 
tapasztalás segítségünkre lenni. 
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Más szemléletmódban ugyanaz egészen más. Az érzések a szabályozatlan elméből indulnak ki és 
anyagi/testi késztetésekből gerjednek. A MINDEN-től semmi nem független. Nem független 
Tőle sem ‟jó‟ sem ‟nemjó‟ és a ‟szeszély‟ is része teremtettsége teljességének. Hogy vannak ‟jó‟ 
dominanciájú keveredések és ‟szeszély‟ vagy ‟nemjó‟ meghatározottságúak, az a gazdagság és 
változatosság terméke. Az Úr számára mind a négy emberi törekvés szimpatikus, de mivel Tőle 
sem független a reália, hát közelebb áll szívéhez a bölcs, még ha részrehajlásnélküli is (azisnemis). 
A kutató keres, az önkereső keres, a szenvedő keresi szenvedése megszüntethetőségét, a bölcs 
már nem keres, Ő az Úr híve, feltétel nélküli szolgálója. Az előző szakasz hozzáfűzéseiben sorra 
vettük a Bizalmas Tanítás bölcsre vonatkozó kinyilatkozásait, an-nak sajátosságait, amit nem árt 
ismét -immár tovább szűkítve- megismételni. B.T.7. „...bölcsek nem búsulnak test létén sem 
hamvain...” - aki tisztában van az életfolytonosságokkal, megnyilvánulás és megnemnyilvánulás 
természetszerüségével, ami analógiaként tekinthető a folyamatos születés majd halál 
tényszerüségére, az úgy csodálja a létet, mint annak elmúltát és úgy nem zavarodik meg sem 
élettől, sem haláltól. B.T.11. „...nem zavarja változás...” - a változás e teremtettség velejárója, 
nincs mit hadakozni vele, vagy ellene1075. Akár csak az emberlétnél maradva, megszületünk, 
növekszünk, egy időre mint ha állandósulnánk, majd könyörtelenül megkezdődik az öregedés, a 
halált pedig senki nem kerülheti el. B.T.18. „...bölcsek előtt tudást fedő köd lehull...” - a lényegi 
lény, a lél eredendően teljes tudású. Testetöltése a sokrétű burok mellett, szinte állandó ködben 
tartja, amitől a tisztánlátás elmarad. B.T.19. „... meglátják ... minden dolgok ... lényegét...” - bár 
mindenek lényege a lél, leglényeg a MINDEN, azonban minden történésnek épp így megvan 
lényege/lényegisége amit csak a bölcs ember képes észrevenni1076. B.T. 52. „... a mágikus tanítások 
bölcset nem szédítenek ...” - lehet akár nagytudású-, netán misztikus fenomén valaki, attól az igazi 
bölcsesség elkerüli, ahogy valódi bölcset a mágia, vagy a misztérium iránti vonzalom. B.T.61. „.. 
elhagyja ... földi vágyak garmadát...” - bármi földi vágy a Földhöz, földi, anyagi/testi léthet köt 
eloldozhatatlanul. „... önmagában biztont talált veszti elme játékát...” - nem csak biztonságát, 
belső békéjét éri el, de elméje csapongását is elveszti az aki tényleg bölcs. B.T. 62. „...nem tántorít 
testi kín vagy főfájás - bántó élők bosszantása földi vész és égcsapás 63. ... akit elkerülnek kéjes 
vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg B.T.64. „...lecsillapodott - nem 
érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz 65. ...érzékszervei ura lenyugtatja elméjét...” B.T.68. 
„...szívét reám tárja külön lát ált és valót... érzékeit uraló...” B.T.76. „...tudatlanság éjjelében... 
világot lát... élők ébren léte hoz tudónak éjszakát...” - ami a sokság lételeme, az bölcs számára 
érdektelen. B.T.77. „...szenvtelen áll vágyzuhatag medrében B.T.78. „... nyugodt... elméje...” 
B.T.106. „...csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar...” B.T.146. „...kit eredményvágy nem 
hajt... 147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz 
már semmit sem” 148. „...nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él... bűntelen de nem 
henyél” 149. „...nem lesz irigy beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől 
mentes ő” 150. „bármit tegyen áldozat az szín önzetlen cselekvés - szerves rész ő a MINDEN-
ben...” B.T.174. „...a tudás útját járja... cselekszik vágy nélkül... e kettőt egynek látja... meg már 
nem szédül...” B.T.180. „...a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül tesz - érzékekkel értelemmel 
elmével és testével” 181. „belső béke megtalálja...” B.T.218. „...bölcs az őstudásban él...” B.T. 
346. „...mindörökre hisz Bennem...” B.T.457. „...mindenben Engem lát ...” B.T.472. „...jót keres 
azt követi ő a tisztulásban hisz...” - Ha figyelmesen végigtekintjük, értelmezzük, átgondoljuk Úr 
Balarám bölccsel kapcsolatos kinyilatkozásait, akkor erős meggyőződés fog el bennünket a B.T. 
következő szakasza második fordulatától: ilyen „nagyon ritka”1077...  

                                                             
1075 A változásra való hajlandóság gyakorta -akár még nemzetségi szinten is nem csak egyénileg- a túlélés 
biztosítéka. Ahol, amikor és akinél megmerevednek a viszonyok, akkor legalább betegség áll elő, ha ugyan 
nem a lassú, vagy esetleg gyors pusztulás.  
1076 Megvalósított bölcs mikor nem érzékel (nem lát, nem hall, nem ízlel, nem szagol, nem érint) tudni 
akkor is tud(ja). Bölcs és a sokság embere ugyanarra tekint és teljesen mást „lát”. Előbbi tán még a felszín 
nyílvánvalóságát is tévesen ítéli meg, míg utóbbi az észrevehetetlenből is következtetni képes a valóságra. 
1077 A „ritkaság” olyasmi mint a „kivétel” – (meg)erősíti a szabályt, hogy van (létezik). 
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(264.) 
A „...bölcs...az én utam járja1078 nem mozgatja egyéb vágy...” - szólt Avatár Balarám... 
... A bölcs ... Tekintete már nem kalandozik. Tudja kit keres, kit követ. Nem aprózza el magát 
ajtónállókkal, bebocsátókkal, égi kijárókkal1079, a Legfelsőbbet kutatja, Őt helyezi legfőbb helyre, 
egyhegyüsége céljául. Ő már sosem téved el, jó úton jár. Tudja a MINDEN-t1080. 
(265.) 
Magától ért(h)etődő a kinyilatkozás; akinek a vágyai anyagi(testi) jellegűek, azok azt magasztaló 
hit-, vallás-, filozófiai rendszert hírdetnek s követnek -már csak önnön megnyugtatásuk okán is- 
míg akik a Legfelsőbb alatti Felsőbbségekhez vonzódnak, Tőlük-, Általuk próbálnak boldogulni 
azok az ilyen lények számára emelnek templomot, oltárt, Őket imádják, Istenítik. Talán nem 
túlzás, hogy a mindenkori emberiség-számra vetített arányok nagyjából megegyeznek a valóban 
Isten felé törekvőkével, azaz összes ember közül millióból ha egy, aki nem az előbb említett 
körökből kerül ki... 
(266.) 
A sok félisten mindaz a Felsőbbség Akik -Róluk tudva/nemtudva- azon hívek imádottai, akik 
még nem látták be, hogy a legfelsőbb a Legfelsőbb, Ő a MINDEN, minden vonatkozásban. 

                                                             
1078 Van olyan „szólás” hogy „Mindenki az én utamat járja!” - mármint ~ mindenki Isten felé halad és ez 
nem valótlan - CSAK - kérdés; ki hány életen át teszi meg ezt az utat. (Amúgy meg, ha MINDEN minden, 
akkor milyen „út” lehetne Őrajta kívül?) Lelki „szkeptikusok” milliárd éveket is szoktak „vízionálni” és ők 
sem állnak messze az igazságtól. Ne feledjük, amint elfogadtuk a végtelen kategóriát, hozzá Isten és 
minden lél örök létét, akkor mi jelentősége van az időnek? Tényleg semmi. Csak a belátható emberi 
történet során tapasztalhatjuk, hogy hányszor, de hányszor „rágjuk a megrágottat” követjük el újra és újra 
ugyanazokat a hibákat, úgy egyéni szinten, mint kis- és/vagy nagy-közösségileg. Olyan jól sikerül 
életváltáskor az előző élet anyagi tanulmányainak felejtése, hogy életismétléskor megint értetlenül állunk a 
világ előtt. Lehet, hogy a már sok lelki erényt/érdemet felhalmozott (melyek ugye nem kopnak, nem 
fogynak sosem!) személy, alacsonyabb szellemi és/vagy vallási úton próbálja megérteni magát s 
környezetét. Mert, hogy aki már eljutott a lelki evolúciós fejlettségben egy magasabb szintre, az ugysem éri 
be az állati-ember élvhajhász/dőzsölő/harácsoló létével! Még az is lehet, hogy mélyen vallásos ember, 
következő életében materialista lesz. (Ne feledjük új/abb/ életről van szó, nem egy életbéli pál-
fordulásról!) Lehet hívő egyszerű kétkezi, de lehet Isten-tagadó zseniális tudós. Lelki szintjét hordozza 
belül, ami megnyilvánulhat úgy is, hogy komoly tudományos eredményeket ér el, azokból még Isten létét is 
kizárva és a nagy „felfedezések” mögött önnön kreativitását véli, nem a Nagy Elrendezést. MINDEN-
tudatú tudja, hogy Istentől semmi nem független. Látjuk, nem látjuk, tagadjuk, vagy belátjuk, Ő nem 
hagyható ki semmiből. Felesleges Őt tagadni. Jó példák erre a védikus-, tudás alapú bölcseleteknek úgy 
„jövendölései” -bölcs szintről előre látható trendek alakulása- mint „természettudományos” megfigyelések 
megértésének előre vetítése. Nincs a modern tudományban olyan terület, vagy új felfedezés, aminek ne 
lenne meg egykori előképe, vagy akár részletes leírása. Mint „elavult mesebeszéd” a meghatározó szellemi 
érdeklődésen kívülre került. Nem csoda, hogyan folyna másként a szellemi hanyatlás, mi szintén Isteni 
elrendezés jelen korunkban.  
Mindig félre értik a „busongó” (dehogy busongó, csak lényeglátó!) múltba tekintőket. Az emberiség előtt 
még több százezer év van. Hiába erkölcsi és szellemi romlás, az alázatos, figyelmes ember, aki tényleg 
Isten útját keresi s mikor reméli azt azon jár, már itt elérheti a boldogságot, legyen bármíly zűrzavar. 
Rendszerint nincstelen „kivetett”-ként, lealább is kiközösítettként. Csakhogy nem a közösség veti ki őt, 
hanem Ő kerüli óvatosan a kedvezőtlenségeket. Nem kirívó, nem vitázó, csak egy-ügyűn mosolygó, hisz 
már csak egy ügye van: Isten, Aki a MINDEN. 
1079 Monoteisták (is) elítélhetik a „több”-Isten hitet, pedig tévednek. (mono = más nélküli) Ha a 
MINDEN-t, mint EGY Istent nézzük, Aki a Legfelsőbb, akkor nincs semmi félreértés. Minden Őbenne 
van „ajtónállókkal, bebocsátókkal, égi kijárókkal” együtt. Mivel azonban mindig a szellemi emberek 
töredéke tör csak a valódi EGY-hez/felé, ezért a sok egy-istenhitű olyan Felsőbbséget tesz felülre, Aki 
valóságos Felsőbbség, csak/de nem a LEG! A MINDEN minden, nincs Rajta kívül. Isten ; a hívőknek, 
Isten-tudatúaknak világos. A LEG-Felsőbb, pedig a Felsőbbségek közül a LEG, Aki nem lehet más, mint 
az EGY ISTEN. Így jól elfér a sok (kis)Isten a (nagy)Istenben. 
1080 MINDEN-tudatú tudja Istent, nem (csak) hiszi. 
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Értelmetlen szójáték volna legleg-et, vagy legesleg-et emlegetni, maradjunk az EGY Isten-ben. 
Tudott, hogy több egyistenhitű-, monoteista vallásos folyamat van, ami nem szükíthető le a zsidó, 
keresztény és iszlám lelki tanrendszerre, még ha az általános vallástörténet ezeket sorolja is 
egyistenes „kategóriába”. A MINDEN-tudat minden olyan Felsőbbséget félistennek tekint Aki 
nem TELJES, mert hisz teljességgel csak a MINDEN bír... 
... Őbelőle semmi nem hiányzik, sem jó, sem nemjó, sem az ezek között csapongó végtelenség. 
Pl. hogy lehetne kizárólagos az az isten, Aki bármin is kívül van, külön áll, rajta kívüli világokat(ra) 
csak kívülről tekint1081 és folyásolja be azokat pillanatnyi szeszélye szerint? Mitől volna teljes az, 
Aki csupán jó? Mitől az, Aki rossz, vagy gonosz? Hogy mondhatnánk Legfelsőbb-nek azt akinek 
vannak riválisai1082? ... 
... Őt semmi nem érinti meg, ami ha nem Róla volna szó önellentmondás lenne1083, hisz bárki 
bármit tesz, bárhol bármi történik annak következménye van ... nyilatkozza ki Isten... 
... Sőt még vágya sincs, ami természetesen nem hiányként kezelendő, hanem olyan 
tulajdonságként amivel Ő is rendelkezik, de lél parányai révén1084. Ami pedig még nagyon fontos 
„tulajdonsága” az Úrnak: egyedül csak Ő birtokolja egyidejüleg az erőt, hírnevet, szépséget, 
tudást, lemondást és gazdagságot. Vannak Erős (Fél)Istenek. Vannak híresek és hírhedettek, 
szépek, majd‟ minden tudással bírók, még gazdagok is, de mindezek együtt, hangsúlyozottan a 
tökéletes lemondással párosulva senki nincs a Legfelsőbbön kívül... 
... Lám Isten még csak nem is féltékeny!” (dehogynem, hisz ha azzal nem rendelkezne, akkor 
hiánya lenne!) Azonban az ‟azisnemis‟ törvény szellemében úgy nem féltékeny, miként az is. 
Általános megnyilvánulásában miért is neheztelne bárkire, vagy bármely Felsőbbségre, mikor 
minden Őbenne van és bármi irányul bárki felé, annak mindig érintettje. Nem csak forrásoka, 
nem csak gerjesztője, de elszenvedője is bármi történésnek. Ezért hát senkinek nem kell sem 
megtérnie, sem áttérnie, senkinek senkit nem kell semmire rávenni, megtérítenie, mert minden 
ember sorsa érettsége és érdemei szerint alakul. Ami fontos, ha követ egy folyamatot -legyen az 
istenes, vagy sem, személyes, vagy személytelen- abban legyen szilárd, ha úgy látja/tudja/érzi 
hogy az az ő útja, az általa eszményíthető folyamat. Nem ember dolga igazságot tenni! Az igazság 
töretlenül él, munkál még megveszekedett sötét korunkban is... 
(267.) 
A MINDEN megengedésben is a LEG. Nem tilt el senkit semilyen szellemi úttól. BBB. 
„MINDEN” (részlet) Negyedik tudnivaló: „...Képzelettel bíró lényei teremthetnek maguknak 
neveket, képeket kedvükre, de a képzelet soha nem ér fel a MINDEN-el. A korlátolt értelem csak 
korlátolt eszményeket képzel, azt szolgálja, isteníti, hívja segítségül amikor baj érte...” -vagy 
tovább lépve- Hetedik tudnivaló: „...Gondolat, elmélet, megannyi képzelet, mit ember embertől 
elvonni képtelen. Szárnyaló szellem is határon csak meg áll, korlátolt önmagát sohasem hágja 

                                                             
1081 Csak „Földhöz-ragadtnak” s ezáltal emberközpontunak tekinthető az a gondolat, ami úgy képzeli, hogy 
a világ van -úgy ahogy- és azon kívül van az Isten, Aki ezt a világot igazgatja. Az ilyen szemlélet szerint -
ugyan- van Isten, de van olyasmi is (pl. a világmindenség) ami Rajta kívül van (?) Sánta emberi hasonlattal 
élve; mint ha a mi „isten(ség)ünk” -mondjuk most úgy, hogy a lelkünk- rajtunk kívül volna, testi 
mivoltunktól függetlenül, a test meg önmozgó, csak úgy, amibe a lelkünk néha be(le)avatkozik. Ez így 
tényleg sánta. 
1082 Istennek bőségesen van riválisa, hisz sokmindenki szeretne istenkedni -gondoljunk csak a legtöbb 
emberre!- csak hogy az igazság az; Istennek nincs riválisa. Ez nem ‟azisnemis‟ törvényszerüség, hanem az 
Egy Isten páratlansága tény, a sok alávetettje erölködése Ő ellenében pedig a Legfelsőbbtől kapott szabad 
akarat és/vagy különböző mértékű szabadságfok következménye.  
1083 Valóságos azisnemis jelenség az, hogy a MINDEN-ben zajló események, történések érintettje Isten -
hisz Tőle semmi nem független- mégsem érinti meg Őt egyik sem, hisz Ő az Abszolút Érintetlen, örökké 
TELJES. 
1084 Az Egy Isten és az Ő végtelenül sok parányi szerves része(i), a lél-ek egymástól elválaszthatatlanok. 
Egyik nincs a másika nélkül. Ők azok akik mind megszületetlenek, úgy Isten, mint minden lél. Minden más 
teremtettség és teremtmény -beleértve lél-ek bármiféle burkát/gúnyáját- ami megszületik/létrejön, 
növekszik/fejlődik, öregszik/betegeskedik, meghal/elpusztul. Úgy az élettelenek, miként minden élő.  
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át...” - Mikor azt mondják, hogy a Teremtő a maga képére teremtette az embert, nem lehetséges 
hogy az emberi képzelet nem tud képzelt önmagán túllépve, annál magasztosabb Felsőbbséget 
képzelni? Vagy talán nem is akar képzelt nálánál komplexebbet? A MINDEN-tudat ez utóbbiakra 
teszi le szavazatát s nem ok nélkül, még akkor is ha Abszolút kérdésekben a döntés sosem 
demokratikus, vagy többségi vélemény alapú. Ne feledjük, attól hogy valamit sokan állítanak, 
annak igazságtartalma nem lesz több!1085 Az bizonyos, hogy a Legfelsőbb döntése vitathatatlan1086 
(értelmetlen vitatni!) ám közben tudva azt is, hogy Ő rendkívül kegyes... 
... Isten nem áll útjába bármi emberi gyarlóságoknak. Nem akadályozza(ta) meg a túlnépesedést, 
nem a pusztító háborúkat, semilyen gazdasági szédelgést és azok megannyi tragikus 
következményét... 
... Az Úr még azt a törekvést is megsegíti ami Abszolút értelemben árt. Legtöbb tanrendszer 
Felsőbbségének tilalmaival szemben az Úr alig tesz (ön)korlátozó ajánlást. Lehet, hogy aki a 
MINDEN-tudattal kacérkodik, annak kevesebb szabályt kell tartani? Lehet, hogy az olyan 
személyt találja meg az Isten-keresés ezen útja aki már túl van pl. a zsidó hit több mint hatszáz 
szabályának követési kényszerén? Hatszáznál több szabály, mikor még a tíz parancsolat tartása is 
bajos (?) Hát sokfélék az utak, a hitek, majd‟ hogy számtalanok az istenek. (legyen itt most 
kisbetüs, tekintve hogy oly sok mindent s -mindenkit hívnak, gondolnak, hisznek eképpen) A 
Legfelsőbb nem korlátoz be hitbéli kérdéseket (sem). Még segíti is a lelkes híveket, azok 
Felsőbbségével karöltve1087. Isten, Abszolút szeretete jegyében részrehajlás-nélküli, de jelzi ... hogy 
az adomány nem független Tőle!1088... 
(268.) 
Két örök létező van; az EGY Isten és a végtelenszámú lél(-ek). Minden más mulandó. Őrajtuk 
kívül mindennek van születése/keletkezése és halála/elmúlása/pusztulása. Ilyenek a 
Fél(ig)Istenek is. Ha Isten/a MINDEN/a Legfelsőbb, akkor „hajléka” is az. Kérdezhetnénk; - Mi 
ez a hajlék? - az a szféra/közeg a végtelenben, ahonnan nincs máshova vágy, máshova törekvés, 
más(hova) akarás. A valódi örök boldogság (szín)tere. Isten azon bizalmas bensője, ahova csak a 
tökéletesen tiszta lél-ek jutnak ahova Ő is csak derülni jár, Önmagán belül. Ez a kitüntetett „hely” 
sincs kívül a MINDEN-en... 
... a MINDEN-tudat ... látásmódjában Abszolút(ra) törekvő, az igaz(i) való keresője, kutatója. 
Kiket más ambíciók tüzelnek, azok számára ott a sok-sok féle teremtettség, köztük a Földi világ, 
akár emberi létformában élve azt; isteni-emberként, emberi-emberként, vagy állati-emberként. 
Mert hogy mindig akad néhány isteni-ember aki „csupán” azért van itt mert itt kíván szolgálni. 
Ők azok, Akik mindenben- és mindenkiben látják a MINDEN-t, úgy az Ő Mindáthatóságát, mint 
rejtőzködő lél parányait a Legfelsőbbnek1089... 

                                                             
1085 Több milliárd hívő ember -ide értve az ateistákat is- állítja, hogy nincs reinkarnáció. Nem kevés azok 
száma akik tudják, hogy van, mégsem a számarányok döntenek. („Már előző életemben sem hittem a 
reinkarnációban!” – szól a szellemes vicc.) 
1086 Nem csak Isten döntései vitathatók, de még Ő maga is. Szabad akarat van. Csak hát értelme nincs e 
tagadásnak. Aki mégis teszi; lelke rajta, a szó valamennyi értelmében. 
1087 Bármelyik nem teljes „Isten” -értsd: Felsőbbség- köré szerveződhet hitrendszer, vallás, lelki/szellemi 
út/iskola, mint ahogy az történt s történik napjainkig. 
1088 Mikor azt halljuk, vagy mondjuk, hogy Istentől semmi nem független, akkor be kell látni, hogy bármi 
történik, bármit teszünk, abban Ő mindig, mindenhol -vagy így, vagy úgy- érintett, „bennevan”. 
1089 Az itt tartózkodó-, amúgy névtelen, ismeretlen Isteni-Emberek majd hogy nem felfoghatatlan 
energiaszintjükkel tartják „egyensúlyban” romlásba rohanó emberi világunkat. Egy-egy ilyen Nagy Lélek 
igazságszintje sok millió általános ember degradáló működését képes ellensúlyozni, hiába igyekszenek 
velük szemben felgyorsítani a Kali juga előrehaladtát. Még sok idő van hátra (több mint 426 ezer földi év). 
Igen; Névtelenek és ismeretlenek! Ne keressük hát se egyházak vezetői közt, sem bárminemű 
hatalmasságok-, hírességek, (kétes)világhírű személyek között. Ez utóbbiak mind teljesen normális 
emberek. A kor normái szerint ténykednek, szerepelnek, tündökölnek a sokság előtt. Igaz bölcsek ilyent 
nem tesznek, még csak vágy szinten sem fertőzöttek közszerepléssel. Bőven van csodálni való emberi- és 
még több csodált állati-ember.  
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... aki túljutott már e teremtettség, Isten által elrendelt három kötőerején (jó-szeszély-nemjó) az 
már igazából nem evilági, de mert így kívánja, hát itt van. Az ilyen isteni-ember nem tör mennybe, 
nem hódol semmiféle Felsőbbségnek, nem imád Fél(ig)Isteneket, mert tudja Egy az Úr s Őt itt is 
tökéletesen tudja szolgálni, miközben van is bőven itt tennivalója lelki embernek ha lél-társaival 
együtt érez. Semmi dolga s mégi tesz (azisnemis) miként az Önmagában Teljes Isten, Akinek soha 
semmire nincs szüksége mégis folyton szorgoskodik... 
... Tudjuk, hogy a Fél(ig)Istenek világa, az Ő éltük emberi léptékkel felfoghatatlanul hosszú, mégis 
véges, ám mégsem pusztán e végesség kell igaz lelki törekvő gátja legyen a Félisten-imádatban, 
hanem az, hogy Ők azért azok amik, mert valaminek híján lévők, nem teljesek, mint a Legfelsőbb. 
Felfoghatatlanul nagyhatalmúak, mégis korlátoltak, hol hatáskörben, hol cselekvő-képességben, 
hol erkölcsben. Hisz miként lehetne valódi tiszta erkölcsű az, akiben bekorlátozott az isteni 
szeretet, aki részrehajló, aki nem csak ad, de kér, netán követel, akinek elvárásai vannak, akár 
híveivel szemben? Ilyesmi a MINDEN-től idegen. Nincs Ő ezeknek sem híján, csak azt lél-
parányai által (meg)lényegült létformákon keresztül gyakorolja, éli-, valósítja meg. Ilyenek a 
Felsőbbségek, Ki-Ki a maga felkent területén. Minden Felsőbbségben ott munkál jó-szeszély-
nemjó egyaránt, de melyikben-melyik-miként. Legtöbbjük esetében a szeszély dominál. 
Rapszódikusak. Pedig még „mezei” lelki embernek is azt ajánlja Úr Balarám, hogy legyen 
kiegyensúlyozott, kerülje a szenvedélyt1090. 
(269.) 
... az sem mondható, hogy kevés volna a vallásos ember, még ha leginkább a „magam módján” 
vallásos körből kerülnek is ki sokan. Az un. Fél(ig)Isten-hívők rendszerint olyan Istent helyeznek 
imádatuk legmagasabb trónusára, Aki több-kevesebb hiánnyal bír. Pl. Nem gonosz, nem bosszú-
álló, nincs benne rossz, stb. Pedig lássuk be, Aki hiányos, az miképp lehetne Teljes és Aki nem 
Teljes az hogy volna a LEG. A MINDEN/a valóságos Teljes Isten/a Legfelsőbb ahogy 
(leg)gonosz úgy (leg)jóságos, miként (leg)bosszúálló, akként (leg)megbocsátó, vagy ahogy 
(leg)rossz úgy (leg)jó. Mindez az egyidejű azonosság és különbözőség, az azisnemis törvény 
szellemében. Érthető, hogy a csekély értelemmel bírók maguk eszejárása szerint, maguk Istenét 
hiszik mindenek felettinek, miközben többször volt már utalás arra; amit hiszünk az vagy ugy van, 
vagy nem. Aki azt mondja én úgy tudom, az tudása szerint viszonyul Felsőbbségéhez, majd ha 
kifürkésszük tudása mibenlétét, következtetni leszünk képesek arra, hogy ő hogy is képzeli 
Istenét1091. Mikor Úr Balarám úgy nyilatkozik, hogy Tőle -mármint a MINDEN-től- Földön és az 
egekben semmi nem független, akkor kénytelenek vagyunk e kijelentéshez úgy viszonyulni, hogy a 
földi történések Legfelsőbb befolyásolója is és az égieknek is, köztük a mennyei Nagyságoknak. 

                                                             
1090 ‟Szenvedély‟ és ‟szeszély‟ e helyt szinoním kifejezés. Egyéb iránt köznyelvileg nem cserélhető fel, hisz a 
szeszélyt leginkább szélsőségességre való hajlammal azonosítjuk, míg a szenvedélynek -relatív síkon- van 
erősen pozitívként és erősen negatívként is számon tartott „változata”. Azért került az „e helyt” 
megfogalmazásra, mert ezen oldalakon nem a testi/anyagi világ, nem az anyagi/testi vágyak, tettek, 
erények és eredmények kerülnek első helyre. Nem az itteni berendezkedés a cél! A helyzetet tényként el 
kell fogadni, de látni kell annak hatásait, egyén lelki fejlődésére gyakorolt hatásait. Tudjuk, hogy relatív 
világban élünk, viszonylagos értékrendek szerint, de a MINDEN-tudat igyekszik bemutatni azt, ami ‟jó‟ 
értelemben van túl a normalitáson.  
Ha csak munkahipotézisként is fogadjuk el a jelen kori szellemi és erkölcsi hanyatlás axiómát, akkor be kell 
látni, hogy ami ebben a „rend”-ben előremutató, az a lelki/szellemi hanyatlás erősítője.  
Az ajánlott szenvedély-kerülés annyit tesz, hogy a folyamatosan fejlesztett megkülönböztető képesség 
segítségével kell szemlélni mindent s különíteni el jó-szeszély-nemjó-t egymástól, majd (most egy gondolat 
erejéig kizárva a lelki értelemben is ‟nemjó‟ erőket, melyek legtöbbször anyagi vonatkozásaikban sem 
kedvezőek) a szeszély meghatározottságú kapcsolódásokat, szenvedélyes viszonyulásokat mérsékelni, 
fékezni, kerülni tanácsos.   
1091 Aki azt mondja, hogy le tudja írni Istent, képes Őt látni, vagy Vele „kontaktálni” annak ne higgyünk. 
Jelen sorok írója a BBB. „MINDEN” című eszenciális összefoglalásban nem Istent igyekszik leírni, hanem 
a Bizalmas Tanításban megszólaló Legfelsőbb gondolatai által inspiráltan körvonalaz egy hozzáállási 
lehetőséget a Legfelsőbbhöz. (Szerény mankó.) 
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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... 
... jász sosem volt Balarám-hívő, de volt MINDEN-tudat szerű folyamat tudója s követője, tudás 
tovább adója az ős időkben1092... 
(270.) 
... Isten kezdetnélküli (nem időhatározós; ‟kezdet nélküli‟ hanem jelzős szerkezetként; 
‟kezdetnélküli‟) ilyen pedig, Rajta kívül „csak” az a „szerény” végtelen számú lél. Sem a 
MINDEN sem a lél nem anyagi. És mégsem(is). Azisnemis. Isten lelki is meg anyagi is, míg a lél 
„csupán” lelki1093. A lél eredeti otthona a lelki világ, Isten eredeti otthona Ő Maga s mivel a 
Legfelsőbb egyébb iránt teljes is, hát birtokolja, hordozza magában a mindenkori lehetőséget, 
hogy kedvtelése szerint anyagi formákat -is- öltsön, melyekben személytelen Mindáthatóként 
örökkön jelen van, de ha úgy kívánja meg is testesül(het). Valódi avatárként* jelenik meg, ami 
nem puszta testetöltő inkarnálódás, mint az anyagi burkot/létformát magára öltő lél-ek esetében 
történik, hanem Maga Isten száll alá, adott megnyilvánulásban. (* a szót nem szükséges csupa 
nagybetűvel hangsúlyozni, hisz helyesen az „avatár” csak Isten „megtestesülésére” személyes 
alászállására vonatkozó szanszkrít kifejezés, amit -sok minden mással- majdhogynem köznyelvivé 
silányítottak és rajzfilmfiguráktól, botcsinálta igehírdetőkig aggatják bárki/k/re. Leírva helyesen 
avatara, kiejtéskor elhagyva az ‟a‟ hangot, mint Balarám esetén, Balarama végződését.)... 
... az Úr mindenben s mindenhol a KÖZÉP1094, ... Istennel/Istenen való elmélkedés a 
kimeríthetetlen paradoxon és annak öröme, hogy semmi ki nem zárható belőle. Bármitől 
fosztanánk meg Őt, ellopnánk TELJES-ségétő! Talán már evidencia, hogy a megszületetlen 
kezdet nélküli, hát sosem múló. Azonban Úr Balarám még azt is hozzáfűzi, hogy adott alakja Tőle 
-szándékától- függ. Valódi alakját nem csak azért nem tudjuk kezelni, mert végessel végtelen fel 
nem fogható, hanem azért sem mert végtelenségében „alakja” is számolhatatlan. Ahogy nevei... 
... A MINDEN-tudat megközelítésében, az egyidejű azonosság és különbözőség jegyében a 8. a-
vatár -Személyes Isten- Balarám és öccse Krisna egy-lényegű kettőssége -mint teremtett világunk- 
(271.) 
... előlegezzük meg a bizalmat annak az információnak, hogy Istentől semmi nem független 
és/vagy azt, hogy Mindáthatóként mindenben részes... 
... ne emberi emlékekre, emlékezet(ek)re hagyatkozzunk minden körülmények között, hanem 
vessük fel a Felettes Értelmet. Olyas Valaki(k)ét, Aki(k) netán távolabbról, magasabbról, emberi 
esendő/gyarló befolyásoltságtól jobbára mentesül(t). Vizsgáljuk meg azt az alternatívát, hogy mi 
lenne ha elengednénk a régi berögződéseket. Ilyesfajta a ráhagyatkozás az Isteni elrendezésekre, 
ami a jelenben tart, de már a jövő felé is kaput nyit. Bizalom. Bízni abban, hogy ha ‟jó‟ 
eszményeket ápolunk, ‟jó‟ törekvéseket követünk, akkor nagyot csökken annak esélye, hogy  

                                                             
1092 Tévedés ne essék! A Jászságban született-, ott élő-, onnan vérségileg elszármazottak nem feltétlenül 
‟jász‟ jelleg viselői! Miközben az azisnemis törvény szellemében a ‟jász‟ jelleg potenciális hordozói, mint a 
tünetet nem mutató bacilusgazda. Igaz ‟jász‟ szívében úgy őrzi az ős-tudást, hogy tudva sem tud róla. Ez 
nem tárgyi tudás. Jas ősünknek adatott át az Abszolút Igazság azon része, mit Ő felfogni, értelmezni, 
képviselni és megélni tudott. Pusztába vezérelte As város azon lakóit, akik fogékonyak voltak a MINDEN 
szavaira. Akik nem hallgatták meg, vagy csak legyintettek rá, azok más irányokat vettek. Bárhogy keressük, 
minden más „ág” követői a feledés homályába tűntek, csak az akkor még dús Turán puszta nagyállattartó, 
le sosem telepedő jászai maradtak fenn lassú vándorlásukban napjainkig a Kárpát medence belsejében. Jó a 
sors. Jászság oly messze esik magyar határoktól, hogy nem sír földjevesztén, nem tör határrevízióra. 
Annyira „jászkodik” hogy megmutassa magát hogy van, miközben hírdeti; „Jászok a legjobb magyarok!”  
1093 A lél azért képes teljesen lelkiként anyagot magára venni, mert az mind a Legfelsőbb fizikai 
megnyilvánulása, durva és finom egyaránt, melyek egyikének sem a lél a birtokosa „csupán” átmeneti 
használója Isten kegyéből. 
1094 A „közép” leginkább leglényegkét határozható meg, lényegek lényege és semmiképpen nem 
geometriai-, bárminemű térbeli fogalomként. Minden létező lényege egy-egy lél és minden lél „lényegileg” 
-olyan mint- a MINDEN.  
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‟szeszély‟ -ki tudja hogy(?)1095- vagy a ‟nemjó‟ lesz az eredmény meghatározottsága... 
... mikor azt képzeljük, hogy mi magunk, vagy az általunk nagyra tartott tanok tökéletesen írják le 
a múltból leszűrhető/ leszűrendő tapasztalatokat, hibátlan napi ajánlásokat-, netán parancsokat 
adnak és biztos jövőt vízionálnak, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az nem így volt, nem így 
van s nem úgy lesz! Valami olyasmi volt/van/lesz, csak nem pont olyan és -úgy. Erről egyén, de 
még a nagy próféták sem képesek teljes bizonyosságú mikénteket, miérteket adni. (‟próféta‟ ~ aki 
Istennel beszél/t/ vagy Tőle sugallatot kap/ott/ Általa sugalmazottakat hírdet/ett/, vagy ír/t/ 
le1096. Jas nem volt próféta, mert nem írt, nem hírdetett. Elmondta azon jász ősöknek, akik 
kérdeztek és/vagy meghallgatták. Úr Balarám pedig Maga Isten volt, a MINDEN, Aki nem 
sugalmazott, de személyesen válaszolt Jas kérdéseire és szólt neki az Abszolút Igazság azon 
töredékeiről amire Jasnak szüksége volt és a jász tanácstalanság számára irányt tudott adni. Nem 
mondta, hogy ezt és ezt, így és így, és csak így! Főleg pedig nem riogatott sem kárhozattal, sem 
pokollal, vagy kitagadással. Hogy és kit zárhatna ki az Úr Magából?1097)... 
(272.) 
... ezen teremtettség alap sajátossága a kettősség, fény-sötét, csend-zaj, meleg-hideg, stb. eljutva 
egészen a kettős nemiséghez, hím-ivarú, nő-ivarú, ami nem az előbbiek analógiájaként egymás 
ellentettje, vagy egymás kizárója, de eredendő különbözőség, együtt képviselve az emberi 
létformát. Ide hozható még a teremtő ige is, az OM, amiben ha csupán az „O” hangoznék, hát 
kerek volna és egész, de hiányozna belőle az „o”-t váltó „m” ~ mint hullám, változás, általa a 
mozgás. Azt is tudjuk, a „...megállás halál...” Természetesnek tekinthetjük hát azt is, hogy a 
MINDEN elrendezései -itt- kettőségi meghatározottságból a lél-t burkoló létforma esetében is 
két ”pólusú”-ak... 
... van az Istenhez vivő felszabadító ‟jó‟, a Tőle elfordító, ittmarasztaló ‟nemjó‟ és emberek 
esetében e kettő közötti vívódás ‟szeszély‟; - Menni, vagy maradni? - már aki eljut addig, hogy van 
hova! Sőt nem csak hova, de Kihez is van, személyes hitűek számára1098... 
... hogy jön a „kettősségel fedett testhez” a ‟három‟ (kötelék)? Az Úr-tól jő és úgy lesz a kettőből 
három, hogy a ‟jó‟ s ‟nemjó‟ kettősség között az ugyancsak alapsajátosságú örök 
változás/váltakozás okozta vibrálás, hullámzás, rezgés eredménye a ‟szeszély‟ más szóval -
emberi(bb)ként- szenvedély. Ebből van a legtöbb. „Szenv” - ellen-, vagy rokon (szenv), mint 
írtózat, vagy vágyódás. Taszítás, vonzalom... 
... A két „véglet” között, ám mégis preferáltan, megkülönböztetett figyelemben, előnyben 
részesítve valamelyiket - vérmérséklettől, beállítottságtól, ‟jó‟ vagy ‟nemjó‟ dominanciától függően. 
(Mert ahogy vannak Fehér Mágusok, épp úgy Fekete Mágusok is vannak. Utóbbiak olyannyira, 
hogy mindent elérnek amit akarnak s mégis a végén elbuknak, mert nem igaz, hogy mindig csak a 

                                                             
1095 A szeszélyt itt értsd: kiszámíthatatlanság(ként) 
1096 A „prófétára” egyet biztosan lehet mondani; „szűrő” - hisz Rajta keresztül érkezik a „hír” (megszűrve) 
Esett már szó egy keleti tanítóról, akitől tanítványai kérték mutasson számukra egy biztos pontot, amihez 
életüket köthetik. S mikor a Mester az égre mutatott botjával, annak hegyét minden, körülötte álló 
tanítvány máshova mutatónak lát(hat)ta. Mindenki más. Tanítás is mindenkinek másra mutat rá, miközben 
mindenki egy újabb „szűrő”. Ez a Mester és Tanítvány rendelt rendje, azonban a társas együttélés, a 
társadalmi rend megkívánja(ta) s fogja is megkívánni mindig, hogy a köz minden tagja -lehetőleg- ugyanazt 
értse. Hová lenne a (társadalmi) rend, ha mindenki elkezdene gondolkodni, önállóskodni, maga esze 
szerint érte(lmez)ni?   
Sajátos, hogy nemegy próféta volt írástudatlan. Beszélt, élő szóban (miként az upanisad/ok/ mesélői -
jelentése: „közelülő”- azaz aki közelebb űlt, az jobban, tisztábban, kevésbé félreérthetően hallotta a 
tanítást. Azután „fejlődött” a világ s mikor általánosodni kezdett az írásosság, mindent leírtak. Gyakorta 
azt is és úgy, ahogy épp el sem hangzott. Mivel azonban a próféta már eltávozott, az utána mások által 
megénekelt „okosságok” lettek az Ő „szavai” 
1097 Isten végtelenségében végtelenül sok tér, szféra, szint és megnyilvánulás van. A MINDEN-ből (Aki 
Isten Maga) nem lehet kikerülni, csak lelki fejlődés szempontjából lehet kedvezőbb, előrevivőbb és 
kedvezőtlenebb, hátráltatóbb közegbe jutni. Ezt ki-ki maga „harcolja” érdemli ki. 
1098 Sanyarú az egyélethit. Folyamatosan-, nemegyszer idejekorán deprimál. 
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rossz győz/het/! Még szellemi és erkölcsi hanyatlás idején sem! Nem beszélve a sok Szürke 
Mágusról.)... 
... elménk eredendő(en) gúzsban van. Nem elég valódi kilétünkről, az örök+teljestudású+boldog 
lél-ről való felejtés, még e fránya „szimpátia” vs. „unszimpátia” is a koloncunk. Talán ha tudta 
volna a lél, hogy míly macerás ez az uralkodhatnék1099, tán már a lelki világban hódolt volna meg... 
... Isten nem rossz szándéktól vezérelten teremt, nem azért alkot különböző teremtettségi 
törvényszerüségeket, mint pl. „kettősség” „vissz(a)hatás” (karma) „azisnemis” (egyidejű 
azonosság és különbözőség) stb. hogy a lél-ekkel kiszúrjon, hanem azért mert gazdag és kegyes. 
Létformáknak létteret hoz létre időről időre s szabad akarattal is felruházza kivételezettjeit, itt az 
embert, aki a legmagasabb szabadságfokkal rendelkezik. A „szabad akarata” messze nem a 
„mindent szabad” (!) hanem minden helyzetben a döntés szabadságát. Lehet a döntés/választás 
‟jó‟ vagy ‟nemjó‟ de határozatlan ‟szeszély‟ fűtötte is. Mindebben fontos szerep jut az emberi el-
mének, sokminden örök harcmezejeként. „Igen” vagy „nem” és ne feledjük a „tartózkodás” 
lehetőségét. Nem kell mindent, amit lehet! Még a „mindent szabad ami nem tiltott!” - emberi 
tákolmány sem kötelez örökös „joghézag”-keresésre. Lelki törekvőnek nem lehet az itteni 
boldogulás a cél1100, miközben senkire nem róttak szenvedést, oktalan nélkülözést. Az előbbi lehet 
jelen-, vagy korábbi életek „törlesztő” részlete, ám az utóbbiban az egyéni döntés a meghatározó. 
A MINDEN-tudat gyakorta hozza fel példaként Úr Balarám „bármit megtehetett volna mégsem 
tette” gondolatot, de ne feledjük; attól hogy sokmindentől távol tartotta magát, békés, 
harmónikus életében sosem nélkülözött, mint családos gazdálkodó1101... 
(273.) 
... a legnemesebb és legüdvösebb tevékenység a szolgálat, de ami sosem tévesztendő össze a 
szolgasági-, kényszerű alávetettségi viszony köznapi értelmezésével! A ‟szolgálat‟ mint kifejezés 
végig kíséri életünket és nem csak a lelki életben. Hol egyszerű természetességgel, hol patetikusan 
jön elő a család-, mások-, kisebb-, vagy nagyobb környezet-, de a haza-, nemzet-, netán az 
emberiség szolgálata is. Szolgálat ≈ viszonzás nélkül végzett -jó- tett/tétemény. Természetesen 
létezik rossz szolgálat is, rosszul végzett, vagy rossznak a szolgálata, a gonosz(ság)-, az 
alávaló(ság) szolgálata és így tovább, de a MINDEN-tudat szempontjából, ha lehet is ilyenről 
beszélni, nem a pozitív megközelítések közé tartozik, nem szükséges részletezni... 
... Tenni (kell), mert az a kötelesség(em), az úgy jó s az ilyen tett nem csak köznapi értelemben jó, 
de lelki értelemben is a ‟jó‟ kötelékében van, Isten felé vivő. A részrehajló, egyén/személy-
válogató, viszonosságot váró bármíly tett a ‟nemjó‟ kötést viseli magán. A szolgálat minden lél 
vég(ső)állomása. A Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajlékára jutva a tökéletes-, örök boldogság 
kulcsa a szolgálat. Ennek „gyakorlására” már itt is megadatik a lehetőség, amikor lelki törekvő-, 
aki önmagában békét teremt „jámboran él rosszat jót” - mert hogy érintetlenül, mindenben egy. 
Nem pártol, nem útál, nem vonzódik, nem viszolyog, hanem kötelezettsége szerint, 
kötelességszerűen teszi dolgát. Ezt a ‟dolgot‟ rendesen keresni sem kell, mert adódik, kínálja 
magát, hol mert természetes, hol pedig próba képpen... 

                                                             
1099 Emlékeztetőűl: mert, hogy azért került ide a lél -ezen anyagi megnyilvánulásba- mert uralkodni 
szeretett volna, mint Isten. „Ott fönt” pedig már van Úr és csak Egy, így hát más teret keresett, vágyott s 
kapott a Teremtőtől. 
1100 Vannak örök- s vannak átmeneti dolgok. A lél és az Ő sorsa örök kérdés, egy emberi élet átmeneti –
mármint a lél számára, Aki megjárt már sok(féle) létet s fog még sokat. Míg ember-hitben élünk s itt most 
teljesen helytállóan mondhatjuk ember-tudatnak is, hisz mi emberek összes tudásunk révén embernek 
tudjuk magunkat. Majd mikor alapos(abb) kutatásba kezdünk kiderül(het) hogy az emberség az egyén 
számára (sem) örök. Aki megszületik, azzal egy dolog biztos hogy meg fog történni, ez a halál. Az 
alapos(abb) kutakodás, arra érettek előtt olyan „titkos” ismeretekhez vezetnek, amikor megtudhatja, hogy 
mindennek- és mindenkinek-, még neki is van lényege. Ez a lényeg pedig nem anyagi, nem test, de anyag 
és test feletti, netán azon túli (kinek hogy szimpatikusabb) ami/Aki nem hal meg soha. Az 
örök+boldog+teljestudású LÉL. (a nagybetűs írásmód csak nyomaték kedvéért került alkalmazásra)  
1101 A test és a lél egybetartásához nagyon-nagyon kevés (anyagi) elég. Az emberi(ség) összes technikai 
civilizációs vívmánya nélkülözhető tökéletes, teljes (abnormális) boldog élethez, valódi lelkiséghez. 
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... a lél felszabadítása mindig csak kevesek választott útja. Általános a betagozódás - „Ahogy 
szoktuk!” - „Mindig úgy volt, miért legyen más-hogyan?” - féle emberi megszokás(ok), a rossz 
hagyomány. Korunk sorolt rendje a szellemi és erkölcsi hanyatlás, így hát ebbe pontosan illik a 
degradáció, a kisebb ellenállás törvényének jegyében. De nem csak azért értünk az emberi létbe, 
hogy híven megvalósítsuk a Kali juga, a nézeteltérések, sötét-, vas korszakának mibenlétét, hanem 
azért is, hogy kifürkésszük a menekülési ösvényeket, majd azokra lépve, híven követve az 
általános normalitástól való eltérréseket, eredményesen tisztogathassuk lényegi lényünk átmeneti 
gúnyáját. Mikor már sokmindent megtanultunk (úgy 25 éves kor körül) elérkezik az idő a 
családalapításra. A család természetes velejárója -többek között- a megélhetési munka és a szol-
gálat, az alázat gyakorlása (‟alázat‟ a valódi tudás első kritériuma! Lásd: B.T.437.-) Akinek az 
életéből kimarad ez az életrend -legyen bár a legkiválóbban teljesítő a munka frontján- az hiába 
vonul vissza, hiába tesz lemondottként, annak az egy életbéli tanulmányai megszakadtak, csak 
felmondani képes a leckét, de hitelesen még a valódiról sem tud szólni...  
(274.) 
... Az emberi történet sok lesújtó híre mellett azt derűvel lehet fogadni, hogy napjainkra a 
kritikusan alacsony 200-as -un. élet ellenes- kalibrációs szint felett 205-210 között áll a még nem 
reménytelen, építő erő-kifejeződésű Földi átlag... 
... a MINDEN-tudat maximálisan házasság és család párti. Kötelesség-, felelősségvállalás, hűség, 
gondosság, figyelem asszonyra, a két gyermekre egyaránt és nem csak a lelki törekvő férfiak 
számára!... 
... Azután, mikor teljesítette családosi/családfenntartói kötelezettségét a férfi és megkezdi a 
visszavonult életrend követését, a valódi tudás megszerzésére- és megvalósítására irányuló 
gyakorlatot, akkor fokozatosan kell elengedni asszonyt, fiút, társakat, rokonokat... 
... Úgy 50 fölött férfi ember fokozatosan vonul vissza hitvesével együtt, de míg előbbi a lelki tudás 
elméjítésében, addig az anya férje- és gyermekeik segítésében találhat éltető békességet... 
(275./) 
Aki nem csak hiszi, de tudja Isten igaz valóját -azt hogy Ő valójában Ki- az ennek a tudat(á)nak 
köszönhetően élete utolsó pillanatában (allegórikusan „végpercben”) meglátja a Legfelsőbbet. Az 
ilyen önmegvalósított személy elméje a testelhagyás pillanatában már nem csapong, semmi másra 
nem gondol, csak egyedül a MINDEN-re, s így Hozzá jut... 
... az emberi történetben már sokan voltak részesei íly magasztos pillanatnak. Ez az „Istennel való 
találkozás élmény” sok vallási folyamatban emlegetett esemény, miközben Avatár Balarám nem 
erősíti meg, hogy személyes Személyével -Avatárjait leszámítva- való találkozás olyan evilági 
történet volna, aminek következtében „megvilágosodás” „megtérés” és hasonló patetikus 
folyamatok zajlanának le. Balarám itt „végpercről” beszél, nem valamely emberi élet köztes 
pillanatáról. Elismerésre és dícséretre méltó minden jó/jobbító „pálfordulás” de ezektől még 
senki nem lett valódi tudásra szert tevő isteni-ember. Ahhoz szilárd Isten-tudat, makulátlan elme, 
tisztított szív- és test kelletik. Bárki mondja, vagy bárkiről halljuk hogy megvalósította a valódi 
tudást, azt csak az előző szakasz hozzáfűzésében felidézett 24. kritériumos1102 fejlődési lépcsővel 
kell szembesíte(t)ni. Csak dicséret s hódolat illeti az ilyen személyt, miközben a szív s az elme 

                                                             
1102 1. alázat 2. nem ártás, értsd: erőszakmentesség 3. híján levő büszkeség, értsd: szerénység 4. önfegyelem 
5. hű szolgálat, „hű” alatt értsd: folyamatos, kitartó szolgálat 6. tisztaság 7. becsület 8. őszinteség 9. 
egyszerűség 10. önzetlenség 11. türelem 12. változások belátása, értsd: a kettősség sajátosságának és 
elrendeltségének megértése 13. érintetlenség 14. derűs kedv, értsd: mindig derűs 15. áléntudat elhagyása, 
értsd: tudatosság valódi kilétünkről, igazi énünkről; Aki a lél, 16. nemkötődés semmihez 17. ragaszkodás 
csak Énhozzám, értsd: Istenhez 18. elengedve már mindent, értsd: Istenen kívül minden más ragaszkodás 
elhagyása 19. (elengedve) asszonyt 20. (elengedve) fiat 21. (elengedve) rokont 22. társaságot kerülve 23. az 
Abszolút Igazság töretlen kutatása 24. a MINDEN-nek minden felett látása (B.T.437.-441.) 
A kinyilatkozott „asszony elhagyása” értelemszerűen férfira vonatkoztatható. Így két eset lehetséges: a Jas-
hoz szóló intelmek révén férfi vonatkozású az ajánlás, vagy -tán csak- férfiak által valósítható meg a valódi 
tudás? A /16./ „nemkötődés semmihez” ugyancsak bizonytalan kívánalom a hölgyekkel szemben (?) 
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nemes tisztítottsága sem biztosíték önmagában, hogy testelhagyás pillanatán Istené lesz az utolsó 
gondolat1103... 
... Még attól sem idegenkedünk, hogy magunk képzete szerint Isten hasonlatosságára teremtessük 
meg az embert! Szegény Isten, nagyon lehetne sajnálni ha ilyen volna!... 
... Tekintve, hogy öröklétű csak Isten és parányi szerves részei a lél-ek, a létezésnek is Ő LegFőbb 
Mestere. Miként lehetne bárki s bármi átmeneti; valódi Mester? (ez a kifejezés is a ‟szeretet‟ az 
‟avatár‟ s más magasztos eszmények lecsupaszított, megfosztott, besározott köznyelvi változatává 
silányult!) A ‟mozgáselv‟ az örök változás forrásoka, Aki Ki lehetne más, mint a Legfelsőbb Maga! 
E változás nem csak a teremtettség privilégiuma, de a Legfensőbb EGY-ségben is az örök Isteni 
lüktetés, áramlás, örvénylés csodája1104. 
(276.) 
... ősi -máig élő- emberi kérdések. Ki/mi Isten? Mi az ami tett /cselekvés és mi az ami nem? Ezen 
belül melyik a jó és mi a rossz? Kell-e legyen mindennek lényege s ha igen, mi az? Mi ez ameddig 
emberi szem (akár tudományos eszköz, -módszer segítségével) ellát? Ha van Isten, vannak félig 
istenek is?... 
... támaszkeresés közben (az ember-gyerek) elsőre nem is azt kérdezi ki Isten (ha van) hanem, hogy 
MI Isten? Mi az ami arra készteti a kereső jámbort, hogy kérdéseket tegyen fel, hol kifelé, mikor 
meg befelé. Tanácstalan, cselekedjen, vagy tétlenkedjen? Akarjon, vagy csak várjon? Mi a 
fontos(abb) egyáltalán mi a lényeg? Míg el nem foglalja magát létfenntartással, személyi 
szükségletek kielégítésével, érdekvédelemmel s mindenféle időmúlatással, míg rendesen be nem 
idomult, újra és újra felötlenek kérdések. Miért? S lehet bármi válasz, arra is jön az újabb kérdés: - 
Miért? - És a kérdezett már azt sem tudja mi ez, makacsság, értetlenség, puszta boszantani akarás? 
Nem. Az ember(ke) kíváncsi, leginkább azért, mert tudja, érzi hogy mindig minden több annál, 
mint ami látszik, amit mondanak a nálánál nagyobbak, -okosabbnak véltek. Mert ha tudná a 
lényeget, mindenek lényegét, hát könnyebb volna, amikor gondolkodni akar, ha akar. Ha nem, hát 
talán még egyszerűbb is az élet(e)1105... 
... Sajátos jószág az ember, mikor bajban érzi magát; „- Isten miért engedi?” - amikor sok a jóból 
nem veti fel: „ - Isten miért engedi? - vagy a bajt egyik fajta isten hozza ránk, a jót egy másik? Van 
a „jó” meg van a „baj”-hozó? A MINDEN-tudat nem tagadja a sok-sok Fél(ig)Isten létezését. 
Tekintve azonban, hogy nem Velük kíván kokettálni, Őket tiszteletben tartva, gondosan 
elkerülve. Ahogy Úr Balarám válaszaiban később meg is jelöli, a Félistenek irányítók, Melyik 
minek Felsőbbsége, Felsőbb Irányítója, motiváló mozgatója viszonyoknak, körülményeknek. Sok 
felekezet prédikál az Mindenható EgyIstenről, miközben az Egy, Teljes és Tökéletest megfosztja 
mindazon felelősségi-, jog- és hatókörétől, mely viszonyok hívő(k)nek nemtetsző, pedig ugye 
Istentől semmi nem független. Pokolbolygók léte is Tőle, Belőle, Általa származik. Persze attól, 

                                                             
1103 Az elme rendesen (szokásoknak megfelelően): fékezhetetlen. Ám a valódi lelki élet nem a szokásokon 
nyugszik. Kinek-kinek magának kell megtalálnia a számára sikeres elme-szabályozást. Mikor az elme -néha-
néha- teret enged a lél (ki)sugárzásának, akkor a lelki törekvőt képes szolgálni, nem bármiféle elmebéli 
spekulációt, emberi kitalációt. 
1104 A mozdulatlanság megmerevedés. Miként a letelepült életmód is alig bírja -ha időlegesen, átmenetileg 
is- helyváltoztatások (szomszédolás, utazás, kirándulás, nyaralás ...) nélkül. Egyfelől feszít a 
mozgáskényszer, miközben ellenhat a kötődés, ragaszkodás, megkötöttség, a bizton-tudat(-képzet) 
elvesztének féltése. Igazi azisnemis: akarása a változásnak s egyidejűleg félelem a változástól!  
A megmerevedés a gondolatok terén is éppúgy megrekedés egy zárt körben. Pedig már tudjuk, hogy a 
„mozgáselv” Isteni adomány, Isteni képesség. A mozgáselv érvényesülését mutatja az alkalmazkodó 
képesség is. Amely lény nem képes alkalmazkodni, az életképtelenné válik, ha nem most, hát 
életsorozatokat követően. (Természettudományos kutatások szerint csak a gerincesek közül, 1900 óta 
több, mint 400 faj pusztult ki a Földön!)  
1105 Úgy tartják: „Az ész (is) bajjal jár!” s megtoldva Descartes által: „Gondolkodom, tehát vagyok!” s 
tovább gombolyítja: ember míg ember, gondolkodnia kell, legalább hogy emberi-ember maradhasson. 
Akik le akarnak szoktatni a gondolkodásról, azok vissza szeretnének sodorni az állati-ember sorba, az 
idomítható ember/állatok sorába. 
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hogy Ő fáradhatatlanul cselekszik, nem végez mindent Maga, mondhatni nem csak a 
jótétemények egy részét, de a piszkos munkát is számtalan aspektusa közt osztja szét. Még a nem 
épp csekély teremtéss(ekk)el sem bíbelődik mindenhol s mindenkor. Akadnak méltó jelentkezők a 
magasa(bba)n fejlett lél-ek1106 között a különféle Fél(ig)Isteni pozíciók személyes 
(be)megtöltésére. Ezek a Felsőbbségek méltán imádhatók és hatáskörükben meg is adják 
hódolóiknak mindazt, amit megfelelő áldozatok vállalásával, bemutatásával kiérdemelnek. Csak 
sok ne legyen a jóból, hogy azután jöjjenek a kamatos-kamattal törleszteni valók. 
(277.) 
... MINDEN-tudat nélkül elkerülhetetlenül valamilyen ellentételezés fejében cselekszik az ember. 
„Jót teszek? - Jót kapok!”, „Lemondok? - Megadatik!” - Tehát a titkos remény a viszonzásra 
mindig ott matat az elmében. Ez az egyik alappillére a zsidó-keresztény gyakorlatnak (is) Nem 
megértésből-, belátásból végezni lemondásokat, hanem eredményvágyból. Nem téves 
önmagunkat föladni, sőt azt igyekezni „mennyei birodalomba” átmenteni. Nincs fogalom a 
lényegről, a lényegi lényről, a lél-ről még akkor sem, amikor „szent-lélek-ről” esik szó. Ilyen 
helyzetben az ember mindig kényszerpályán mozog, erősen bekorlátozva eredendően igen nagy 
szabadságfoka. Mert, hogy az ember rendelt szabadsága összemérhetetlenül nagyobb a földi 
élőlénytársakénál. Bár ez a szabadság tudat(osság) kérdése. Ki miről tud, fejlett(ebb) szinten; 
miről tudatos, aképpen tud viszonyulni áldozathoz, áldozáshoz, élvezethez, élvezőhöz, egyáltalán 
Felsőbbségekhez s magához Istenhez. Első lépés nyilván tudni arról, hogy van Isten, majd azt, 
hogy Ő személy és a Legfelsőbb, a MINDEN Maga. Nem elég szóbeszéd szinten-, különállás 
látszatának elkerülése érdekében betagozódni azokba az istenes körökbe, melyek befolyásolják a 
világi életet. A valódi lelki élet más. Lelki életet igazából minden komoly vallásos ember belül él, 
sem mint kint. Az igaz vallásosság, nem vásári látványosság, nem templomi magamnak 
megmutatása, sugallva „Közétek tartozom!” „Ne vessetek ki!” „Félek egyedül!” - mert az ilyen 
egyén valójában nem hisz, nem bízik. Emberként él, emberekbe kapaszkodik, még „lelki” 
gyakorlatai közben is. Áldozatai is testi áldozások. Mikor „Istenhez” fohászkodik, „Neki” áldoz, 
olyankor is abban a reményben teszi, hogy „Az” megóvja a gonosztól, elűzi a sátánt, el 
nyomorúságot, -betegséget, -nélkülözést, -kirekesztettséget, mert teste s általa „lelke” is 
szenvedne az egyedüllét, az elhagyatottságnak még csak gondolatától is. Sosem gondol másra, 
mint anyagi/testi mibenképzeltére. Ha netán el is fogadja a több élet lehetőségét, akkor is retteg a 
testelhagyástól. Mivel áldozati(nak szánt) cselekedeteit is mind anyagi/testi megfontolások 
mozgatják, hát számára emberi mivolta az élvező, csúsztatva némi „alamizsnát” a 
Felsőbbségeknek is, miközben sem az Ős(Apák) sem a Legfelsőbb nem kerül gondolati látókörbe 
(sem). Az így élt/leélt élet végén nincs más, mint a görcsös kapaszkodás minden elért kötődésbe, 
a megszerzett kötöttségek által. Hisz a legegyszerűbb áldozat sem világos; tenni az emberi 
kötelességet! Úgy tanulni, úgy dolgozni, családot alapítani s fenntartani, hogy örömmel, zokszó 
nélkül viselni annak anyagi/testi szempontból kényelmetlenségeit, kellemetlen megpróbáltatásait, 
nehézségekkel alaposan megtüzdelt sorát. Ilyenkor a látszólag testi áldozat „meg-lelkesül” lelkivé 
nemesedik. Nem az oltári ál fohász, de a szótlan, mosollyal végzett munka, minek élvezője első 
helyen a lél, ki-ki egyéni lényegalkotója s Általa, Rajta keresztül a MINDEN. Mert mikor 
„mindenek elszenvedője” kerül fölemlítésre Istennel kapcsolatban, akkor a ‟szenvedő‟ nem a mi 
kellemetlenségi fogalmi körünk szerinti, hanem Isten érintetlen érintettsége! (azisnemis) A szilárd 
lelki erővel, örök derűvel, Isten-tudatban élt s megélt egyszerű élet, magasszintű 
gondolkodásával1107 nem enged másra sem gondolni.  

                                                             
1106 „Fejlett lél”? Ez nem azonos az öreg-, vagy fiatal lél csacskaságával! (Hisz Aki megszületetlen, az 
kortalan. Ha nem tudjuk meghatározni születését, halálát sem éppen úgy, akkor nincs kora). A fejlett 
annyit tesz; kevésbé befolyásolt a megnyilánulás erői által. A Felsőbb Irányítók nem anyagi lények, bár 
létezésüknek szükségszerű tere a megnyilvánulás, melyben nem anyagi/testi formában jelennek meg, vagy 
gyakorolják szolgálatukat. Ők szolgálják az Urat, azzal ami kötelezettségük, ami státuszuk „dolga” amiért 
felelősek.  
1107 A MINDEN-tudat egyik alap eszménye, ajánlása gyakorlóinak. 
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(278.) 
... - Mi a MINDEN? - Balarám válasza: „aki örök” - nem részletezi tovább, miközben a Bizalmas 
Tanításon végigvonuló kinyilatkozásokból pontosan „összerakható” mi-, milyen Isten. Lásd: 
BBB. „MINDEN” című tömörítvényét, ami kb. a B.T. esszenciája a Legfelsőbbel kapcsolatban... 
... A Jas kérdezte: - Mi a lényeg? - válasza: „lél a lényeg” így folytatva „szintúgy örök”. Ők azok 
Akik örök személyek; Isten és a lél-ek. Őrajtuk kívül minden a születés, majd halál áldozata; 
világok, élettelen létezések és élő lények, mind... 
(279.) 
... „- Mi e mindenség?” - mire Úr Balarám válasza „e mulandóság” amiben az Ő kozmikus 
természete nyilvánul meg. Mulandó, hisz kezdettel bír, ezért -ha lassan is, de- halad a vég, a 
pusztulás-, megsemmisülés-, megnyilvánulást követően a megnemnyilvánulás(a) felé. Istennek 
végtelen sok -féle- természete, megnyilvánulási formája van, melyek egyike az általunk lakott és 
„ismert” kozmikus rendszer... 
...  „A végtelen világ megismerhető - Végtelen soká” - amivel ugye csak filozófiailag lehetünk ki-
elégítve) „...A kozmosz legfőbb jellemzője a rendezetlen ősállapottal (káosszal) szemben a 
rendezettség...”1108 - hisz valamilyen megfontolás szerint teremtett, így magán viseli Teremtője 
gondolatát/tervét/akaratát. „...összetartó ereje a kozmikus törvény...”1108 - amit a MINDEN-tudat 
Isteni elrendezésként, vagy természeti törvényként ismer. „...a benne megvalósult harmónia által a 
szépség megtestesítője. A görög Thalész-nak tulajdonítják a mondást: „a kozmosz szép, mert 
isten költeménye” - mely bölcsesség csak támogatható. „...A kozmosz keletkezéséről a val-
lástörténet tanúsága szerint minden népnek és kultúrának sajátos képzetei vannak...”1108 - Nem 
oktalan a „sok” eredet/keletkezés/teremtés-elmélet mikor a Föld különböző pontjai másként 
helyezkednek el -már csak a tengely dőlése okán is- Napunkhoz képest1109, mások hegyvízrajzi 
viszonyai, éghajlati  adottságai, flóra-fauna egyedi körülményei és így tovább, amiből 
természetszerüleg következik, hogy más eredendő létforma-árnyalatok (rasszok, nemzetségek) 
szülő otthonai. „...a tudományos eredet-elmélet az ‟ősrobbanás‟-ra vezeti vissza...”1108 Tehát még 
vallási nézetektől „mentes” (hisz maga is vallás -ugyan ateista, de- alapú) emberi megközelítés is 
teremtés”mondát”1110 alkot... 
... úgy a világ-‟egyetem‟ mint a vallási ‟egyetem‟-esség a maga felfoghatósági mindenségét tekinti 
meghaladhatatlan tartománynak, ami -valljuk be- csak szűkebb az Isteni végtelennél, a MINDEN-

                                                             
1108 Idézet: a Magyar Katolikus Lexikonból - a ‟kozmosz‟ szókeresés alatt.  
 
A „kaotikus” kijelentés a MINDEN-tudat elvei alapján hamisnak mondható, hisz a Legfelsőbb 
tudta/szándéka/akarata/jóváhagyása nélkül semmi nem jöhet létre, nem alakulhat ki. Amit káoszként 
kezelünk, az az emberi értelem számára meg nem értett, át nem látott rend, rendezettség. Mikor valaki 
rendetlenségről, rendezetlenségről beszél, vagy arra gondol, az csupán annyit tesz, hogy az ő rendszere 
(logikája) szerint az nem képez számára értelmezhető szabályosságot. 
A megnyilvánulás eredendő „ős-állapota” a megnemnyilvánulás. A megnyilvánulás teremtése első 
pillanatától az utolsóig (a megsemmisülésig) „terv-szerűen” alakul, fejlődik, hanyatlik. Rendesen nem 
dolgunk ennek vizsgálata, van/volna számos magasztosabb tennivaló. 
 
A MINDEN-tudatnak alig van köze a buddhizmushoz, mégis -és nem véletlenül, hisz mindkettő forrása 
Isteni(!) (a MINDEN-tudat „alap-műve” a Bizalmas Tanítás a Legfelsőbb Személyes kinyilatkozása, míg a 
buddhizmus alapja Buddha kinyilatkozása, aki valódi Avatár -Isten Személyes alászállása- volt)- sok 
esetben a két világkép egybecseng olyan hozzáállásokban, amikor nem szükséges mindenbe 
belekotnyeleskednie a lelki embernek, vannak üdvösebb tettek, lehetőségek. Az érdeklődő kisgyermek 
figyelmét is eleinte majd‟ minden felkelti, majd ahogy cseperedik, kezd fókuszálni, igyekszik előre-tekinteni 
s a lényegre figyelmezni. Nem véletlen, hogy leg kíváncsibbak mindig a materialisták.   
    
1109 A Föld különböző pontjai más és más beesési szög mentén érintkeznek a Nap sugaraival, eltérőek a 
hatások. 
1110 A modern mondák, a különböző tudományos elméletek. 

http://lexikon.katolikus.hu/K/káosz.html
http://lexikon.katolikus.hu/H/harmónia.html
http://lexikon.katolikus.hu/S/szépség.html
http://lexikon.katolikus.hu/Ö/ősrobbanás..html
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nél, Akitől senki és semmi nem független, Rajta nincs kívül! /Nem személyes személyén kívül 
nincs, hanem olyasmi nincs ami Rajta kívül volna képes lenni, hisz Aki/ami MINDEN, az annyit 
tesz mint mit „pozíció-megjelölése” kifejez./ ) Mindazok Akik nem ilyenek, Ők a Fél(ig)Istenek, 
ahol a „fél” nem számtani-, vagy mértani értelmű, hanem arra utal, hogy nem egyenlő a 
Legfelsőbbel, kevesebb Nála. Ha bármilyen természeti törvényszerüség miértjére, mikéntjére 
gondolunk, elkerülhetetlen, hogy mögöttes okot, forrás-okot keressünk. Ezen forrás-okok 
megszemélyesítői, Akiktől fogva az okozat zajlik azok a Felsőbb Irányítók Akiket -valamifajta- 
Isten-nek szokás nevezni, hol névvel, hol pozíciója megadásával, mint pl. bizonyos jelenségek-, 
folyamatok-, népek-, stb. istene. A Nekik bemutatott áldozatok akkor vezetnek eredményre, ha 
elnyerik Istenük elégedettségét. Mivel azonban egyikük sem független a MINDEN-től, ami az 
általuk megélt „élvezet” annak úgy végső „nyertese” egyben elszenvedője az EGY Isten1111. Ezt a 
megfogalmazást nem egy -akár világ- vallás használja maga Felsőbbségével kapcsolatban, de nem 
különösebb alapossággal is látható, hogy azok Felsőbbsége mindig rendelkezik bizonyos 
bekorlátozottsággal, hiánnyal. Eleve imádói magukra-, magukkal kapcsolatos leszűkítésével 
bekorlátozzák, hisz minden más hitű istentelen a szemükben, ami nyilvánvaló szűklátókörüség. 
Ha igazuk volna, akkor az ő istenük csak rájuk szűkített, meglehetősen behatárolt érdek- és 
hatókörű -afféle- Fél(ig)Isten. Fölemlítésre kerültek a hivatkozott Lexikonban a vallás-történetileg 
eltérő népi-, kultúrális kötődésű sajátos képzetek. Ezek természetesen nem alá-fölé rendelhető 
szintű/minőségű vallásosság folyamodványai, csupán a rendelt helyére és körülményeibe 
teremtett közösség rendelt útja az. Egykor, még a túlnépesedés előtt ennek értelmes oka volt s az 
a csekély számú emberszám birtokolta azt a mennyiségű intelligenciát, amin ma több mint 
hétmilliárdan osztozunk1112. Értékrendünk szerint e „primitívek” semmit sem tudtak a modern 
emberhez képest „csak” valódi Istenesek voltak mind. 
(280.) 
... (a fürdőszobákban is azért van két csap, mert egyikből a „szeretet” folyik, másikból „isten” - 
miközben mindenütt dúl a szeretetlenség /örökös elvárás + kéréshegyek + ugyancsak 
személyválogató részrehajlás/ és Istent is csupán szolgaként „alkalmazz/n/ák” legtöbben)... 
... amíg minden rendben, nagyjából kívánságok szerinti, ugyan mi szükség volna Istenre. Azzal 
csak „rendelt” időben kell foglalkozni és Rá csak megfelelő helyen pl. templomban „kell” 
figyelmet szentelni (?) Szánalmas az ilyen „hit”. Nem is megy az Istenre gondolás a 
haldoklóknak... 
... Jót-rosszat képes bevonzani a szó. Jól jegyezzük meg: a hang nem játék!1113 ... 

                                                             
1111 Az EGY Isten hit több vallásos út alap tézise, de be kell látni, hogy az a szellemi folyamat, amely „Egy 
Isten”-ről beszél, az általánosságban az ő tanrendszerük szerinti-, számukra egy, nem Az EGY! Iszlám és 
kereszténység is egy-isten-hitű, mégsem ugyanazt az EGY-et keresik, -imádják, már csak abból is 
következtetve, hogy mások a módok s motivációk. 
1112 Szinte mindenki megkérdőjelezi azt a Murphy-i „axiómát” (ami eredendően tényleg viccesnek hangzik 
– amúgy meg szellemes) hogy „Az emberi intelligencia állandó, miközben napról napra szaporodunk!”- 
nem szabad belefeledkezni a materialista-, ateista-, anyag- és testtudatban élő azon eszményekbe, ami az 
Abszolút Igazság felől teljességgel tudatlan. Akinek a test a lényeg -nem mellesleg az „egyszer-élünk”- 
akinek az anyag a felsőbbrendű, annak ez az állítás mit sem mond. Azonba akik tudják (vagy legalább 
hiszik) hogy a lényeg a lél -ami nem anyagi- vagy akik tisztában vannak a lelki anyagfelettiségével, azok 
belátják annak a sok technikai-civilizációs vívmánynak a hiábavalóságát, amit az emberiség az elmúlt 
évezredekben elért. Próbáljunk meg tárgyilagosak lenni; mire van szükség test és lél egybetartásához? Alig 
valamire. Az biztos, hogy mind arra amit az emberiség kiprovokált, kizsákmányolt a természetből, köztük 
a természeti erőforrásokkal, annak semmi hasznát nem veszi sem a lél, sem az ember(iség) lelki fejlődése. 
Mivel a MINDEN-tudat nem ambicionál arra, hogy testünket fejlesszük, -óvjuk és -dédelgessük, hát a 
civilizációs vivmányokra sem tud elismeréssel tekinteni, sőt. Minek a‟? Mire megyünk bármi tárgyi 
bőséggel, gazdagsággal, anyagi gondtalansággal, miközben hiányzik egészség, boldogság, béke, szeretet – a 
valódi! (az elvárásnélküli + örökkön adó + részrehajlásnélküli)  
1113 Fel sem fogjuk -mert nem tudjuk- milyen hatalmas rombolást végez a háttér TV-zés, háttér zene 
hallgatás, minden féle zajhordozó kütyük fülbe szuszakolása. Ártalmasabbak, mint a háttérsugárzások. 
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... A gondolat is egyfajta hullámtevékenység, ami ha együtt rezeg az Úrral, akkor megtörténik az 
„egy húron pendülés” Nincs más, csak Isten és az Ő követője. Páratlanul ritka pillanatok, annak 
ellenére, hogy minden a MINDEN-ben van s a MINDEN mindent áthatva, mindig, mindenhol s 
mindenben jelen van. Ő a mozgás, változás, váltakozás forrásoka és Ő mindnek szemlélőjeként, 
minden változás, történés élvező/elszenvedője. Istentől semmi nem független. Mivel azonban a 
MINDEN (kifele - befele) végtelen, hiába van minden Őbenne, a szakasz második fordulatában 
említett „Nálam” az Ő kitüntetett szférájának lokalitása. Aki ide eljut testelhagyását követően, 
annak nincs több itteni megszületés, anyagi testetöltés. A folyamat rendkívül egyszerű(nek 
látszik): halál pillanatában Istenre gondolni és vége a lél emberi testekben való vándorlásának. A 
sokság körében mindennek „csak” három akadálya van: 1. a valódi Isten-hit hiánya 2. a gondolat 
fegyelmezetlensége 3. mindenek lényegi lényéről, a lél-ről való tudatlanság. A többi stimmel. 
További kizáró körülmény, hogy az általános ember -tulajdonképpen, ha már lehet „újra élni”- 
ugyanabban a testben, ugyanazzal a személyiséggel és társasággal szeretne újabb életet1114, királyi 
pompával és bőségben, végtelen élvezetekkel, korlátlan hatalommal és minderről tudjon az egész 
világ. Élvezet - javak - hatalom - hírnév. A négy alapvető vágy-féleség, mitől senki nem mentes. 
Legnagyobb veszélye pedig az artikulálatlan (képzetlen, értelmetlen) vágyak élésére, kiélésére való 
törekvés... 
(281.) 
... „...A rossz, mit ember tesz, túléli őt; A jó gyakorta sírba száll vele...” - hangzik Antonius 
gyászbeszédében, a Shakespeare-i „Julius Caesar” műben. De épp így a kisebb ellenállás törvénye 
szerinti, hogy a; „Rossz hír kétszer körbejárja a Földet, miközben a jó még csak a kiskertajtóban 
tart” - bölcs népi megfigyelés. Mint ha a ‟jó‟-ért mindig meg kéne küzdeni, miközben a ‟nemjó‟ 
dudvaként nő mindenütt. És igen1115. Nem látjuk az emberi történetben, hogy a ‟jó‟ 
diadalmaskodna bárhol s bármiben is. Abban az ‟emberi történet‟-ben, ami a valóság, mert az 
nem az emberi történelem, amit időről időre át- és/vagy újraírnak, át- és/vagy újra értelmeznek, 
elmesélnek, vagy épp eltitkolnak erőviszonyok szerint. Szinte érthetetlen; ‟jó‟ nem több, mint 
‟nemjó‟ vagy ‟szeszély‟? A nemes eszmények nem értékesebbek, mint a galád-, nemegyszer 
életidegen hitványak? Dehogynem, csak a ‟jó‟ többek között nem kérkedő, nem hivalkodik, 
csendben, alázatban elfér a félre eső helyeken. Sokszor akár titkos is, vagy titkolni való, miközben 
a ‟szeszély‟ mint vásári komédiás kiáll a porondra, zajong, harsány, tündököl (mint mulandó 
tünemény) és népszerű; „Olyan mint a nép, olyszerű!” A ‟nemjó‟ tábora is népes, hamis eszmékre 

                                                             
1114 Nem csoda, hogy a valóság ismeretlen az emberi gondolkodásban a lélekvándorlással kapcsolatban (is). 
Alapos megfontolások alapján kerültek azok ki az általános ismeretek köréből. Nagyon problematikus úgy 
ambicionálni embereket, leginkább pedig kordában (rettegésben) tartani a tömegeket azon ismeretek 
birtoklása mellett, hogy a halállal -szinte- mindent elveszít a testi ember. Miért robotolnánk, miért 
vállalnánk mindenféle nehézségeket, tűrnénk zsarnokságot-, kizsákmányolást magunk felett, ha tudnánk, 
hogy mindez „csak átmeneti játék”? - ráadásul nem lelki javunkat szolgáló kacskaringó. Nem vagyunk 
képesek elengedni -téves- képzeteinket, nem csak magunkkal-, de másokkal kapcsolatban sem. Azt 
képzeljük, hogy szeretteink, nagyrabecsült tanítóink, tekintélyeink haláluk után majd „megnyilvánulnak” 
másokban és folytatják azt amit abbahagytak. Sajnos egy élet az valóban egy élet, a következő pedig olyan 
új lappal indul ami nem tiszta lap, össze van firkálva az előző életek kedvezőtlenségeivel és akárhogy 
szeretnénk szép-, világos ábrákat alkotni rá, abba mindig bezavarnak a firkák. 
1115 Mikor azt tapasztaljuk a kertben, hogy a szépséges-, gazdagon termő-, nemesített fajok/fajták örökös 
gondozás (környezetrontó kezelések) nélkül, a természetes gyomok- és „kártevők” áldozatául esnének, 
akkor adódik a párhuzam a csinált szellemiség (izmusok, köztük akár: katolicizmus, iszlamizmus, 
judaizmus, de cionizmus, kommunizmus, fasizmus és így tovább. /természetesen nem egy lapon említve 
azokat !!!/ ) és a természetes, valódi Isten-eredetű tudáskincs helyzete között. Amit ember „csinált” annak 
hívei gondját viselik, kiírtva minden természetes gyomot körüle. Ám ahogy egyetlen egy (természetes) 
betegséget nem tudott még az emberiség megszüntetni, nyomtalanul kiírtani a Földről, úgy legyünk 
nyugodtak a-felől, hogy a (természetes) ős-tudás sem fog megsemmisülni soha. Ebben a 
gondolatfordulatban pedig ki-ki tegye (vérmérséklete szerint) ‟jó‟ és ‟nemjó‟ viszonyát oda, ahova gondolja. 
A Kali juga természete szerint ma, ami ‟nemjó‟ az virul, ami ‟jó‟ az hátrányos helyzetben van.    

https://hu.wikiquote.org/wiki/William_Shakespeare
https://hu.wikiquote.org/wiki/Julius_Caesar
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a sokság könnyen kapható. Pedig ‟jó‟ ‟szeszély‟ és ‟nemjó‟ közt nincs erőkülönbség, B.T.257. 
„...tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő...” - mondja Avatár Balarám s nem teszi 
hozzá, hogy egyik, vagy másik nagyobb hatóerővel bírna. De a ‟kisebb ellenállás‟ (felé) törvénye, 
épp úgy örök érvényü, mint a hatás ↔ vissz(a)hatás testvérisége, mik sosem hagyják el egymást. 
Tudjuk már, hogy a Felsőbbségek nem Isten. Mégis akként tekintenek sokukra, azokra Akiknek 
jelleme nagyon is emberi. Bennük is élnek ugyanazon vágyak, mint az emberi létformában. Ők is 
kedvelik az élvezeteket, szeretik javaikat, ragaszkodnak hatalmukhoz és ugyancsak hiú 
természetüek. A népi bölcselet azt is megjegyezte, hogy „suba subával, guba gubával” „ki mivel... 
attól...” és „zsák a foltját megtalálja!” - ki milyen természetű, milyen meghatározottságú 
(gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) kihez/mihez vonzódik olyan Felsőbbséget talál 
magának, mert „az” jár eszében... 
... Úgy tartják, minden emberben van jó is és rossz is, fény is és sötét is, amihez mindjárt 
hozzátehetjük, hogy igen, sőt még csapongás jó és rossz között és a szürke árnyalatai is 
gyakoribbak, mint a tiszta fehérség, vagy a merő feketeség. Az azisnemis törvény pedig a 
teljességre figyel; minden jóban van valami rossz s minden rosszban van valami jó (is).  

Képileg lásd; a jin-jang szimbólumát 

Melyik jut felszínre? S melyik mikor, vagy mikor melyik? 
Nem mindegy. A MINDEN -tudat vallja e teremtettség 
kettősségét miközben tudja azt is, hogy ezen 
megnyilvánulás csak mozgásában létezik, ha megáll(na) 
meghal (na). A változás a MINDEN természete s 
mindené, mi Őbenne helyezkedik el, az pedig minden. E 

mozgásnak, miként ellen-, vagy rokon-szenvnek, van irány(ultság)a. Az ősi megfigyelések 
(babona?) szerint a jobbra forgató ‟jó‟ irányba hat, míg a balra forgató ‟nemjó‟ felé1116. Mit mond 
az elektronikus „tudástár” ? „...A babona vagy hiedelem szűkebb értelemben olyan, a világ 
mágikus szemléletéből fakadó hitet, vagy erre épülő tevékenységet jelent, ami (tévesen) közvetlen 
(ok-okozati vagy jel-jelöleti) összefüggést tulajdonít ilyen viszonyban valójában nem álló 
dolgoknak, az események mozgatóiként sokszor természetfölötti erőket elképzelve...”1117 - a 
MINDEN-tudat nem zárja ki a Felsőbb Irányítókat s az Ő erőiket. Aki szenvedély rabja, annak 
nem kell adott szenvedély felelőseként regnáló Felsőbbséget imádnia, Hozzá fohászkodnia, pedig 
dehogy nem harsan a sok ima pl. Fortunához, szerencsejátékosoknak akár ajkáról is nem csak 
gondoltukban. A nyugati szellemiségű ember leszólja, lenézi a „sok-istenes” keletit, miközben úgy 
követi saját hagyományozottan tanult babonáit, mint ahogy a „sokisten”-hívő mutat be 
áldozatokat a különböző történések Felsőbb Irányítóinak. Lekopog mindenfélét mindenfélén, 
hogy az úgy legyen, vagy épp ne úgy! A babonaság él. 

                                                             
1116 A jobbra forgató (vagy óra mutató járásával megegyező) kedvező, pozitív, építő jellegű, míg a balra 
forgató (ami az óra mutató járásával ellentétes) az kedvezőtlen, negatív, romboló.  
Leg megnyugtatóbb ez ügyben mindenki számára a megfigyelés és hosszabb ideig. A tapasztalatok, majd 
megmutatják, hol az igazság.  

 
Példának csak egyet: a szvasztika (Nap-kereszt, vagy forgó kereszt – /többek között/ ősi jász népi motívum és 
a magyar tradicionális népi hímzésben is forgó-rózsaként ismert régről) jobbra forgató változata pozitív hatású, 
míg a balra forgató az a horog-kereszt. Ki-ki döntse el, milyen benyomásokat szerzett az egykori Nemzeti 
Szocialita szimbólummal kapcsolatban.  
A történések „érdekessége” hogy a Nemzeti Szocializmus „atyja” „demokratikusan” pályázatot írt ki anno a 
párt jelképével kapcsolatban. Mint prosperáló festő, ő maga is pályázott s valami véletlen folytán nyert a védikus 
szvasztika megfordított változatával, vörös alapon, fehér mezőben.  
A vörös szín a ‟szeszély‟ kötőerejébe tartozó. A három alapszínből a kék a ‟jó‟ a sárga a ‟nemjó‟.  
Jász ősiségben a meghatározó színek voltak a fekete és a fehér, valamint a kék és az ezüst. 
Megér némi asszociációs futamot a munkásmozgalom vörös zászlaja /de kínai és a volt szovjet is/ vagy az 
árpád-sávban a vörös sávok ezüsttel oldva... 
  

1117 Az okozatok mögöttesének nemismerete nem jelenti azt, hogy nincs ok, ne létezne okozó! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3s%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hit_(filoz%C3%B3fia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oks%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jel
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Term%C3%A9szetf%C3%B6l%C3%B6tti&action=edit&redlink=1
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(282.) 
... Istennek mi a szándéka világunkkal, vagy az emberrel. (?) A válasz rendkívül egyszerű: SEMMI. 
Attól, hogy vannak elrendezései, melyek következetesen működnek, nem jelenti azt, hogy Ő 
különösebb megfontolásokat tenne a „fejlődés” irányát illetően.1118 S már megint egy azisnemis; 
nincs terve, mégis az az elrendezése, hogy mostanság -vagy ötezer éve és még pár százezer évig- 
az emberiség lelki értelemben degradálódjon. Ha Istennek tervei volnának, nem volna teljes, 
pedig tudjuk hogy az; Önmagában TELJES. Nincs semmi hiánya, hát szinte csak szórakozásból 
tesz-vesz kedvtelése szerint s mert sosem tétlen hát teremt, mozgat, pusztít. Úgy tesz, mint ha 
kötelességei volnának, mint ahogy van is; létezés-, megnyilvánulási- és létformák, valamint 
nemlét(ezés) forgatása, hogy soha semmi meg ne álljon!...1119 
... Terveket mi szövögetünk és még a lél sem ártatlan, hisz azt tervezte, hogy Ő is Isten lesz és 
uralkodni fog. Nem sikerült. Leigázni, kizsákmányolni, megnyomorítani, tönkre tenni, mások 
felett hatalmaskodni, az megy, csakhogy ezeket Avatár Balarám nem sorolta a ‟tudás‟ fénylő 
erényei közé. Ezek bíz‟ mind a sötétséggel, leginkább a szellemi sötétséggel csereszabatosak. 
Egyik szüli a másikát1120. 
(283.) 
... a rendíthetetlenségen és a kitartó szabályozottságon a hangsúly1121. Az ilyen életvitel bizton ‟jó‟ 
irányba, azaz Isten felé vezérel... 
... semmi nem csak ez, vagy csak az, nem csak így, vagy csak úgy, nem csak ilyen, vagy olyan. 
Miközben az ‟azisnemis‟ fennáll, s ott kavarog jó-szeszély-nemjó, amit megértett lelki törekvő 
helyzetéből s amilyen rendíthetetlen és kitartó, olyan módon és mértékben képes hatást 
gyakorolni az elrendezésekre1122... 
(284.) 
... A MINDEN-tudat alapállása, hogy mindeneknek van lényege, legyen az élő, akár élettelen, 
végtelen parány, vagy szinte végtelen kitejedésű kozmikus rész-egész. Olyan része a 
mindenségnek, ami önálló egészként kezelhető, mint pl. egy Nap rendszere. Minden lényege egy-
egy olyan egyedi lél, Aki Isten parányi szerves része, Vele minőségileg mindenben megegyező, de 
mennyiségileg összehasonlíthatatlanul jelentéktelen, Hozzá képest. Ám hogy képességeit, 
energiáját érzékeltetni tudjuk, egy-egy ilyen parány képes atom szerkezetét egybe tartani, vagy egy 
egész Naprendszert s mindezt teszi annak megnyilvánulása alatt egyfolytában, egészen 

                                                             
1118 Talán jó példa az „akaratlan” cselekvésekre, amikor rég rutinná vált tettek ismétlésekor pl. tevő kéz 
mozdulatai (vezetés közbeni sebességváltás, kerékpározás, úszás, stb.) által jobban emlékszik a mikéntre, 
mint a kéz gazdájának elméje.  
Isten, Aki örökléte során folytonosan teremt, fenntart, pusztít (egymással párhuzamosan más 
dimenziókban, Bensője különböző térrészeiben) hogy ne volna képes „rutinból” feltételeket kialakítani 
parányai-, a lél-ek mozgástereként minden különösebb szándék nélkül? Azután mint mindenek 
elszenvedője, (el)viselője a lél-ek sorsa nyomán megtapasztal(hat)ja Önnön végtelen gazdagságát.  
1119 (mert hogy) „Világ sora változása” 
1120 A tudatlanság ostoba tettekre sarkall, míg az ostobaságok súlyosítják, elmélyítik a tudatlanságot. 
1121 A megfelelően szabályozott életvitel eleinte a tudatosság része, majd mikor már természetszerűen 
magáévá tette azt a lelki törekvő s úgy követi, akkor automatikus segítő a tisztulásban. Maguktól 
működnek. Jut lehetőség értelmes dolgokra, lelki gyakorlatokra. Pl. vegetáriánusnak mit sem kell 
foglalkoznia húsevés velejáróival, vagy apsztinensnek az alkoholos italok mibenlétével... 
A szabályozottság első lépése annak megállapítása, hogy a kérdéses tett, kapcsolódás, viszony ... milyen 
kötőerő által meghatározott. A ‟jó‟-ból sosem elég, míg ‟szeszély‟ s ‟nemjó‟ uraltakból a kevés is sok. Ez 
utóbbiakból a mértékletesség is csekély segítséget nyújt.  
1122 A Legfelsőbb egyénnel kapcsolatos elrendezései a lelki törekvésben nincsenek „kőbe vésve” 
Kegyessége folytán ugyancsak megengedő az Úr a valódi ‟jó‟szándék, szabályt erősítő kivételezettségében. 
Be kell látni, hogy a szervezetszerűen végzett lelki gyakorlat során (egyházban, vallási szervezetben, 
szellemi iskolában) a szervezeti szabály-, (jó értelemben vett) csoportérdek felülírja az egyén számára 
üdvözítő menet(rend)et, hisz mindenki más. Ami az egyiknek kevés, a másiknak sok, már pedig 
elfogadtuk, hogy a „túl” (sok, vagy kevés) senkinek- és semmiből sem jó. 
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megnemnyilvánulásáig, megsemmisüléséig töretlenül. A Naprendszer gigantikus erejéről ha 
pontos fogalmunk nincs is, azt érzékeljük, hogy számunkra felfoghatatlan. Az már kicsit 
izgalmasabb, hogy egy megfoghatatlanul parányi atomot ha maghasadásra-, vagy fúzióra-, 
egyesülésre kényszerítünk, olyan energiák szabadulnak fel amivel a nukleáris fegyverek, vagy az 
atomerőművek bírnak. Tehát egy-egy ilyen lél, kicsinysége ellenére Isteni energiákat hordoz 
Magában. Mindig nagy kezdőbetű kívánkozik lél bárminemű megnevezése elejére, mert Ő 
Személy. Olyan individuum, Akinek saját-, örök, kifogyhatatlan személytelen energiája van. Így 
képezi minden lél, adott létezési-, vagy létformájának, átmeneti burkának lényegét. (létezés ≈ 
élettelen, lét ≈ élő) Mikor egy megnyilvánulás létrejön, Isten/a MINDEN/a Legfelsőbb 
(mindhárom egymás szinonímája, ami nem csak hasonló, de azonos!) Teremtő aspektusa által 
megteremt, akkor a végtelen lelki világból, annak különböző szintjeiről-, szféráiból lél milliárdok 
áramlanak/zuhannak a megnyilvánulást generáló lényeg vonzáskörébe1123. Itt, azon 
megnyilvánulás elrendelt szabályrendszerének (természeti -fizikai-, kémiai-, stb.- törvényei szerint) 
megfelelően előbb létezési, majd létformákat „építenek”/vonzanak magukra1124. Előbb 
egyszerűbbet, majd egyre összetettebbeket, melyik teremtettségben milyent. A mi általunk lakott 
világban az emberi létforma az, melyből vissza lehet jutni, ki lehet lépni az anyagi/fizikai 
megnyilvánulásból. Ez az egyszerűbbtől a végső „bonyolultságú” létformáig való fejlődés az 
evolúció*, amiben a lelki típusú, a lélt burkoló anyagi/testi kényszer vékonyodása a lelki evolóciós 
fejlődés1125. A nagyon szorosan, vaskosan burkolttól, az erősen megkötött, ragaszkodó természetű 
embertől, az elengedő, az érintetlen, a könnyed, az önátadó Istenes emberig. Nem addig amíg 
ájtatos megjátszóként isteneskedőn alakítja szerepét, miközben mélyen anyag- és testfüggő! 
Ragaszkodik testi tévképzetéhez, javaihoz, személyekhez, tárgyakhoz, ragaszkodik hitéhez, 
egyházához, csak éppen Istenhez alig. (* az itt vissza-vissza térő ‟evolúció‟ kifejezés nem az a 
Darwini fejlődéselmélet, amiben magyarázat nélküli a különböző fejlődési szintek közötti váltás, 
változás forrásoka, hisz az ok = a MINDEN!)... 
... az Abszolút Igazság kútforrása teremtettségünkben a NapIsten, Aki a Legfelsőbbtől kapta meg 
azt. Nem véletlen tehát, hogy sok kultúrkör Nap-imádatra vezethető vissza, így a jász ősiségé is. 
Azonos tőről származnak a tűzimádati hitrendszerek is, hisz a tűz a Nap(Isten) energiájának 
megnyilvánulása. Az sem véletlen, hogy a legtöbb vallásos ceremónia, áldozati szertartás nem 
mellőzi a tűz jelenlétét, ha másként nem hát gyertya-, vagy mécses fénye révén. Mert a MINDEN 

                                                             
1123 Sosem adott -élő, vagy élettelen- halmaz „lelkesül” meg utólag, hanem a lél köré „sűrűsödik” halmaz! 
Bárminemű megnyilvánulás „előfutára” annak lényege*, az a lél Aki lényegalkotója lesz/van a 
megnyilvánult paránynak, netán csak résznek, vagy gigantikus egyletnek (amit egy-ként kezelünk, -
értelmezünk, bármíly összetett is az). A lél mindig és mindenhol 100%-ban lelki. Hiába tartózkodik Ő a 
lelki-, vagy az anyagi világban. Igaz valója itt is lelki marad. „Köntöse” burka lesz adott anyag(halmaz). 
* Pl. A.C. Baktivédanta Prabhupádot (a Krisna-tudatú szervezet nyugati megalkotóját) az 1960-as évek 
végén megkérdezte egy járókelő a parkban: - Minek a lelki vezetője vagy Te Mester? - Egy 108 
templomból felépülő világszervezeté. - válaszolt a Mester. - De hát hol vannak azok, nincs egy templomod 
sem? - így a kétkedő - Dehogy nincs, csak az idő elválaszt tőle. - válaszolt derűsen Prahupád. Majd idővel 
sorra megnyilvánultak a templomok a világ különböző pontjain. 
1124 Mitől élő-, vagy életelen egy létforma? Rendelt szabadságfokától. Az élettelenek fennállásukig rendelt 
kényszerpályájukon képesek csak mozogni, hatni, míg az élők szabadságfokuk mértéke szerint kisebb, vagy 
nagyobb mértékban önállóan cselekedni, hatást gyakorolni. Szabadságfokot nem lehet szerezni, tanulni, 
vagy fejleszteni. Az adott létforma esetében determinált, eleve elrendelt. 
1125 A lél-re „húzott” újabb és újabb burkok, a testen és elmén túl az újabb és újabb anyagi vágyak, -
törekvések, majd ezek berögződése egyre távolabb visz a lelki tisztulástól. Sokan kétségbe vonják a korunk 
sajátosságaként említett szellemi és erkölcsi degradációt. Meg kell jegyezni, hogy erkölcs dolgában még 
megengedőbbek a kritikusok ezen több évezeredes „diagnózissal” ám a szellemi hanyatlást erősen 
tagadják, különösen a technikai civilizációs fejlődésre való hivatkozással. Ám ha kicsit alaposabban 
megfigyeljük, nem tudunk kimutatni olyan erkölcsi és lelki-emberileg nemesítő következményeket, melyek 
a technikának volnának köszönhetőek, miközben ennek ellenkezője jól leírható s le is írják (akár nem 
vallásos) pszichológusok, szociológusok, pedagógusok, környezetkutatók és így tovább. 
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FÉNY (is) miként minden lél. Istenre azonban nem csak, mint a Nap-ra kell/lehet gondolni, 
hanem mint az Önmagában Teljes Isteni „EGY”-re is. Ahogy Ő mentes mindentől, úgy a 
kettősség sem érinti, hiába zajlik Őbenne. Az „azisnemis” törvény annyit fed, hogy egyidőben 
Isten és az Ő elrendezései azok is és nem is mint amit mi érzékelünk, vagy gondolunk felőle. 
Lássuk be: „Végessel végtelen fel nem fogható!” Hogy ősi, lelki és mindentudó, az a Legfelsőbbel 
kapcsoltban már kérdés sem lehet... 
(286.) 
... nézzük meg hol és milyen összefüggésekben kerül említésre az „OM” -Teremtő Ige- a 
Bizalmas Tanításban. B.T.96. „...Teremtő a tettek oka Legfelsőbb OM mitől jő - ezért minden 
áldozásban tudjad jó Jas ott van Ő...” - azaz a Teremtő sem örök, hiszen a MINDEN-től(ből) jő! 
Isten -kedvtelése szerinti- egyik megnyilvánulása/aspektusa. Bár nem örök a Teremtő, 
teremtettsége fennállásáig mégis természetszerű, hogy Ő is létezik, megnyilvánul és miként a 
Legfelsőbb a teremtés oka, így a Teremtő a tettek oka, az Ő teremtő energiája munkál a 
teremtettség okozataiban- s azok által, egészen a megnemnyilvánulásig. Mivel a szent, Legfelsőbb 
OM mitől a Teremtő ered, ezért a Legfelsőbb felé irányuló áldozati cselekvésekben is ott a 
MINDEN, Mindátható energiájaként. B.T. 253. „... víznek íze Nap s Hold fénye vagyok tudjad 
öreg Jas - éppenígy a teremtő OM férfierő s térben hang...” - a teremtő OM „hangzás” is Isten 
Maga, (egyfajta fizikai törvény-szerű megnyilvánulás) mint térbeli hangzás, rezgés, hullámzás, 
változás, váltakozás, a megnyilvánulás alap(fel)tétele. B.T.286. „...a védikus tudás útján OM-ot 
zengő törekvő - lemondásban tör Énfelém elmondom most miként jő...” - szól jelen szakasz, 
arról aki zengi az OM-ot. Az OM-t zengő B.T.287. „...szívbéli vágya Rólam szól elméje nincs 
szerte szét - elkülönülés az útja hátráltatást kerülvén 288. teremtő OM amit vibrál egyhegyűség 
Rám mutat - így távozó testelhagyó nem véti el az utat...” - tehát nem csak élethosszan részei az 
OM „szócskák” mantrának, felajánlásnak, áldozatnak, de még a testelhagyáskor is ennek búgása 
az üdvös. B.T.289. „...aki folyvást Énrám gondol Reám mint a MINDEN-re - harmóniában élhet 
itt nem téríti semmi el...” értsd: Istenre gondolni nem elvarázsolt misztérium, vagy vallásos 
szertartásbéli kizárólagosság, hanem a kötelezettségkövető mindennapok szerves része, hogy 
tántoríthatatlan törekvő harmóniában legyen magával s környezetével B.T. 320. „...univerzum 
apja s anyja Ősatya is én vagyok - teremtő OM minden tudás s Nálam összes hatalom...” - Maga 
Avatár Balarám nyilatkozza ki, hogy -többek között- a teremtő OM is Ő! B.T. 362. „... Bölcsek 
Bölcse is Én vagyok szóban OM mi teremtő - imákban a csendben hangzó Himálaja hegyek 
közt...” (Himalájának, csak a nem ott lakók nevezik az Isteni hegy(ség)et, helybélieknek Himálaja) 
B.T. 557. „...OM TAT SZAT szólt a Teremtő „igen ez jó” imígy van - jelölt papot s áldozatot 
Védákat így alkota 558. lelki ember OM-al kezdi áldozást és adományt - önfegyelmet hív tanítást 
ahogy a Védákban áll 559. TAT zeng egyre áldozáskor adás gyakorlás során - önszigorban fe-
gyelmesen viszonzásra nem vágyván 560. tudd Jas SZAT a merő jóság létezés vagy ami van - 
teremtetett tehát így jó MINDEN így akarta azt 561. áldozat és önfegyelem vagy az adás szintúgy 
SZAT - jó az hisz szent kötelesség törekvő mást nem akar 562. áldozat vagy önfegyelem adás hit 
nélkül üres - itt és túlnan egyként ASZAT nemjó így hát kerüljed ...” ... Hiába magasztosabb a 
hang(zás) az ember vizuális lény, sőt a sokságot alkotó ‟élvezkedők‟ hit-minősége a: „- Hiszem, ha 
látom!” - ezért a képi megjelen(ít)és világunkban megkerülhetetlen. 

     
A buddhizmusból eredeztetett ind és tibeti szimbólum, valamint a MINDEN-tudat OM megjelenítése. 

 

Az ‟OM‟ sem mentes sokféle megközelítéstől és értelmezéstől, bár közismert kaligrafikus ábrája a 
szanszkrít, déva-nágari írásmód. Leginkább három hangra vezetik vissza (A–U–M) különböző 
okfejtésekkel, de az legyen azon tanok sajátja. A MINDEN-tudat a kört képező „O”-ba zárt, 
ahhoz kapcsolódó „m” hullámot, ritmikus váltakozást jeleníti meg. A kör Isten alapmintája, az 
egység, a tökéletesség, az egész-ség, a határtalan tér, a korlátlan idő szimbóluma. A hullámzás 
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teremtettségünk kettősségének természete. E kettős világban évezredes vezérlő elv a védikus-, 
azaz tudás alapú bölcselet melynek útját a MINDEN-tudat is követi, ám nem keresve a 
hajdanvolt szertartásosságot. A folyamatos változás még bölcsek előtt is világossá teszi a hely-idő-
körülmény szerinti megvalósítását az Abszolút Igazság keresésének, megfogalmazásának, 
gyakorlatának, követésének. Ami elkerülhetetlen az a lemondás. Helyes megkülönböztetéssel 
folyamatosan szétválasztani ált és valót1126, ‟jó‟-t ‟szeszély‟-től s ‟nemjó‟-tól, majd ‟jó‟-kat követni, 
‟szeszély‟-ről s a ‟nemjó‟-ról lemondani... 
(287.) 
... igaz lelki fejlődésben minden világi hátráltat. Ezért mondja a MINDEN-tudat „Vele, de 
nélküle!” Szellemi elkülönülés. Ha tudjuk hogy lényegi lényünkben semmi anyagi nincs, akkor 
ugyan miért ne „különülhetnénk” el minden testi, anyagi körülménytől? Ha elfogadjuk, hogy a 
szellem(iség) anyag feletti, akkor azt kell 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... 
... Tegyen hát lelki törekvő is így: szerényen, nem hivalkodón, mégis figyelmesen. Ügyeljen a 
hátráltatókra s kiművelt megkülönböztető képességével, döntsön mindig helyesen... 
... igaz lelki törekvő nem tudatlan, lát, ért s végzi dolgait kitartón, mit elhagyni vétek. Tiszta fejjel, 
tiszta elmével, ügyel kötelezettségeire s míg csendben munkál, egyre csak Istent látja. Látja, mert 
érti a világot, tudja ki mozgat és Ki az élvező, de azt is ki szenvedi el a sok embertelenséget, nem 
Ő (bárhogy éli is át). Oly érintetlenül cselekszik az Úr folyvást, hogy csak azt látja a bölcs; - 
Minden rendben. Jó a Gazda. És nem tud másra gondolni, mint a Legfelsőbbre, Aki a MINDEN 
Tőle, Vele, Benne, de mégis teljes szabadságban. A szabad akarat mindig megengedi a döntést. 
Lehet egy döntés ‟jó‟ lehet ‟nemjó‟ de lehet bizonytalan, határozatlan, csapongó, mint a zabolátlan 
elme; ‟szeszély‟-es. Úgy van a sokság a szabadsággal, mint az egyszeri ember, aki szereti a tréfát, 
csak nem bírja. Bármíly kopottak is, mégis magasztos szavak: béke, igazság, szabadság. Tudatlan a 
békét nem leli, fél az igazságtól, a szabadság meg addig tart míg úgy van ahogy ő akarja, de nem 
tovább. Lelki ember nem így megy Isten felé, de valódi szeretettel. Azzal amit csak hírből 
ismerünk, mert gyakorlóit ember nem leli... 

                                                             
1126 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, 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 árúcserét 10. ahogy haszonra, bírtokra sem törtek egészen kb. a 
XIV. szd.-ig, mikor már kezdtek magyarosodni. 
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(288.) 
... Lemondás, elkülönülés, hátráltatások kerülése, nem kevés, de igaz lelki törekvéssel, jó‟-ra való 
igyekezettel és a MINDEN örökös szem előtt tartásával már szinte elég az „üdvösség”-hez. 
Lemondás a lelki fejlődésben való kedvezőtlenségekről. Elkülönülés az általános sokságtól. 
Kerülése a hátráltató körülményeknek. Keresni- és követni a ‟jó‟-t s belátni, hogy a MINDEN-től 
semmi nem független. Hát kb. eképpen „jő” azaz megy lelki ember Isten felé. Mindennek színtere 
pedig nem falak közé zárt hiábavalóság... 
... ajánlja Avatár Balarám -többek között- az egyhegyűséget, aminek nem mellesleg fókusza Ő, 
Isten Maga. Bármíly szétszórt benyomást tesz is e teremtettség, alapos szemlélő megláthatja az 
egyfelé-mutatását mindennek. OM – Tisztelet hódolat, Lelki Tan Mesternek, nemtudás sötétjét 
tudással oszlat el1127  

                                                             
1127 A tudatlanság sosem fog eloszlani magától. Kell hozzá keresés. Kell megfelelő tan és legszerencsésebb 
a megfelelő Mester. Maga magán ember alig(ha) képes segíteni. Persze a nagy kérdés, hogy érett-e a tanuló 
s mire? Tudjuk, hogy sok(féle) tanítás forog -akár még- közkézen/közszájon (is), de kinek melyik a 
megfelelő? Tisztában vagyunk azzal, hogy ki hol tart lelki evolúciós fejlődésében? Leginkább nem. 
 

18 hátráltató körülmény, ami akadályozza a tiszta istenszeretetre törekvőt 
(Bhaktivinod Thakur - Sri Krisna-szamhita című könyvének nyolcadik fejezete -Krisna kedvteléseinek 
szimbolikus jelentéseire történt rávilágításainak- felhasználása alapján.) 
 

Ha a lelki törekvő követi a szabályozó elveket, gyakorolja magát a szent nevek zengésében, elenyészik minden 
olyan nemkívánatos tulajdonság, mely hátráltatja. A szív megtisztul, az isteni segítség sorra győzedelmeskedik a 
törekvő előtt tornyosuló akadályok felett. A tiszta istenszeretet beteljesedésének tizennyolcféle akadálya van. 
 

1. Hamis tanító. A tanító úgy táplálja a tanítványát, miként anya a gyermekét, ám az élvezet és az önös 
üdvösség tanítói méreggel etetik követőiket. A hamis tanítások tévképzeteket keltenek, és az által mérgeznek. 
2. Hamis érvelés. A megtévesztő-, hamis érvelés, továbbá az értelmetlen viták, elragadják az értelmet, s az 
ember józan eszét. A józan észt az érzés, az érzelmi beállítottság nem képes pótolni. 
3. Értelempusztítás. Értelempusztító-, felesleges terhet jelentenek a régi és új megrögzött szokások, mindaz a 
lom, amivel Isten helyett töltjük meg szívünket. A szentírások útmutatásai szerinti szabályozó elvek követése 
hasonlóképpen nehézséget, terhet jelenthet, mert ha nem látható azok jelentősége, akkor csupán formálisan 
gyakoroltak, így később esetleg mellékesnek tekinthetőek, és elhagyják őket. Az életvezetési szabályok 
jelentőségének felismerése -tehát- az értelem zúzza szét az akadályokat. 
4. Gyermeki hibák. A lél(-ek) természete szerint józan, ám a test összezavarja – az ebből fakadó ragaszkodás a 
lél(-ek) gyermek-betegségének tekinthető. Ilyenek az „én”-hez és az „enyém”-hez való ragaszkodás, valamint az 
ebből eredő hátráltató tettek és -gondolatminták. 
5. Képmutató vallásosság. Azon iskolák követői, (ahol csupán az odaadás) külső jeleire fordítanak figyelmet 
álszentek, s nem (ébredhet bennük) tiszta szeretet. A képmutató ember másnak akar látszani, mint ami 
valójában. A képmutatást a tiszta értelemmel lehet elpusztítani.  
6. Züllöttség és az erőszakosság. A tisztátalan, bűnös életvitel mindent elnyom. Magunk akaratának 
keresztülvitele is erőszak. 
7. Sokféle tan vizsgálata. A törekvő elveszve érezheti magát a sok tan számtalan véleménye között, amelyek 
még a szenteket is megtévesztik. 
8. Tompa értelem. A tompa értelem fölött csak maga a lél(-ek) képes úrrá lenni. Aki csak intellektuális 
témának tekinti a védikus szentírásokat, és az azokban rejlő tiszta tudás nem a szívéből jő, annak az elméje 
tompának nevezhető. A világi értelem úgy viselkedik: még ha esetleg tanulmányozza is a szentírásokat, hogy 
azokat csupán intellektuális értelemben értékeli, s így nem érinti meg szívet. 
9. Szabályozó elvek követésének elhagyása. Érzékeket szolgálva egyesek elhagyják az áldásos szabálykövető 
odaadást. Az elhatározásában ingatag hivő feladja a szabálykövetés útját, mert a legyőzhetetlen érzékek úrrá 
lesznek rajta.  
10. Gonoszság. A gonoszság, a rosszakarat számtalan formáját jelenti. A rosszindulat gonosz tettekre sarkall. 
11. Viszály. A viszály, a vita, a mások véleményével való ellenkezés, a szembenállás, a más közösségek iránti 
gyűlölködés, a mások által tisztelt vallások megvetése felemészt minden nemes törekvést. 
12.  A személytelenhitűek lélek-tolvaj mentalitása. Az ateizmus- és a személytelen üdvösség csillogása 
színleg a lél(-ek) szolgálatában áll, de mégis csábító lélek-tolvaj mentalitást eredményez. Elfedi Istent és Isten-, 
valamint a lé(-ek) személyes voltát.  
13. A tettek gyümölcsét szem előtt tartó félisten-imádat. A sokistenhit, és a különböző viszonzást vágyó 
rítusok, az azok gyümölcseiért sóvárgó félistenimádat szimbóluma. Az elvárások támasztása a szeretet legfőbb 
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– Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari1128 – OM. Az OM „O”-ja az örök kerek egész, „m”-je 
a folytonos változás. Tisztelet; a teremtettségnek. Hódolat; a MINDEN-nek. Lelki; az igaz tudás. 
Tan; a bölcs tanítás. Mester; a méltó Tanító. A nemtudás; sötétség. A tudás; a világosság, mert a 
fény-, a világosság eloszlatja a sötétséget... 
... 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 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 elme-szüleményként, de 
egyhegyűen rendeződjön össze az...  
(289.) 
Az Istenre való gondolást sem kell(ene)-, nem (volna) szabad (el)misztifikálni! Pedig ember-, 
különöst lelkiekre érzékeny ember igen hajlamos misztériumba merülni s azt keresni ott is ahol 
nem szükséges (nem mint ha nem volna, csak „Minek a‟? - ha az egyszerű Istenes-, tudatos-, 

                                                                                                                                                                                              
ellensége. A belátó törekvő Istennel szemben sem támaszt semminemű elvárást, miként Ő sem teszi ezt velünk 
szemben. 
14. A tolvajlás és a hazudozás. A hazug és tolvaj mentalitás megtestesítői nem haladnak. A tolvajlás nem 
csupán mások javainak elvételét jelenti, de azt is, hogy ne vegyük el azt aki másnak kedves. 
15. Megfeledkezés önmagunkról, valódi kilétünkről. Némelyek a tiszta szeretet örömét fokozandó itallal-, 
vagy más mámorító szerrel próbálkoznak, ám ez tévút. 
16. Az élvezetvágyból, ál-szeretettel elnyert tekintély. A józan ítélőképességet sosem szabad elhagyni. A 
hamis tekintélyek is csak józansággal ismerhetők föl. A józanságot és megalapozott tekintélyt Balarám jelképezi. 
Balarám megszemélyesítője a Guru. 
17. A személytelenben való feloldódás vágy. A szív örömét a személytelen üdvösség iránti vágy elnyelheti. 
(eggyé-válás) A tiszta istenszeretetre törekvő megszabadul ettől. 
18. Alábecsülni a Legfelsőbb Isten személyét. A tiszta istenszeretet erejében bővelkedő, saját kiválóságának 
tudatában levő ember olykor gonosz értelemmel alábecsüli a személyes Istent. Ez a kiválóság hamis érzete, mely 
a sikeres törekvőre leselkedik. 
 

E tizennyolc hibát-, a tiszta istenszeretetre törekvő szívében támadó ellenségeket a szabályozottság és a 
figyelem pusztítja el. Az akadályokat a maha-mantra és a szabályozott élet eredményeként maga a Legfelsőbb 
hárítja el, a -Balarám képviselte- józan ész megőrzésével, amit a törekvő mindig tartson szem előtt. A 
tisztulásban hátráltató körülményeket többnyire a Legfelsőbb érzelmi-, érzésbeli aspektusa (Krisna) győzi le. Ez 
azt jelenti, hogy a szabályozott életvitel útján követett tiszta istenszeretetre való törekvés gyakorlása révén, ezen 
akadályokat maga a Legfelsőbb hárítja el. A tompa értelem ellen (Balarám) a józan ész nyújt segítséget s így a 
tiszta értelem, a lél(-ek) maga lesz úrrá. 

 
1128 Úgy a Hari Rám... mint a Hare Krisna... mantrák tökéletes közeledések Istenhez. Egyikben sincs kérés, 
vagy vezeklés, nincs fohász, sem esdeklés „csupán” a Szent Nevek zengése, melyek önmagukban tisztító 
hataást gyakorolnak. Különösen azok számára akik semminemű elvárást nem támasztanak a mantrával 
kapcsolatban.  
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erkölcsös lét elégséges). A MINDEN-tudat „alap mottója” - Mindenben látni a MINDEN-t! - 
hisz, ha a Legfelsőbbtől semmi nem független, akkor nincs olyan hely, nem létezik olyan helyzet, 
ahol Ő s az Ő elrendezései fellelhetők ne volnának1129. Persze akik kizárják Istent, az Ő létét, vagy 
ugyan istenesek, de olyasfélék, akik a MINDEN-t kívül helyezik-, -képzelik el világunkon, azok 
csak „kitüntetett” esetekben, pillanatokban gondolják úgy, hogy valaki/valami -netán 
felsőbb(ség)- időnként beavatkozik. Vagy ha nincs semmiféle beavatkozás, semmilyen (el)REND-
ezettség, akkor véletlen-, spontán-, ‟csak úgy”-, ‟magától‟-, stb. van (szerintük). Pedig ha nincs 
történés-, változás következmény nélkül (mint ahogy nincs!), akkor okozat sincs ok nélkül. Ha 
elfogadjuk mindenek függését-, függőségét -legalább valami- rendező elvtől, akkor „már csak” a 
rendező elv „gazdáját” kéne felkutatni. Itt megint ketté válik ‟személyes‟ és ‟személytelen‟ 
megközelítésüek vizsgálódási lehetősége, hisz míg a ‟személyes hitüek‟ Valakire gondolnak -úgy- 
elsőre, addig a ‟személytelen hitüek‟ a semmiből indulnak ki, aminek olyasféle gondolatai 
támadnak, amitől a történések okai -tán- elcsíphetőek. Itt, most maradjunk személyes alapon, más 
területeket (ateizmus, materializmus, személytelen szemléletmód) hagyjunk azokra, akik ott 
tartanak. (És ebben az „ott tartanak” megfogalmazásban még csak alá-fölé rendelési törekvés 
sincs. Mindegyik folyamat helyezze magát oda, ahova ő gondolja, az eredményt, 
következményeket, figyelmes követő majd -egyszer tán- megtapasztal/hat/ja.) A MINDEN-tudat 
azt vallja, hogy ha figyelmesen szemléljük magunkat-, környezetünket- és a történéseket, akkor 
levonhatjuk azt a következtetést, hogy Valaki valamit elrendezett (nevesen: a MINDEN 
mindent!) s az működik. Mikor valamit nem értünk, akkor „csak” végére kéne járni annak, hogy 
milyen útvonalon is haladtak az események a -vélt- végkifejletig (hisz ki tudja hol is a dolgok 
vége?!) Mindezt pedig vezérelje a valódi ‟szeretet‟ az elvárás-nélküli, az adó (nem a kérő, nem a 
kapni vágyó) és az ami nem személy-válogató, nem részrehajló, de megkülönböztetés nélküli, azaz 
Abszolút-tal igyekszik „mér(legel)ni” nem valamely elfogultság, vagy elragadtatás szerint. Aki ilyes 
életvezetést követ, az még mikor nem is érti a történések komplexitását, olyankor is bízik... 
... Értelem és érintetlenség, ez MINDEN-tudatú útja (módja). Megtanulni az igazat, meg a valót, 
érteni a világot, ha csak annyira is amennyire épp kell. Eltéríthetetlenül. A MINDEN-tudat nem 
minden(n)ek tudása, nem mindentudás, tudatosság a Legfelsőbb felől. Tudatosság és bizalom. 
Ráhagyatkozás. Ember dolga a tett, a ‟jó‟-ra törekvő tett, az eredmény Istené. Hogy én vagyok az 
„élvező” mikor sikert érek? Ki vagyok én? A hamis önazonosságalapú-, korlátolt értelmű-, 
káprázatvezérelt érzetű anyag/test -hús-vér- ember? Amíg az elme ezt sugallja, addig csak a 
bonyodalmak látszanak, vágyak- s teljesülésük gátjai. Mint, ha Rend-etlenség volna. Az anyag/test 
tudatú ember pedig elkezd intézkedni. Tervez, szervez, beleáll, megmozgat, felforgat, 
szövetségeseket keres, küzd1130 -leginkább másokkal szembe, mások ellenébe- ... Miért is? Azért, 
hogy elképzelései megvalósulhassanak. Mik ezek az elképzelések? Élvezet, javak, hatalom, 
dicsőség. És lám a világ ellenáll. Persze, hisz a világ anyagi s nem lelki. Anyag dolga a lél börtönbe 
zárása s ott tartása míg létezés fennáll. Ez rendelt dolga, nem EllenIstentől való. Itt ki hatni akar, 
ellenhatást talál. Sehogy sem akar kikerekedni a vágyott harmónia küzdő és küzdőtér között. 
Küzdő kedvelt terepén van, teszi mit tévképzetei diktálnak s míg meg nem áll szusszanásnyi 
gondolatra, egyre csak harcol, ha nincs ellenség hát konstruál. Szunnyad a békevágy... 
... mindenben Ő, Isten/a MINDEN/a Legfelsőbb látható, ha tudunk róla, ha akarjuk látni, 
akarjuk megérteni, ha elménk képes rá. Az ugar vad terméseket hoz, életképeset. Szellemi és 
erkölcsi hanyatláskor (mint most!) a gyom gondolatok léttere virágzik. A kiművelt emberfő 
gyakorta csodát terem mi nemegyszer mégis életképtelen. A valódi tudást kereső/követő belátja, 
hogy mindez nem Isten-telen. MINDEN minden, Kinek semmi híjja nincs. Embernek ha tetsző 
világ, vagy ha nem is rajta áll. Ám ha értőn néz mindenre, kevesebb lesz mi diszszonáns. Lehet itt 
béke, még ha csak belül is1131. 

                                                             
1129 Minek hát templom, ha Isten mindenütt jelen van? Gondoljunk a vándorló nomád ősökre, nem volt 
egyházuk, nem emeltek épületeket, nem alakítottak ki temetőket s mégis teljes Istenes életet éltek. 
1130 Nem lehet elégszer kijelenteni: a MINDEN-tudat Balarám példáját követi, a béke útját, nem a küzdést. 
1131 Akiben megteremtődik a belső béke, annak kisugárzása hat, amerre csak jár. Derűsen. 
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(290.) 
... minden lél egyenlő, nincs kicsi és nagy lél, ahogy fiatal-, vagy öreg lél(ek) sincs1132, hisz mind 
megszületetlen, örök... 
... Mikor a nyughatatlan lél a lelki szférában Istenre irigyen, Őt másolni igyekvőn uralkodni 
szeretne, akkor a Kegyes Úr megteremti a lehetőséget, a szó minden értelmében. Látja gyermeke 
nyugtalanságát és együttérzőn teret biztosít, anyagi közeget, hozzá illő anyagi létformával. 
Különböző lelki tanokat sugallmazva melyikben uralásra bíztat, hol meg szolgálatra. Vannak 
segítők, vannak tanítók, tudásnak őrizői, ilyen s olyan más módon hivatottak, meghatározott-
ságaik szerint. Ha jelen korunkra igyekszünk leszűkíteni az Abszolút részecskéit, akkor 
praktikusan mai lehetőségeinkről érdemes szót ejteni, nem paradicsomi múltról, vagy pokoli 
jövőről. Mit tehetünk itt és most? Elégszer nem ismételhető, hogy első a tanulás!... 
... A földi túlnépesedés, a FöldAnyát kizsigerelő és önpusztító életmód globálisan megállíthatatlan, 
visszafordíthatatlan. Idealisztikus elképzelés a fizikális kivonulás is az általánosságból és 
valamifajta paradicsominak vélt közeget kialakítva szigetelődni el a normalitástól. Istenes 
szellemiségű ember nem fogja mindezt Istenre, de tudja azt hogy az Ő hozzájárulása, engedélye, 
jóváhagyása nélkül létre nem jöhetett volna s nem jöhetne létre ilyen ‟istentelen‟ világ1133... 
... ember-léthez méltó, ‟emberi-ember‟-el próbáljunk meg kezdeni valamit, közülük is azokkal, 
akik előtt a végcél Isten/a MINDEN/a Legfelsőbb Maga. A többiek számára van bőséges 
választék, keressenek, kutassanak azok között s boldoguljanak megértésük-, sorsuk-, érdemük 
szerint. Realista tisztában van azzal, hogy számlálhatatlan ledolgozandója van, ha csak emlékezete 
szerinti -ez élet-béli- helytelenkedéseit veszi is számba. És megint jön a „tanulás” 
fölhánytorgatása, hisz meg kéne tudakolni, hogy amit akár csak egy napon belül teszünk, abból 
lelki fejlődés szempontjából mi előnyös és mi kedvezőtlen. Ezen túl a napi tettek közül mi milyen 
hatással van embertársainkra és FöldAnyára1134. Első tisztázandó: életkorunk szerint a rendelt 
sorban élünk? (0-25-ig; tanuló - kb. 25-50-ig; családos - kb. 50-75-ig; visszavonult - kb. 75 felett; 
lemondott) Ezt követné (ami egyébbiránt az elsődleges, de nehezebben „objektivizálható”) hogy 
mely emberi osztály meghatározottsága kell (ene) vezérelje eszményeinket s azon keresztül 
vágyainkat, életvezetésünket. Mindez nem kívánságműsor és mesterségesen-, semminemű 
„tréninggel” nem lehet osztályt váltani! Azonban bármíly zavarodott is korunk világa, a 
kevertségnek meg van az az előnye, hogy egyén szintjén a lelki fejlődésben előbbre vivőket lehet 
erősíteni, míg a hátráltatók érvényre jutását-, hatását mérsékelni1135. A ‟gondolkodó‟ - a szellem 
jámbor embere, az ‟uralkodó‟ - az erkölcsös hatalomgyakorlás küzdő embere, a ‟nyerészkedő‟ - a 

                                                             
1132 Bár minden lél más -miként minden élő- mégis egyenlők. Különbségüket a lelki evolúciós fejlettség 
okozza, ami az anyagi tévképzetek fátylainak és a testi/anyagi burkoknak következménye. Minél 
vékonyabb, minél kevesebb a burokréteg, lél annál szabadabb, annál inkább Ön-maga. Az átmeneti 
létforma eltakarja a lényeget, örök lényegalkotóját. 
1133 Bármi csapás-, tragédia esetén erősen firtatják: - Hol van ilyenkor Isten? - a válasz egyszerű: - Ugyanott, 
ahol a derű, boldogság óráiban. Mindenütt. Hogy miért nem áll tragédiák útjába? Sosem Isten keresi a bajt! 
Miképp tanulna lél ha minden -testi- maga előidézte bajból az Úr mentené ki? Be kell látni, minél 
bonyolultabb életet élünk, annál nagyobb a lehetősége balul végződő történéseknek. Felesleges sorsnak 
kisértése. 
1134 Realista belátja, hogy képtelenség minden mozzanatát életének összes hatásában-, kölcsönhatásában 
nyomon követni, de néha nem árt időt szánni, figyelmet fordítani egy kis (ön)elemzésre. Ha másért nem 
hát kalandvágyból. Meglepődve fogjuk tapasztalni míly rút módon is végezzük dolgainkat s nem vagyunk 
vétlenek dolgoknak alakulásában. 
1135 Az is a reália része, hogy egyénileg egészen csodás átváltozások, nemesedések érhetőek el, de be kell 
látni, hogy a nagy mozgások, akár már kis közösségben is, nem hogy társadalmilag, netán globálisan 
megállíthatatlanok. Nem építettünk „mozdonyfordítót” hogy visszafordulhasson a hanyatlás, a „sinek” 
pedig (meg)vezetik pályáján a degradáció gyorsvonatát. (hiábavalók restitúciós -visszaállítási- kísérletek) Jól 
kiépítettük az elmúlt ötezer évben a lejtőt. Vannak akik azt mondják, hogy már elértük az alját. Mások 
fölfeléről beszélnek. Hurrá optimisták már csak pár lépésnyire vélik az arany-kort. Döntse el ki-ki maga 
hol tart az emberiség. MINDEN-tudatú közben végzi kötelezettségeit - érintetlenül. 
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tisztes munka embere, az ‟élvezkedő‟ - a szolgálat embere. Tehát az ‟élvezkedő‟ meghatározottság 
bármíly esélytelennek tűnő is a szellemi/lelki emelkedésben, a szolgálat alázatos gyakorlása1136 
révén óriási lépést tehet következő születése alkalmával kiérdemelt meghatározottság ‟jó‟-ra 
fordulásában, hogy akár belőle is lehessen „nagy lélek” a szó összes pozitív értelmében, egyén s 
köz javára egyaránt itt. 
(291.) 
... egy bizonyos, hogy jelen tudásunk szerint lél számára anyagi megnyilvánulásba kell 
sűllyedni/zuhanni ahhoz, hogy megszabadulhasson uralkodási vágyától, amit a lelki világban nem 
tud megtenni1137... 
... nem a korlátozott szabadság a lél végső állomása, de a korlátlan szolgálata a Legfelsőbbnek1138. 
E szolgálatnak a helye már nincs kizárólagos „hely”-re szűkítve, hisz akár még itt is végezhető az 
Úr szolgálata oly módon, hogy a lelki ember -ugyan felszabadulhatott volna, de ő- az itteni 
„szolgálati-helyet” választotta. Ilyenek a valódi Nagy Szentek, akiket sosem szabad összekeverni a 
különböző rituálék során „szentté” avatott egyénekkel, leginkább azok (hamis mázú) emlékével!... 
... a lelki világ a ‟való‟ az itteni/anyag(i) az ‟ál‟. Mivel azonban már tisztában vagyunk az azisnemis 
(egyidejű azonosság és különbözőség) törvényével, hát mikor való(di)nak véljük világunkat akkor 
az, az is meg nem is, és a lelki világ is ‟árny‟ is, meg nem is, ha innen tekintünk felé. (Nem 
nagyobb pongyolaság ez, mint mikor az hangzik el, hogy a Teremtő önképére teremtette az 
embert.)... 
... mikor a lél e világból a lelki világba kerül, akkor elkerülheti az újabb ideszületést. Hogy a lelki 
világ mely szférájába jut is ténylegesen, az ugyancsak kifürkészhetetlen, de leg optimistább 
forgatókönyv szerint akár Isten/a MINDEN/a Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajlékára is juthat, 
ami lél tényleges végállomása... 
... igaz lelki törekvő vágya csak Isten szolgálata. Még az is mindegy számára, hogy hol. 
Elméje/gondolkodása/érték- és eszmény rendszere egyhegyű. Tökéletes érintetlenség által 
különül el kedvezőtlenségektől és tudatosan minden hátráltatótól. Felajánlásait-, áldozatait OM-al 
kezdi és töretlenül vibrálja a HariRám-mantrát - Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari. És bár 
testelhagyásáig itt kell éljen, harmóniába kerül mindennel és semmi nem téríti el... 
(292.) 
... Isten Teremtő megnyilvánulása nem azonos fennállású Vele, sem a végtelen számú lél-el. 
Valójában a Teremtő lényege is egy -ugyan kitüntetett- lél, Aki azon lét-forma létezéséig Annak 
lényegalkotója. Azaz létező univerzális környezetünk megalkotója ugyanolyan lél átmeneti burka, 
mint minden létezési formának, mert hogy hiába szuverén egyéniség minden lél, mégis „csak” 
egyfajták. Ugyanolyan lél a lényegalkotója egy elemi részecskének, egy atomnak és így tovább, 
egészen a Teremtő-ig. Nagyon fontos leszögezni azt a tényt, hogy ezen teremtettségben (persze 
más teremtettségekben is!) első mindig az Okozó, Aki az Oka a Lényeget burkoló Okozatnak. 
Minden megnyilvánulás- és megnyilvánulási forma OKOZAT, Valaki, valamilyének (pl. 
széndékának, gondolatának, vágyának, akaratának, stb.) a következménye. Az ‟ok‟ motíváló 
„tényezője” a lényeg, a LÉL. Tehát előbb van az a lél, Aki Isten teremtő „funkcióját” fogja 
„kitölteni” mint Annak lényege, majd Köré „szerveződik” a FORMA. Hogy milyen a Teremtő 
formája, alakja? Ki tudja. Van jelentősége? Istent sem szükséges formába önteni még csak 
képzeleti szinten sem, hisz végtelenségét bárminemű képbe, alakba, formába, dalba, vagy 

hangzatba beszűkíteni lehetetlen. Mint a véges próbálkozása a végtelen kezelésére  mi leginkább 
megmosolyogni való. Épp így egy lél a teremtettség Fenntartójának lényege, miként Isten Pusztító 

                                                             
1136 Mindenki megkeresheti -s jól is tenné, ha megkeresné- azon tevékenységet, amit örömmel végez, 
ügyelve, hogy az nem más dolga legyen! ( ~ „Magad dolgát inkább rosszul, mint másét, netán jól ! ”) 
1137 A lelki világban (is) foglalt, az Úr pozíciója – öröktől s örökre. 
1138 A szabadság és szolgálat (szolgaság /?/) mint ha ellentétes kifejezések volnának. A mindennapokban 
azok is. Lelki vonatkozásban azonban aki -odaadó- lelki szolgálatot végez, az nem érzi magát korlátozva, 
értsd mint ha szabadság érzése volna. Mert nem rabja az anyagi/testi létnek. Nem foglya téves 
ön(én)azonosságtudatának. 
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aspektusának is. Ez az analógiája a létezéseknek, létformáknak, köztük a számtalan Felsőbbséggel. 
A Teremtő -mint RészlegesIsten- az Úr szándéka szerint készíti el alkotását, ám a műben a 
Teremtő kreativitása-, szabadsága is benne van, mint bármi remekben. Az általunk lakott világot 
ilyennek alkotta Teremtője, így tartja fenn Fenntartója, Akiről alig esik szó, még szellemi 
tanrendszerekben is. Leginkább minden Istenre van fogva, ami azért önellentmondásos, hisz be 
kell látni, hogy Ő Ön-magában teljes, tervek s célok nélkül. Akik „akarnak” azok a MINDEN 
parányi szerves részei a lél-ek s általuk zajlanak a mozgások. Egy-egy lél az Ő létformájába 
burkolva képes megcselekedni amit kötöttségei, kötődései lehetővé tesznek. Így pl. a Teremtő 
teremt, majd mint ha visszavonulna, figyeli Fenntartó „Testvére” működését. Ez a „figyelés” 
hasonlatos a Legfelsőbb viselkedéséhez, Aki hiába történnek Benne, Általa az események, Ő 
mégis „kívülálló megfigyelő” közvetlen beavatkozásai elhanyagolhatók a végtelen számú 
történéshez képest. Az Ind mitológia a ‟madár‟ és a ‟tanumadár‟ hasonlatot hozza, mikor is a 
‟madár‟ csipeget, míg a ‟tanumadár‟ „csak” figyel(i). Oktalanság Istenre ruházni számunkra bármi 
jónak-, vagy nemjónak vélt körülményt. Ő ugyan rendkívül együttérző (is) mégsem azon 
fáradozik, hogy teljes szabadságú „teremtményeit” folyton egrecírozza, erre elrendezései 
hivatottak, aminek ismeretében hívő ember képes különösebb nehézségek nélkül gyakorolni 
vallását, élni életét, ismeretük hiányában-, vagy az Isteni törvények figyelmen kívül hagyása esetén 
sok nehézséggel szembesülni. Maradjunk most az ember-létnél. Első a 100%-ban ‟lelki‟ lél. Mivel 
azonban már sok földi létezésnek és létformának volt korábban lényegalkotója minden ember 
lényege, és hiába törlődik születésről-születésre a sok anyagi tapasztalás, emlékek csak maradnak 
testi- és szellemi képességek vonatkozásában is. Így nem túlzó, mikor egyént állati-as jelzőkkel is 
illetnek viselkedése alapján. Ez nem csak viselkedési forma, de a hozott emlék a múltból. A lél -
űrbélin túli- továbbító „kapszulája” a hímivarsejt. Ez már önmagában egész rész. Önálló létforma, 
melynek milliói megszületnek minden hímivarú „gazdában” rendkívül aktívak, kifejlődnek -értsd: 
termékenyítőképessé válnak, azaz- alkalmasak a lél továbbítására. Míg életképes/termékenyülő-
képes petesejtbe nem jutnak, leélik rövidke életüket s meghalnak. Egy hímivarsejt élete néhány 
órától, legfeljebb 3-5 napig tart. (Lél számára ez is egy potenciális lehetőség kiteljesedésre és 
ugyancsak nem viszonyítható a Teremtő lényeg-alkotójának élettartamához.) A petesejtet 
bombázó rengeteg hímivarsejt közül egy (nagy ritkán több – gondoljunk az egypetéjű ikrekre) 
képes a nálánál vagy 200 000-szer nagyobb „Anya(g)-testbe” jutni s megindítani az ember(ke) 
létet. Az emberkében pedig a korábbi egy-ség kettős lesz, hím-i és nő-i is (azisnemis) Apából s 
Anyából csavarodik fel a DNS, ami a „gazda-lény” majd minden sejtjét „ellenőrzése” hatása alatt 
tartja. Vallásos beszélgetések során gyakorta merül fel a Teremtő, ami pongyolaságból 
nemegyszer egyenlővétételre kerül a Legfelsőbbel, holott Ő mérhetetlen nagysága ellenére; egyik 
megnyilvánulása Istennek1139. 
(293.) 
A Teremtő születése nem olyan mint a földi lényeké. Nincs kétneműség(e), nincs fogantatás(a), 
nincs várandós-, vajúdó-, stb. állapot(a). Ebben az esetben (sem) nem igaz az „Amint fent úgy 
lent” analógia, ami sok szempontból helytálló, de nem mindig. (Miközben nem helytelen a 
hasonlat, hisz a „lent” a „fent” valamifajta „tükre” de értelemszerűen nem ugyanaz, nem 
ugyanolyan sok vonatkozásban. Leginkább szűkebbnek ill. „torzultnak” mondható a teremtettség 
a lelki szférákhoz képest.) Isten elképzelése szerint egy kitüntetett lél megkapja a lehetőséget, 
hogy a MINDEN Teremtő aspektusának lényege lehessen. Ez a lél „csupán” kitüntetettségében 
különbözik a többi lél-től. E kivételezett lél von(z) maga köré anyagi megnyilvánulást, ami maga a 
teremtés. A Teremtő mindvégig megmarad teljesen lelkiként, semmi anyagi vonatkozása nem 
lesz. És lesz anyagi vonatkozása (azisnemis) hisz a teremtettség „központi figurájaként” műve 
része, mert hogy az nem Rajta kívül nyilvánul meg, hanem Vele együtt. Már azt is tudjuk, hogy az 

                                                             
1139 Ahogy Isten különböző megnyilvánulásai (aspektusai) nem keverendők Magával a Legfelsőbbel, úgy a 
sok ilyen Istenség sem több-istenes hit-, vagy tan-rendszert, -filozófiát jelent! A MINDEN, a Legfelsőbb, 
Isten ugyanaz az EGY. Az isten-szerű Felsőbb Istenségek a MINDEN lél parányai közül egy-egy -
kitüntetettnek a- létformája. 
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Ő „funkciója” a teremtés maga, de a fenntartásban már a MINDEN Fenntartó aspektusa a 
főszereplő, miközben a Teremtő nem szűnik meg. Olyan „megfigyelő” aki a teremtettség lényege 
marad, annak megnyilvánulásáig, kb. annak „nappaláig”. Hogy miből alkot a Teremtő? Az 
alázúduló-, alázuhanó lél-tömegekből, Akik minden megnyilvánulás lényegalkotói, a legparányibb-
tól, egészen az emberig. Életteleneknek s élőknek egyaránt, úgy a mozdulatlanoknak, mint  a 
mozgóknak. De bolygóknak és bolygó rendszereknek is mind lél a lényegalkotója, mert hogy 
lényeg nélkül semmi nincs! E lényegalkotók köré rendeződés elve az Avatár Balarám által említett 
B.T. 249. „...megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld víz lég hő térrész egyszer ész 
értelem s hamis én 250. ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség1140 - minden létnek leglényege 
parány részem örök lél 251. tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs - 
vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak hidd1141 252. minden ami csak létezik 
gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon...” - e képletes 
„fonalat” tekinthetjük kb. a Legfelsőbb Teremtő apektusának. A Teremtő ugyan fogantatás 
nélküli, mégis van születése -értsd: kezdete- ami azzal jár, hogy halála is van. Emberi léptékkel 
kezelhetetlenek az Ő korának időmértékei, de belátható, hogy időről-időre van, teremt, majd 
mikor Isten Pusztító aspektusára kerül a sor, anyagi értelemben megnemnyilvánult formában 
létezik. Kvázi: alszik. Mikor felébred, kezdődik az újabb kiáradás, annak rendelt fennálltáig. Ez a 
ciklikusság úgy folyik örökkön a lelki világban -a MINDEN-ben- hogy aközben a MINDEN 
akkor is teljes mikor van megnyilvánulás és akkor is, amikor nincs. Mivel Isten végtelen és mindig 
teljes, hát a megnyilvánulások és megnemnyilvánulások az Ő végtelenjének, más-más szférájában 
történő léte és/vagy nemléte biztosítja mozgásában a mozdulatlan egyensúlyt. Azisnemis; 
egyensúlyban változik. Jelen szakasz második fordulatának „alkonyat”-a a Teremtő egy 
napjának/nappalának ciklusát képező idő végezete. Mi lesz a sok „föláramlást” követő lél sorsa? 
Mind addigi tanulmányainak elsajátítása szerinti lelki evolóciós fejlettségi szinten vándorol 
sorsának megfelelően. Nem fantazmagória a sokat emlegetett más dimenzió „képzete”. A 
végtelen lelki világban végtelen számú megnyilvánulás van folyamatosan, egymással 
párhuzamosan, melyek között nem kizárt a „vándorlás” lehetősége. Jól példázza a világok közötti 
szabad vándorlást Nárada Muni, Akinek nevéhez fűződik a Bakti Szutra, vagy az Általa inspirált 
Maha-Bárata (aminek egy fejezete a Bagavad Gíta), a Ráma-Jána, a Srimad Bagavatam. Had álljon 
itt egy kis részlet a Nárada Múni féle Bakti Szutrák-ból: „1. Most hát beszéljünk az odaadás1142 

                                                             
1140 A finom fizikai (ész, értelem, hamis én) mindig a durva fizikai (szilárd, folyékony, légnemű, hullám 
jelenség, tér) fölöttese. Nem a durva teremti meg a finomat, de a finom alakítja a durvát. Mindezen két 
csoport alkotóelemei -finomak és durvák- együtt fejtik ki hatásukat oly módon, hogy a lél felettük áll. 
Mikor nagyobb egységet vizsgálunk, tudomást szerzünk a tér létéről, abban a hő-lég-víz-föld 
„halmazállapotok”-ról. Az „ész” mint gondolkodó képesség sem az anyag terméke, miként 
általánosságban tartják anyag-elvű tantételek. Az agy és az ész is legáltalánosabban szinoním megjelölések 
mégis, amikor meghal egy élőlény, hiába van ott szinte 100%-ban (bomlásáig) az agy(velő) észnek már híre 
hamva nincs. A lél eredendően, öröktől fogva rendelkezik én-tudattal, képes rendszerezni és érzékelni (ha 
van teste, ha nincs). Ezt a képességét viszi tovább a megtestesüléskor lényegi kilétét feledve és a 
rendszerező-, valamint felfogó képességeit éppúgy létformája anyagi/testi sajátosságainak alárendelve.    
1141 Avatár Balarám itt hangsúlyozza, hogy ne csak hit által viszonyuljunk dolgokhoz, de felfogással, 
értelemmel, tudatosan. 
1142 Az „odaadás” ≈ mikor az ember teljességgel Istennek szenteli magát, életét. Miként a szerelemben, 
amikor már nincs adok-kapok, nem számít akár az egész világ „csak” a szerelmes másik fél, hát így 
közelíthető meg a Legfelsőbbhöz való legbensőségesebb viszony. Fontos azonban hagsúlyozni, hogy ez az 
odaadás nem mehet a kötelesség végrehajtásának rovására! A négy életszakasz első kettője lehet bármíly‟ 
istenes, az anyagi/testi és a világi kötelezettségek elmulasztása adósságot hagy maga után a lelki ember 
eltávozásakor. Mint ha a szerelmes mély odaadása közben elmulasztaná teste fenntartását és a 
fenntartáshoz elengedhetetlen anyagi/testi teendőket. A test így meghal(na). Tudjuk, hogy lényegi lényünk 
100%-ban lelki. Testi valónk mind eközben anyagi. Az anyagot ugyan lelki energiák mozgatják, hisz a lél az 
életnek is a forrás/lényeg eleme, de az anyagot anyag által lehet működtetni, fenntartani. A ‟visszavonult‟ 
majd a ‟lemondott‟ életszakasz az odaadás gyakorlásának ideje. 
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vallásáról! 2. Az odaadás igaz természete a legmagasztosabb istenszeretet. 3. Ez az odaadás 
nektárédes ambrózia. 4. Ezt elnyerve az ember tökéletességet ér el, halhatatlanná válik és teljesen 
elégedett lesz. 5. Ezt elnyerve az ember nem vágyakozik semmire, nem bánkódik és nem gyűlöl, 
nem ujjong, s a saját érdekében nem tesz semmiféle erőfeszítést. 6. Ezt megismerve az ember 
megmámorosodik Istentől és semmi egyébbel nem törődve az önvalóból meríti örömét. 7. Az 
istenszeretet nem kéjsóvár, hanem egyfajta önfegyelem. 8. A vágyaktól való elállás nem más, mint 
a világi s a szent kötelességek Istennek szentelése. 9. Az önfegyelem igaz valója a Legfelsőbb 
iránti szüntelen odaadás s a tartózkodás mindattól, ami ezt hátráltatná. 10. Az állhatatos odaadás a 
teljes meghódolás s a kizárólagos oltalomkeresés Istennél. 11. Az odaadást hátráltató dolgoktól 
való tartózkodás olyan világi és transzcendentális cselekvést jelent, ami az Úr kedve szerint való. 
12. Amíg az ember tiszta szívében nem sarjad ki a töretlen hit, a szent írások szabályai a 
követendők. 13. Máskülönben bukás fenyeget...” - mely sorok harmónikusan csengenek egybe 
Avatár Balarám Bizalmas Tanítás-ban kinyilatkozott ajánlásaival, hisz Nárada Munit tekinthetjük 
egyfajta Isteni küldöttnek is, Aki vándorlásai során úgy szolgálja a Legfelsőbbet, hogy az Abszolút 
Igazságról szóló tudást osztja meg azokkal akiknek sorsa keresztezi az Égi Vándor útjait. Nárada 
is azon valódi szentek közé tartozik, Aki itt s más teremtettségekben végzi Isten örök szolgálatát. 
(295.) 
... a lelki világ kezdet nélküli s mivel örök, így hát vége sincs. Ez nem azt jelenti, hogy a lelki világ 
statikus állandóság, hanem azt, hogy a benne zajló folytonos mozgások áramlások következtében 
hol itt, hol ott teremtés -megnyilvánulás- alakul ki a MINDEN szándéka szerint, adott 
Teremtő1143 jóvoltából. Épp így átmenetileg jönnek létre un. mennyei és pokol-béli közegek is, 
melyek szintúgy véges fennállásúak. Legáltalánosabb a három szintű megnyilvánulás, ami felső-, 
középső- és alsó részekből áll. Földi világunk e teremtettség középső része, mely felettiek az itteni 
menny(ei), alatti a pokol(béli) réteg. Mikor örök kárhozat kerül fölemlítésre, vagy örök mennyei 
boldogság, azok is -hasonlatosan a földi lét(ezés)hez- kezdettel és véggel bírók. A MINDEN-
tudat nem fordít különösebb figyelmet ezen emberi léten túli létezésekre, hisz nem az a célja és 
nem úgy törekszik, hogy bárminemű pokolra jutástól kelljen tartani... 
... „Egyszerű az egyszerűnek, bonyolult a bonyolultnak.” A MINDEN-tudat az egyszerű-nek 
bonyolult, míg a bonyolult számára (túl)egyszerű. Ez is egyfajta azisnemis, egyidejű azonosság és 
különbözőség. Meg is felel, meg nem is. Az bizonyos, hogy nem a népszerű1144 (ami - „Olyan 
mint a nép olyszerű!”) olvasmányok közé tartozik. Ha valaki nem hiszi az érdemek szerinti földi 
kellemetlen következményeket, hát majd a túlvilágon! - szól a közkeletű regula. Mondhatják, hogy 
a MINDEN-tudat is riogat, amikor azt állítja, hogy ‟nemjó‟ és/vagy ‟szeszély‟-es tettekért ‟nemjó‟ 
és/ vagy ‟szeszély‟-es következmények jönnek. Ez sajnos nem rémhír. Ahogy a karma (visszhatás) 
törvénye sem a fantázia műve. Nincs hatás ellenhatás/vissz hatás nélkül. A nagy Rend része a 
következmények arányossága annak kiváltóival. A vissz(a)hatás törvénye nem működhet másként, 
mint igazságosan. Hogy gyakorta nem értjük az okozatok okát, nem gondolunk 
időeltolódásokra1145 (akár évszázadosra is)? ... 
... Nem csak Illúzió Istennő, Maya teszi meg cselvetéseit, de kiváló tanítványai vannak, akik a 
megtévesztés fegyverét alkalmazzák önös céljaik elérése érdekében. Ilyen cselvetés az „egyszer 
élünk” az „örök kárhozat” a „végtelen mennyei boldogság” stb. Az egy életben való hit azzal jár, 

                                                             
1143 Ha egy időben több teremtettség is van (miként van!) akkor egyidőben több Teremtő is megnyilvánul a 
mindenségben, a MINDEN-en belül. Így is belátható, hogy a Teremtő nem lehet a Legfelsőbb, Aki EGY. 
1144 A MINDEN-tudatra még azt sem mondhatjuk, hogy nagyon régi, hisz igazából időtlen. 
Szellemiségének forrása a Legfelsőbb, aki -itt- Nap-Istennek, Vivaszvánnak adta át először, Aki 
Naprendszerünk központi lényege. Nyújtózkodhat emberi kíváncsiság bármeddig, még fantáziálhat is 
kedvére, de praktikusan a Naprendszeren túli gondolatok inkább csak kalandozásra valók, sem mint lelki 
életre, vagy szabadulási kísérletre. A MINDEN-tudat pedig realista, hiába idealista. 
1145 A visszahatások mikor(ént)i bekövetkezése ugyancsak az Isteni kifürkészhetetlenség kategóriájába 
tartozik. Sokmindent sokáig el lehet sumákolni, meg lehet úszni, egy életben, több életben, de mindent 
nem lehet örökre a törlesztetlen feledésbe meríteni! 
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hogy egy életen át hajszoló elégedetlenség uralja az egyén vágyait. Mindent most elérni, vagy 
legalább is minél többet, hisz „Egyszer élünk!” Az „örök kárhozat” bármíly elrettentően is hat, 
lám mégsem visszatartó, mint ahogy a „végtelen mennyei boldogság” sem elég kecsegtető1146... 
(296.) 
A lelki világ anyagi értelemben megnyilvánulatlan, hisz nincs semmi anyagi vonatkozása - 
miközben az ‟azisnemis‟ (egyidejű azonosság és különbözőség) törvény szellemében, ha az örök- 
és végtelen lelki világ a mindenkori anyagi megnyilvánulások foglalata is egyben, akkor 
természetesen mint Nagy Egész nem érintetlen a megnyilvánulások történéseitől. Érintett, miként 
- s megint hivatkozva az ‟azisnemis‟ törvényre- attól érintetlen. „Sántaságában” is vállalható 
hasonlatként említhető a fejlett lelki törekvő azon helyzete, hogy úgy él mint ha „normális” volna 
(látszólag a világi világ tagja, résztvevője) Őt az ottani behatások mégsem befolyásolják 
eltökéltségében. Hasonlatos az Úr helyzete is, Akit Saját kinyilatkozása szerint; B.T.140. „...tett az 
engem nem érint meg nincsen vágyam énnekem - ki így ismer nem téved meg látja teljes 
lényegem...” - azaz, a Legfelsőbb örök belső változásában változatlan, folytonos mozgásában 
mozdulatlan, állandó érintettségében érintetlen. Isten így TELJES, még -számunkra- 
önellentmondásaival együtt is. Az örök és végtelen lelki világban végtelen sok megnyilvánulás van 
párhuzamosan, melyik ilyen, melyik olyan, hisz a MINDEN teljessége egyben színes is, nem 
valamiféle egykaptafára fabrikált tákolmányok gyűjteménye. Minden Isteni alkotás önmagában 
tökéletes, az annak megálmodott szabályok, -elrendezések, -törvények szellemében... 
... Azok az emberek, akik tisztában vannak azzal, hogy a halált követően nem nyomtalanul 
szívódik fel az ember ‟lényegisége‟ a semmiben, azok különböző „fantasztikus” utazásokat 
vizionálnak, képzelőerejük-, vagy az általuk elfogadott hitregék nyomán. Ezek kutatása, vizsgálata 
nem tartozik a MINDEN-tudat érdeklődési körébe, hisz MINDEN-tudatú alapelve az 
emberkénti megtisztulás mindenféle kötődéstől, beleértve a menny(e)i létbe kerülés iránti vágyat 
is. Érti, hogy az „egyszer lent, egyszer fent!” elv egy körfolyamat, nincs benne örökké itt és/vagy 
örökké „ott” (értsd: kinek hol?) miközben itt is van tisztulási teendő és ott sem örökkévaló 
„kánaán”-ban lesz része a törekvőnek. A földi kellemetlenségeket több hitrendszer túlvilági 
jóléttel igyekszik ellensúlyozni, holott a legegyszerűbb és leg etikusabb az volna, hogy „itt és 
most” nem tenni a ‟nemjó‟-t, se a ‟szeszély‟-t és „itt és most” tenni a ‟jó‟-t... 
(297.) 
... Bár nem itt lakik Isten, mégis mindenben benne rejlik (itt is). Ez nem afféle olcsó 
különbségtétel, hogy „Persze hogy nem itt lakik, de van hogy itt van” - hanem egy állandósult 
állapota a Legfelsőbbnek, amint Magában hordoz mindent, közben mindenre hatást gyakorol s 
mindezt teszi úgy, hogy Ő maga mindettől független. Ráadásul mindezt a valódi ‟szeretet‟ 
szellemében teszi: bárminemű elvárás nélkül – önzetlen örök adóként – 
részrehajlás/megkülönböztetés/egyénválogatás nélkül s e „szent hármasság” a MINDEN 
esetében egyidejűleg jut érvényre!... 
... ahogy nincs Tőle független(ség) úgy nincs Általa gyakorolt kivétel(ezés) sem. Isten úgy munkál, 
hogy álmodik (prózaibban: kigondol) egy megnyilvánulást, mely Isteni Álom magában hordozza 
azon világ -fennáltáig  ható- természeti törvényeit/szabályait/törvényszerüségeit és az azok 
szerinti működési mechanizmusát is. Ennek legjobb példája a három kötőerő; jó – szeszély – 
nemjó megalkotása és azoknak e teremtettség fennálltáig való állandó hatása, érvényrejutása 
bárminemű kibúvó nélkül! Vagy ilyen a vissz(a)hatás-, vagy karma törvénye is. Semmi nem tör-
ténhet következmény nélkül... 
... A mindent átható MINDEN mosolyog. Hiába van neki akár Haragvó aspektusa is, Ő 
alapvetően derűs. Még olyankor is, amikor lél parányainak emberi burka gyalázatos tettek 
végrehajtója. „- Sajnálom, aki ma szenvedő, az korábban mások szenvedésének volt okozója! Itt 
ez a törvény.” - Szerencsés esetben ez megtörténhet egy életen belül, de leginkább életsorozatok 
során, mikoris az elszenvedő teljesen értetlenül áll a történések előtt. Hogy Isten nem (elég) 

                                                             
1146 Gyarló az ember és esendő. A Föld nem a makulátlanok világa. 
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humánus? Minden „szerető önfeladóval” szemben az. Aki mindig és mindenben elvárásnélküli, 
aki örökkön csak ad és ad, aki nem részrehajló senkivel szemben és feladja téves önazonosság-
képzetét (mármint hogy ő csupán anyag/testi ember) azokat boldogan várja Legbensőbb 
Bizalmas Otthonába. A többieket hagyja, had járják kacskaringós útjaikat, tanuljanak s okuljanak. 
Ha képesek rá. Ha nem most, majd az elkövetkezendő sok-sok életben. Emberek hiába nőnek fel, 
viselkedésük felnőttként sem sokban különbözik az óvodai csetepatéktól. Leginkább a pillanatnyi 
érdek vezérelte ‟szeretet-gyűlölet‟ kihez-, mikor-, milyen viszony csak hogy a képzelt önérdek 
érvényre juthasson. A mögöttes gondolatok, szándékok valódi mérlegelése nélkül. A 
természetszerű következmények figyelmen kívül hagyásáról nem is beszélve. Valódi ‟jó‟ igazi ‟jó‟-t 
hoz, szenvedélynek ‟szeszély‟ a díja, ‟nemjó‟ pedig csak ‟nemjó‟-t szül, nem történhet máshogyan. 
Mert hogy Isten s az Ő rendelt ‟terve‟ itt van köztünk örökkön. E „terv” nem olyan szentírás, 
mint számtalan közös(ködés)ség „szent”-írása1147, de úgy egész, hogy minden lél-parány -
szabadságfokának megfelelően- végezhesse és teljesíthesse kötelezettségeit. Van hogy egy 
mulasztás „csak” előjegyzésre kerül. Felírásra a ‟Nagy Fekete Könyvbe‟ amit ne feledjünk 
fellapozni amikor valami nem kedvünk szerint alakul... 
... A MINDEN-tudat sem rendelkezik mindentudással, hogy mi miért van. Ám az Úr mindenek 
tudója s örök pártfogója az embernek. Nem ellensége Ő Ön-magának. 
(298.) 
... nem a biztosat, vagy kizárólagosat, de a „bíztató”-t nyilatkozta ki Úr Balarám. Figyelemre méltó 
továbbá a „kijutás” mint lehetőség. Értsd; egyetlen -kellő szabadságfokkal bíró- lél sem 
kárhoztatott örök itt maradásra. E szabadságfok elrendezett, Földünkön az emberi létformára, 
azon belül is az isteni-ember és az emberi-ember szintre korlátozott. Ami még el nem 
hanyagolható, hogy mindez a -lelki- törekvőkre értendő, nem „akárkifiára”! Nem akárki(re) és 
nem nemfiú(ra)! A női lét(forma) ide valósi. Még a legértelmesebb nő is tökéletes boldogságot 
képes leélni adott női életében, ha minden női vágya teljesül. Persze ha nem -ami az általános- 
akkor nagyon frusztrált, ezért is keresnek jobbára a nők lelki „típusú” menedékeket. Ezért látni 
több nőt a templomokban, vallásos szertartásokon, ezo- és „izé”- „szeánszokon” kivéve persze 
azon kultúrvidékeket, ahol köztéren is alig láthatóak a hölgyek, az ottani „rend”-tartás okán. 
Sokszor esik szó un. egyenjogúságról. Maga a kérdésfölvetés is sánta, hisz eredendő lényeg-
alkotónk a sok-sok lél nemtelen. Se nem hím, se nem nő, miközben mindkettő – azisnemis. Majd 
azután az újabb és újabb megtestesülések körfolyamatában, a kétneműek táborába érő lél anyagi 
burka meghatározottsága szerint kezd affinitást mutatni egyik-, vagy másik nemiségi irányba (ami 
itt most a saját nemiséggel való azonosulást, nem a másik nemhez való vonzalmat jelenti!)... 
... A kellő értelemmel bíró nomádok -miként az ős jászok is- folyamatos 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, 

                                                             
1147 Ama sokat emlegetett sokféle szentírás jelentős része a túlnépesedett, letelepült ember együttélésének 
olyan szabályozására irányul, hogy minél kisebb legyen az önpusztítás. Amibe persze beleférnek harcos 
felsőbbrendüséget hirdető tanok is, a másik -akár- kiírtására, vagy legalább is uralom alá kényszerítésére 
való igyekezet is. Látható, hogy Földi viszonylatban milyen kis térséghez kötődik egyes világvallások 
bölcsője. Hirdetőik, terjesztőik pedig míly‟ nagy vívmánynak tekintik a missziós „sikereket”.  
Mindehhez hozzá kell tenni, hogy az emberi történetben bekövetkezett párhuzamosságok (értsd: azonos-, 
vagy hasoló kialakulása egymástól akár óceánokkal elválasztott vidékeken) nem az emberi 
utazás/felfedezés/hódítás eredménye. Mikor egy lél eltávozik emberéből, annak újabb testetöltése Földi 
vonatkozásban -akár- történhet (s történik is!) bárhol másutt. Már azt is jól tudjuk, hogy hiába anyagi 
minden tárgyi tudás és/vagy ismeret, és hiába -majd‟- minden anyagi feledése a halállal, azért mindig 
maradnak nyomok (akár mint piciny szennyeződés a tiszta rendben). Különösen érvényes ez nagy léptékű 
gondolatokra, melyek újra megnyilvánulhatnak olyan vidéken, ahol annak addig sosem volt előzménye.  
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befolyásolást, hírnevet) A nomádok nem tudtak felhalmozni, hisz gátolta volna szabad 
mozgásukat. Hogy előbb volt a szükségletek feletti felhalmozás és az okozta-e a röghöz-
kötöttséget, vagy fordítva, nincs mit firtatni, bekövetkezett. Az egyhelyt való sokasodás már igen 
korán jelezte a problémaforrásokat, de különböző vallási-, politikai-, igazgatási- és hatalmi 
eszközökkel azt máig törekszik az ember mérsékelni, bár csekély sikerrel (lásd örökös háborúk, 
kül- és belviszályok, népvándorlások, stb.) Ha visszatekintünk az emberi történelemre, láthatók a 
különböző rendű/ rangú vezérelvek, melyek leginkább a hatalmon-, kiváltságos/kivételezett 
pozícióban lévők anyagi/testi érdekeit szolgálták. Ezen közegben nagy jelentőséget 
tulajdonítottak/tulajdonítanak a vérségi szaporulatnak, melynek hiába férfi a potenciálja (mint a 
hímivarsejtben lél-t hordozó nemző), a test-alkotó, kihordó, világra segítő mindig a nő. Értelmes 
nomádok a túlnépesedés ellen a megszakított közösülést alkalmazták, ami mindig a férfi 
lehetősége. Miután közhiedelem lett a „szaporodjatok, sokasodjatok” és a férfi fejekben is inkább 
a borultság hatalmaskodott, mint sem a világosság, a nők egyre csak szültek és szültek1148... 
... Úgy tartják, hogy a női emancipáció kirobbantói az öntudatra ébredt nők voltak. Ez tévedés. A 
falak közé szorult hölgyeket úgy lehet(ett) szabad prédává tenni, ha kiszabadítjuk a köz terére. 
Mindegy, hogy melyik nem mire alkalmasabb, mi az ő köteles útja, az újabb keveredések (emberi 
osztályokon, életrendeken, népeken, nyelveken, kultúrákon, stb.-n túl) a köz terére is kiterjedtek. 
Mivel az emberi nem szabadságfoka a legnagyobb a Földön, hát az Úr az emberi bölcsességre 
bízta/bízza a döntéshozatalokat. A szabadságfok kb. a szabad választás-, szabad döntés 
lehetőségéről és képességéről szól. Lehetőség adatik minden embernek, de nem mindenki képes 
élni ezzel, leginkább megfelelő ismeret és kifinomult intelligencia hiányában. Az atomi, vagy más 
hasonló elemi létezések lényegalkotóinak nincs választási lehetősége. Még az ösztönéletet élő 
összetett élőlények is épp csak érintettek szabad mérlegelés dolgában. Amikor már kifejlett 
megkülönböztető-képességről beszélhetünk az az emberi-emberek köre. Persze anyagi/ testi 
értelemben a legtöbb létforma rendelkezik önérdekérvényesítő képességekkel, sőt mindenek 
ellenében is, de annak érvényrejutása csak tovább szilárdítja téves anyagi/testi képzeteiket, valódi 
röghöz/Földhöz kötöttségüket. Intelligens ember belátja helyzetét, próbálja megérteni sorsát és 
tanul egy életen át azért, hogy mivégre is a sok itteni fáradozás. Belül tudja, eszével- s szívével 
érzi, hogy el innen, de hogyan? 
(299.) 
... 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 mérsékelt1149 égöv alatt. A Földi 
felszínen való lét további meghatározó eleme a domborzat, a vízrajz és a természetes flóra-
fauna... 
... Tekintve, hogy a MINDEN-tudat nem mindenek megfejtését célozza, így megmarad az 
ismeretterjesztő mélységben, az amúgy nem lényegtelen változások, változtatások szemlélése 
során. Elfogadja az elrendezések alakulását, még ha tudva is annak degradálódó minőségét1150... 

                                                             
1148 Nem a nők kényszerképzete az egyre csak szülés, férfi s nő ebben egyaránt vétkes! A téves 
ön(én)azonosságtudaton túl a tudatlanság a források. 
1149 A „mérsékelt” kifejezés magában hordozza, hogy nem ‟túl‟ ! Szélsőségektől, végletektől mentes (még 
ha a mérsékelt égövön is bőven akadnak meteorológiai anomáliák, de ez itt most nem az időjárás-, vagy a 
klímaváltozás elemzésének helye.) 
1150 Az erkölcsi-, különösen pedig a szellemi hanyatlás fölvetését minden normális (értsd: aktuális normákat 
követő) gondolkodó kétségbe vonja. Mindig olyan, a mainál negvatívabb(nak tűnő!) helyzeteket sorolnak 
fel, amihez képest jobbnak tűnik korunk emberisége. Azonban, ha tárgyilagos őszinteséggel -benne 
önkritikával- szemlélődnénk, beláthatnánk, hogy nem volt oktalan a sok évezredes „jövendölés”   
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(300.) 
... (Gondoljunk csak a biblikus Káin-, Ábel féle tűzáldozat füstjének összefüggésére a történések 
tragikus kimenetelével – ami egyébbirát nem pillanatnyi féltékeny szeszély, de az elrendezések 
természetszerű velejárója volt. Lejárt a ‟pásztor‟ -értsd:. vándorló nomád élet1151 ideje- elérkezett a 
‟földműves‟ általános letelepült életmód, annak összes negatív hatásával, legékesebben a Föld 
kizsákmányolása. A szabad mozgású Ábel meghalt, a röghözkötött Káin -a gyilkos- „máig” él.)  
A lél testből való távozása után annak sorsa, útja sokféle lehet. Elég általános a „helybentopogás” 
amikor oly erősek az elhalt és annak hozzátartozóinak kötődése, megkötöttsége, hogy nagyjából 
helyben marad, de ne gondoljuk, hogy szigorú rokoni körben, még nemzeti(ség) szinten sem 
bizonyos. Leginkább -egyfajta- ellenoldalú születés várható. Kinek mit kell megpróbálni 
kiegyenlíteni, mit kell törleszteni. A korábbi negatívumok jóvá tehetőek1152. Immár biztosan 
tudjuk, hogy a lél testetöltése nem „kész” test elfoglalása formájában valósul meg! Első állomás a 
hímivarsejt, majd a megtermékenyítést követően a női petesejtből „épül” fel az új test. Tehát 
senki ne gondolja, hogy a ma eltávozott Nagypapa lényegi lénye holnap már egy másik kifejlett 
élőlénybe vándorol, általa „testesül” meg! Ez tévedés. Így hát nem hogy „fent” nem marad, de 
még csak „fel” sem emelkedik az emberi lényeget alkotó lél-ek tömege. Itt bolyong, gyarapítva az 
emberlétbéli sokaságot napról napra mérsékelve az „egy főre jutó emberi intelligencia” hányadát. 
Lelki értelemben degradálódunk, ez vitán felül áll. (Vegyük csak a formálisan vallásosok, a 
vallástalanok, vagy a materialisták igen nagy -egyre növekvő- számát) Miként szaporodhatnának 
így azok az emberek, akik tudják, értik, megértik a valódi lényeget, az Abszolút Igazságot?... 
... Bizony nem ritka(ság) a leesett lelki törekvő. Még szerencse, hogy a lelki értékek életről életre 
csak gyarapodni tudnak -hisz örök értékek- fogyni sosem fogynak legfeljebb megnyilvánulásuk 
nem lesz magától értetődő az újabb gyakornok lét magatartása alapján1153. De nem véletlenül 
mondják; „Ne ítélj korán!” - Ki tudja hogy „miből lesz a cserebogár?” ... 
... jelen szövegrész az É-i félteke helyzetét vizsgálja ami egyben a Bizalmas Tanítás globális 
megállapításain belül adott lokalitást vesz alapul1154... 
... „Egy létforma rendelt helye a teremtettségen belül adott” - ... ezt határozottan elkülöníthető 
vidékenként és rasszonként is értelmezni lehet, azaz más „tájegység” szűkebb-tágabb élőhely 
eltérő körülményeket eredményez s a lelki tanítások is árnyalód(hat)nak... 
... A Kali juga kezdetével, a sokat- és sokféle vonatkozásban említett keveredések az emberi 
rasszokra is értendő, ami a valóságos Bábeli-zűrzavarral is érzékeltethető. Nézeteltérések (kora)! 
Az eltávozó, de fönt nem maradó lél-ek jellemzően a Föld „vonzás”-körzetében, a Föld 

                                                             
1151 A nomád élet messze nem egyenlő primitívséggel. ‟Primitív‟ abban a vonatkozásban, ami annyit tesz 
‟egyszerű‟. Még a legújabb régészeti kutatások is kimutatták, hogy már évtízezrekkel a modern 
orvostudományt megelőzve használták a XX. század legnagyobb csodagyógyszerét, a penicilint (amit az 
ecsetpenész termel)  illetve az 1763-ban felismert hatású, élelmiszerek tartósítására, valamint 
fogkrémekben és kozmetikumokban is használt -szalicilsavat tartalmazó fűzfa- gyulladáscsökkentőt. 
1152 Nem kevés a reinkarnációban hívők száma (bár nagyságrenddel nagyobb az ‟egyélet‟-hitüek tábora!) 
Abban a kérdésben mégis igen színes a kép, hogy melyik iskola, milyen új létbe való kerülést „preferál” 
(hisz bizonyosat senki nem tud!) Aki megérti , hogy semmi nem múlhat el következmény nélkül és hogy -
jellemzően- minden vissz(a)hatás -nagyjából- ellentétes a hatással magával, hát az tudomásul veszi, hogy 
bármíly‟ kellemetlen körülmények között is él, az nem előzmény nélküli dolog. Valamikor le kell 
„vezekelni” a korábbi vétkeket, így hát értve-nemértve a kellemetlenségeket is érintetlenül kell(ene) viselni.  
1153 Az abnormalitás, abnormalitás. Így idézőjelek nlkül. Aki nem tagozódik be-, legalább színleg nem 
azonosul az uralkodó trendekkel, közösségi elvárásokkal, az bizony mindig is „piros kukorica” csodabogár 
lesz. Nem érti őket környezetük. Ezt előre látják józan lelki törekvők is és bizony gyakorta lelki „üdvüket” 
adják fel a társasági elfogadottság oltárán. Nem véletlen az igaz törekvőknek szóló elkülönülési ajánlás és 
természetes a komoly gyakornokok elmagányosodása. Szerencsére a csacsogó világ helyett a béke csendjét 
kapják meg cserébe. 
1154 Sem a Bizalmas Tanítás, sem az azon alapuló MINDEN-tudat sosem állította, hogy az általuk feltárt 
„titkok” és ajánlások mindenki által követendők! Mindenre meg kell érni. Bőven akad a lelki evolúciós 
fejlődésben hátrébb tartók számára hit- és tanrendszer, iskola, folyamat amin keresztül nemesedhetnek. 
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különböző térségeiben -szerencsés esetben- nem csak újabb és újabb emberlétben, de más és más 
rasszban, -nemzetségben, más és más meghatározottságok közepette, hol férfiként, hol nőként 
kényszerülnek eligazodni1155 a globális zűrzavarban. A különbözőségek tökéletesen alkalmasak a 
legalantasabb indíttatású manipulációkkal egymás ellen fordítani -amúgy jószándékú, jámbor- 
csoportokat is, mikor kinek a nevében, mikor milyen jelszavak mentén. Eközben egyszerüsíti az 
emberiség -összetett- helyzetét, hogy a sokság nem bonyolódik mélyen szántó gondolatok 
firtatásába, beérik a legegyszerűbb, vagy lebutított tanokkal, netán a modern társadalom-
tudományos alapokon billegő -folyton változó- nézetekkel, nem utolsó sorban a politikai 
manipulációk gerjesztette fogyasztási kényszerképzetességekkel. Ilyen tömegeknek oly mindegy 
fény vagy sötét az üdvösség ugyan messze van. 
(301.) 
... Tudjuk, hogy jelen világunk eredendő fényforrása a Nap1156... 
... A fény, mint világosság elég ‟világosan‟ utal a szellemi felvilágosodottságra, míg a fény hiánya, a 
sötét(ség), nem bonyolult asszociációval a szellemi sötétséghez, a tudatlansághoz párosítható. 
Azaz, a fény és annak hiánya a nemfény (értsd: sötét) viszonya végig kíséri kettősség-alapú 
világunkat, egész életünket... 
(302.) 
Mikor eljön a testelhagyás pillanata legszerencsésebb Istenre gondolni, mint sem földi 
ragaszkodásokon csüngeni. Persze hogy is gondoljon olyanra bárki, Akit tagad(ott), vagy 
félreért(ett)? Ez legyen az ő sorsuk. Ateista kutasson a sok váltakozó ismeret közt, személytelen 
hitű a semmiben, különböző vallási utak követője a maga folyamatának lehetőségei szerint. Egy 
bizonyos, aki nem tudja hova tart annak egyik út sem jó. MINDEN-tudatú egészen attól, hogy 
elfogadja a Bizalmas Tanítás szellemiségét, annak követésén- és a szabályozó elvek gyakorlásán át, 
egészen a végső -eltávozásközeli- időszakig próbálja tisztogatni ne csak testét, de elméjét 
egyhegyűen1157... 
... a vissz(a)hatás működik. Semmi nem múlik el következmények (vissza)hatás nélkül! A ‟vissza-
vonult‟ életrendben értőn viselni kell1158. Ha sokminden jóvá nem is tehető, de lehet ellensúlyozni. 
Az egyre csak gyarapodó lelki erények és -értékek, lassan képesek feledtetni az anyagi 
megkötöttségeket... 
... lényegi lényünk így is úgy is elillan, de hogy hol s hogyan folytatja azt már a visszavonult 
életrendben gondos gyakorlással előkészíthetjük. 
(303.) 
... MINDEN-tudatú tudja, hogy a szertartásos énekek és gyakorlatok a jelen kor emberén már 
nem képesek segíteni1159... 

                                                             
1155 Akik hiszik a több élet teóriát, még azok sem nyitottak arra, hogy lehet egy távozó ember vágya az újra 
ugyanoda, ugyanabba a rasszba, -nemzetbe, netán -nemben és -lakhelyre, -rokonságba megszületni, de 
ennek nagyon kicsi az esélye. Ez pedig nem valami büntetés „csupán” az előző életekben elért erények-, és 
elkövetett vétkek, mulasztások eredője.  
Megfigyelhető, hogy egyre kisebb az együttérzés és a szolidaritás az un. fejlődő országok-, vagy harmadik 
világ népességével, a jóléti társadalmak tagjai részéről. Az is tény, hogy az anyagi értelemben jobb 
körülmények között élők népessége csökken, míg a nehezebb viszonyokban élők száma ugrásszerűen 
emelkedik. Ez az egyik természetes vissz(a)hatása annak, hogy ahol- és akiknek több van szükségleteiknél, 
az a szükségleteik alatti viszonyok között élőktől hiányzik. Tehát a ma dúskálók, következő életükben/ 
életeikben a szűkség között kapnak új testet. Nem kell pokollal riogatni, van bőven nehézség a Földön is.  
1156 Mikor a „fény” jelent akár lelket is (‟fénylények‟), akkor nem csoda hogy a lél(ek) Nap-ból történő 
eredeztetése is -joggal- merül fel világunkban. 
1157 A csapongás ugyan természete az elmének, de komoly lelki törekvő igyekszik féken tartani azt. 
1158 Az aktív ‟tanuló‟ majd ‟családos‟ életszakaszt követően érdemes -volna- a ‟visszavonult‟ rend követése. 
A korábbi ragaszkodások elhagyása nagy segítség -volna- a lelki fejlődésben, a ‟lemondott‟ életrendre való 
felkészülésben.   
1159 Az un. „védikus társadalom” rég a múltté. Hiábavaló kísérletek (még ha jószándékú is) rekonstruálásuk 
(lásd különböző életmód-közösségek). Vannak örök szabályok, örök értékek, de a hely-idő-körülmény  
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... a védikus tanítások sosem kedvezőtlenek, mivel a MINDEN-től valók, így örökérvényűek... 

... senki nem élhet ma egy korábbi kor(szak) útmutatásai szerint. A hely-idő-körülmény is 
Abszolút szabály1160. A Védákat-, azok virágkorában a legmagasabb „ajánlási” szintre helyezték 
(nemegyszer kötelezővé-, kizárólagossá tették!). Az idők során s így napjainkban is sokféleképpen 
viszonyulnak hozzájuk nem csak egyének, de különböző szellemi iskolák is. Gyakori az a 
megközelítés, hogy a Védák -többek között- meghatározzák az emberi élet céljait, konkrétan 
annak négy legfőbb célját: „teremtés - kötelesség (teljesítés) - élvezetek - üdvözülés 
(felszabadulás)” Meg kell mondani, hogy a MINDEN-tudat szemüvegén át meglehetősen -akár- 
(ön)ellentmondásosnak is értékelhető az ilyes megközelítés1161... 
... idézzük ide Avatár Balarám védákkal kapcsolatos szavait a Bizalmas Tanításból. B.T.323. 
„...akik Védák követői s bájitaltól* révülnek - jutnak mennyi létezésbe felsőbb térben örülnek 324. 
de hogy érdemik fölélték újra lentre zuhannak - hiába a tankövetés vágyra vágyók maradnak 325. 
lásd hogy Véda követői lent és fönt majd lent újra - de már teljeset él aki Engem lát itt csak 
Úrnak...” („bájital” ≈ szóma, a szóma növény kivonatából készülő bódító, révülést segítő ital, 
amit sok szertartás során -így a védikus időkben is- fogyasztottak) Tehát Úr Balarám 
kinyilatkozza, hogy lehet a védák előírta szertartásokat követni, akár még bizonyosfokú üdvözülés 
szerű állapotot is elérni vélni ezáltal, azonban tárgyilagosan gondolkodó MINDEN-tudatúnak 
nem ilyes átmeneti (illuzórikus) „könnyűdések” a céljai. Sőt még az is elhangzik, hogy „vágyra 
vágyók maradnak” - ami tovább erősíti azt az intelmet, hogy ha pl. a fent említet -egyfajta mai 
megközelítés- élvezetvágyat követjük, abból ugyan nincs szabadulás... 
... kijelenti az Úr, hogy B.T. 357. „...tudd hogy Én vagyok... 359. Védák között hang dallama...” 
(„Védák között hang dallama ≈ a védai himnuszok hangsorainak vibrációja”) azaz olyannyira 
nem függetlenek Istentől a Védák, hogy azokat is áthatja - sőt tovább megy; B.T.557. „...OM 
TAT SZAT szólt a Teremtő** „igen ez jó” imígy van - jelölt papot s áldozatot Védákat így alkota 
558. lelki ember OM-al kezdi áldozást és adományt - önfegyelmet hív tanítást ahogy a Védákban 
áll...” (** OM : ‟igen‟ a teremtő ige. - TAT : ‟ez‟ Ami van, maga a létezés. - SZAT : ‟jó‟ Ami a ‟jó‟ 
kötésében van. - a Teremtő: a MINDEN teremtő aspektusa, egyfajta /megnyilvánulási/ formája, 

                                                                                                                                                                                              
-realista- főtörvény. Mindent a maga idejében. A Kali juga nem az arany-kor (ami a jelen kor alatt nem is 
tud-, nem is fog bekövetkezni!!!) még csak nem is ezüst, vagy bronz. Ez a kemény vas-kor már több mint 
ötezer éve, a nézeteltérések-, a szellemi- és erkölcsi hanyatlás időszaka. 
1160 A Védákban hiába hangoznak el örökérvényű Isteni szózatok, ha megváltozott időkben azok másként 
„zengenek”. (Miként nem való a templomokba a mulatós zene, aként a discókban is hamisan szólnának 
védai himnuszok – értetlen fülekről nem is beszélve.)  
A lelki úton sosem szabad összetéveszteni az egyéni lél tisztulását a társadalmi változásokkal. Társadalmi 
szintű üdvözülés sosem volt és sosem lesz. Még a védai időkben sem történt ilyen. A nemesedés, a lél 
burkának vékonyítása, levetése nem közösségi ügy. 
A ‟hely-idő-körülmény‟ törvény olyannyira igaz, hogy nyomon követhető pl. a mindenkori vallásosság 
idomulása közösségi-, társadalmi berendezkedési viszonyokhoz, nem utolsó sorban egyéni- és csoportos 
emberi eszményekhez.    
1161 A Védák -legyenek bármíly magasztosak- a védikus társadalmak „vezérfonalait” képezték. Nem 
véletlenek a lelki tanítások különböző szintjei. Míg a társadalmat „szabályozó” tan globalitásra tör, addig 
pl. az upanisadok a lokalitás megtestesítői, a legszemélyesebb kapcsolat Mester és tanítvány között. Ilyen a 
Jasopanisad = Jas Upanisad is Úr Balarám és Jas között.  
A bárminemű globális hatások következményei is lokálisan nyilvánulnak meg eredményükben. Pl. lakatlan 
vidékek klimatikus változásai mit sem hatnak -közvetlenül- embercsoportokra, miközben a túlnépesedett, 
keveredett emberiséget érő nagy hatások legyűrűznek földi általánostól a helyi változásokon keresztül az 
ottani egyénekre. 
A MINDEN-tudatban az egyéni -lelki- ember célja a megtisztulást követő visszanem születés. Nem itt 
kíván a sokság-, vagy akár szűk eszmények mentén berendezkedni, boldogulni. A „teremtés - kötelesség 
(teljesítés) - élvezetek - üdvözülés (felszabadulás)” védai négyes úgy szabályozott, hogy a sokságból 
felépülő közösségek képesek legyenek -lehetőleg- konfliktusok nélkül együtt élni és nem mellesleg az 
üdvözülés felé haladni. Mára azonban oly keveredett lett minden és oly módon kapcsolódott/fonódott 
össze a Föld népe, hogy a kisebb ellenállás szellemében, nem a nemesedés útján haladunk. 
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Védák vonatkozásában -is- Brammá, Akitől a Védák származnak) A MINDEN teremtő 
aspektusa az „om tat szat” kinyilatkozással jelölte a Lelki Tanító(ka)t, a ‟jó‟ áldozatokat s így 
alkotta meg a Védikus szentírásokat s mindez így jó. A MINDEN-től és az Ő szent akaratától 
semmi nem független, így bármi történjen is, Ő arról tudatos még akkor is, ha nem Maga idézte 
elő. Tudjuk már, hogy jelen korunk (a Kali juga) nem a korábbi kor(ok) bármelyike, amikor más 
idők s más erkölcsök uralkodtak. Nemes(ebb) időkben -akár- ugyanaz máshogy „szól”... 
... a Védák nem kerültek könyvtárak porlepte hátsó polcaira. Ma is vannak iskolák, melyek nem 
csak leporolták, de újraételmezték, igyekeznek a ma embere számára élhetővé tenni (ha néha 
eltérítetten is!) amit a MINDEN sosem tílt. A szabadság egyik legfőbb eleme, hogy a gondolat 
mindíg szabad!... 
... A MINDEN-tudat ‟véda‟ kifejezéshez való viszonya rendkívül egyszerű. Nem kutatja, nem 
firtatja annak rejtett, vagy értőknek nyílt szellemiségét, hanem aként tekint rá, mint „védai” vagy 
„védikus” = tudás alapú. Persze nem akármilyen tudás, de a B.T. szerinti ‟tudás‟-fogalom 
eszmeisége, annak követése és gyakorlata, melynek segítségével felszínre kerülhet minden egyén 
lényegi lényének Isteni teljes tudása és örök boldogsága1162. 
(304.) 
... A bölcseleti ismeretek jellemzően nem oldanak meg problémákat, viszont megértésük belátóvá 
teszi, az addig „felvilágosulatlan” gondterhelt1163 személyt. Új-, más megvilágításba kerülnek 
zavaró körülmények... 
... Egy nemesebb kor letűnt, a Kuru mezei csatával beköszöntött a Kali juga, a nézeteltérések-, a 
szellemi- és erkölcsi hanyatlás időszaka, de ez nem a lél ellenében van!1164 Hátha (föl)eszmél?... 
... Legyünk kiegyensúlyozottak és lássuk be, hogy test és lél nem azonos. Sosem test „lelkesül” 
hanem a lél ölt magára testet1165 az Isten által elrendezett természeti törvények szabályainak 
megfelelően, azaz a lél „testöltési” útja minden esetben- és csak a hímivarsejten keresztül indul, 
majd következik petesejt megtermékenyítése és az Anya-test oltalmában fejlődik ki az ember-
gyerek. (lelkek mindenféle kószálásait hagyjuk meg a misztériumok kedvelőinek)... 
... Nem kell Istent játszani! Tisztánlátáshoz nincs szükség mágiára, vagy varázslatosságokra!1166... 

                                                             
1162 Embernek végső soron nincs más dolga, mint hogy felszínre engedje valódi kilétét. Ahogy halad ezen 
az úton a gyakornok, úgy szorul háttérbe anyagi/testi azonosulás és úgy válik világossá minden, a 
MINDEN elrendezései.  
1163 A ‟gond‟ addig az, míg vagy meg nem oldódik, vagy az azzal küzdő kedve szerinti változás be nem áll. 
Mikor megoldódik, jön a következő, ha elszenvedő kedve szerint alakul, akkor jön a következő. Legjobb 
„gyógymód” az érintetlenség kifejlesztése. Ennek előrehadtával ugyanazok a ‟gondok‟ már vagy 
megszűnnek gondként „funkcionálni” vagy föl sem merülnek, hisz igaz bölcs jóban-rosszban egyenlő. 
1164 Fogalmazhatunk úgy is, hogy a nehezebb korban való lét -egyfajta- magasabb iskola. Könnyű iskolában 
könnyű a haladás, de a nehéz iskola „szívósabb” tanulókat bocsát ki. 
1165 Mindig, minden a lényeggel kezdődik. Nem valami anyagi/testi halmaznak kezd el lényege lenni, 
hanem a lényeg köré épül fel a valami.  
Egyszerű példával élve; mikor támad egy emberi gondolat, a gondolkodó elkezdi annak anyagi/tárgyi 
megnyilvánulásához előkészíteni a „terepet” megoldani a megvalósuláshoz/materializálódáshoz szükséges 
körülmények, -alkotóelemek, -kapcsolatrendszerek kialakítását. 
A lél sem tesz másként, Tőle ered a gondolat és az Isteni elrendezések keretein belül, a rendelkezésre álló 
adottságok és lehetőségek szerint kezd el megnyilvánulni a gondolat eredménye. Lehet, hogy egy lél 
kigondolja; szeretnék hatalmas, gazdag ember lenni! Ám a körülmények része az előző életekből hozott 
érdemek és érdemtelenségek sokasága, melyek behatárolják a hatalmasság és gazdagság kereteit. Lehet, 
hogy csak addig terjed a hatalmasság, hogy az egyén hatalmat gyakorolhat kutyája felett. Gazdagsága pedig 
addig hogy több java van, mint egy hajléktalan koldusnak. Hatalmas és gazdag, csak eredetileg nem így 
képzelte, megfeledkezve a hozott „anyagokról”. Csak abból lehet „építkezni” ami van, miként az egyszeri 
háziasszony is csak abból tudja megfőzni az ebédet, ami a kamrában van.  
Mikor üres az „érdem-tár” akkor nincs miből lelki erényekkel kezdeni, azokat meg kell szerezni, ki kell 
érdemelni.  
1166 A MINDEN nem áll sem misztérium, sem mágia útjába, hisz mindegyik egyidős az emberléttel. Azt 
hogy ki, mikor mire jutott általuk, azt ki-ki döntse el maga. 
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... Ne tulajdonitsunk Istennek mindenféle fondorlatos terveket!1167 A Fél(ig)Istenek, Felsőbb 
Irányítók ember-szerűen terveket szőnek, -dédelgetnek, provokálják ki azok megvalósulását... 
... Akik a teljes való ismeretének hiányában vannak, azokat nem szabad össze(meg)zavarni. Persze 
ha kérdés van, azt tisztességesen, a szükséges és elégséges mértékig meg kell válaszolni1168. A 
zavar(tság) legyen a kérdező felelőssége... 
(305.) 
... A ‟vágy‟ nem ördögtől való, miközben azt is be kell látni, hogy a vágy sem mentes a ‟jó‟ 
‟szeszély‟ és ‟nemjó‟ kötelékétől! Senki nem vitatja, hogy a vágynak sokféle minősége van, ebből a 
‟jó‟ vágyakat kell keresni, ápolni, a többi a ‟nemjó‟ irányába-, Istentől el-fele visz. A minél jobban 
tápláljuk, annál jobban ég! (mármint a tűz - párhuzam) a ‟jó‟ vágy esetében is igaz, tápláljuk 
nyugodtan, annál kevesebb hely marad ‟szeszély‟ s ‟nemjó‟ számára... 
... Isten Maga száll alá -akár- emberi testben, ha úgy látja szükségét1169. Hogy napjainkban miért 
gondolja az Úr, hogy nincs itt az ideje megjelenésének? Ezt Ő tudja. Mi annyit tehetünk, hogy 
keressük a lényeget1170 s értsük is azt... 
... a négy emberi osztály a MINDEN elrendezése szerinti. Az ‟élvezkedők‟ is Isten tudtával teszik, 
mit tesznek1171, amin az Úr rendszerint mosolyog. Ember, van még tennivalód!... 
... Az Úr a teremtettség fő tervezője, a részletek rajtunk-, valamint Isten és a köztünk állókon1172 
múlik... 
... Keresni magunkban kell, lényegi lényünket a lél-t, mi Isteni... 
... Mikor rokon- s ellen-szenv nélkülivé válik lelki törekvő, elkerülik a kedvezőtlenségek... 
... (fel)Szabadulás a kötődések feladásával kezdődik... 
... Úr Balarám kinyilatkozza, hogy a lél Isten mása. Minőségileg Vele mindenben megegyező, de 
mennyiségileg összehasonlíthatatlanul parányi a lél a MINDEN-hez képest!... 
... Mikor nem a csalfa elme irányít, akkor érvényre juthat a mindenkiben szunnyadó lél... 
... A lecsillapult elme eláll a mélyen meghúzódó őstudás útjából, mi őszinte -s közérdekű- keresés 
esetén új dimenziókat nyit... 
... Isten sosem hagy(ott) el bennünket, mi lettünk Hozzá hűtlenek... 
(306.) 
... Hit annyi van ahány ember, mert a valódi hit két fél ügye: hívőé és az ő Legfőbb Eszmeiségé-é 
(Aki/ami lehet Személyes Isten, személytelen erő/energia/gondolat, lehetnek Fél/ig/Istenek, de 
akár az ateizmus melletti különböző filozófiai lehetőségek, stb.) Amint ez a bizonyos egyéni/sze-
mélyes hit megvallásra kerül, kilép a közösségi nyílt térre, vallásosság-ként nyílvánul meg... 
... Nem ritka az olyan emberi mentalitás, hogy csak „Én vagyok, én számítok, minden és 
mindenki igazodjon hozzám! Még a Felsőbbségek is engem szolgáljanak (ki)! Különben is Isten 
vagyok, vagy ha még nem is de leszek!” Hát az ilyen felfogás bizony messze van a MINDEN-
tudat Isten iránti feltétel nélküli szolgálatkészségétől, az Ő -értett/nemértett- elrendezéseinek -
méltatlankodás/zúgolódás nélküli elfogadásától... 

                                                             
1167 Ha Isten ÖnMagában teljes, akkor miért kellemetlenkedne az embereknek. A szabad akarat 
rendelkezésre bocsátásával, lél-nek, embernek biztosítja a mindenkori döntéslehetőséget, ki-ki élhet vele, 
vagy sem. A Legfelsőbb örök derűvel kíséri figyelemmel, hogy parányai mire jutnak. 
1168 Mikor kérdez a gyermek, akkor mérlegelni kell a felnőttnek, hogy hol tarthat a kérdező. Azon a szinten 
kell megpróbálni felvilágosítani, de figyelve, meddig tudja követni. Mikor láthatóan elveszíti a fonalat, akár 
lehet vissza is kérdezni, vagy abba hagyni. 
1169 A MINDEN-tudat tudomása szerint jelen korunkban, úgy ötezer évre visszamenőleg három esetben 
szállt alá Isten Személyesen; -időrendileg- Balarám, Krisna és Buddha alakjában. Többről nem szólnak a 
tudás-alapú írások. 
1170 Aki megtalálja önnön lényegét, az egyéni lél-t, az Istenre lel. B.T.190. „... lél a MINDEN mása itt ...” 
1171 Az ‟élvezkedő‟ meghatározottságú emberek az emberiség szellemi és erkölcsi hanyatlásának élharcosai, 
Isten terve szerint. Nélkülözhetetlenek. Látható, hogy számuk egyre nő. Akinek nem felel meg ez a 
helyzet, annak nincs más választása, mint a tisztulás általi felszabadulás választása. Vissza Istenhez. 
1172 Isten és ember között helyezkednek el a Felsőbb Irányítók. Azok a Felsőbbségek, akik a nagy 
mozgásokat, -jelenségeket befolyásolják. Legtöbb vallás Ő közülük választott magának „Isten”-t. 
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... behatárolhatjuk a MINDEN-tudat kezdetét, a védákon alapuló vallásosságot követően az ó-, 
közép-, és új-kori vallások elé. Ha vallásbölcseleti összehasonlításokat végeznénk (mint ahogy 
nem tesszük!) meggyőződhetnénk róla, hogy a „több”-be belefér a „keves”-ebb, míg fordítva 
bajos. A MINDEN-tudatba mind belefér mi utána keletkezett (ha nem is egyetértőleg, de 
megértően, intelligens magyarázattal szolgálva a különbség oka felöl) míg fordítva sok 
hiány(osság) lelhető fel ami a különböző vallásokból hiányzik a MINDEN-tudattal szemben. 
Tekintve, hogy a MINDEN-tudat forrása a MINDEN maga -Aki Önmagában teljes- így 
tanításának sincs olyan hiánya ami szolgálhatná az ember ‟jó‟-sorsát1173... 
... az igaz lelki törekvő itteni elsődleges útja -még a felszabadulás előtt- hogy isteni-emberré 
váljon, akinek legfőbb jellemzője, hogy szív és ész együtt áll, értelem és érzelem nem rivalizál 
benne, egy-ségben,  egyetértésben-, belső békében van... 
... Balarám Isten-ember, aki bármit megtehetett volna, de nem tett... 
... A lél sok mindent megtehet, -bár nem büntetlenül- de nem kell mindent megtennie1174! Az 
embernek, mint a lél-nek, szabad akarata van, de miként a lél is szabad akaratából került a lelki 
világból az anyagi világba, aképpen, az ember is szabad akaratából választhat tudása szerint/sorsa 
szerint; egyéni életutat1175... 
(307.) 
... szükségesnek tűnt olyan kifejezés bevezetése, aminek nincs hiánya ... 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 
belőle1176 és egy Személy tölti be maga a Legfelsőbb) Ha valami minden, különösen ha az Valaki, 
azaz a Személyes MINDEN, Nálánál bővebb-, teljesebb-, mindent magába foglaló -jelen 
tudásunk szerint- nincs. Tehát; MINDEN = a valódi, Önmagában teljes Isten, Aki az a 
Legfelsőbb, Aki „felett” nincs senki és semmi... 
... A MINDEN személy! Nem „valaminek, a valamilye”. Olyan Személy, Akinek -többek között- 
kiterjedése is van. Isten kiterjedése; Végtelen. Amint ide idézzük e kifejezést s azt Isten „egyik 
tulajdonságaként rójuk fel” abban a pillanatban olyan térre jutunk, ahol szinte semmi nem 
fogható meg szokásos emberi ésszel és -léptékkel. Nincs olyan térbeli, vagy időbeni mérték, sem 
nagyságában, sem parányában, ami kívül eshetne e végtelenségen úgy kifele, mint befele. Mivel 
azonban praktikus emberi mivoltunkban mit sem tudnánk kezdeni ilyen közlésekkel, hát 
kereteket szabtunk, bizonyos fokig egyes hitrendszerek még a maguk Istene számára is. Már-már 
komikus, amikor isten-hátamögötti, vagy isten-telen helyekről, személyekről beszélnek. 
Ugyancsak megmosolyogni való, mikor Isten ellenében bárkit, vagy bármit állítanak, mint ha az a 
valaki, vagy valami képes volna a MINDEN-en kívül lenni, pláne Vele -netán- reálisan 
szembeszállni. Persze nem tilos Istennel hadakozni, csak épp értelmetlen. Ahol a különböző 
kettősségek merülnek fel mint pl.: Büntető vs. Megbocsátó, Jóságos vs. Gonosz, Teremtő vs. 
Pusztító, stb. azok a MINDEN-en belül jól megférő sokszínűség bizonyos szempontú 
ellentétpárjai, de egyik sem Istenen kívüli, túli, vagy feletti. Az már valóban „észfölötti” hogy Ő 
miként hat át mindent s úgy, hogy az nem Ő?... 
... B.T.357. „...tudd hogy Én vagyok... 367. ...pusztítók közt az idő 370. ...örök Idő is Én va-
gyok...” - Hogy miért pusztító az idő? Mert halad s benne ami keletkezik, az születése pillanatától 

                                                             
1173 Mi az ember „jó-sorsa”? – az Isten felé való töretlen haladás. 
1174 Vannak akik úgy tartják, hogy a „jó erkölcs” = az alkalom hiánya. Könnyebb alkalmat elkerülni, mint 
sem alkalom közepette megőrizni jó erkölcsöt. 
1175 Az életút nem direkt -tudatos- választás eredménye, de minden „elcsábulás” anyagi/testi késztetések 
iránt abba az irányba sodor és nem a lelki tisztulás felé. 
1176 Elhangzott már többször is, hogy ‟Mindenki más!‟ ami azt is megmutatja, hogy lehetnek lények 
bármennyire hasonlóak, netán rokonok, akár egypetéjű ikrek is, mindnem más és más a lényegi lényét 
alkotó lél. Ez pedig arra mutat rá, hogy minden lél egyedi. Végtelen a lél-ek száma, de mind külön 
egyéniség. Önmagában mind ‟egy‟ a nagy ‟EGY‟ szerves része. 



334 

 

biztosan halad a halál-, megsemmisülés-, pusztulás felé. Megszületésünk pillanatától mi is napról-
napra, egyre közelebb kerülünk a halálhoz. Szerencsére csak emberi mivoltunk, testi valónk. Az 
idő-megállítás éppoly képtelenség, mint a teremtettségben a változás-, mozgás megszüntetése. 
Ahol áll az idő, ahol nincs mozgás ott nincs semmi - de ne feledjük, hogy ez a „lokális tér” is 
Isten része, Rajta belüli érthetetlenség1177... 
... az hogy a MINDEN Önmagában teljes, arról már esett szó és a MINDEN-tudatban magától 
értetődő. Ahol „Isten” nem teljes, ott Valaki másról van szól. „Nincs ideje” (?) Nincs, hisz Ő 
Maga az Idő is. „Nincs tere” (?) Nincs, hisz minden Őbenne van, nincs olyan, amiben Ő van -az 
azisnemis törvény szellemében van(!)- hisz Maga mondja, hogy mindent áthat, mindenben jelen 
van (még ha az nem is Ő - ki más volna, ha Ő minden?!) „Nincs vágya” (?) Akkor miért tesz bár-
mit is? Lél-parányai kedvéért, ami által Önmaga, Önmagán belül képes megtapasztalni Önmaga 
végtelen színes gazdagságát. Az hogy nincs kezdete -ezáltal értelemszerűen- vége sincs, az itt 
evidencia. Így örök, miként minden lél. Ők azok akik megszületetlenek, minden más kezdettel, 
teremtettséggel/születéssel bír, így értelemszerűen véges. Lehet, hogy emberi léptékkel 
felfoghatatlanul hosszú életű egy-egy megnyilvánulás, mégis véget ér egyszer. Minden elmúlik 
egyszer! Hogy Istennek nincs terve? Nincs. És van, amikor „eltervezi” hogy a vágytüzelte, 
elégedetlen lél-ek számára megnyilvánulást hozat létre, Teremtő aspektusa által (Aki a Teremtő 
Isten - a MINDEN részleges megnyilvánulása) „Nincs iránya” (?) Ugyan mutassunk egy irányt a 
végtelenben, aminek ott, akkor nincs más, ellen-iránya is... 
(308.) 
„vagyok s nem is azisnemis lásd be imígy szólhatok - vagyok MINDEN mégis a lél parány 
MINDEN mondhatom” - Újabb két alapvetés: 1. az un. ‟azisnemis‟ törvény első számú 
letéteményese maga az Úr 2. a lél is „MINDEN” csak parányi. Az ‟azisnemis‟ - törvény: az 
egyidejű azonosság és különbözőség alapelve. E teremtettségben mindennek kezdete van, tehát 
vége is van. Így mint átmeneti „valami” az is meg nem is az, aminek véljük. Anyagi értelemben 
legtöbbször valóság, míg lelki értelemben illúzió, maya. (A szemfényvesztés Istennője Maya után) 
A ‟van‟-ság és a ‟nincs‟-ség  elfogadása egyaránt lelki evolúciós (azaz: tisztultsági) szint kérdése. E 
kettő egyidejűségét pedig csak a lényegi lény teljes tudásának felszínre jutása által lehet belátni. 
Mindennek a MINDEN a forrása s forrás oka. Még az ellentétpárok sem mentesek Őtőle. Nincs 
külön Isten jóra s külön rosszra! - miközben e kettőségek világában igenis van abszolút ‟jó‟ és 
abszolút ‟nemjó‟. Avatár Balarám is felsorol számtalan körülményt, egymásnak ellentmondóakat 
is, amelyek az ‟azisnemis‟ szellemében akkor is Tőle származnak, ha egyik kizárja, vagy tagadja a 
másikat (bátorság - félelem, öröm - boldogtalanság, jó - becstelenség). Az egyidejű azonosság és 
különbözőség (azisnemis) az EGY -azaz oszthatatlan, miközben végtelen sok aspektusa lehet és 
van is az Ő kedvtelése szerint- s a végtelen MINDEN. A MINDEN-tudaton kívüli tantételek, 
elvek és elméletek mindig megragadnak a kettőség valamely pontján; ‟JóIsten – Gonosz‟ 
‟üdvösség‟ - ‟kárhozat‟ ‟dicsőség‟ - ‟gyalázat‟ sőt nemegy jut(ott) el Isten teljes tagadásáig, 
nemlétezésének hirdetéséig. A legfőbb emberi probléma mégis az, hogy hamis önazonosság-
tudatából, azaz átmeneti ‟ember-ségéből‟ indul ki s ahhoz igyekszik rendezni a világot, 
világnézetét. Nem tudva, hogy az ‟emberség‟ éppolyan átmeneti, mint bármely más anyagi létezés, 
a legegyszerűbb elemeknél még ugyancsak labilisabb is. Ami itt van és történik, az a teremtett 
anyagi világ, e kettősségek közé szorult látszat valósága (azisnemis). Valóság, hisz létező, de 

                                                             
1177 Mármint a semmi. A ‟semmi‟ képét mutatja a ‟tér‟ is, mint a föld, víz, levegő, tűz után következő olyan 
megnyilvánulás ami már/még anyagi is és eközben már/még lelki is (miközben mit sem képes kezdeni vele 
a modern tudomány). Ez a „semmi” mutatja meg, hogy a megnyilvánuló anyagi világ a lelki világ anyagi 
vonatkozásban -átmenetileg- megnyilvánult része.  
Mikor szó esik Nap-rendszerünk „sűrűségéről” mármint, hogy milyen távol esnek a Nap és a bolygók 
méreteikhez képest egymástól, akkor tudni kell, hogy ennél nagyságrenddel „ritkább” minden atom 
szerkezete. Nagyobb a (semmi)tér-rész atommag és elektronjai közt, mit a Nap és bolygói között. 
Mindennek ellenére ugyancsak „tömörnek” érzékeljük az atomokat, különösen ha rendjüket kívájuk 
megbontani. Szinte megbonthatatlanok e ritka „semmi” anyagi megnyilvánulások. 
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látszat, mert nem örök. Az átmeneti nem csak az örökös változásra igaz, de a megnyilvánulásra és 
megnemnyilvánulásra is, mint az emberiség számára tudni való Abszolút Igazságra1178... 
„...Mindaz amit érzékelünk valóság, és mégis csak látszat. Azisnemis. „Jó” szinten látszat, 
„nemjó” szinten valóság. Anyagi létünk nincs „jó” szinten - hisz akkor nem volna itt! Lelki létünk 
„nemjó” szinten van - hisz lényegi lényünk itt van! Ez a kettőség nehezíti az emberi 
gondolkodást, lehet hogy esetleg van tudomása a lél -mint lényegi lény- létezéséről, de a testtudat 
erős(ebb!). Az ember természetszerűleg azonosítja magát nemével, nevével, faji-, nemzetségi 
hovatartozásával, rokoni kapcsolataival, státuszával, stb. És mindez igaz is a test vonatkozásában. 
Kell is azonosulni mindaddig vele, amíg a testtel kapcsolatban a külvilágnak elvárásai vannak. Ha 
egy test nem felel meg a vele szemben támasztott követelményeknek, akkor örökös 
zavarodottságot okoz és a test maga is örökké zavarodott1179...” 
„...A természet „tárgyai” már összetettebb folyamatok következményei, de aki megérti, hogy ezen 
anyagi megnyilvánulásnak is egyszer vége lesz, az érti minden ilyesmi valódiságát. Valódi s 
mégsem az. Azisnemis. Valódi, hisz érzékelhetőek, használhatóak, alkalmasak kölcsönhatások 
lebonyolítására s mégsem valódi a szó igaz értelmében, hisz mind-mind véges. Lényeglátó 
használja őket, de velük, vagy nélkülük, egyre megy. Természetesen mennél befedettebb egy 
lényegi lény, annál nagyobb a kötődése tevékenységekhez, azok eredményéhez, a burkot -értsd; a 
testet- érő kedvező, vagy kedvezőtlen következmények szerint...” - most utoljára a 
hozzáfűzésekből: „...Egészen más az érzetek, érzések valódisága. Ki vonzódik, ki viszolyog, 
amikor ilyen érzésekről szó esik? A vonzódó-, vagy a viszolygó ember? Igen is és nem is. 
Azisnemis. De ki/mi a vonzalom alanya/tárgya? És ki/mi az élvező? A test? Az elme? A lél(-ek)? 
Mindegyik és egyik sem...” 
(309.) 
... B.T.190. „...MINDEN önmagában teljes, lél a MINDEN mása itt...” - hangzott el korábban... 
Azért senkit ne tévesszen meg ... hisz ezt kb. úgy kell érteni, mint mikor kifröccsen egy vízcsepp 
az óceánból és a csepp elkezd óceánkodni. Úgy mosolyoghatunk ezen, miként az Úr teszi velünk, 
itteni csetlés-botlásainkat szemlélve. Vidám társaság vagyunk... 
... ilyenek vagyunk, mi emberek. Kicsit, nagyon magunkkal vagyunk elfoglalva, megtévedt hamis 
éntudatunkban. Pedig ugyancsak mulandó minden ember, főleg ha még szelleme se hagy 
nyomot1180... 
... a sok lél(-ek) valóban leng sodródik egyre csak, mint ki(k) sosem akar(nak) megállapodni. Az 
Isteni foglalat majd‟ mindent megenged, mindent lehetővé tesz az elrendezett keretek között. 
Ember, hát tehet sokmindent sorsa igazgatásában is, csak a vissz(a)hatást feledni nem szabad. Ha 
el is múlik -egyszer- minden, de semmi nem lesz nyomtalan. Olyan, hogy valami megtörténjen s 
attól semmi ne változzon, olyan nincs e teremtettségben. Hiába lengenek akár szélként 
„szellemek” (értsd: a lél-ek) bármit tesznek-, netán gondolnak is, mind után jön az okozat... 
… A mindenség forrásoka Isten, de történéseinkben mi vagyunk a sors-fordítók, nem felejthetve  

                                                             
1178 Átmeneti világban az Abszolút Igazság sem a teljes! Az Abszolút Igazságból annyi, amennyi kezelhető 
(lehetne) -jelen esetben- a földi ember(iség) számára. Jól látható, hogy még ez a „szűkre szabott” alakja is 
felfoghatatlan a sokságnak. Generációk halnak ki, kultúrák emelkednek-, virágzanak-, majd tűnnek el úgy, 
hogy még e parányát sem veszik figyelembe, ami pl. a Bizalmas Tanításban került kinyilatkoztatásra a 
Legfelsőbb részéről. Ilyenek, mint pl. ‟MINDEN‟ ‟lél‟ ‟tér‟ ‟életsorozatok‟ (reinkarnáció), létezés és 
nemlétezés (értsd: megnyilvánulás és megnemnyilvánulás) ciklikussága, emberi osztályok, stb.    
1179 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!) 
1180 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. 
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azt, hogy már sok életünk volt, sok törleszteni valóval!1181 Születünk, keresünk, tévelygünk s nem 
lelünk nyugalmat… 
… A MINDEN, lél számára is „csak” teret nyújt Magában, Önmagán belül, de létük mellé 
öröktől adja a választás lehetőségét is. Nem jár el másként emberléttel sem, melynek e 
teremtettség koronázott helyzetét rendezte el, a többi a mi dolgunk… 
… a döntés kinek-kinek magánál van, belátása szerint. Csak hogy milyen ez a ‟belátás‟ - miből s 
mivel építkezik, ha oly hiányos a tudás, kevés az ismeret? El nem veszünk, miként lényegi lényünk 
sem „csupán” hiábavalóság lesz abbéli életünk, amikor a való igazára legyintünk, vagy róla 
tudomást sem veszünk… 
(310.) 
… Berögződéseink és elterjedt tanításaink -gyakorlatilag még vallásos körökben is- anyag-
központú, test-azonosságtudatú, Föld-höz kötődő. Embert ide valósiként kezelő… 
… Amit a MINDEN-tudat biztosan tud, hogy lél „csak” egyféle van! Egyféle, de minden egyes 
lél önálló, szuverén identitás. Rájuk is érvényes az azisnemis törvény -egyidejű azonosság és 
különbözőség- : mind egyforma, de mind más. Általuk nyilvánul meg a Legfelsőbb EGY-sége, 
úgy minden megnyilvánulásban, mint a megnemnyilvánulást is magába foglaló mindenségben - 
ami végtelenszer nagyobb az általunk kezelni képzelt mindenségnél. Végessel végtelen nem csak 
felfoghatatlan, de kutatni is oktalanság. Pl. Gautama -a történelmi- Buddha elutasította a teremtő 
Isten létezését és a teremtés több aspektusát és azt állította, hogy a világegyetem eredetének 
kérdése végső soron nem hasznos a szenvedés megszüntetéséhez. Leginkább az un. „modern” 
emberre jellemző, hogy okkal - ok nélkül kutakodik, miközben a lényegre nem ügyel, a lényegre 
nem fordít gondot, még csak kutatási szinten sem… 
… aki elfogadja a Személyes Istent, annak „csak” emberségén kell dolgoznia. Elsődlegesen hogy 
belássa: „Nem ez a test az ÉNünk!” Majd hogy végső soron hiába gondoljuk magunkat 
embernek, mikor ha a lél elhagyja testünket, akkor a porhüvely megy veszendőbe, de a lényeg 
megmarad, sőt él mindörökké. Amint egyéni lét van, majd nincs, úgy a teremtettség is 
teremtésétől fogva van, egészen pusztulásáig. Mert aminek születése van, annak számára biztos a 
halál. Ilyenkor gondoljunk Csánakja1182 intelmére: „Ha földi boldogságra vágysz, gondold azt hogy 
örökké fogsz élni, ám ha lelki boldogság a célod gondold azt, hogy holnap meghalsz.” - ahogy 
megnemnyilvánulás után új Isteni (ki)áradásként (Önmagán belül!) megnyilvánulás jön létre, úgy a 
halál után az eltávozó lél újabb testet ölthet, rendesen ölt is magára. Ne feledjük a testetöltés 
sosem kész testbe történő belebújás, hanem a természeti törvények, Isteni elrendezéseinek 
megfelelő fogantatás és kifejlődés – majd leépülés és testelhagyás. Ez így van rendjén. Hogy ne 
terelődjünk ilyen deprimáló terepre? Ha valaki azt gondolja, hogy a MINDEN-tudat egy halom 
valóságszajkózás, lehangoló reália, az azt se feledje, hogy legfőbb ajánlása a kötelességteljesítés. 
Mikor valaki ébredező gyermeki elméjétől a tanuló-, családos-, visszavonult életrendeken át eljut 
lemondott korszakáig s minden időben Istent helyezi legfelülre, Őt tekinti vezérlő elvnek, hogy 
Neki-, majd Rajta keresztül az általa áthatott mindenségen keresztül végezze mindig a nemes 
áldozatgyakorlást, akkor abba nem csak a konok menetelés, a kitartó rendkövetés, de az 
állandósúlt derű is beletartozik. Mert hogy nincs az a nehézség, amit ne lehetne derűsen viselni, 
mosollyal fordulni minden és mindenki felé1183… 

                                                             
1181 Egy életben elkövetett mindenféle-, mi következményeket von maga után gyakorta nem képes azon 
életben „kiegyenlítődni” így hát visszük újabbra, amikor meg nem értjük, hogy „Miért ver a sors?!” – 
persze máskor meg az „indokolatlan” kegyet nem firtatva, pedig azért egyszer már „megdolgoztunk”. 
1182 Csánakja (i.e. kb 350-283) tanácsadó és miniszterelnök volt. Maurja császára, Csandragupta (i.e. 340-
293 ) idejében szolgált, s ő volt korának főépítésze. Csánakját a közgazdaságtan előhírnökének tekintik, 
mivel másfél évezreddel Ibn Khaldún Prolegomenonja előtt írt már erről a témakörről. A nyugati világban 
gyakran "Az indiai Machiavellinek nevezik", bár Csánakja mintegy 1.800 évvel korábban alkotott. Csánakja 
a Taxilai egyetem professzora volt, a Maurjai Birodalom, az indiai szubkontinens első birodalmának 
létrehozataláért ő volt a felelős. 
1183 A derű a MINDEN-tudat egyik alap eleme. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gautama_Sziddh%C3%A1rtha
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dukkha
https://hu.wikipedia.org/wiki/Minisztereln%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khald%C3%BAn
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Prolegomenon&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/India_t%C3%B6rt%C3%A9nelme
https://hu.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxilai_egyetem&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Professzor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Indiai_szubkontinens


337 

 

(311.) 
... minden benne van a MINDEN-ben, Aki oly végtelen kiterjedésű, hogy nincs Ő-Rajta kívül… 
… úgy nyugszik minden a MINDEN-ben, hogy az Ő teljességében nyugalom van, Benne BÉKE 
van. Ez úgy jön létre -úgy létezik folyamatosan- hogy más-más szférákban más történik, hol egy 
teremtettség megnyilvánulása, hol egy létezés működése (születés – növekedés/fejlődés – 
öregedés – pusztulás) megint máshol épp megnemnyilvánulttá válik egy megnyilvánulás, 
megszűnik. Béke és folytonos konfrontációk - azisnemis, még a Legfelsőbben is, hisz Ő Teljes. 
Az egész egyensúlyban van. Isten kiegyensúlyozott. Mivel azonban végtelen, Benne semmi nem 
zárható ki. Ha akár csak eddig jutunk is el az „elme-túrában” már új alapokra helyeződhet mindaz 
amit addig megfigyeltünk… 
… 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-Ok1184 is Ő… 
(312.) 
… 1. Istennek nem kell semmi! 2. Isten semleges! Meglehetősen ellentétes mindkettő az 
általánosan ismert vallási tézisek állításaival és az eléggé megszokott emberi képzetekkel. Lehet, 
hogy azon az „Istenek” akik kérnek, igényt tartanak valamire, részrehajlók, azok nem a 
Legfelsőbb? „Logikázni” is lehet egy kicsit; hisz miért volna valakinek bármire is szüksége, ha 
teljes? Ha hiánya, vagy ilyen érzete van akkor nem teljes. Aki nem teljes az hogyan lehetne 
MINDEN?  Aki nem MINDEN, az miért volna Isten? Tovább lépve; Akinek nem kell semmi 
sem, az miért támasztana bárkivel szemben is-, és bármiféle igényt? Vagy, ha pl. valamilyen 
irányban elfogult, részrehajló volna, hogyan lehetne semleges? Maga az Úr mondja a fentieket, hát 
miért kételkednénk? Mert a sokság talán magából indul ki -akik ugyan tudják, hogy ők nem 
teljesek, mégis- mindig valami szükséget éreznek, vagy vélnek feltételezni? Mindig kell valami. 
Istennel kapcsolatban sok helyen azt halljuk hogy Istennek ez kell, az kell, ezt akarja, azt akarja, 
ezt parancsolja, azt parancsolja ... Lehet, hogy ezek mesterkélt antropomorf kitalációk? Miért 
akarna Ő bármit is, ha egyfelől Teljes, másrészt nem kell Neki semmi sem (hisz Önmagában 
Teljes - és minden Őbenne nyugszik, mi hiánya volna hát?) Van olyan kifejezés, hogy „Isteni 
parancsolat”-(ok) ami a MINDEN-tudat árnyaltságában úgy értendő, hogy az Úrnak vannak 
elrendezései, melyek a természeti törvények formájában jutnak érvényre. A közkeletű 
„parancsolatok” nem Isten igénypontjai, hanem az egyes Felsőbbségek (Legfelsőbb és az ember 
közti lények) azon intelmei, hírdetőik által felfogott sugallatai, melyek segítenek adott Felsőbbség 
szerint vélelmezett „helyes” út követésében. Ezek között természetesen vannak Abszolút 
értéküek is, de számos relatív vonatkozású. Őszinte lelki törekvő, aki mentes az önös-, különösen 
az anyagi/testi vágyaktól az Abszolút értékeket keresi, ha megtalálja, vagy tudomást szerez róluk 
követni próbálja azt. Ilyen egyik Abszolút érték, a „nem kell semmi sem” vagy egy másik a 
„semleges”-ség… 
… aki tudja, hogy mindeneknek-, így az embereknek is lényegi lénye a lél Kis-Isten, akkor nem 
kell más csak ezt az árva lelket meg kell szabadítani mindattól a kötődéstől, köteléktől amit a test 
és különösen az elme teremt köré áthatolhatatlan buroknak… 
(313.) 
… Úr Balarám úgy nyilatkozik, hogy „nemszándékolt akaratom”. Van Istennek akarata, ami nem 
szándékolt? Elég talányos, de ha Ő mondja... Lehet cáfolni, vitatni, attól Ő változatlan… 
… A MINDEN csupán Önmagától nem érintetlen. Minden benne foglaltatik, de nem mindent Ő 
végez kizárólagosan, még ha elszenvedője is mindennek. (azisnemis: érintetlen s mindenek 
elszenvedője) Számtalan „segéde” van, mint a Felsőbbségek (a különböző mértékig Istenek), de 

                                                             
1184 Miként gyakran merül fel a - „Mitől- s mi végre a világ? - úgy mindennek oka is visszatérő kérdés. Az 
okok oka Maga Isten. Fantáziálhat az emberiség, kutakodhat a „tudomány” a miért(?) válasza a 
MINDEN-nél van.  
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ide kell érteni a végtelen sok lél-t is. Esett szó arról, hogy a Legfelsőbb úgy ismeri meg Önmagát, 
hogy alkotóelemeit figyeli. Hol színházas, hol mozgóképes hasonlatok merülnek fel, amikor 
Félig(meddig)Istenek, lél parányok különböző létformákban élik életüket, élik vágyaikat, 
teremtenek, fenntartanak, működtetnek, nemegyszer (el)pusztítanak s az Úr szemléli, hogy mi 
történik Őbenne. Ebben az Isteni „eszközök” a természeti törvények, törvényszerüségek. 
Ateisták nem fogadják el Isten létét, sem az Ő Mindáthatókénti mindenhatóságát. Helyette 
inkább a természet tövényszerüségeit figyelik, kutatják, értelmezik és magyarázzák (nemegyszer 
koronként akár ellentmondóan) de mindezt teszik abban a hitben (ne feledjük a ‟hit‟ azt jelenti; 
vagy úgy van, vagy nem!) hogy az működik magától1185… 
… az Úr … sosem kérdezi hogy vitában kinek van igaza1186… 
(314.) 
Amikor Isten személyesen itt járt Balarám, Krisna, majd Buddha alakjában, a sokság valóságos 
emberként tapasztalta meg Őket. Az Önmagában Teljes Istennek nem is volt szüksége arra, hogy 
bárki is „felismerje” ám igaz hívei(k) tudták Kivel állnak szemben. Már tudjuk, hogy Isten és a lél 
minőségileg megegyezők „csak” -kifejezhetetlen- mennyiségi különbség van köztük. Akik valódi 
Isten-tudatban vannak, azok számára akár személyesen jár itt avatárként a Legfelsőbb, akár lél 
formájában mindenben, tudják hogy az Úr mindig velünk van. Mindig és mindenkivel. Nincsenek 
kivetettek, lekicsinyeltek minden a tudatosságon múlik. Isten valódi szeretettel viszonyul 
mindenkihez, legfőképp pedig a ‟szeretet‟ 3. fordulata szerinti: részrehajlás-nélküliként. Akik nem 
tudatosak a MINDEN felől, vagy akik a maguk módján hiszik Istent azok az Ő személyességét 
nem is értik, nem hogy megtapasztalnák. Ezért sincs szükség Isten örökkön alászállásaira, hisz aki 
MINDEN-tudatban van annak mindegy, aki nincs, annak meg -úgyis- mindegy.  
Mit is tudtunk meg eddig Istenről és Vele kapcsolatban? Isten = a MINDEN. A MINDEN pedig 
minden kívül, belül, hol közvetlenül, hol közvetve, hol meg lél parányai személyében. A lél 
parányok 100%-ban lelkiek, semmi anyagi nincs bennük, de amint anyagi megnyilvánulásba 
kerülnek anyagi burkot öltenek (vonzanak, teremtenek) magukra. Amint beburkolózott a lél a 
burok első rétege elfelejtése annak, hogy Ő nem anyagi/testi lény, de örök, teljes tudású és boldog 
lelki lény, ugyanakkor azonosulás azzal a tudattal, hogy ő a ‟burok‟. Az atomi lél atomnak 
hiszi/tudja magát, a molekulai annak, a bonyolultabb élőlény(ek)-, élen az emberi létformával 

                                                             
1185 A csak úgy magától működő világ értelmetlen. Minden történés okozat, valaminek a következménye. 
Nincs okozat ok nélkül és ok sem jön létre okozó nélkül. Az ‟okozó‟ lehet személy(es) akarat(a), de lehet 
elrendezett személytelen viszonyok folyamodványára visszavezethető „valami” is. Az hogy nem tudni 
mindig az okozatok okát és az okok okozóját az a kellő ismeret hiányából ered. Az általános gyakorlat 
szerint nem is történik arra irányuló törekvés-, vagy próbálkozás hogy mindenek oka örökkön firtatva 
legyen. Ezért is „működik” a „megy az magától” gondolat.   
1186 Az ‟igazság‟ alapvetően Abszolút, vagy relatív, ám azon belül hely-idő-körülmény szerint tovább 
árnyalódik. A „Kinek van igaza?” – kérdésre általában relatív vonatkozások válaszolhatóak. Nem mint, ha 
nem lehetne majd‟ mindig az Abszolút-al mérni, csak értelmetlen. Azok számára, akik a kettősségek 
között, a viszonylagosságokat követve, megtévedt ön(én)azonosságtudati alapon mérlegelnek, azok 
számára oktalanság Abszolút-ról még csak szót is ejteni.  
Vegyünk egy példát; a „Ne ölj!” – általános szabályra/tilalomra a vegyes táplálkozású emberek 
automatikusan azt felelik, hogy az csak az emberölésre vonatkozik (Bár ettől a „Ne ölj!” parancsolat 
követői ugyancsak kivették és kiveszik részüket a háborús gyilkolászatokból – „Isten nevében!” – 
komolytalan!) Pedig Abszolút értelemben rendkívül világos; Ne olts ki életet – semmilyen életet!!! (és mint 
fogyasztó ne is inspirálj arra senkit) – Növényi alapokon is olyan termések fogyasztása javasolt, ami nem 
jár a termésthozó elpusztításával. Klasszikus példa erre a gyümölcsfogyasztás, amitől a fa ép és egészséges 
marad, a szaporító mag folytathatja a „fajfenntartást” a gyümölcs-hús pedig megteszi jótékony hatását. A 
gabona akkor érik be, amikor a növény életciklusa befejeződött, magától elszárad a levélzet és a szár. A 
gyökértermések elrothadnak ha magjukat beérlelték. A levéltermések töve-, gyökérzete újra növeszti az 
leszedett-, elfogyasztott leveleket… Az Abszolút „Ne ölj!” igaz, mégis hely-idő-körülmény szerint másként 
értékelik azt. Békében alig fordul elő gyilkosság, míg háborúban ott az ölés ideje – csak épp a 
háborúskodás ostobaság!    
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annak hiszi magát ami a „külső”. Külső, annak összes belső tulajdonságával együtt. Mivel 
elfelejtették valódi kilétüket, így Atyjukról is csak képeket, képzeteket képesek felállítani, ki milyen 
lelki evolúciós fejlettségi szinten van1187… 
… mindenkinek minden életkorban és meghatározottsága szerint meg van a helye a világban és az 
nem a vágyhajszolta eszetlen kóborlás, keveredés másokkal, de megtenni, mit meg kell. Miután 
ténylegesen megtette a lelki törekvő un. világi kötelezettségeit és időben, nem az itteni 
boldogulást kell gondoznia, de a következő élet-bélit. Ha ezt elmulasztja, akkor olyan sok 
megkötöttséggel- és számtalan oktalanság törlesztendőségével hagyja el testét, hogy az új élet nem 
indul felhőtlenül. Lelki fejlődés szempontjából kedvezőtlen -amúgy kiérdemelt- helyre s közegbe 
való születés. Van az Isteni EGY-ség, ami itt a kettősségek világában csak szellemi síkon 
értelmezhető. Mondhatjuk, hogy „minden egy” s mivel minden EGY-re a MINDEN-re 
vezethető vissza nem is teljesen valótlan… 
… ebben a kavalkádban valóban nehéz mindig, mindenhol, mindenben és mindenkiben 
felfedezni Istent. Senki nem Isten, de Mindátható-ként mindenben és mindenkiben jelen van 
mindig. Akik így szemlélik e világot, azok nem tartanak igényt külön személyes alászállására a 
Legfelsőbbnek, mert tudják minden a MINDEN-ben nyugszik. Akik másként tekintenek e 
teremtettségre, azok „...teremthetnek maguknak neveket, képeket kedvükre, de a képzelet soha 
nem ér fel a MINDEN-el. A korlátolt értelem csak korlátolt eszményeket képzel, azt szolgálja, 
isteníti, hívja segítségül amikor baj érte...”  (BBB. „MINDEN” Negyedik tudnivaló -részlet-)… 
(315.) 
… a ‟nemjó‟ kötőerő (népiesen szólva: rossz), egyszerűen fogalmazva az az erő benne a 
meghatározó, ami Istentől el fele visz. Nem Istentelen ő, még csak nem is SátánFajzat, vagy 
GonosztólValó, egyszerűen túlteng benne az anyag /test tudat s azzal együtt az élvezetvágy, a 
javak iránti mohóság, a hatalomratörekvés és a hiúság. Mondhatni lelki értelemben „rossz” 
ember. Mind eközben lehet ő akár okos, ügyes, rátermett, népszerű, sikeres a normalitásban. Egy 
a gond, hogy jelen normalitásunk a szellemi és erkölcsi hanyatlás. Azért férnek be valójában 
érdemtelen emberek mindenféle felértékelt helyzetbe, pozícióba. Míg ki nem gyógyulnak eme 
trendkövető (Abszolút értelemben vett) betegségből, addig „létről létre veszendők” életről életre 
nem jutnak közelebb az igaz vallásossághoz. Az ilyen egyének nem álságosak, nem játszák meg 
magukat, hanem „tudásuk” ál, nem valós, nem igaz, mégis népszerű, olyan mint ha tudás volna… 
… A ‟nemjó‟ vezérelte emberek sokak példaképei. Látni rajtuk, milyen jól érvényesülnek és 
juttatják érvényre hamis (általuk ugyan nem tudott, tév-) képzeteiket. Mik is a ‟nemjó‟ kötelék 
sajátosságai? B.T.138. „...élvezkedő mind nemjó...” - aki ‟élvezkedő‟ meghatározottságú, az 
egyben a ‟nemjó‟ álltal is uralt, mely két „adomány” (hisz mindegyik Istentől való!) együtt jár s 
kölcsönhat. („Suba subával...”) B.T.471. „...nemjó sötét tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt 
bírja álomban él ő a lélhez mostoha 472. ...nemjó nemtudásba visz...” - E kinyilatkozásban a 
tudatlanság és a nemtudás fonódik össze. (...Guba gubával”) B.T.476. „... nemjó mikor erőre kap 
eluralja az elmét - káprázat győz és sötétség...” - Ím‟ lásd Maya Dévi ténykedését. B.T.478. „... 
nemjó uralt ösztönlény lesz kezdheti a legmélyén...” - mert ki ‟nemjó‟ meghatározottságban 
hagyja el testét, újabb életben bizton mélyebbre zuhan mint ahol most tart és nem csak lelki 
értelemben, hisz az itteni „jólét” nem tudta segíteni abban hogy Isten felé forduljon1188. B.T.479. 

                                                             
1187 A lél tökéletesen tiszta (anyagi/testi szennyeződés nélküli) állapotában teljes Isten-tudatban van. Az 
ember alatti létformákban a lények nem fordítanak gondot/figyelmet hitre, vallásosságra, Isten-tudatra. 
Emberként azonban megvan a lehetőség az anyag/test-tudatos burok vékonyítására. Ki milyen mértékben 
vékonyította el a burkot a sok-sok élet során, annak megfelelő lesz Istenes útja. Olyan szellemi/lelki úton 
lesz otthon, ahol lelki evolúciós fejlettségben-, a -tisztulásban tart. Ezért a sok vallás, mert hogy mindenki 
máshol tart. Akik közel állnak egymáshoz lelki evolúciós fejlettségi szintjüket tekintve, azok általában 
azonos „egyház”-ba járnak, azonos tanokat hírdetnek, -követnek.    
1188 Fontos tudni, hogy őszinte- és tiszta lelki élet gyakorlásához inkább az anyagi értelemben szerényebb-, 
egyszerűbb körülmények a kedvőek, mint sem a jólét. Érthető, hisz lelki embernek nem az itteni 
berendezkedés (boldogulás) a céja, de a kötelességteljesítés és az elrendezések elfogadása. 
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„... nemjótól csak balgaság jő önpusztító tunyaság... 480. ...nemjóval ki barátkozik annak sorsa 
nemtudás... 481. ...akik nemjó uraltjai pokol mélyre zuhannak...” - azaz, ha előbb nem is itt 
öltenek új testet, a lelki szféra pokolbolygóin folytatják. B.T.517. „...démoni kit nemjó ural nem 
tudja mi jó s mi nem - tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen 518. aljadékok hitetlenek nincs is 
isten hirdetik - csak a kéj s az élveteg lét minek hódol mindenik 519. ők is isten teremtményi 
romlást végzők hadai - lényegi lényt gúzsba kötik nincs ki innen szabadít 520. fogyhatatlan 
törekszenek mámorosan élni meg - gőgöt dühöt hiúságot állatias életet 521. örök félelemben 
élnek holtukig csak vágyhajtók - élvetegek kéjre törők minden fölé azt rakók 522. minden vágyuk 
mind kiélni szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg...” - 
korunk (nem) újkeletű legfőbb istene! B.T.523. „...mindent kapok mit akarok mondják s holnap is 
így lesz - mind az enyém sőt még több is nap mint nap csak ezért tesz 524. egy ellenem lám 
legyőztem így jár majd a többi is - hatalmas és tökéletes szerencsés úr így hiszi 525. nemes ősök 
sarja vagyok hozzám nincs ki fogható - majd áldozok ha kiéltem mind amire vágyódok 526. 
megkülönböztetés nélkül káprázatba burkolva - vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét pokolra 
527. kétes biztonságnak dölyfe áláldozat s hamisság - ez mi útjuk sötétségük számukra vallásosság 
528. szabályozott élet nekik lenézendő gyakorlat - csak hatalom birtok élv ár istent is megtagadva 
529. mivel ilyen természetük új létük sem lehet más - démonikus anyaméhbe juttatom el 
mindahányt 530. születésről születésre tévelyegnek egyre ők - létről létre egyre másra kezdhetik a 
legmélyről...” - mindaddig míg ki nem gyógyulnak ‟nemjó‟ betegségükből. Mert, hogy bármíly‟ 
csekély érdemeket is szereznek, az örök lelki értékek folyamatosan összeadódnak és csak 
segítenek, még ha sok-sok élet árán is. B.T. 538. „...három féle felsőbbség van miként hit és 
ember is - jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi...” - s lám az Úr mondja Maga, hogy a 
Felsőbbségek sem makulátlanok. B.T.556. „...aki pedig tiszteletlen rosszkor rossznak áldozik - 
nemjó ahogy alamizsnál sötétséget álmodik...” 562. „...áldozat vagy önfegyelem adás hit nélkül 
üres - itt és túlnan egyként ASZAT nemjó így hát kerüljed...” - mert a „szat” a jó, a jóság, minek 
ellentéte a fosztóképzős „aszat”. B.T.569. „...kötelesség elrendezett azt megszegni bíz nemjó - 
ezért mindig tedd mi dolgod törekvőnek az való...” 587. „...visszhatásra nem tekintő önös ártó 
cselekvés - jellemzője bizony nemjó miből nincsen menekvés...” 590. „...aki makacs rest és lomha 
sértő s rosszindulatú - csalfa hazug ingadozó nemjó ami rajta úr...” 594. „...nemjó annak az 
értelme ki nem látja a valót - illúzió vallászavar mi rajta uralkodó...” 597. „...nemjó azon 
eltökéltség mi álmot hajt s félelmet - bú kereső és mogorva büszke kétségbeesett...” 601. „...nemjó 
öröm mi csak látszat elejétől végéig - lustaságtól gőgtől táplált sötétség az és tévhit...”1189 
(316.) 
… Hogy helyére tegyük a „lélek” fogalomkört a MINDEN-tudatban, tekintsünk át pár helyet a 
Bizalmas Tanításban, milyen összefüggésekben merül fel a „lél” kifejezés. Azért a MINDEN-
tudat kerül vizsgálatra, mert más szellemi iskolák, -vallások, -tanrendszerek, de akár a materialista 
pszichológia, nem is szólva a közbeszédről, más és más keretek között értelmezi, vagy terjeszti ki 
a „lélek” fogalmát. B.T. 10. „...ami mozgat az a szent lél gyermekben és aggban is - ahogy eljő 
éppúgy elszáll s rója egyre útjait...” - tehát mindenek mozgatója egy-egy lél, Aki nem csak élőkben, 
nem csak emberekben, de minden testi/anyagi létezőben/létezésben a lényeg(alkotó). B.T.15. 
„...testet öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind az összes testi 
kín...” - a lélt csak áttételesen, anyagi burkán keresztül, annak változásai szerint érinti a külvilág, 
ám nem lényegiségében, hanem sorsában, aszerint hogyan alakul jelen s majdani befedettsége a 
burkok által. B.T. 19. „...ami mozgat elpusztíthatatlan lél...” 20. „...örök lélnek mind egyre megy 

                                                             
1189 Gyakorta kérdezik; mi a ‟jó‟ mi ‟szeszély‟ és mi a ‟nemjó‟? Itt most a ‟nemjó‟ több vetülete lett 
felsorolva, melyek alapján lehet képet vázolni abból, hogy lelki törekvőnek mitől/miktől kell tartózkodnia 
s ha rendelkezik a hátráltató tulajdonságokkal, melyek azok melyektől szabadulni ajánlatos. Kötelesség-
szegés, a vissz(a)hatás törvényének figyelmen kívül hagyása, makacsság, restség, lomhaság, sértő viselkedés, 
rosszindulatuság, csalfa-, hazug-, ingadozó magatartás, illúziók észre nem vétele és/vagy illúzió ápolása, 
vallászavar, álmodozás, félelem, lustaság, gőg, tudatlanság sötétsége, tévhitek/tévképzetek… Mindezek 
ellentettje nagyjából ‟jó‟ a bizonytalankodás, csapongás ‟jó‟ s ‟nemjó‟ közt pedig a ‟szeszély‟ terhe. 
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nem fogja a változás...” - 22. „...nem tud semmit az sem aki gonosz lélben hisz - hisz ő nem öl s 
ölhetetlen örök idők végiig...” - a lél ‟jó‟ még a burka által elkövetett gonoszságok forrásoka, 
kiváltója sem Ő. B.T.23. „...nincs a lélnek születése halála sincs éppen úgy - ha már megvolt 
nincsen vége számára nincs véges út...” - s mint ilyen - 25. „...a lél az bíz el nem pusztítható...” 
B.T.27. „...miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel másikat - tesz a lél is egyre másra testi 
vándorlásokat...” - lásd fent a 10.-es szakasz idézetéhez fűzött kiterjesztéseket; nem csak 
emberben és különösen nem csak azok kiválasztottjaiban van lél, de mindenben és mindenkiben! 
Szabadságfokuk más. Legnagyobb szabadságfokkal az ember lett megáldva s ezért felelőssége is a 
legnagyobb e teremtettségben. B.T.28. „...lélt a kard nem kaszabolja tűz nem hamvaszt víz nem 
old - nem szárítja szélförgeteg marad bizton bármikor...” - senki ne próbálkozzon lél 
megsemmisítésével, az is csak hiábavalóság, mert amúgy; B.T.29. „...lél a szilárd mozdulatlan 
ésszel föl nem fogható...” B.T.32. „...előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor minden 
egybe olvad újra láthatatlan ő...” - lél számunkra, anyagi lények számára a mindenség 
megnyilvánulásától, annak megnemnyilvánulásáig érzékelhető és értelmezni is csak értelem által 
képesek arra érdemesek, saját érdemeik alapján, tisztultsági fokuk -lelki evolúciós fejlettségük- 
szerint. B.T.39. „...tudták ők ezt hát 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. B.T.123. „... csapongó érzékek felett ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb 
lél mi mozgat életet...” - az Isteni lél nem csak a durva fizikai megnyilvánulások felett áll, de a 
finomaknak is felettese. B.T.177. „...lél az soha nem cselekszik test hogyha lát vagy ha hall...” 183. 
„...lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bíztat hanem nemtudás mi 
mozgató...” - tehát senki ne „rossz” lelkeket hibáztasson bármiért is, hanem annak burka 
esendőségét és ‟szeszély‟-el, ‟nemjó‟-val való társulását, azok általi meghatározottságát, melyektől 
meg lehet szabadulni. Hisz a; B.T. 190. „...MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása 
itt...” - nyilatkozza ki az Úr Maga. B.T. 193. „...lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből...”- 
történjen bármi is a lél-el, mindig a MINDEN parányi szerves része marad s Őbenne vándorol 
befedettsége szerinti szférákban. B.T.218. „...mikor elme lecsillapul felszínre tör tiszta lél...” - 
ezért ajánlott test és elme tisztítása, testi késztetések és elmebeli kényszerességek csillapítása. 
B.T.229. „...tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz 
MINDEN csak Egy vagyon...” - EGY az Isten nem vitás. B.T.250. „...minden létnek leglényege 
parány részem örök lél...” - s ez megint nem szűkreszabott: „minden létnek”! B.T.272. „...tudod 
Jas hogy lél testet ölt kettőséggel fedem be - irtózat és vágynak harca örök lánc lesz elmére...” - a 
lél is Egy-ségben lévő, miként a MINDEN „csak” amíg kettős világban tartózkodik (átmenetileg) 
addig Rajta is kettősség uralkodik. B.T.307. „... mint a MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig 
mindent - át de nem Én vagyok bennük minden nyugszik Énbennem 308. vagyok s nem is 
azisnemis lásd be imígy szólhatok - vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN 
mondhatom...” B.T.369. „...lél tudása tudománya vagyok ki MINDEN-tudó...” - a lél -sokat 
fölemlített- „teljes tudás”-a Isteni. B.T.431. „...lényeg a lél mi befödi küzdőtér...” - ahol a zavarok 
s változások zajlanak az a lél burka, anyagostul, értelmestül, érzelmestül. B.T.449. „...tudd hogy 
ami mindent áthat lél aki nemszületett - jó szeszély nemjó s változás anyagban a hevület 450. 
lélvágy ok a kéjre kínra de nem lél a cselekvő - anyagtermészet mi késztet mozgat s hatást 
szenvedő 451. forma kötőerők révén kényszeríti a testet - lényegi lény oly leplet kap mit az 
érdeme rendel 452. anyag testben nem csak lél van Mindátható is ott lőn - Ő ki enged Ő ki tanú 
történést elszenvedő...” - és még hosszasan sorolja Avatár Balarám a jász Jashoz szóló tanításá-
ban a lél Ki-ben s miben-létét. A lél(ek) nem egy magas szervezettségű anyaghalmaz terméke, de a 
lényeg, mindenek lényege. Igaz Lelkek ezzel tisztában vannak s Ők valóságos meghódoltjai már a 
Legfelsőbbnek. 
(317.) 
… A meghódolt Igaz Lelkek olyan lelki törekvők kiknek már egész hátralévő ebbéli életüket a 
Legfelsőbb tölti ki. Vele kapcsolatban látnak mindent, tudva hogy Tőle semmi nem független. 
Úgy fogadnak rosszat s jót mint Isteni adományt. Látják s belátják, hogy világunk hiába mutat 
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örökkön változó képeket, hiába jön derűre ború, minden elmúlik egyszer. Ám elmúlta előtt 
minden az Istenes ember lelki üdvét szolgálja. Ez nem a kiforgatott üdvözülést (a mennybe-
menetelt, a mennyország kapujában való sorban állást) jelenti, de azt hogy minden a lél tisztulása 
érdekében történik. Ezért végzi, ilyen tudatban már megismert kötelességét, kötelezettségeit1190, 
miközben híven követi a szabályozó elveket. E közben zengi a Hari Rám Hari Rám Rám Rám 
Hari Hari mantrát, hol fennhangon, vagy csendesen prózaian, hol kántálva, hol dúdolva, vagy 
énekelve. Van hogy már csak környezete veszi észre hogy; „- Lám már megint valamit motyog!” - 
és mégis irigylik, hogy sosem szomorú, sosem csügged, derűsen szemléli a világot s annak 
mindenféle történéseit. Semmi nem aggasztja, még ha szerényen is megy sora és mindenről valami 
más jut eszébe mint a sokságnak. Érthetetlenek assziciációi, miként humora is. „Nincs is 
humora!” - mondják a normálisok, pedig csak máshogy jár az esze1191. Nem képes értelmesen 
bekapcsolódni semmiféle világi eszmecserébe, mert csak olyasmik jönnek a szájára, amit a többiek 
nem értenek. B.T.76. „...tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát - de az élők ébren léte hoz 
tudónak éjszakát...” - Gyanús, de mégis szeretetre méltó. Jószándékú hallgatók őszintén jegyzik 
meg, hogy; „ - Oly felemelő, szívet melengető s lelkesítő amit mondasz, olyan felfoghatatlanúl 
dallamos, kisüt a Nap és virágba borul minden. Eláll a szó. Csak egy mukkot nem lehet belőle 
érteni.” - s az Igaz Lélek megértőn mosolyog, majd hallgat. Teszi dolgát szorgosan. Ha meg 
értelmes lelki témában kérdezik, hát kinyílik és árad ajkáról a tiszta való, anélkül hogy 
megterveznie, vagy kigondolva rendszereznie kéne, csak jön mint ha valami megvalósított belső 
hang szólna általa. Ami az is, hisz már olyan szabad utat engedett lelki előrehaladottságával, hogy 
a lél a súgója. A súgást sem hallja, csak az elrendezések az ő száját használják a megnyilatkozásra. 
Hisz sem Istennek, sem a lél-nek nincs emberi szája, nem emberi hangon szólnak. Hogy Őket 
hallani lehessen ahhoz lelki „fület” kell fejleszteni. Az Igaz Lélek mint ha más nyelven beszélne. 
Értelmesek és érthetők a szavak, de úgy fonódnak mondanivalóvá ami teljesen valószerűtlenül 
hat. Valószerűtlenül harmónikus, miként az ilyen előrehaladott lelki törekvő élete1192. Már 
megvalósította mindazt az ajánlást mit Avatár Balarám a Bizalmas Tanításban sorolt el… 
…  (Jas) 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 

                                                             
1190 A ‟kötelesség‟ és ‟kötelezettség‟ gyakran merül fel a MINDEN-tudat oldalain és sok helyen van is 
érintve azok miben léte, mégis érdemes talán kicsit konkretizálva összefoglalni.  
Kiindulási alaphelyzet, hogy ember megszületését követően sokáig nem szerez-, nem szerezhet tudomást 
az igaz valóságról. Kisded és kisgyermek korban a környezet maga önképére igyekszik formálni, nem kevés 
eredménnyel. A köznapi értelemben vett jóakarók sincsenek azzal tisztában, hogy az egyénnek mi való, mi 
az ő sorsa, egyéni feladata, küldetése (miközbe rápakolják saját kudarcaik, be nem teljesült álmaik, 
/tév/eszményeik terhét és más ostoba világi szabályokat, a kor- s a környezet normalitását)  
A védikus (tudás alapú) időkben és kultúrákban sokat segít a komoly asztrológia. Lehet lekicsinyelni a 
csillagjegyeket, vagy az aszcendenst, más bölcs meglátásokat, az élet mindig igazolja azok helyénvalóságát. 
Mikor tudomást szerez a gyermek saját tanulmányai-, vagy szülők/nevelők ismeretei révén a MINDEN-
tudat szerű világképről (a mindenség valódi működéséről), megtud(hat)ja a négy emberi osztályt 
(gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő), az életrendek/életkorcsoportok (tanuló-családos-
visszavonult-lemondott) rendelt sajátosságait, a három kötőerőt (jó-szeszély-nemjó), az azisnemis törvényt 
(egyidejű azonosság és különbözőség) viselkedését kettős világunkban, a vissz(a)hatás (karma) törvényt, 
akkor tudatosan kezelheti úgy vágyait, késztetéseit, miként az őt érő külső-belső ingereket. Mikor sikerül 
magát valódi helyzetébe helyezve gyakorolnia, akkor világossá válik számára, hogy mi a kötelesége s mik 
kötelezettségei. Ezeket kell követni és nem lesz hiba. („Magad dolgát akár rosszúl, mint a másét netán 
jól!”) Bármíly kecsegtető is a világmegváltás gondolata/szándéka, elégedjen meg minden lelki törekvő 
önnön helytállásával. A világ köszöni szépen jól van, megy/halad a rendelt-, maga útján.  
1191 Mi a különbség a humorista és a humoros ember között? A humoros embernek mindenről eszébe jut 
valami humoros dolog, míg a humoristának mindenről eszébe jut valami. 
1192 A harmónikus élet nem anyagi/testi gondtalanságot jelent, sőt (!) - akár anyagi/testi bajok derűs 
viselését, melyek nem tudják eltántorítani az elkötelezett gyakornokot. 
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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… 
(318.) 
… szerénységhez kell az alázat, a nem ártásban is látni kell, hogy nem mi vagyunk az uralkodók. 
Hiába szónokolja ezt a Biblia (Mózes 1.): „...Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a 
többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak.” mert azután: „Még azt is mondta nekik 
Isten: „Nézzétek! Nektek adok az egész földön minden magot termő növényt és minden 
gyümölcsfát, amelynek termésében mag van - ezek fognak táplálni benneteket...” - szó nincs 
ölésről, húsevésről1193. Mert önfegyelem kell ahhoz (is) hogy a sok-sok korábbi életünkből hozott 
állatit fegyelmezni legyünk képesek, hisz mi immár emberek vagyunk. Legalább emberi-emberek, 
ha még nem is isteniek, de már nem állati-emberek. Az emberi-ember -ha ‟gondolkodó‟- ugyan 
még csak sejti, de az isteni-ember (akiben értelem és érzelem együttáll !) tudja, hogy Isten EGY és 
hiába egy, mégsem független Tőle a mindenségünkben semmi sem. Ezért hát következő teendő a 
tudás útján, a hű szolgálat. A MINDEN olyatén való szolgálata örökkön, hogy az Általa rendelt és 
elrendezett kötelességeket és kötelezettségeket az igaz lelki törekvő mindig kövei. Tisztaságban, 
becsületben, őszintén, egyszerűségben, önzetlenségben, türelemmel, belátva a születés, betegség, 
öregség, halál természetességét. Érintetlenűl és derűs kedvvel. Sosem feledve valódi kilétét, Aki a 
LÉL. 
(319.) 
…a tűz (energia) itt Nap eredetű. A Nap pedig Naprendszerünkben a Legfelsőbb legközelebbi 
megnyilvánulása. Nem Isten Maga, de a Nap vonzáskörzetében nincs Nála hatalmasabb, Istenhez 
közvetlenebb. B.T. 253. „...víznek íze Nap s Hold fénye vagyok tudjad öreg Jas…” 
…„szent szó” = OM, „tűz mi ég” = „tűznek heve” de ott a Nap fénye is, ami szintén az Úr 
kiterjedése. Tehát mikor az MINDEN felé elkötelezett tűzáldozatot mutat be, zengi az OM-al 
kezdődő mantrákat, kisütött vajat … csorgat a száraz fűre s lobbantja lángra a szertartási közepet. 
A tűz a közép, ami Isten maga, Mindátható energiája révén, meghívásra, bevonzásra kerül és 
megnyilvánul az Úr… 
… 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 adhassa1194… 
(320.) 
… nem elszólás az „Atya” kifejezés Istennel kapcsolatban, csak hát nem teljes, hisz ha Ő 
MINDEN, akkor értelemszerűen az „Anya” is Ő. Nem SzűzAnya, BoldogAsszony és hasonlók, 
de a Legfelsőbb. Aki ugyan EGY, de ha úgy gondolja megosztja Magát. BBB. „MINDEN” -
részlet- „...Harmadik tudnivaló: Megosztja Önmagát, teremtve Magában -részben az egész- önös 
tereket. Alkot szabályokat, súg a térbe rezgést, levegőt, földet és vizeket. Elenged Önképű szabad 
lélt végtelent, s hagyja is vétkezni e teljes részeket...” - Megosztja magát az EGY s mikor kettős 
világot* teremt Teremtő aspektusa által, akkor ott az élők hím s nő „apa” s „anya” testet viselnek. 
Egyik sem Istentelen! (* természetesen Isten akár többes világot is képezhet/ne/, de ilyesmivel 
nekünk-, testi valónkban a kettősség „termékeként” nincs dolgunk)… 
… miként a NapIsten Istentől való, aként az első ember Manu, az emberiség őse is Tőle érkezett 
s mint minden lényeg lényege, Ő hatotta át az ember alakú lél-t. És e Földi lények -köztük az 
ember- hímivarúak és nőivarúak és egyik sincs a másik nélkül. Nincs alá s fölé rendeltség. Ember 
mindkét neme a teremtés csúcsa, némi különbséggel. A lél-t hordozó magot férfi birtokolja -
azonban- mely mit sem ér a földi testkezdemény petesejt nélkül. A női petesejtbe bújó mag 
osztódásra készteti azt rendesen, mi sokféle embrionális alakzatot sorra vevő magzatként kis 
emberré fejlődik. A MINDEN-tudat sokra tartja az értelmet, néha hóbortosan az érzelem fölé 

                                                             
1193 „Hogy nem erőszak a disznótor? Kérdezd meg a disznótól!” 
1194 Bármiféle „üzenet” továbbadása azok felé üdvös, akikre tartozik. Legyen akár „abszolút” valami „hír” 
aki nem érett rá, annak nem való. Nem véletlen, hogy Jas tanításának követői nem lettek nem hogy 
világhírüek, de még csak ismertek sem, hisz a sokság még ugyan nem érett a Bizalmas Tanítás szavaira, 
szellemiségére.  



344 

 

helyezi s láss csodát minden gyermek Anyjától örökli az intelligenciát -az értelem legfőbb 
fegyverzetét- s Apjától érzelmi sajátosságait -a szív sóhaját- Az a megragadó a modern 
tudományban, hogy néha fölfedezi a régmúlt bölcseletek bevett ismereteit. A MINDEN-tudat 
annyira választ külön férfit és nőt, amennyire létük sorsküldetése kötelezettségeiket határozza 
meg. Apáskodhat Anya és anyáskodhat Apa, mégis a rend: mikor mindenki a helyén van 
családban, közösségben, társadalmi szinten és így tovább. Tanuló korban az ivarérésig s főleg még 
kicsiny korban nem is értik a gyermekek miért beszélnek különbségről. Azután megteszi 
„jótékony” (?) hatását a környezet és már jóval a serdülő kor előtt megkezdődik a szegregáció. 
Nem csak kívül, külsődlegességekben, de már egyéni szinten is. Mikor azután megmozdulnak a 
hormonok, már egészen biztos a más-ság. Már a tanulás is egyre nehezebben megy. Figyelem 
szétszóródik, pontosabban elkezdődik „férfi és nő mindig mást akar - férfi a nőt s nő a férfit” 
Nincs jobb ajánlás, fiatal felnőtté válva: férfi nőnek s viszont a párja, mert igazából már nem ön-
megvalósítás, nem az egyéni kiteljesedés, karrier és érvényesülés -főleg nem a buli- volna a 
fontosabb, de család megalkotása, két gyermekkel. MINDEN-tudat nem tud mit kezdeni a 
homoszexualitás holtvágányával. Lelkük rajta, nem tehetnek róla. Hozták. Ki métósággal, ki 
tisztességtelenül viseli. Nem tud elbújni előle. Erre az életre ez a „jutalom”. Mit pótolni kíván az 
egyén, az előző élet hiánya, majd a következőben való kiérdemelhetőség esélye annak, ki méltó rá. 
De az ilyen párokat -helyenként a „bölcs” jogon kívül- semmi nem gátolná abban, hogy két árva 
gyermeknek segítői legyenek. A homoszexualitás nem betegség, főleg nem ragályos!...  
…Ha az emberiség a tudás alapú (védikus) őshagyomány szerinti négy életrendnek megfelelően 
élne (tanuló-családos-visszavonult-lemondott) ugyan mi különbség volna homo- és hetero férfiak, 
vagy nők között az élet két második szakaszában. Egyszerűség, önmérséklet, köz szolgálata, 
szabályozott életvezetés a szabályozó elvek szerint, melyben lelki emberek számára nem tanácsolt 
a szexualitás. Ilyenkor túl vagyunk már családalapításon, utódnemzésen - még ha a biológia nem 
is gátolja. Testiség és szex nélkül mi baj lehet(ne) a homoszexuálisokkal?... 
… A lemondott életrendben meg már a nemi különbözőség is értelmetlen, hisz életük a teljes 
lelkiségben telik, az ‟egy‟-ség felé törekvésben. Az ‟egy‟ pedig egynemű. Akik bárkit, vagy bármit 
Isten fölé helyeznek, azok nem hallották még, hogy „...Nálam összes hatalom...” - dehogynem, 
hisz minden istenes folyamat felső(bb)ségét így mutatják be. A „Mi Istenünk” még csak-csak, de 
az „Én Istenem” már igazán aggasztó. Saját Isten? És igazuk van (azisnemis), csak nem jó helyen 
keresik. Nem a Legfelsőbb „pulpituson” kell kutatni, de kósza elménktől alig egy arasznyira, 
szívünkben, lényegi lényünket, aki valóban kinek-kinek a maga Istene, Aki csak mennyiségileg 
mérhetetlen a Legfelsőbbhöz, de minőségben valóban olyan. „Minden tudás” is Isten, így lél is 
birtoklója a tudásnak. Ki azt keresi, azt kívánja szolgálni, annak számára adatik a lehetőség, hogy 
testi valójában lelki kilétét szolgálja azzal, hogy nem sanyargatja Őt1195, sőt egyre csak 
felszabadításán igyekszik, oly régóta rabszolga már szegény. Menne, végső otthonára1196. 
(321.) 
B.T.321. „…célja vagyok mindeneknek fenntartó s fő ellenőr - tanú mentsvár oltalmazó mag és 
mindezt szerető1197…”  
Talán az egyik leg személyesebb szakasza a Bizalmas Tanításnak, ami az Isten és ember közötti 
bensőséges viszonyról szól. (ami minden bizonnyal nem véletlenül a B.T. 640 szakasza második 
felének első szentenciája) Úgy mondja Úr Balarám: „célja vagyok mindeneknek” - s így 
természetesen az emberi létnek is. Nem mi vagyunk létünk értelme, főleg nem anyagi/testi valónk 

                                                             
1195 A lényegi lény, azaz a lél „sanyargatott” helyzetének egyik jele az un. lelkiismeret, hozzá téve; akiben 
„megszólal” mert, hogy a nagyon anyagi/testi tudatba burkolózott ember lényegi lénye oly mélyre került, 
hogy nem képes átszüremkedni a vaskos burkon. Az ilyen embereknek nincs lelkiismeretfurdalása. Ők sem 
lélek nélküliek „csak” nincs ismeretük önnön valódi lényegiségéről, testi mivoltukkal és annak helyzetével 
azonosulnak.  
1196 A lél végső otthona: a MINDEN Személyes Benső Hajléka. 
1197 A Legfelsőbb szeretete; az elvárásnélküli + örökkön (csak) adó + részrehajlás(egyénválogatás)nélküli 
viszony mindenekhez. 
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s annak tévelygései, de a Legfelsőbb és elsődlegesen a lél számára adódó lehetőség1198. Lehetőség 
a tanulásra, tapasztalatszerzésre és eljutási esély, a MINDEN felé törekvő önátadásnak, mely 
önátadás leglényegibb eleme hamis ön(én)azonosságtudatunk elengedése, feladása. A „célja 
vagyok” értelmezése egészen egyszerű is lehet, amennyiben belátjuk hogy minden a MINDEN-
ből árad ki -Őrajta belül!- s oda is tér vissza, mint „cél”-hoz. Az a bizonyos „cél” azután lehet a 
MINDEN végtelen számos szférájának sok-sok lehetősége közül valamelyik, attól függően, hogy 
melyik egyedi lél hol tart lelki evolúciós fejlettségi szintjében. Az Úr a fenntartó, ahogy mondja. 
Már tudjuk, hogy a Teremtő és a Pusztító is Ő, de itt most nem kezdet és vég a kérdés, hanem a 
lét s annak létezhetősége, amiben Isten Fenntartó aspektusa a meghatározó. Miután 
megteremtette (Brammával, Maga teremtő aspektusával) ezen anyagi megnyilvánulást, azt 
követően dehogy hagyta azt magára, mint „fő ellenőr” figyelemmel kíséri annak sorsa alakulását. 
A mindenségét s benne minden lél testetöltéseinek változásait, minden lél kapott/kiérdemelt 
szabadságfokának megfelelően. És Isten nem csak „ellenőr” de „tanú” is -aki sosem hamis!- és a 
pártunkon van. Számára minden lél kedves. Itt most nem mondja ki Avatár Balarám, de mindig 
mellettünk van, a mi oldalunkon áll, mindaddig míg a tisztulás felé visz utunk s szándékunk. 
Mikor ‟nemjó‟-ba, vagy ‟szeszély‟-be burkolózunk akkor úgy „ellenőr”-ként, mint „tanu”-ként 
megfigyelői pozícióba helyezkedik s várja mire jutunk? Vannak örökre1199 -a megnyilvánulás 
fennálltáig- megkötöttek és vannak kisebb-, vagy nagyobb mértékben szabad létformák. Senki 
nem vitat(hat)ja, hogy egy mozgó állat nagyobb szabadságfokkal bír, mint egy mozdulatlan 
növény. Vagy, majd‟ hogy nem korláttalan az emberlétnek szabadságfoka az állatokéhoz képest. 
És az sem kérdés, hogy az elemi részecskék lényegi lényei nem tudnak szabadabbá válni annál, 
mit a fizikai törvények, az Isteni elrendezéseken nyugvó természeti rend megenged. Lenézhetjük 
ezen létezéseket, de nélkülük üres volna a világ. Alantasnak képzelhetjük sorsukat, pedig stabil 
megbízhatóságuk nélkül felborulna a természet rendje. „Alantasak” mégsem szeszélyesek, mindig 
teszik és csak azt teszik, mi a dolguk. Az atomok „atomkodnak” elemek „elemkednek” míg 
ember (meg)érti1200, látja s belátja működésük természetét. Legfőbb mentsvárunk is az Úr. 
B.T.184. „...bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb - testnek összes tévelygése bizton 
elkerüli Őt 185. ám ha tudás felszínre jut Napként ragyog mindenre - eloszlanak tévképzetek test 
lényege feléled 186. mikor minden a MINDEN-ben elme hit és értelem - szilárd örök menedéket 
lel az ember Énbennem 187. aki így vált igaz bölccsé különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt 
pap kutya s ki azt eszi...” - mert miként hívő hite alanyához, MINDEN-tudatú a MINDEN-hez 
fordulhat menedékként, mikor bajban érzi magát. A Legfelsőbb ilyenkor nem úgy kél segítségre, 
hogy kimenti hívét szorult helyzetéből, de a Bizalmas Tanítás szavai, arra figyelmezőnek megadják 
az útbaigazítást, melyet követve mérséklőd(het)nek, csökken(het)nek, megszűn(het)nek az 
akadályok a lelki előbbrejutásban. (A feltételes módok nem mellesleg kerültek zárójelezésre, hisz 
sokmindentől függ dolgok milyettén alakulása!) Így „oltalmazó” Isten, de csak lelkiekben! 
Anyagi/testi vágyak érvényre jutásában, ki- és/vagy beteljesedésében a MINDEN tanu s ellenőr. 
Látja a vétkezőt s annak vétkeit, ellenőrzése alatt tartja, hogy a „nagy elszámoláskor” semmi ne 
kerülhessen figyelmen kívül, se pro, se kontra. B.T.464. „...ki meglátja különbséget lényeg és a test 
között - közelebb jut Legfelsőbbhöz mert lélt lát anyag mögött…”… 466. „…e tan biztos 
menedék lesz lényeg lényed föléled - nem jössz újabb teremtéskor s nemlétet is föléred 467. 
személytelen energiám ezen világnak Anyja - tőle a test lél meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja...” - 
azaz bármennyire is szeretjünk Anyá(i)nkat, köztük FöldAnyát, Ők a Legfelsőbb személytelen 

                                                             
1198 Sokszor-, sokan firtatják/firtatták az emberi élet értelmét (sajátos módon nem az ‟élet‟ értelmét keresik, 
hanem az emberi életét!) A válasz egyszerű: az élet értelme a lehetőség. Lehetőség a felszabadulásra, a lél 
megtisztulására. E lehetőség egyik „eszköze” a teremtett megnyilvánulás, annak összes „kellékével”. 
1199 Az „örök” jelen teremtettségben értelem szerűen annak fennállásáig értendő! Mondhatni aféle relatív 
fogalom, aminek mértékét a megnyilvánulás léte határol be. Ez az ‟örök‟ nem a MINDEN és a lél(ek) 
örökléte! 
1200 Mikor az ember nem érti az elemi részecskék viselkedését, az nem a részecskék fogyatékossága, még 
csak nem is a természeti törvények esetleges korlátoltsága. 
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energiáinak megtestesülései. Még akkor is, ha azt mondja Isten B.T.320. „...univerzum apja s 
anyja...vagyok...” - hisz személyességében ‟atyai‟ -lásd: fent „...vagyok...mag...”- személytelenség-
ében ‟anyai‟. Végül pedig „vagyok” Aki „mindezt szerető” - mármint Isten. Itt pedig újra 
elkerülhetetlen a valódi-, Isteni szeretet „deffiniálása” mely: elvárásnélküli + örökkön adó + 
részrehajlásnélküli s mindez együtt, mindig, mindenhol, ugyanazon időben. Nem hol így, hol ott, 
hol amúgy! B.T. 103. „...nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek...” Lássuk be nem 
Isten akarja hogy így legyen! Mi akarjuk. Ő teremt, fenntart, ellenőriz, tanuja mindennek és 
oltalmazó mentsvár is. Minden lényeg(i) magja, miközben mindezt szereti. Úgy van Ő, mint az 
érintetlen lelki törekvő; velünk van, de nélkülünk. Úgy együttérző, hogy következetes szülője 
mindeneknek… 
(322.) 
… nem csak … hő, eső, szárazság dolga áll Istenen, de lét s nemlét, benne halhatatlanság és halál 
egyaránt. Ezek -különösen ember-tudatú- ember számára fontos kérdések. A világ léte s nemléte 
még hagyján, hisz az olyan nagy időintervallum amit ember elmében ha kezelni képes. Mégis, 
innen is megtudhatjuk, hogy világ léte s nemléte Istenen múlik. Nem véletlen NagyBumm, de e 
NagyBumm is az Ő műve. Ne feledjük azért, hogy Tőle jő majd a NagyReccs is! 
Megnyilvánulása(i) s megnemnyilvánulása(i) teremtettség(ek)nek állandó örvénylésben van(nak) a 
MINDEN-en belül. Folyton vannak éppen megnyilvánulások, sok-sok világ fennállása s ezekkel 
egy időben a MINDEN más szféráiban épp megnemyilvánulás kezdődik, azon világ 
pusztulásával, megsemmisülésével. Viszont halál vagy halhatatlanság „létkérdés” a szó valódi és 
átvitt értelmében is. A halált -tetszik-nemtetszik- kénytelenek vagyunk tudomásul venni. Még 
egészen egyszerűen gondolkodónak is be kell látni, hogy aminek kezdete van annak vége is kell, 
hogy legyen. Így aki/ami megszületik annak számára egy dolog biztos; a halál. Mégis a 
halhatatlanság mindig izgatta az ember fantáziáját és sokan nagyon sok mindent megpróbáltak az 
örök életért - bár hiába. MINDEN-tudatú számára a rejtély megfejtett, amennyiben tudja, hogy 
valódi kiléte nem ember, még csak nem is anyag/test, de megszületetlen -s így halhatatlan- örök 
lél. BBB. „Vagyunk elébb” -részlet- „...ember ... nem tudja hogy örök léte - nem emberi isten féle 
- ilyen létnek pedig sora - nem e földi nem ostoba - itt ha bölcs akkor csak tanul - remény szerint 
talán okul.” - mi van ha nem okul? Hát jön élet és halál, míg világ a világ. Aki fel nem szabadul, az 
megnemnyílvánulást követően is kezdi újra, máshol, máshogy… 
(323.) 
A „mennybemenetel” egyik igéretes módja a Védák követése. Szorosan vett -ugyanakkor 
szűkebb- értelemben a Védák a Rig-, a Yajur-, a Száma- és az Atarva Véda. Ugyanakkor igen 
kiterjedt az un. védai-, vagy védikus- (értsd: tudás alapú) irodalom. A védikus irodalom célja, hogy 
információt adjon a világ eredetéről, felépítéséről és működéséről, valamint arról, hogy nekünk, 
embereknek mi a helyzetünk ebben a világban. Honnét származunk, mi a létünk végső értelme, s 
hogy mi a kapcsolatunk a létező világ végső forrásával, Istennel. A Védákról azt tartja a vallási 
hagyomány, hogy „időtlen természetű” a teremtés kezdetén a Legfelsőbb nyilatkoztatta ki őket az 
emberiség számára. Időtlennek, öröknek tartják őket, mert univerzális igazságokat tartalmaznak, 
amelyek -amikor szükség van rá- hang, vagy írás formájában is megnyilvánulnak az emberi 
társadalomban. A négy Védán túl 5.-ként említik azon szentírásokat, melyek az előbbiek 
megértésében segítenek korról-korra idomulva az olvasók értelmi képességeihez1201. A 
tradicionális Keleti gondolkodás szerint a Védák tartalmazzák mindazt a lelki és anyagi 
tudományt, ami szükséges ahhoz, hogy az ember megfelelően tudjon élni ebben a világban, 
gyarapodva lelkileg és anyagilag is, ha erre van igénye. Ezzel együtt azonban felhívják a figyelmet 
arra is, hogy az embernek meg kell értenie az élet végső, magasabbrendű célját is. Ily módon 
ugyanazon Védák, melyek eligazítanak a mindennapi élet kérdéseiben, arra vonatkozóan is 
útmutatást adnak, hogyan szabadulhatunk ki a születés és a halál öröknek tűnő körforgásából, s 
térhet vissza lényegi lényünk (minden egyes egyedi lél) eredeti otthonába, ahonnét származik. 

                                                             
1201 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.  
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Ennek megfelelően a védikus irodalom tanulmányozásakor észben kell tartani, hogy azok a 
legkülönfélébb életcélért tevékenykedő emberekhez, illetve embercsoportokhoz szólnak. Tehát 
mikor véda-követésről esik szó, az alatt számtalan módot lehet- és kell érteni. Vannak akik 
szószerint igyekeznek betartani a védai „utasításokat” még attól is függetlenül, hogy azt nem értik. 
Mert, hogy a lelki úton sok olyan eset van amikor a még nem kellően felkészült törekvő a hit 
oldaláról közelít (azaz; vagy úgy van, vagy nem és emberünk az „úgy van” változatban hisz). Azt 
hiszi; ha úgy tesz, akkor az a vágyai szerinti alakulásokhoz vezet. Mások tudják, hogy a sokfélel 
lelki gyakorlat között számtalan olyan „technika” mód van, ami akkor is jótékonyan -mármint a 
lelki fejlődésben előrevivően- hat, ha pl. abban a gyakornok „csak” megadja a lehetőséget a 
segítségnek. Ilyen az un. mantra-meditáció is. Ha lelkiekben fejlesztő mantrát ismétel az egyén, 
akkor az olyan esetben is hat amikor a kereső ember nem érti azt. Számára sem a szavaknak, sem 
azok együttesének nincs értelmezhető „mondanivalója” ám bízva abban, hogy akiktől kapta, ahol 
azt hallotta, olvasta az egy lelki fejlődésben segítő szándékú forrás… 
… Komoly szellemi iskola, fejlett lelki tanítás nem keresi a mesterséges tudatmódosítási 
lehetőségeket, sőt kerüli azokat, eltanácsol alkalmazásuktól. B.T.59. „...ha misztika ha bűvölet 
vágyaidtól távol áll - bennem nyugszik már tudásod sötétségből kitalálsz...” - hangzik a 
MINDEN-tudat számára irányadó ajánlás, intelem. A révülésben résztvevők jellemzően örömteli 
„élményekről” számolnak be, de nem ritka a rettenetes kínok érzete/megélése, különböző 
„szellem”-lényekkel vívott ádáz küzdelem, az anyagi/testi világon túli (meg)tapasztalások során. 
Az ilyen irányú beszámolók rendkívül színesek. A MINDEN-tudat tisztában van azzal, hogy 
minden lél más, minden ember- s minden lény más, így kinek-kinek más az útja, más a sorsa. 
Vannak kollektív segítségek, nem kevés az általánosan érvényes- és általánosan hasznos tisztító 
ajánlás, de igaz megváltója mindenkinek csak önmaga lehet. Beszennyezett csak maga tisztulhat 
meg1202. A Felsőbb szférákba betekintők, a Felsőbbségekkel „társalkodók” híreire csak a 
tapasztalás lehet biztos értékelő. 
(324.) 
… Vannak azonban olyan „eredményes” lelki törekvők, akik nem csak pillanatokra-, de földi 
értelemben alig kezelhetően hosszú ideig tartózkodhatnak anyag feletti közegben. Azért e 
körmönfont -anyagfeletti- megfogalmazás, mert minden olyan tér(rész) ami ezen 
megnyilvánuláson kívüli/túli/feletti (nézőpont-, megítélés kérdése) nem fogalmazható meg 
egyezményesen. (A MINDEN-tudat azért nem bonyolódik bele ebbe a kérdésbe, mert nem ápol 
olyan ambíciókat, hogy követője ilyes átmeneti „örömforráshoz” jusson a Legfelsőbb Bizalmas 
Benső Hajlékával szemben) Mikor elhangzik az a kifejezés, hogy „mennyország” az más-más 
tanrendszerekben másként kerül körülírásra (ahol számontartanak egyáltalán ilyen közeget) és egy 
biztos, hogy egyik sem fedi le a teljes valóságot. Ehhez képest ama bizonyos mennyei szférának 
igen sokféle fajtája, típusa és azon belüli helye/helyzete lehet az oda kerülő lelki lénynek. A 
MINDEN-tudat nem szándékozik sem vitát nyitni, sem igazságtételi törekvése nincs, hisz ahogy 
mindenki más, mindenki máshol tart lelki evolúciós fejlettségében… (Sokan eme „evolúciós” 
kifejezést is rosszalják, mint ha az valami materialista -Isten-tagadó- csökevény volna, holott 
csupán annyit tesz, hogy életről életre fokozatos a fejlődés lelki vonatkozásban. Már tudjuk, hogy 
a lelki értékek/érdemek nem vesznek el sosem, így azok egymásra rakódása, egymáshoz épülése 
egyre előrehaladottabb lelki szintet jelent/eredményez.) Izgalmas vallásbölcseleti kérdés, ha -
európai vonatkozásban- megfontoljuk milyen  körzet szülötteihez  és kiknek a munkálkodásához 
köthető az a sokszínű vallásosság ami napjainkra meghonosodott. (miközben Konfuciánizmus, 
Taoizmus, Sintoizmus, stb. említésre sem került) Nem lehet itt cél összevetés és vagy 
különbségtétel, de az könnyen belátható, hogy viszonylag kicsiny területre és hat főbb Tanítóra, 
Vallás-Alapítóra (Akik közül Mani és Zaratusztra akár ki is hagyható lehet) vezethető vissza ami 
többek között a ‟menny‟ fogalomkört is így, vagy úgy kezeli, teszi hívei/követői eszményített 
„végállomás”-ává. E kis „körzeten kívüliek” még Buddha, Balarám és Krisna „működése” -

                                                             
1202 Hiába guru, -lelki vezető, -tanító, -hittársak, stb. igyekezete, működésüktől a lelki törekvő csak 
tisztogatott/tisztitott lehet, de nem tiszta! A legszemélyesebb burokréteget gyakornoknak kell levetkőznie. 
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sajátos módon az előbbieken túli- három -tényleges- Avatár, Isten személyes alászállásai. Azaz 
napjainkra, európai világunk vallásosságát már nem Isten személyes tanítása vezérli, ahogy Afrika, 
Ausztrália, vagy az Amerikai kontinensét sem. 
 

 
vallás-alapítók egy köre  

(a piros vonalak egyfajta időzónákat jelölnek, nem helyeket úgy i.sz. ~600 és i.e. ~2.000 közt, a pontok születési helyek) 
 

… A szellemi hanyatlás egyik megnyilvánulása a vallásos folyamatok egyszerűbbé tevődése*, ami 
nem csak gyakorlatában lett egyre megengedőbb, de tanításában is leegyszerüsített 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 kétosztatuság szinkronban 
van ugyan jelen teremtettség kettősségével, csak nincs a lelki világ gazdagságával. Úr Balarám 
maga jelenti ki, hogy akik véda-követőként a mennyei szférákba jutnak haláluk után, miután ott 
„felélték” itt szerzett lelki erényeiket, ismét csak ide kerülnek a rendes születés – halál – születés ... 
körfolyamatba egészen addig míg ide kötő vágyaik el nem hagyják. 
(325.) 
… a lél sorsa … valóban a „vissza Istenhez” nem kevesebb1203… 
… 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 

                                                             
1203 Nem egyszerű a kérdés; -Ha Istennél volt a lél(ek) akkor miért jött/ment el onnan? – a válaszhoz le kell 
szögezni, hogy soha senki és semmi nem képes kikerülni Isten-ből, a MINDEN-ből, hisz minden a 
mindenben nyugszik, azaz Benne van! Ám a végtelen Legfelsőbbnek végtelen sok szférája/rétege/közege 
van. E szférák különböző szintűek a-vonatkozásban, hogy az ott tartózkodó lél-ek, milyen tisztaságúak 
(mennyire befedettek adott megnyilvánulás sajátos -nem-lelki- jellemzői által). Így hát a felelet annyi, hogy 
a „vissza Istenhez” tisztultsági meghatározottság. A „vissza” pedig a magasabb szintet, netán a MINDEN 
Bizalmas Benső Hajlékát jelenti, ahonnan már nincs leesés, míg a többi szférából van.  
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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 világi 
gyarapodás. Egészen világosak voltak az emberi osztályok (gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő 
- élvezkedő) melyek a Legfelsőbbtől valók1204, nem emberi kitalációk, vagy manipulált hatalom-
kialakítás/kiélés!... 
(326.) 
… A Fél(ig)Istenek, azok a Felsőbbségek, akiket a különböző felekezetek imádnak. Hogy miért 
van annyi imádati forma és „imádnivaló”? Mert sokfélék vagyunk, mindenki máshol tart 
tisztulási-, netán szennyeződési-, azaz emelkedési-, vagy süllyedési folyamatában. Ezekhez 
idomulnak a folyamatok. Mindjárt itt is egy nagy talány; a hanyatláshoz degradálódik az 
emberiség, vagy a hanyatló erkölcsi- és szellemi viszonyokhoz rendeződnek a nézetek? Akik 
elfogadják az Isteni elrendezések létét (ami nem a szabad akaratot figyelmen kívül hagyó eleve 
minden elrendel/z/tetett tézis), azok tudják hogy mindig a nagyobb mozgatja a kisebbeket. Hiába 
a sokasodó kicsi, lelki téren nem igaz a „sok lúd disznót győz” Végtelen számú lél sem képes az 
Úr fölé kerekedni, ahogy az óceán összes vízcsepje sem dönti el, hogy merre mozduljanak a nagy 
áramlatok, hanem azokkal sodródnak. A lél-ekhez viszonyíthatatlanul csekélyértelmű és -hatású 
emberi gúnyák még ha homokszemekként csikorogtatóik is a „nagy gépezetnek” a rendszer 
mozog a maga útján, módján. Akkor most van elrendeltetés, vagy nincs?1205 Azisnemis… 
… Sokan azt mondják, hogy a vallások fejlődnek s mindegyik … fejlettebb a korábbiaknál 
(mármint a követők mondják, vérmérsékletük szerint). Ha Abszolút mértékkel próbálunk mérni, 
nem rossz támpont a kineziológiából többször ide idézett un. igazság-, vagy energia-szint 
mutatója (lásd részletesen pl. a B.T. 127. hozzáfűzésében) relatív értelemben pedig sosem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a Kali juga -többek között- a szellemi és erkölcsi hanyatlás kora. 
Márpedig ami ebben a korban -a kor mércéi szerint- fejlődésnek látszó, az valóságosan követi a 
romlást. Ez a rend. Nem ritka azok száma, akik azt mondják, hogy pl. a MINDEN-tudat s annak 
vezérfonala a Bizalmas Tanítás nem a korunkhoz illő (tapintatosan régimódinak tartják) nem 
divatos (most a szó jó értelmében) nem aktuális, igazából nem is fogyasztható. Sőt nem való a ma 
emberének - és igazuk van. Ahhoz, hogy ezen a sztereotípián túlléphessünk -legalább próba 
képpen- meg kell(ene) kisérelni levet(kőz)ni a (meg)szokottat. Legelőbb is az általánosan bevettet. 
Ami jól illeszkedik a kor követelményeihez, az nyilvánvalóan kor-szerű (olyan mint a kor). Sokféle 
„műfajban” találkozhatunk azokkal -a modern tudományosság által is alátámasztott- 
megfigyelésekkel/megállapításokkal, hogy életünk minden területén gondok vannak. Mindenütt 
valami zavaró körülmény tapasztalható. Mondják ezt egyházakra, politikai kurzusokra, beszél róla 
a pénzvilág és gazdaság, idézik szociológusok, egészségügyben-, oktatásban dolgozók, sőt egész 
Földi világunk természeti megnyilvánulásaiban ez látszik látszani. És jól látjuk. A Nagy Rend 
működik. Mindenki hódol valakinek/valaminek. Lehet az élvezet, lehet javaknak gyarapítása, 
hatalom kiterjesztése, vagy hírnév fokozása és megtalálják a kijárás segédletét1206… 

                                                             
1204 A letűnt -lelki értelemben- nemes(ebb) kor(ok) embere számára világos(abb) volt hogy hova-, mibe 
született és annak tudatában élte életét. Ismert adottságait elfogadva végzett minden tevékenységet. Az 
emberi szellem- és erkölcs hanyatlásával egyre kisebb hangsúly kerül(t) egyén valódi kilétének kiderítésére 
és mindenki úgy akar élni, mint ha minden ember egyenlő volna, pedig az emberi osztályok váltása csak 
újabb életben lehetséges. Hiába játsza el egy élvezkedő az uralkodót, attól még sosem válik azzá ebbéli 
életében. Épp így egy nyerészkedő sem lehet sosem gondolkodó meghatározottságu. 
1205 Van is elrendeltetés, meg nincs is. A kettősségek világában elkerülhetetlen, hogy bárminek is ne legyen 
ugyanott-, ugyanakkor ellentettje is. 
Több filozófiai iskola gyakorolta azt az érvtechnikát, hogy miután levezette egy állítás bizonyítását, azt 
követően bizonyította ugyanannak az ellenkezőjét, majd így tovább míg a felek ki nem fáradtak. Elmeedző 
szellemi akrobatamutatványok, magáért a gondolatért.  
1206 Az igyekvő tudatlanság önálltatáshoz vezet. 
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… MINDEN-tudatú nem kegyet keres, de szolgálatot, minek legbiztosabb útja, módja a 
kötelességteljesítés. Érti az idők szavát és nem tér ki kötelezettségei elől1207. Nem hátrál meg 
tanulástól, nem családtól és munkától, de minden foglalatlan pillanatát az Úrnak áldozza. Lehet ez 
békés szemlélődés. Lehet csendes-, vagy fennhangú mantrázás, szent szövegek éneklése, olvasása. 
Erőszakmentesség. Derűs séta a természetben, segítése elesettnek. Gyámolítása kárvallottnak és 
jól elkerülése a gyarlóknak. Emlékezni a tudásra, (B.T.437.-441.) miből áll az s gyakorlása, mert 
még természete ellen is szabadon tehet bárki, hogyha azt a ‟jó‟ vezérli. Az a ‟jó‟ mi Istenhez visz. 
Mindegy milyen lassan, vagy sem, menetelés ‟szeretet‟-ben: mentesülve elvárástól, sosem félni az 
adástól, mindenkire egyként nézni, mi volna ebben a régi? Komoly dolgok nem változnak, 
újaknak meg kell a próba1208. Majd meglátjuk! - mondja a bölcs s türelemmel szemléli a 
történéseket. Ami egykor jó volt, hiába azon a idő, nyugodtan le lehet porolni, megpróbálni, 
tapasztalni, meglátni, hogy valóban jó1209. 
(327.) 
… mikor az egyén már tudva tudja, hogy valódi kiléte lél, akkor is emberként működik, hisz 
késztetik a külső/belső kényszerek. Erről sokszor és sokat szól Úr Balarám a Bizalmas 
Tanításban… 
… (lél) Második fedő rétege; azonosulás azzal amilyen létforma lényegalkotójává vált. Atom 
‟atomkodik‟ molekula végzi ami rendelt dolga, növények ‟növénykednek‟ állatok ‟állatkodnak‟ 
melyik milyen úgy, ember pedig ‟emberkedik‟… 
… az emberek ‟istenkedni‟ igyekszenek. Nem csak hogy szeretnének Istenek lenni, de mindent 
megtesznek, hogy magukévá tegyék a hat felfoghatatlanságot, leginkább -legfeljebb- annak egy-két 
elemét. Erő, szépség, tudás, hírnév, gazdagság és lemondás. Mert tudat alatt tudják, hogy B.T.141. 
„...egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság - erő hírnév szépség tudás lemondás és 
gazdagság...” - mert sok lél mikor a lelki szférákban bolyongott -megnemnyilvánulásos 
időszakokban- be-be kukucskálhatott a Legfelsőbb Bizalmas Belső köreibe és tud róla, hogy Isten 
-többek között- ilyen. Ő is szeretne Isten lenni, mert érzi magában a potenciált, csak még nem 
értette meg a MINDEN-hez mérhetetlen parányiságát… 
… Mivel a vágy majdnem mindent képes legyőzni, -keresztülverni, erős akarattal, töretlen 
igyekezettel néha megvalósulnak „sikertörténetek” (Koldusból királyfi, vagy nincstelenből 
milliárdos, senkiből híresneves valaki) Azután a test elhagyásakor ittmarad a dicső-, vagy dicstelen 
emlék, a „hős” lél-je pedig minden földi, anyagi/testi nélkül sorban áll fent újabb 
„szerepéért”1210… 
(328.) 
… függetlenül az egyén osztály-béli meghatározottságától (gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő 
- élvezkedő) ami a leginkább meghatározó nem csak az élet minden területén, de a testelhagyás 
során és azt követően is a lél anyagi burkának (jelesen az embernek) kötőerők általi 
befolyásolása1211. Ezért tanácsolja nemegyszer a MINDEN-tudat, pl. a szabályozó elvek 

                                                             
1207 MINDEN-tudatú bár tudja az anyagi törekvések hiábavalóságát, amit kötelességszerűen meg kell tenni 
mégis megteszi. 
1208 Hiába Bizalmas Tanítás régisége, napjaink embereinek új(donság) és ebben -is- áll nagyszerűsége, lehet 
lekicsinylőn ó(sdi)nak vélni, mikor előkerül új(donság) az s próbára tehető. 
1209 A „jó”-ságnak is van Abszolút és relatív vonatkozása. Amiről a közbeszéd és az emberi történelem 
szól, az az esetek túlnyomó többségében a mindenkori ‟relatív jó‟ a hely-idő-körülmény szerinti normákon 
alapuló „jó”-ság. Az Abszolút ‟jó‟ állandó, örök, míg a relatív folyamatosan vátozó, mint ezen (ha lassan is, 
de) múlékony teremtettségben minden. 
1210 A halált követő újabb testetöltésben komoly szerepe van a vágynak, de leginkább a korábbról hozott 
érdemek jutalmát és a restanciák (jóvá nem tett helytelenkedések) kompenzálását célozza meg az 
elrendezett új test és annak körülményei. Az Isteni „főkönyvben” folyamatos az „egyenleghúzás tartozik-
követel” rovatokban.  
1211 Minden ember kötőerőbéli meghatározottsága/aránya (jó-szeszély-nemjó) mindig perdöntő úgy az 
egyén fejlődésében, mint esélyeiben. Ha sok a ‟nemjó‟ esélytelen a lelki emelkedés. Ha sok a ‟szeszély‟ 
abból akármi lehet, de inkább a kisebb ellenállás felé fognak mozogni a dolgok. 
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követését, melyek eredendően hatást gyakorolnak a személy tényleges milyenségének 
minőségére… 
… A ‟jó‟-ból sosem elég és ez a ‟jó‟ nem a tudatlanság alapú anyagi/test-tudat vezérelte elme által 
sugallt kellemesség -hamis- érzete! Miként jónak jó ... stb. a „működési” elve világunknak* 
(vissz/a/hatás /karma/ törvény), nem lehet másként a testelhagyást követő hova-tovább 
sem1212… (* Hiába vitatja a sokság -pillanatról pillanatra- hogy „Nincs igazság!” „Nem ezt 
érdemeljük!” stb. mindezt csak a tudatlanság, a tiszta látásmód, a helyes 
megkülönböztetőképesség hiánya idézi elő.)… 
… Akik tagadják az anyagon túlit (anyag-felettit) és/vagy magasabb körök személyes Nagyságait, 
azoknak nincs hova vágyuk, hát maradnak még a következő életeikben is itt… 
… a kölcsön- és vissz(a)hatások végiggyűrűznek egész létünkön s e teremtettség minden zugán, 
kapcsolatrendszerén1213. 
(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… Csak az élemedett korú szellemi 
emberek éltek leginkább szinte csak tejen… 
… Mit tehet egy mai lelki törekvő? Attól függ hol él. Pl. Európa középső részén a 
mezőgazdálkodási körülmények és viszonyok lehetővé teszik a hús nélküli egészséges életvitel 
lehetőségét. Ráhangolódás és döntés kérdése… 
… minden emberben minden magasabb szint morzsái is ott vannak az ‟élvezkedő‟-i 
meghatározottság mellett, amit lehet életben tartani, lehet táplálni, sőt erősíteni, ha másként nem 
hát az ‟élvezkedői‟ hitványság mérséklésével, fékentartásával. Ennek királyi útja a vegetáriánus 
életvitel. Vegyestáplálkozásuaknak nagyjából felesleges erről hosszasan beszélni…1214 
… Egy biztosan kijelenthető, hogy az egyéni akaratgyengeség -leginkább kudarcos- vizsgáján túl 
(értsd: 100-ból 99-en elbuknak - ha nem mind!), legnagyobb megpróbáltatás a társasági együttélés 
a normálisokkal, jelen szempontok szerint a vegyestáplálkozásúakkal1215… 
… Az Úr csak némi levelet, virágot, egy kis gyümölcsöt és tiszta vizet1216 kér attól, aki szívesen 
gyakorol oltári felajánlást, netán szertartásos hódolatot… 
… „tiszta szívvel ha adod”! És ez nem puszta érdeknélküli figyelmességet jelent, de tiszta szívet 
tételez fel!... 
… a szívet nem csak anyagi kedvezőtlenségek piszkolják, de ott a végtelen sok elmebeli, érzet és 
érzelembeli ragaszkodás, kötődés és kötöttség, ami nem engedi Isten adta szabadságában dönteni. 
Nem az IGAZ dönt, de a HAMIS. Érzéki élvezetek, javak harácsolása (bűntől sem tartózkodva), 
hatalom bármi áron (minél többek felett) és hiú gőg, mi nem enged alázatot se szívnek, se észnek, 
sem embernek. 
(330.) 
… A felajánlásban a legszebb, ha azt az ajánlattevő teljesíti is. „Ígéret szép szó...” - mert a 
felajánlás előbb ígéret, majd a tett az ami elindítja, az idő pedig megméri… 

                                                             
1212 Nem lehet olyan irányba haladni, amiről az egyén nem tud és/vagy nincs afelé orientáló a vágya. 
Miközben lehet arra is haladni (azisnemis) -leginkább a kisebb ellenállás jelképezte hanyatlás irányába- ami 
a következménye hamis eszményeknek, hibás törekvéseknek, oktalan tetteknek, -cselekedeteknek…  
1213 Nincs hatás ellenhatás nélkül, miként nincs vágy-, vagy tett következmény nélkül. 
1214  B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják hallani…” 
1215 Nem véletlenül ajánlott igaz lelki törekvők számára az emberek általános tömegétől való elkülönülést 
és nem alaptalan az a megfigyelés, hogy a haladó gyakornok fokozatosan egyre magányosabbá válik. Ám a 
sokság visszahúzó társasága helyett sokkal magasabb társulásban lesz/van része. 
1216 Ha az Úr „csak némi levelet, virágot, egy kis gyümölcsöt és tiszta vizet” (értsd: növények részei, 
termései…) ajánl, hát miért ne volna az elég emberi test fenntartásához? Mind az összes többi 
érzékkielégítés, amivel az általános szintjén semmi gond, csak ne csodálkozzunk, hogy milyen -
„megmagyarázhatatlan”- következményei vannak. 
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… Egyazon cselekvés más és más célt ér el, mást eredményez, másként hat (s vissza) cselekvőre 
és a cselekvés érintettjeire, attól függően, hogy mi/milyen volt az indittatás? Legegyszerűbb volna 
ébredéskor Istenre szegezni a figyelmet és minden kezdeményezés előtt Felé/Hozzá irányítani a 
szándékot az esti elalvásig. Ez nem bonyolult, bár véghezvihetetlen! Ami életszerű, az a tudatos 
lét, a tudatos kötelezettségkövetés. Persze mindez akkor értelmes, ha a cselekvőnek vannak már -
legalább rész- ismeretei a valósággal kapcsolatban, tudatos lényegiről (nem mellesleg a 
szükségtelen, lényegtelen dolgokról is!) és elképzelésekkel rendelkezik a vissz(a) hatásról1217. Hiába 
hát a jószándék, mindent Istennek ajánlani, mikor olyan összetett teremtmény az ember és az őt 
körülvevő világ, nem utolsó sorban attól, amilyenné ember teszi1218... 
… Avatár Balarám nem kecsegtet, de kijelent: Hozzá fog érni minden áldozat. Mert áldozat a tett 
a tétlenséggel szemben, a tanulás iskolakerülés helyett1219. Áldozat a család vállalása, sem mint a 
szingliség, vagy a cölibátus. Felajánlani bármit lehet, pláne a Legfelsőbbnek, de csak óvatosan, 
mert Ő többet tud felőlünk, mint mi magunk1220 és úgy száll vissza ránk hátsó szándékunk, hogy 
azt sem értjük miért? Azt meg sosem szabad elfelejteni, hogy a MINDEN TELJES, ugyan mire 
volna szüksége? Az ajánlattételre, felajánlásra, az áldozatra személyiségünknek van szüksége, hogy 
‟jó‟ irányba fejlődhessen. Mikor a valódi szeretet vezérelte eszmény kerül előtérbe akkor elvárás 
nélkül cselekszünk (kötelességszerűen), elvárás nélkül eszünk (test és lél egybetartási 
szükségszerűségéből) és elvárás nélkül áldozunk (tiszteletből, köszönettel, hálaadón mindenért)… 
… A mozgás nélkülözhetetlen. A sport szükségtelen. Úgy mint a húsfogyasztás, az alkohol és 
szintén sokáig lehetne sorolni a hiábavalóságokat, melyekkel csak egy a baj, mióta emberi kultúrák 
fennállnak, mindnek hódol uralkodóktól a koldusokig mindenki. Ettől még egyik sem szükséges 
sem egészséhez, sem boldogsághoz, különösen nem lelki előmenetelhez… 
(331.) 
E teremtettségben három alapvető erő-, kötelék hat: ‟jó‟ (Isten felé vivő) ‟szeszély‟ (itt marasztaló) 
és ‟nemjó‟ (Istentől el/fele/ fordító/mozgató). Ezek közül a ‟jó‟-val nincs semmi gondja lelki 
törekvőnek, csak a javát szolgálja, a ‟jó‟-ból sosem elég. Hangsúlyozottan a lelki ‟jó‟-ból, nem az 
anyagi/testi meghatározottságban élő ember anyagi/testi jóérzetéből!... 
… A másik kettő (mármint ‟szeszély‟ s ‟nemjó‟) -lelkieknek ellenlábasa- igazi földi baj(keverő). 
Tudjuk, kettős e világ. Jó és nemjó szövi át és leginkább a kettő közötti szeszély. Ember ide is 
húz, oda is, leginkább mikor milyen „hangulatban” van… 
… ha nem kötődünk semmihez és mindent a Legfelsőbbnek áldozunk, akkor maguktól fognak 
elkerülni a bajok… 
… felszabadulás nélkül, teljes megtisztulás nélkül nincs más eshetőség, mint az újabb és újabb 
testetöltés anyag-testben, anyagi befolyásoltságokkal, anyagi/testi vágyakkal… 
… Ha deprimáló, ha nem, az is világosan látható, hogy az emberiség nem akar megjavulni. Hiába 
Isteni Küldöttek, hiába hitek, -vallások, rend- és szertartások, hiába jó szó, tisztesség, becsület, a 
sokság mindig a kisebb ellenállás felé sodródik, meghatározottságának megfelelő (vágy) 
késztetések viszik magukkal, bárminemű megfontolás nélkül. Míg ők azt mondják erre „Minek a‟ 
?” addig igaz lelki törekvő az általuk követettekre mondja -leginkább magában- „Minek a‟ ?”1221… 

                                                             
1217 Ha valaki tudatlanságban teszi a ‟jó‟-t az is lelki fejlődését szolgálja! 
1218 A világ egyszerű. Képes magától működni. Csak vannak, akik belebabrálnak  
1219 Tanulni természetesen nem csak iskolában lehet – sőt! A folyamatos-, különösen pedig az idejébeni 
tanulás (jellemzően úgy 25 év alatt) elengedhetetlen, úgy a lelki-, mint az anyagi/tárgyi témakörben.  
1220 A Mindátható annyi „darabra” osztja szét Magát, ahány lél létezik. Ott „csücsül” -mintegy tanú 
(megfigyelő)-  minden lél mellett. Így azután pontosabban ismeri a lél minden rezdülését, mint annak 
anyagi burka, ami ugyancsak fedett a sok-sok anyagi/testi behatás-, kötődés-, kötöttség által.  
1221 Hogy melyik „Minek a‟?” a helyénvaló, azt az egyén érdeklődése, eszményei döntik el. Az anyagi/testi 
ember a lelkieket tartja fölöslegesnek, míg a valódi lelki ember tudja, hogy testi/anyagi léte -gyakorlatilag- 
illúzió. A lél-ről, testet elhagyását követően minden anyagi törlődik, míg a lelkiek életről-életre csak 
halmozódnak.  
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… Be kell látni hogy minden tett-, de akár még rejtett szándék is az örökös változás egy-egy 
motorja… 
… (B.T.) 87. „…az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől 
független...” - többi az Úr dolga. 
(332.) 
… Isten számára nincs sem kedvelt, sem gyűlölt? „- Hát akkor engem, vagy népemet nem helyezi 
mások elé/fölé? Vagy az általam- s népem által gyűlölteket éppúgy szereti mint engem és 
népem?” - bizony ezt mondja az Úr. De hogy is képzelhetné bárki, hogy Aki MINDEN, az 
bármely (ön)részét kitüntetetten kedvelné, vagy pláne hogy gyűlölné? Ember -úgy rendesen- nem 
kedveli s nem is gyűlöli különösebben egyik „alkatrészét” sem. Ha igen, akkor érdemes 
megvizsgálni s megfontolni, hogy ez miféle aberráció1222… 
… a Legfelsőbb teljességéből semmi nem hiányozhat, másrészt a viszony kölcsönös alapú egyén 
és Isten között. (az „egyén” most azért került elő/bb/re, mert ember-szempontból vizsgálódunk, 
nem az Úr Felől - honnan is vennénk ehhez a bátorságot? Miközben Ő kb. úgy viszonyul, hogy 
Neki mindegy. Ő Önmagában teljes, mi érzünk hiányo/sságo/kat.) Tehát Isten eredendően -
kvázi- semleges viszonyt gyakorol teremtményeivel szemben. Azután, hogy ez a viszony miként 
árnyalódik az a hívőn múlik. Tegyük most félre a különböző hit- és tanrendszereket, beleértve az 
ateizmust (közte a materializmust és a különböző személytelen -„istentelen”- megközelítéseket) is. 
Vegyük az embert, mint világnézettől függetlent, vagy azo(ko)n belül, miként viszonyul a 
MINDEN-hez. Persze le kell szűkíteni a személyes hitüekre, hisz Istennel Ők képesen valamiféle 
kapcsolódási-, kötődési módot gyakorolni. (a többiek is végeznek ilyesmit, csak nem tudnak 
róla!)… 
… „Jász Úr és Tündér”1223 -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...”1224. 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 akár-
melyik megközelítést is vesszük, meglehetősen szubjektív eszközökkel… 
… 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) Isten-tudatban élt s végezte kötelezettségeit, de a MINDEN-re sem nem mint 
gyermek, sem nem szerelmesként tekintett. A békés (béke-tűrő) semlegesség természete volt. 
Szolgálatát kötelezettségkövetőn mindenben gyakorolta. Mint a jó barát, senkit nem akart 
megváltoztatni és mindent és mindenkit annak természetességében fogadott el. Szerető szülőként 
gondoskodott a rászorulókról. Azonban az Istenre való gyermeki ráhagyatkozásban és különösen 
a szerelmes viszony dolgában járatlan volt. Mi a mese következtetése? „... Tündér ... - Világosítsd 
hát meg nekem, mire megyek a Hat Testvérrel? - Békesség mind megóv. Elvárásoktól ment meg s 

                                                             
1222 Mikor az ember teste „rasszista” (ahogy sokszor az is!) akkor azon lenézett-, negatívan 
megkülönböztetett szervei, testrészei megbetegszenek hátrányos helyzetüktől. 
1223 Felnőttmese értelem és érzelem találkozásáról, barátságáról. 
1224 Mármint, hogy milyen viszonyt ápol lelki törekvő Istennel kapcsolatban. 
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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! ...” - hát ki „miként jő úgy fogadom” - szólt az Isten… 
(333.) 
… Színleg sokmindent el lehet játszani a külvilág számára, de a Mindátható pontosan nyomon 
tudja követni a mozgatókat (s a ‟Nagy Könyv‟ sorai szaporodnak1225). Avatár Balarám itt úgy 
kezdi, hogy Őt nem csak „bűntelenek” imádhatják (akik ugye nincsenek!). Vicc: „A tömeg meg 
akar egy hűtlen asszonyt kövezni, de Jézus látva ezt, elkezd nekik prédikálni: - Híveim, az vesse rá 
az első követ, aki még sohasem vétkezett. - Ekkor egy fekete ruhás nő kilép a tömegből, kezében 
egy nagy kő, hozzávágja a hűtlen asszonyhoz, aki halva esik össze. Amint a tömeg eloszlik, Jézus 
odaszól a fekete ruhás nőhöz: - Ne haragudj anyám, de néha nagyon az idegeimre tudsz menni...” 
… Vétek? vagy Bűn? Majd hogy nem „vérmérséklet” kérdése. A MINDEN nem is bonyolódik 
bele erkölcsi fejtegetésekbe, főleg nem világi- és lelki vonatkozásokba. Szépen felsorolja a lelki 
fejlődés szempontjából kedvező tetteket, -viselkedést és a kedvezőtleneket, elmondja a 
vissz(a)hatás elkerülhetetlenségét, majd Tanítványra bízza a döntés1226. Ő Maga senkit nem ítél 
meg, nem ítél el. Megengedésben is a Leg. Nem véletlen, hogy a Bizalmas Tanítás alapú 
MINDEN-tudat sosem szerveződött és nem is tör társadalmi/politikai/vallási/egyházi 
szerveződésre. Bárminemű „mennybemenetel” egyéni sors, érdem dolga legyen akármilyen segítő 
is a szervezet. Majd‟ minden jószándékú lelki együttműködés ahogy népszerűsödött, követői 
sokasodtak, úgy hitték-, majd hirdették követői kizárólagosnak s oly annyira, hogy azt másoknak 
követni kötelesség, kerülése bűn. Míg emberi történet visszalát, vagy háborúk kirobbantójaként, 
vagy hatalmi viaskodások asszisztenseként nyomon követhetőek a vallásos behatásokat. Nemes 
„bűntelenek”-ből bűnösök kerekedtek… 
… a „bűn” sem Istentelen, „csak” ‟nemjó‟ a meghatározottsága, ‟szeszély‟ a hajtóereje, melyek 
mind -akár a ‟jó‟- a Legfelsőbbtől valók. A választás szabad, a döntés nálunk van. 
(334.) 
… az Úr -Avatár Balarám szavai szerint- még a bűnösökről sem mond le. Ki nem menti őket a 
bajból -hisz nem Ő keverte őket oda- de aki komolyan érdeklődik emberlét-kérdések felől, az 
megtalál(hat)ja a segítséget… 
… Az „istenesség” messze nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal hányjuk a keresztet, minden 
kötelezettséget félre téve bújjuk hitünk szent könyveit, kérgesre térdeljük térdeinket templomi 
imák közepette. A MINDEN-tudat az Isten felöli tudatosságot követően második helyre a 
kötelességteljesítést helyezi. Mert, hogy első: tudni -nem csupán hinni- Istent. Természetesen ez 
nem működik magától, elhatározásból, ennek megvalósításához elengedhetetlen az elme 
művelése, értsd: tanulás. Akikre „csak úgy rázuhan az áldás” (megtérés, „megvilágosodás” ...) 
sosem tudhatják Ki/mi annak forrása? A tanulás magával hozza a szabályozottság 
szükségszerüségének belátását. Az évezredek alatt megméretett tudás, mint pl. a Bizalmas Tanítás, 
megbízható támpont nem csak a tanulásban, de a kellő tájékozódásban is. Azért is érdemes 
ilyenre (szabad)időt „fecsérelni” mert felekezet-semleges. Az Abszolút-ot tekinti mércének. 
Mentes bárminemű anyagi/testi befolyásoltságtól. Nem kér mást, mint elfogulatlan-, józa 
ítélőképességet. Isten személyének elfogadását követő második segítség kilátástalanság ellen; a 
kötelességteljesítés. Hogy az kinek-, mikor- s hol mi? - annak is tanulás az első állomása, hogy a 
kereső ember tisztába lehessen azzal; ki ő és mi a helye-, helyzete a világban. Miután megtudta, 
megértette, majd belátta, hogy legtöbb amit tehet; végezni saját dolgát. Így jó esélye van arra, hogy 
mindig olyan kihívásokkal, tennivalókkal találja magát szembe, melyek végrehajtása nem esik 
nehezére, nem megerőltetők, sőt még örömét is leli benne. Az örökös fáradozás annyit tesz, hogy 

                                                             
1225 B.T.129. „…végtelen sok születésem volt úgy nekem mint neked - én az összesre emlékszem míg te jó 
Jas egyre sem…” 
1226 Ember mindenkori döntési lehetősége jeleníti meg az Istentől kapott un. szabad akaratot. 
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emberünk nem a maga dolgát végzi és nem ott-, akkor-, annyit- és úgy, ahogy az ténylegesen 
szükséges-, vagy valódi kötelezettség volna. Így sosem fogja elérni a belső béke. Mindig küzdeni 
fog idővel, elégedetlenséggel, megoldandó feladathegyekkel, mások kritikáival és búskomorrá 
válik, mert sosem jut idő lelkiekben jobbító kedvteléseire. Tévképzet, hogy fáradságokat kell 
felvállalni, mert majd jő a pihenés1227… 
… biblikus körökben … hívek „eszménye” a hat napig fáradozó Isten, Aki azután hetedik napon 
megpihent. (Minden bántás nélkül: - Miféle Isten, Aki elfárad? A MINDEN lételeme a 
folyamatos mozgás, változás, benne teremtés - fenntartás - pusztítás párhuzamosan egyidőben és 
örökkön.) Ja, hogy nem Istenről szól ama példabeszéd, hanem az igyekvő emberről. Leginkább 
pedig azon tömeg-emberekről (tömegembereknek), akiket mások zsákmányolnak ki, 
kényszerítenek erőt próbáló-, vagy azt meghaladó és pihenést igénylő munkára, lefölözve annak 
hasznát1228. Jelen korunk (már több mint ötezer éve) a küzdelemről szól, meg sem gondolva azt, 
hogy - Miért is? - tudjuk, látjuk hogy a testi/anyagi célok eléréséért, a hamis eszmények- és csalfa 
vágyak kielégíthetőségéért. Hol itt a bölcsen belátó, isteni-, netán emberi-ember? Nem csoda hát 
hogy inkább gyarapszik a „bűnök” elkövetőinek száma, mint sem hogy mérséklődne. Még a nagy 
számok törvénye is ezt mutatja, hisz napról-napra nő az emberiség száma, hát potenciálisan 
nagyobb az esély az érzékkielégitő-, javakat gyarapító-, hatalomvágyó-, hiú sokság további 
számosodására. Ebben az esztelen túlnépesedésben és rohanásban hogy jutna hely béke(sség) 
számára? Pedig ha nincs béke sem kívül, főképp nem belül, ugyan mit remél akár hívő ember is? 
Pedig a kötelezettségek középútján haladó egyén, aki nem „pályatévesztett” (a szó minden 
értelmében) örömmel fog kötelességteljesítésbe, túlkapások nélkül, mértékkel gyakorolja azt s 
kellő időben tudja mindig -ragaszkodás nélkül- félretenni, hogy élete minden napját derűvel 
kezdhesse s fejezhesse be. Ne legyen szükség pihenőnapra, se szabadságra, nyaralásra/telelésre. 
Lehessen minden nap ünnep, az örök Nap minden napos újabb és újabb dicsősége. Lám Ő 
sosem pihen, mégis töretlen. A csalfa Föld (mert hogy női természet?) mi forgandó, hol orcáját, 
hol meg háta közepét mutatva az éltető sugaraknak. Ember munkája sose legyen izzadtságszagú 
és annak gyümölcsét is mindig ajánlja fel, mint sem kuporgasson személyes gyarapodása 
érdekében, hogy azután legyen mit félteni, -védeni, miért harcolhat bűnös tolvajokkal. Minden a 
MINDEN-ben marad. 
(335.) 
… (Ismétlésként: igaz ‟gondolkodó‟ meghatározottságú személy -mára- 1 millióból -ha- egy /!/,   
‟uralkodó‟ -mára- 1 millióból -ha- 9 /!/) Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a ‟gondolkodó‟ 
nem a köznyelvi; képzett-, tanult, magassan kvalifikált szellemi ember és az „uralkodó” sem az aki 
vezető-, uralmi helyzetbe hozta-, vagy hozatta magát, vagy születési úton örökölte azt !!!... 
… Mára nem csak a formálisan uralmi helyzetben lévők, de még a tényleges ‟uralkodó‟ 
meghatározottságúak többsége is úgy él, mint az igazi „élvezkedők” Úgy végzik „azok dolgát” 
hogy eszményeik, motiváló belső mozgatóik nem a nemes vezetési elveken, alárendeltek 
szolgálatán, megsegítésén alapszik, de személyes anyagi/testi boldogulásukon. Íly módon 
„helyesen” cselekszenek a kor elrendezettségének megfelelően, éltetik és fokozzák az erkölcsi és 
szellemi hanyatlást1229. Úgy jók, hogy rosszak (azisnemis)… 
… Mára az „élvezkedők” uralják a közösségi tereket. Nincs nemes gondolat, nincs nemes 
szándék, nincsenek nemes cselekedetek… 
… Az hogy „bűnözők kerülnek az uralkodó körökbe” évezredek történetéből látható. Egyetlen 
egy tiszta erkölcsű-, nemes gondolkodású uralkodót nem tud felmutatni az emberi történelem, 
még a számtalan hamisítás árán sem1230… 

                                                             
1227 Ami izzadságszagú, az izzadságszagú. 
1228 Ugyancsak bajos, amikor a lelki tanok politikai-, hatalmi-, kizsákmányolói érdekek eszközévé válnak. 
1229 Az erkölcsi- és szellemi hanyatlást segítő/mélyítő Abszolút értelemben rossz, most a relatív(e) jó.  
Csak úgy degradálódhat az emberiség, ha napról-napra galádságokat tervez és végez, így szolgálva az Isteni 
elrendezettséget. 
1230 Legyen őszinte és tárgyilagos azon olvasó aki mindezt megkérdőjelezi. 
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… A „nyerészkedők” ugyan a gazdasági tevékenység motorjai, az erkölcsös irányítók, szervezők 
volnának, mára mégis mind- és mindenhol csalnak… 
… Az hogy a „gondolkodók” koldusbotra jutnak már-már evidencia. Az -elméletileg- 
megengedőn értelmiségnek hívhatók árulóvá-, „nyerészkedőkké” váltak. Még a formálisan 
gondolat emberének számítók sem azon fáradoznak, hogy világos és erkölcsös modelleket 
mutassanak fel -ha csak szavakban is- hanem pénzre váltják képességeiket és mindig az aktuális 
hatalmat szolgálják… 
… Nem szívderítő ez a felsorolás és még ha vitatnák is ezt páran a fontos az, hogy bármíly 
erkölcstelenek számára sem hiábavaló a Legfelsőbbel való foglatosság. Nem csak hogy nem 
hiábavaló, de „jó úton jár” - ahogy Úr Balarám kinyilatkozta… 
… Vannak helyzetek, mikor elég (lehet) egy iránymutatás; - „Nézd Barátom! Itt és itt, találsz 
válaszokat a Téged feszítő kérdésekre!” - és a jókor, jónak, jól átadott útbaigazítás javára válik 
annak aki valóban keres. Aki nem keres, az úgy sem fog találni soha semmit. Még aki „csak” 
kíváncsiságból is ha keres, mikor valódi értékre lel, ha érti, ha nem, nem múlik el nyomtalan. Esett 
már arról szó, hogy sok olyan dolog van, amit az egyén nem ért, de ha -akár csak formálisan is- 
megismer -mert hogy igaz tudás- az, lényegi lénye, a lél örömére szolgál, segít a tisztulásban… 
(336.) 
…a tiszta ‟jó‟-ság, majd hogy nem is evilági, de mégis az, hisz itt kell/lehet az igaz ‟gondolkodó‟-
nak olyan szolgálatot végeznie, amivel segíti az Isteni elrendezések megvalósulását1231. Erre nem a 
MINDEN-nek van szüksége, hanem a lelki evolúcióban előrehaladott lél-nek, Aki már vékony 
anyagi/testi burokban képes ténykedni, leginkább a köz s kevésbé maga -lelki üdve- javára… 
… Köznyelvire fordítva: a ‟gondolkodó‟ ≈ pap, szellemi vezető, az ‟uralkodó‟ ≈ király, hadvezér, 
azaz elsősorban „katonai parancsnok” nem állam-, vagy kormányfő és nem annyira szervezet-
vezető (persze az is). Jelen világunkban léteznek ilyen -mármint ‟gondolkodó‟ és/vagy ‟uralkodó‟ 
meghatározottságú- személyek, de egy sem ott van, ahová való volna. Olyasmi ez a helyzet, mint 
a szellemes mondás: „Erkölcsileg alkalmas lenne politikusnak, de épp amiatt nem az”… 
… nem önművelés eredménye sem ‟gondolkodó‟-i, sem ‟uralkodó‟-i „státusz” de teremtett, 
korábbi életbéli érdemek szerint1232. Persze ott van a „jármok” erősen befolyásoló hatása is (jó - 
szeszély - nemjó) amit viszont nagyon is képes befolyásolni a tudatos törekvő. Ösztönlény, 
érzelemfűtött ember erre nem alkalmas… 
… Maradnak hát az igaz hívek, akiket célszerűbb (már csak a félreértések elkerülése érdekében) 
Isten-tudatúnak, vagy MINDEN-tudatúnak nevezni. Hívő ember számtalan van a világon 
különböző vallások követői közt, mégsem látni nemes-, jobbító szándékaik érvényre jutását. A 
valódi Isten-tudatú lelki törekvő tudja, hogy Isten Önmagában teljes. Nincs hát a Legfelsőbbnek 
semmire szüksége, amit ég-föld felforgatásával hívő embernek elő kéne teremteni… 

                                                             
1231 A jelen korra a szellemi és erkölcsi hanyatlás van (el)rendelve -Isten által- így ebben kell(ene) a  
‟gondolkodó‟ meghatározottságú személyeknek olyan példát és útmutatást adni a sokság számára, ami az 
egyénenkénti emelkedéshez/lelki fejlődéshez/tisztuláshoz vezet(ne).  
Meg kell érteni, hogy emberiség szinten csak a tárgyi/technikai fejlődés adatott, a ‟jó‟ erkölcs és a tiszta 
szellem alkonyához ért. Ezért most a ‟gondolkodó‟ egyén ugyan közösségformáló is lehet, dolga mégsem a 
Kali juga főáramával szembeni ösztönzés, -menetelés.  
Minden egyén-, általa lényegalkotó lényegi lénye bármely életében felszabadulhat(na) megszabadulhat(na) 
ha tudna a valóságról, volnának ismeretei a tényleges mikéntekről és -miértekről, majd annak megfelelően 
alakítaná életét. Ezzel szemben a sokság vágya és vezérlőik sugallatai sodorják egyre mélyebbre az 
anyagi/testi tévtudatba(n) az emberiséget.   
1232 Ki milyen meghatározottsággal születik (gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő), az 
elsődlegesen lényegi lénye vágya szerinti (mit s hogy szeretne), mégis a döntő az előző életekben 
felhalmozot -lelki értelemben vett- pozitív és negatív érdemek vissz(a)hatása (miként lehet érdemek 
gyümölcsét élvezni, úgy meg kell fizetni az adósságokat).  
Némiképp hasolatos ez a Lelki TanítóMester általi névadásához a tanítványnak, ami vagy a követendő 
eszményét mutatja meg, vetíti előre, vagy meglévő készségeit/képességeit/személyiségjegyeit 
megerősítendő a ‟jó‟ irányú teendőket jelzi.    
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… Nem kell(ene) templomot építeni, nem kellenek egyházak, semmi szükség szervezetszerűségre, 
hisz a világ tökéletesen rendben van1233. Hogy mi nem gondoljuk így? Még egy kicsit jobban el 
kell(ene) merülni az igaz lelki tanok tanulmányozásában, leginkább a szabályozó elvek 
követésében. Nem utolsó sorban pedig fel lehet kutatni azokat az igaz ‟gondolkodó‟ és ‟uralkodó‟ 
keveseket, akik már most Isten nemes útját járják töretlen. 
(337.) 
… van úgy hogy valami ugyanakkor, ugyanott az is, meg nem is. Vannak -hely-idő-körülmény- 
szerint olyan igazságok, melyeknek ugyanakkor ellenkezője sem igaztalan. Nyitott szellemű, 
alázatos lelki törekvő nem „téved meg soha” még ha néha el is téved a szellemi élet útvesztőiben. 
A gondolat (is) szabad. A sokság nem csak, hogy nem szokta a gondolkodást, de nem is szereti, 
nem bírja. (Mint az egyszeri ember, aki szereti a tréfát, csak nem bírja!) A tömegemberek olyanok, 
mint a szorgos hangyák (mennek vakon a szagnyomon), a „beprogramozott” méhek (figyelik a 
többiek táncát és azt követik), a molekulákat kiszolgáló sejtek, a szerveket felépítő molekulák, stb. 
Mikor valamely alkotóelem elkezd renitenskedni, kötelességében mulasztani, az kedvezőtlen 
hatással van a nagyobb egység egész-ségére. Nem is mondja sosem Avatár Balarám, hogy 
mulasszunk kötelezettségeinkben, de a józan ész akkor sem hanyagolható mikor rendelt 
dolgunkat végezzük, a tudatosság pedig még kevésbé kerülendő. A fontos, hogy a szolgálat 
értelmes legyen, építő, pozitív, előrevivő, ‟jó‟ ügyet, -eszmét szolgáljon. Persze ha rossz ügyet 
követ, a hű szolgálat akkor is eredményre vezet, csak ‟nemjó‟-ra, Istentől elfordítóra, Tőle 
távolítóra. Mi a jó és mi nem? Követve az azisnemis törvényt, egyazon cselekedet ugyanakkor 
lehet jó is és rossz is. A könnyebb érthetőség kedvéért, újabb szempontrendszert kell 
mellérendelni, pl. Abszolút vs. relatív, vagy lelki vs. anyagi, stb. Ami egyik szempontból üdvös, az 
a másik szerint nem az. Nem hibás a „kettős mérce” hisz világunk természete a kettősség. Az 
egyidejű azonosságban és különbségben majd‟ minden cselekvés és/vagy történés, netán gondolat 
esetében, lelki és anyagi vonatkozások egymás ellentettjei. Ebben nagyon nehéz eligazodni, ha 
egysíkú a szemléletmód. A MINDEN-tudat kinyilvánítottan EgyIsten-hitű (Isten-tudatú) idealista 
világnézet. A világi történések pedig bármennyire is tudjuk a mögöttes lényegiséget, a Felsőbb el-
rendezést, a felszínen nyilvánulnak meg, leginkább illuzórikusan, mégis valóságosan … 
(338.) 
… Úr Balarám úgy adja át a Bizalmas Tanítást hogy -köznapi értelemben- nem mindig pontosan 
a kérdésre válaszol, vagy nem konkrét leírást ad sajátosságokról, hanem nagy összefüggésekre 
mutat rá, valamint az Abszolút Igazság azon részeit osztja meg Jas-al, melyek felfogása segít az 
eligazodásban… 
… ember legnagyobb ellensége a tudatlanság. Nem kérhető senkin számon az, amit nem tud. 
Hívőkön, akár számon kérhető volna hitük alanya s -tárgya, de ez legyen az ő feladatuk. Majd 
mikor egyre csak tornyosodnak kérdéseik hitük ellenére, akkor ha veszik a fáradságot elme és test 
tisztogatására, lényegi lényük, az örök-, teljes tudású- és boldog lél megsegíti azokat. Míg 
tudomást sem szereznek valódi kilétükről, addig biztos a tévelygés akár egy hiten belül, vagy 
hitrendszerek között … 
… A B.T. szavai javára válik annak aki figyel rá s követi.  
(339.) 
… A REND pedig fennáll. Az Isteni rend. Ahogy az Úr gondolja, vagy amiként megengedéssel 
viszonyul úgy a Felsőbbségek-, mint Szentek-, de egyszerű földi halandók tetteinek folyamatához 

                                                             
1233 Nincs szükség a közösködésre, de a túlnépesedés következtében elkerülhetetlen. Mikor pedig sok 
ember kerül egy helyre, óhatatlanul szabályozásokra van szükség az ostoba öldöklés elkerülése érdekében. 
Ezeket a szabályokat pedig az aktuálisan hatalmon lévők öncélú praktikái alakítják. Van hogy előre 
összetákolt ideológia mentén szerveződik közösség, máskor meg a sodródáshoz kreálnak követendő 
szabályozásokat (vallási- és világi tákolmány/alkotmány/t, törvényeket és így tovább). Kevés a valóban 
Isteni kinyilatkozás alapján rendezett közösség. A Fél(ig)Istenek sugallatain és Próféták látomásain alapuló 
vallásosság messze áll az igaz valóságtól. Közben pedig igen is közel (azisnemis) hisz értik az idők szavát, a 
lokális érdekeket és a sokság manipulálhatóságát.  
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s folyamodványához. Mert már jól tudjuk; semmi nem múlik el következmény nélkül, így amikor 
bármi történik, annak okozói alacsonyabb rendű „elkövetők” míg a megtörténés lehetővé tevője a 
MINDEN. Nem az a mindenki sarkában lángpallossal figyelő félelmetes isten, de Mindátható 
személytelen energiája révén, a mindenben és mindenkiben jelen lévő… 
… Minden a MINDEN-ből érkezik, (Ő)Rajta belül. A megszületetlen EGY Isten és a 
megszületetlen végtelen számú lél közösen alkotják a MINDEN-t. Mikor- s ahol megnyilvánulás 
teremtődik -a Legfelsőbb szándéka szerint, az Ő Teremtő aspektusa által- akkor és ott a 
MINDEN nyújtja a teret s lél-sereglet tölti meg azt az adott teremtettség szabályai alapján. 
Minden lél korábbi érdemei szerint vonzhat magára létformát (elemi paránytól -itt- az emberi 
léttel bezárólag, beleértve galaxisokat, univerzumokat, mely mind egy-egy burok a lél gravitációja 
körül) s szenvedheti el annak kényszeres-, vagy szabad akaratos műveleteit, minden 
következményével együtt. 
(340.) 
… Isten-hívő emberek nem kérdőjelezik meg Isten létét. Abban már sokféle az árnyalat, hogy Ő 
mitől-, hol-, mikor-, miként van, ha (már) van? Ezt pedig nem befolyásolja egy-, vagy több-istenes 
tan… 
… A MINDEN-tudat véleménye szerint az anyagi vonatkozású uralkodás elsődleges hadszintere 
ki-ki önmaga!...‟ - ami nem könnyű „terep” miközben a környezeti körülmények is ugyancsak 
hátráltatóak a valódi lelki törekvésben, tisztulási szándékban… 
… Igaz vallásosságról csak ott beszélhetünk ahol egyidejüleg jelen van: igazmondás, tisztaság, 
nem tűrése boldogtalanságnak, erő a harag és düh ellen, elégedettség, őszinteség, szilárd elme, 
érzékek szabályozottsága, felelősségérzet, kiegyensúlyozottság, türelem, nyugalom, hűség, tudás, 
lemondás az érzéki élvezetekről, példa(irány)mutatás, lovagiasság, befolyásoló(ható)képesség, erő, 
megfelelő kötelesség végzése, függetlenség, ügyesség, harmónia, derű, jószívűség, tökéletesség, 
helyes tettek, vidámság, rendíthetetlenség, kitartás, Isten-imádat, mentesség a büszkeségtől1234...‟ - 
mely felsorolás ellentettjei mind a „bűnös út” részei1235… 
… Ha minden lél Isten minőségi-, parányi-, szerves „mása” aki -többek között- teljes tudás 
birtokosa, akkor nem csak Isteni készségek birtokosa, de ősemlékezete révén mindarról is 
tud(hat), amiről a Legfelsőbb (?) Ha pedig így van (miért ne lenne?) akkor a sokat emlegetett 
szellemi/lelki „tisztálkodás” anyagi kötöttségektől való mentesülés, oda vezet(het) hogy a fejlett 
lelki ember-, különösen pedig az isteni-ember (akiben értelem és érzelem együttáll) úgy tud, 
miként a bölccsel kapcsolatban hangzott el az a megközelítés, hogy „többet tud, mint amit 
tanult”… 
(341.) 
… Istentől való a tiszta tudás. Tőle az az értelem, mely -tudása folytán- nem kétkedik, határozott 
és nem hit alapon! A Legfelsőbb a forrása úgy az igazmondásnak, mint megbocsátásnak és 
türelem végtelenjének. Ez utóbbiak ismét, mint ha életvezetési „technikák” ajánlások volnának, 
ám ha a MINDEN a kútforrás, hát érdemes alaposan elgondolkodni rajtuk. Az igazmondás 
alapkérdése, hogy mi az igazság egyáltalán? Amíg azt nem tisztázzuk bármi hamisság, akár 
igazként is hathat… 
… igazmondás?1236 Bizony nem kockázat nélkül való. Mégis ha az Úrtól jő, ugyan mi készteti az 
embert a mérlegelésre? A válasz egyszerű: téves önazonosságtudata, amitől testével és anyagi/testi 
képzeteivel azonosítja magát nem az Isteni lényegi lényével, a lél-el. Vágyait, képzeteit, testi 
valóját (-épségét) javait, szeretteit ... féltve, inkább kerüli az igazat, még ha néha a valódit is 
mondja ki…  

                                                             
1234 Igaz vallásosságról csak ott beszélhetünk ahol a felsoroltak egyidejüleg jelen vannak. Legyünk 
tárgyilagosak: ilyen közösség nem létezik, olyan tanrendszer sincs ahol mindezek együttesen 
eszményítettek, talán ha egyén szinten néhány fejlett lelki ember, ha birtokolja őket egyszerre.  

1235 Tekintve, hogy az előbb felsoroltak egyidejű teljesülése sehol nem valósul meg, hát csak az tételezhető 

fel, hogy az emberiség nem a bűntelenség útján halad  
1236 „Mondj igazat, betörik a fejed!” 
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…Lehet más a hibás, lehet hibás az egész világ, minden összeesküdhet ellenünk, mégis ha Isten -
legfelsőbbik- igazát, a Tőle tanulható valódi szeretetet tekintjük mércének, akkor az „Ez is 
elmúlik egyszer” bölcsesség jegyében higgyük el, hogy semmi nem tart örökké. Türelem. Mert 
végtelen türelem kapható az Úrtól, ha Rá ügyelünk s nem kicsinyes elképzeléseinkre… 
(342.) 
… Ami nem kell, az árt1237. Ha pedig egyénnek árt, akkor mint nem szükséges, a gyarlón keresztül 
környezetünknek is árt, beleértve természetet növényekkel, állatokkal, természeti 
képződményekkel (értsd: -durván- talaj, víz, levegő és így tovább) emberekkel együtt… 
… ‟jó‟-ból sosem elég. A ‟jó‟ nem árt! Lelki fejlődésben. Bár tudjuk, hogy anyagi s lelki olyan 
ellenpontjai egymásnak, ami egyik emelkedésével, a másik sűllyedéséhez vezet, tehát könnyen 
meglehet, hogy a lelki üdvös, anyagi/testi kellemetlenségeket, fájdalmat, szenvedést okoz. 
Ilyenkor szokott -felületesen- elgondolkodni lelki törekvő: - Kell ez nekem? - amire a 
leggyakoribb válasz: - Á! Fölösleges! Hisz mindenki (am)úgy csinálja! - s a kaland véget ért1238… 
… Kettős világban élünk, mindennek megvan a párja. Mind a Teremtőtől való és mindegyiknek 
megvan az oka, ha értjük, ha nem. Míg nem értjük, míg nem tiszta a tudás, míg kétségekkel terhelt 
az értelem, addig legalább a türelem tartson ki… 
… itt az élet-, a lét párja a halál, melyre minden minek kezdete van arra kárhoztatott. Ám lényegi 
lényünk a lél, igaz(i) valónk megszületetlen, így sosem éri Őt az elmúlás. 
(343.) 
… Hogy adományok forrása Isten maga? Nem lehet kérdés, hisz egyfelől minden Őbenne 
nyugszik, azaz nincs a MINDEN-en kívüli forrás lehetőség, másrészt, mint a személyes 
Legfelsőbb személytelen Mindáthatója, ugyancsak mindennek részese. E „részesség” alapvetően 
„passzív” egyfajta megfigyelés, figyelemmel kísérés, nem beavatkozás… 
… nagyon fontos: amiként jő, ahogy Isten felé fordul, ahogy Hozzá viszonyul, olyan lesz a 
fogadtatás (emberül: „Amilyen az adjonisten...”)… 
… aki a Legfelsőbb felé tör, az arra halad, aki itt igyekszik az itt marad, hisz ide kötik vágyai, céljai 
- miknek az Úr nem áll útjába… 
… A megnyilvánulás törvényszerüségei -a teremtés óta- adottak, megkerülhetetlenek, a létezési 
formák szabadságfoka -ható- és mozgástere- szintúgy meghatározott. Nem kell Istennek örökkön 
világunkkal, teremtményekkel s velünk babrálnia… 
… a három földi kötelék forrása is Isten s bár Belőle jő, Őt mégsem éri(nti). Ő az Abszolút 
érintetlen! Minden benne zajlik és nem érinti meg? Nem, ha mondja. (Testi makrokozmoszunk-
ban sejtek milliárdjai, atomok végtelenje éli mikrokozmikus életét úgy, hogy testi mivoltunkat mit 
sem érinti egy-egy parány „magánélete”1239) Miként a kötelékek hármasságának eredete, az 
ellentétpárok is a MINDEN teremtése révén alakulnak ki. Jó - becstelenség, jó - rossz. Előbbi, 
mint egyfajta erkölcsiség, míg a második az Abszolút mérték szerinti ‟jó‟ s ‟nemjó‟. Miközben 
mind egységet alkotva hat és jut érvényre. Embernél maradva; erkölcs semmitől nem vonható el! 
Vizsgálódhatunk Abszolút szinten (ami időnként békés nyugalomban nem is árt/ana/ ) ám az 
mindennapjainkban nehezen kezelhető, túl nagy lépték. Kicsiny világunk a relatív szerint mozog, 
matat benne emberi akarat. Vágyik, kigondol, tervez s meg is tesz, majd viseli annak 
vissz(a)hatásait. Jónak jó-, rossznak nemjó következményeit. Nyílt gondolatú, megengedő 
szellemi emberek azt vallják, hogy nincs rossz, mert hogy egyfelől; minden rosszban van valami 
jó, másrészt, gyakorta elkerülhetetlen a rossz (pl. következmény) hogy a karmikus adósságok 
törleszthetőek legyenek. A több élet lehetőségét kizáró gondolat kénytelen-kelletlen megreked 

                                                             
1237 A létfenntartás elengedhetetlen. Annak mikéntje pedig, leginkább etikai kérdés nem biológiai és semmi 
képpen nem élvezeti! Már tudjuk, hogy lél és test egybetartásához ugyan kevésre van szükség. Mindaz ami 
e fölötti, érzékkielégítés aminek érdekében zajlik FöldAnya- és embertársak kizsákmányolása, élőlényeken- 
és élő környezeten való zsarnokoskodás. Ugyancsak erkölcstelen valamennyi.  
1238 A ‟kisebb ellenállás‟-törvény az erkölcsi törekvésben is működik.  
1239 Testünk legparányibb egységei ha élik is saját életüket, viselkedésük, magatartásuk, minőségük hatást 
gyakorol a „gazda”testre. Nincs hatás ellen(vissz)hatás nélkül! 
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szellemi zsákutcájában, mert magából (úgy általában az emberből) indul ki és annak sorsát firtatja. 
Ez annak folyamodványa, hogy a lél testetöltésekor első burokként, az Isteni feledést ölti magára. 
Elfelejti valódi kilétét. Ez a tudatlanság első lépcsőfoka, ami azután a világi életben, egész lét 
során csak tovább fokozódik. Mert az Úr jóban-rosszban egyenlő. (Mikor megfázunk egyaránt 
szívesen s haszonnal vesszük be az édes mézet és a keserű pirulát egyaránt. Mindegyik javunkra 
válik.) Maga felől a Legfelsőbb nem ad több jót, mint rosszat és nem kér egyénileg számon 
semmit, hisz a REND adott, a „program” tökéletesen működik. Hatást a vele egyenlő, ellentétes 
irányú ellenhatás követ. Hogy mindig csak a kellemetlen ellenhatásokat vesszük észre? Lehet hogy 
figyelmesebbnek kéne lenni s tudatlanságot félre tenni! … 
(344.) 
… minden égi ragyogás egy-egy Nap, egy-egy Nap-rendszer központi lényegalkotója (miknek 
lényegei egy-egy kitüntetett lél!) s mindnek ŐsAtyja a MINDEN… 
(345.) 
… tudásból a ‟tiszta‟ -értsd; valódi lelki- s azzal együtt a kétségektől mentes értelem is Isteni 
ajándék. Félreértés ne essék, ez nem a sültgalamb-várása, hogy majd megszáll az Isteni tudás és 
értelem, de figyelem, kitartó tanulás, gyakorlat, szabályozottság, önmérséklet, alázatos szolgálat. 
Mi ‟szolgálat‟ sem keverendő szolgalelkű behódolással anyagi/testi vágyak teljesülése reményébe-, 
leginkább pedig félelem miatt, becstelen hatalmasságoknak! Mindez a tiszta tudás- és a biztos 
alapokon álló értelem segítségével könnyített úton halad… 
… a vallásközi beszélgetéseket ajánlott kerülni, de ha nem lehet a másik hitének tiszteletben 
tartásával legfeljebb „ismeretterjesztő” mélységüre redukálva az igazat1240. Így egyén és közösség 
oltalom alatt áll. Nem marad hely félelemnek… 
… Türelmesnek kell lenni míg élünk, hisz az is Isteni adomány. Szóba került a ‟nemártás‟ 
„testvérével” az ‟önfegyelem‟-el. Alig tehet kevesebbet aki lelki fejlődésre adta fejét. Ide tartozik 
ölés kerülése!... 
… A ‟jó‟ és ‟becstelenség‟ ugyancsak kézenfogva járó kettőssége nem angyalok s démonok műve, 
de emberé és egyik sem idegen a MINDEN-től. Hogy is vonhatnánk el tejességéből bármit? 
„Egyenlőség jóban rosszban” az már a fejlődés magas szintje, minek nem csak az Úr- de az 
alaposan beburkolt lél is csak örül. Nem véletlen, hogy a hírnév iránti vágy eredete is Isteni, hisz 
nincsen Nála senki híresebb. 
(346.) 
… Ha Isten a MINDEN, ugyan mi lehetne Rajta kívül eredete mindennek, vagy okoknak oka? 
Miközben ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy minden létező felelősség nélkül végezhet bármit, 
mondván: - Isten az oka! - amire most nem az azisnemis törvény felöl érdemes közelíteni, de az 
Abszolút - relatív viszonylatából. Abszolút értelemben, úgy mint forrás-, mint foglalat- és 
mindenek eredete a Legfelsőbbnél az első lépés, azonban minden parányi szerves része-, az 
összes lél örök szabadsággal rendelkezik (megnyilvánulásban az ott viselt létformája 
szabadságfokának mértékében). Maradva relatív világunkban, itt az Úr a kereteket-, szabályokat-, 
törvényszerüségeket alkotja meg. Miután alázuhan a sok milliárd -szabad- lél, azok töltik meg a 
magukra vont burok létével (élettelenek), -élettevékenységével (élők), „halmazállapotok” szerint, 
érzékelés/érzetek szerint, értelem által saját vágyak kényszerében… 
… egymásra/egymáshoz épülnek képződmények és bármi jelenség mint okozat; okára vezethető 
vissza. Amint haladunk a fonálon, egyre csak szabály-szerüségeket észlelünk, törvény-szerüségek 
érvényesülését érzékeljük, melyek -legkevesebb- nem függetlenek a Nagy Rendezőtől. Van hogy 

                                                             
1240 Más nézetek ütköztetése oktalanság.  „Más szemében a szálkát, a sajátjában a gerendát sem veszi 
észre” – B.T.116. „…önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint hogy másét akár végzed 
tökéletesen…” – B.T. 609. „…hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha 
másét végzi tökéletesen…” – Mindenkinek megvan a maga útja, azon kell(ene) haladjon nem másokét 
bírálva. Másfelöl felesleges almát körtével keresztezni. Mindegyik önmagában az ami. 
Természeti hasonlatként: hiába ló és szamár keresztezése, ha az öszvér maga továbbvitelére alkalmatlan. 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA0fT36JDWAhVEbFAKHSxQAugQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Faustria-forum.org%2Faf%2FWissenssammlungen%2FSprichw%25C3%25B6rter%2FM%25C3%25A1s%2520szem%25C3%25A9ben%2520a%2520sz%25C3%25A1lk%25C3%25A1t%252C%2520a%2520saj%25C3%25A1tj%25C3%25A1ban%2520a%2520gerend%25C3%25A1t%2520sem%2520veszi%2520%25C3%25A9szre&usg=AFQjCNEFs5v0yP-yPSRcjw3HtSZ2IqBzrQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA0fT36JDWAhVEbFAKHSxQAugQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Faustria-forum.org%2Faf%2FWissenssammlungen%2FSprichw%25C3%25B6rter%2FM%25C3%25A1s%2520szem%25C3%25A9ben%2520a%2520sz%25C3%25A1lk%25C3%25A1t%252C%2520a%2520saj%25C3%25A1tj%25C3%25A1ban%2520a%2520gerend%25C3%25A1t%2520sem%2520veszi%2520%25C3%25A9szre&usg=AFQjCNEFs5v0yP-yPSRcjw3HtSZ2IqBzrQ
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oly távoli a forrás ok, amit elfednek a közvetlenebb kiváltók, amitől Isten szerepe figyelmen kívül 
hagyásra kerül. Van, hogy a tudomány megtorpan. Nem érti a miért(ek)et… 
… A hitetlen tudós matematikai statisztikai alapon elkezd előfordulási gyakoriságot számolni. Ha 
sűrű a gyakoriság, akkor axiómát hirdet, ha túl ritka, akkor a spontán kerül elő, mint általános 
források, netán a mutáció. Csak a MINDEN szóba ne kerüljön, hisz akkor elveszik az emberi gőg 
vezérelte uraló pozíció. Nem ritkán -tréfás kedvű- Felsőbbségek egy kicsit megrázzák magukat. 
Földrengés, forgószél, szökőár, mágneses vihar, vagy más természeti jelenség figyelmeztet: - 
Ember! Nem vagy egy kicsit felfuvalkodott? - de süket fülekre talál, miközben az ostoba 
természeti lények -intelligensebbjei- kellő időben odébb állnak a baj elől. Persze számunkra 
zsákutcává vált kényszeres szaporodásunk és részben a túlnépesedés kiváltotta helyhez kötött 
letelepedés. Az emberi ragaszkodástól-, birtoktudattól senki nem fog odébb menni, miközben ott 
is laknak már… 
… a kötelékek nem ördögtől valók! Ismétlésként; A ‟jó‟ Isten felé visz. A ‟nemjó‟ Istentől el(fele) 
sodor. A ‟szeszély‟ a két „véglet” között csapong örökkön. A ‟jó‟ segít a lelki (!) fejlődésben. (Az 
anyagi fejlődés a jelen korunkban a szellemi/lelki hanyatlás, a degradáció - hiába színes látszat a 
világ, sem béke, sem boldogság nem uralja az emberiséget!) A ‟nemjó‟ hátráltat, míg a ‟szeszély‟ 
többet árt, mint sem hogy segít(ene). Mivel kettős világunknak is az állandó változás-, váltakozás-, 
mozgás a meghatározója, így a ‟szeszély‟ fűtötte nyughatatlanság a befolyásol leginkább. Sosincs 
nyugalom. Nincs nyugvópont, mert valami ‟jó‟ vagy ‟nemjó‟ tovább lök. A ‟jó‟ segíteni szeretne: - 
El innen! - a ‟nemjó‟ marasztal, megköt: - Itt vagy jó helyen, ez a te világod! - s a gyanútlan 
gyakornok csak néz, hogy mi legyen? Mind eközben ‟jó‟-nak s ‟nemjó‟-nak egyaránt igaza van. 
Csak hogy: az „El innen” a lél-hez szól, ember lelki mivoltához. Az „Itt vagy jó helyen” az anyag-
test himnusza. A lél égi, a test földi és hiába eredete mindkettőnek Isten, a két világ; két világ. A 
lelki világot az anyagi nem érinti meg, míg az anyagit a lél képes beragyogni. Ahogy egyénben is 
képes felragyogni az Isteni lél, ha nem fedi vaskos burok. Mivel a „lél-koncepció” nem túl 
elterjedt, hát az általános; a testi ember központba állítása, az ő pszichéjével. Mindenféle 
vizsgálódások testi/szervi vonatkozású és a lél-el alá nem támasztott psziché firtatása, mint az 
(anyagi) idegrendszer valamiféle terméke. A valódi bölcs máshogy közelít emberhez s annak 
szelleméhez. Nem bonyolódik testi bajokba. Bár az ó-Kelettől (ajurvédikus-, vagy kínai 
orvoslástól) a nyílt szellemű modern egész-ségmegörző törekvés követőjéig (melyek nem a 
betegséget, de az egész-séget „kezelik”) a Legfelsőbbtől -mint az okok okától- indulnak, 
mindenek eredetétől, majd a lényegi lényen át jutnak az egyén eszméjén keresztül annak céljáig. 
Menni, vagy maradni? Az a bölcs -ha még meg nem is valósítottan, de- tisztába jut a MINDEN-el 
belátva mindezt olyan hívővé válik, akiben az „Úgy van” erősebben munkál, mint a „Nem úgy” 
Hiszi, látja és belátja, hogy a MINDEN a Legfelsőbb Úr. 
(347.) 
… Mikor arról esik szó a MINDEN-tudatban, hogy (maradva az embernél) az egyén lényegi 
lényét alkotó lél teljes lelkiségét anyagi/testi körülmények, valamint vágyak-, gondolatok-, 
cselekedetek- és azok visszahatásai burkolják -túl a fizikai anyagtesten és annak hatásain- akkor 
bizony alaposan kinyílik a vizsgálódás tere… 
… (B.T.437-441.-béli) ‟tudás” nem filozófiai okfejtésekkel van leírva, hanem bizonyos 
tulajdonságjegyekkel, így a tiszta szív -mi megsegíti a lelki törekvőt- is úgy közelíthető meg, hogy 
felvázoljuk azon vágykésztetéseket, melyektől való tartózkodás-, tőlük való szennyezettség hiánya 
tisztasághoz vezet. Ezek a minden ember esetében előforduló élvezetek-, javak-, hatalom- és 
hírnév iránti vágyak. Ott kezdődik a szív tisztogatása, hogy gyakornok megismerkedik az említett 
vágyak élésének hatásaival és józan gondolkodóként felméri azt, hogy az számára-, lelki 
fejlődésében kedvező, vagy sem1241… 
… A helyzet persze nem olyan egyszerű, hisz a normális sokság, a tömegemberek, azok 
mindenféle kielégítő hír- és médiacsatornája azt sulykolja, hogy élvezd az (életet) élvezeteket, 

                                                             
1241 Értelmes ember mielőtt bármi időmúlatásba kezd, jobb ha előbb meggondolja, hogy az a tett miért- s 
mire késztet, mire vezet, hova juttat s annak birtokában teszi meg vagy sem. 
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gyarapitsd javaidat, légy befolyásos, meghatározó környezetedben és erről -ha lehet- tudjon az 
egész világ1242. Belátható, hogy aki ilyesmikkel van elfoglalva -ami nagyjából egész ébrenlétét-, sőt 
még álmait is kitölti- abban ugyan hogy merülhetne fel témaként Isten? Reménytelen vállalkozás 
ilyen embertől elvárni, hogy ne is legyen más témája mint a MINDEN1243. Bár ő is kívánja a 
megbékéltséget, óhajtja a boldogságot és minden más elképzelhető kincset, de a Legfelsőbb csak 
olyankor merül fel, mikor valami baj van. (Leszámítva a; „Na hál‟Isten!” - megfontolás nélküli 
szófordulatot.) De hát nem lehet elégszer hangoztatni, hogy sem a Bizalmas Tanítás, sem a 
MINDEN-tudat nem a sokság „kenyere” jól megvannak nélkülük. Viszont akiknek szól, azok 
nyugodtan „vegyék magukra”. Megismerik az Abszolút Igazság lelki evolúciós fejlődésben segítő 
morzsáit, meg hovatartozásukat, megfejtik kötelezettségeiket és azt derűsen, teljes 
megelégedésben végzik úgy, hogy zokszóra sem adódik alkalom. Mert mikor valami megdöccen, 
akkor sem keresnek „hibás”-t, de végezve dolgukat szakítanak időt annyi elmélyedésre, hogy 
megérthessék a miérteket1244. Ha nem sikerül a megértés, akkor sem lázadnak, őrzik érintetlen 
békéjüket és boldogan nyugtázzák, hogy tényleg felesleges másról szót ejteni, mint a 
Legfelsőbbről. Már tudjuk, hogy a MINDEN végtelen. Azt is, hogy semmi nem független Tőle, 
mindent áthat, így ugyancsak gazdag lehet a beszédtéma, ha annak minden mozzanatát áthatja a 
mindezekkel való tudatos azonosulás. Különböző vallási folyamatok maguk szent iratainak 
elbeszéléseit, Szent Személyeikkel-, vagy példaértékű hőseikkel kapcsolatos-, tanulságos és/vagy 
követendő történeteket helyeznek központba, nem csak bensőséges beszélgetésekkor, de 
irodalmi-, képzőművészeti alkotásaik, film- és színpadi produkcióik témájaként. Miért volna 
kevesebb MINDEN-tudatú ha elméjét Isten mindenhatósága és mindent áthatósága töltené ki. 
Míg kötelezettségeiket s üdvös lelki gyakorlataikat végezve-, Istentől semmit el nem 
vonatkoztatva élik lelki törekvő életüket, akár mellőzhetik is a hagyományos kulturális 
megnyilvánulások követését1245. Kiváló példa volt erre a vándorló nomádok Isten-tudatú élete. 
Két vezérlőjük volt: Isten és kötelesség. Nem volt országuk, sem szolgájuk, nap-nap után viselték 
a természet „kiszámíthatatlanságát” és ahogy sosem unatkoztak, sosem voltak tétlenek. Mind 
eközben állandóan látták mindenben a Legfelsőbbet s az Ő gondviselését. Megvalósított 
Istenesek voltak mind. 
(348.) 
A „Rámérző értelem” az az értelmi képesség amivel a lelki törekvő képes egyedül a MINDEN / 
Isten / Legfelsőbb felé fordítani figyelmét, nem akad el alacsonyabb Felsőbbségeknél1246. Ezt az 

                                                             
1242 A négy alapkésztetés: vágy az élvezetekre, vágy a javakra, vágy hatalomra és a hiúság, vagyis vágy a 
hírnévre, arra hogy mások elismerjenek, netán felnézzenek az illetőre. Egyiktől sem mentes senki, „csak” 
(emberi osztály-béli) meghatározottsága és életrendje (életkora) szerint jut érvényre mozgatója. Persze lelki 
evolúciós fejlettségi szintje függvényében.  
1243 Istenre-, a MINDEN-re való gondolást nem direkt -szokványos- lelki gyakorlatként kell elképzelni. 
Legyen a lelki törekvő figyelmesen szemlélődő és keresse/kutassa mindenek mögött a mögötteset. 
Beszélgetések során is igyekezzen az értelmes magyarázatok felé törekedni és nem a soksák- és azok 
manipulátorainak általános „bla-bla-bla” citátumaihoz. Alapos tudakozódást követően mindig a 
Legfelsőbbhöz jut el így, vagy úgy, hisz más végállomás nem lehet. 
1244 Azért is ajánlatos a lassúdás, a tudatos fékezése a robogásnak, hogy legyen idő körülnézni, nyugodtan 
meggondolni a nyitott kérdéseket. Egyáltalán kérdéseket feltenni -legalább- belül, hogy mi is történik? 
1245 Mikor ha ‟kultúra‟ előkerül, azonnal társítva van valamilyen emberi alkotásban való manifesztálódással. 
Emberi tákolmány, képző- és vagy iparművészeti-, netán irodalmi-, zenei-, stb. mű(ben). Építmények, 
környezetváltoztató emberi beavatkozások, technikai „vívmányok” és így tovább. Azonban bármelyiket 
vesszük alapos vizsgálat alá, azt lehet felfedezni, hogy alkotója előtt a Földi berendezkedés szándéka 
lebegett, mert hogy ide-valósinak gondolja(ta) magát. Ebben emberként igaza van, de a Teremtő nem azért 
alkotta meg az emberi létformát, hogy csakis itteni céljai, vágyai legyenek, hanem azért, hogy eljuthasson 
oda; lényegi lénye nem ide-valósi. Amíg ide köti -bármivel is- addig a lél fogságban van, sosem lesz képes 
felszabadulni.  
1246 Koldusokosság (bölcselet egy koldustól): „Nem tudom mi a minden, de a nem minden biztosan 
kevesebb!” 
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értelmet pedig úgy adja meg az Úr, hogy az Ő elrendezései jutnak érvényre, amennyiben ha 
rendületlen a hit -értsd: Isten-tudat- és valódi a szeretet Felé, akkor magától teljesül. Nem kell 
hozzá kivételezettség, kiválasztottság, vagy más misztikus emberi képzelgés. A Legfelsőbb 
törvényeiben az a legcsodálatosabb, hogy végtelenül egyszerűek, miközben szikla szilárdak, 
ugyanakkor képesek hajolni is az emberi szabadság/szabad akarat szellemében (azisnemis)1247. 
Hajlik, mert az Úr tudja hogy melyik híve hol tart. Nem egyénválogató, de belátó és kegyes, hisz 
törvényei világosak, mint pl. „egyszerű az egyszerűnek, bonyolult a bonyolultnak”.  Egyszerű a 
‟szeretet‟ törvénye is: elvárásnélküliség + adás + részrehajlésnélküliség együtt. És ez az axióma a 
MINDEN-el szemben is igaz. Tőle sem vár el semmit kereső hű követője, Neki is csupán adni 
kíván, Őt szolgálni örökkön és olyannyira részrehajlás nélkül, hogy végtelenségében minden 
teremtménye irányába ugyanaz a egyénválogatás nélküli viszony. Az ilyen személy tudja, hogy 
minden a MINDEN, hát azért nem válogat, mert ha mindezt tudja is, azt mégsem, hogy mikor, 
miben, kiben milyen az Úr minősége. Van ahol megfigyelő, van ahol elszenvedő (miközben 
mindegyik!) máskor érvényre juttatja a vissz(a)hatást és így tovább… 
… Nincs szükség szeplőtelen fogantatásra -ahogy nem is létezik olyan(!)- nincs valódi halálból 
újraéledés -aki meghal, az halott(!) ami meg is fordítható, hogy aki „feltámad” (ebbéli életében, 
ebbéli testében) az nem halt -még- meg. És nincsenek csodák, csak értetlenség és végtelen 
tudatlanság… 
… minden úton járónak hagyjuk meg a maga porát. Ha nem ebben az életében, vagy 
következőben, előbb vagy utóbb majd megérti az okok okát… 
… A „Rámérző értelem” ugyanakkor arra is rámutat, hogy ha értelemmel érzünk és érzőn értünk 
-szív és az ész együttáll- akkor a lelkiség legmagasabb fokára értünk. Ez még nem megtisztult 
állapot, de az ahhoz vezető út kivételesen áldott állapota. Maga magát adja itt is az örök kérdések 
egyike; férfi- s női minőség miben léte? Ha elismerjük (miként elismertük) a MINDEN 
egyszerűségét (végtelen összetettségében - azisnemis) akkor itt sem bonyolódhatunk olyan 
válaszokba, melyek sok ezer kötet szám roskasztják könyvtárak polcait s töltik az elektronikus 
országút megannyi zsákutcáját, különöst a szentimentális megközelítéseket, vagy az istent-játszó 
mágikus módokat… 
... Hát értelem és érzelem, szív és ész mindig hadban áll a legegyszerűbb- és persze a bonyolult-, 
nagy kérdések megközlítése során is. Ezért figyelemre méltó a „Ráérző értelem” fölemlítése 
Avatár Balarám által, mit megad mindazoknak, akik rendületlen hittel, el nem tántorodva, valódi 
szeretettel fordulnak Ő felé. A szívből jövő értelem anakronizmusával is lehet lelki életet élni 
modern korunkban, -világunkban s nem oktalanul. 
(349.) 
Az Istent szeretettel követők bírják a Legfelsőbb együttérzését, ami aként nyilvánul meg ahogy a 
hívő viszonyul Ő-hozzá… 
… A MINDEN teremtettséghez-, abban a teremtményekhez való viszonyát sokféleképpen írják 
le. A MINDEN-tudat a valódi szeretet axiómáját alkalmazza analógiaként. Nincs semminemű 
elvárás → Isten nem vár el semmit, valódi hívei sem várnak el Tőle. Csak viszonosságmentes 
adás van → Isten mást sem tesz, csak ad és ad hát igaz híve se számolgasson! Részrehajlás 
nélküliség → Isten nem tesz különbséget emberek között… 
… Ez meglehetősen lehangoló lehet azok számára akik olyan kultúrkörben szereztek 
információkat a lelkiséggel kapcsolatban, ahol mindenféle viszonyrendszereket-, különösen pedig 
kivételezettséget-, „kiválasztottságot”1248 képzel(eg)nek Isten és ember között. Ebben pedig sok 
igazság is van (azisnemis) mert hogy „miként jő úgy fogadom” azaz - „Amilyen az adjonIsten, 
olyan lesz a fogadjIsten” is. Kinyilatkozta az Úr, hogy „emberi lét kevés lesz” a MINDEN 
felfogásához(ra), majd úgy folytatja, hogy Ő a lényegek lényege. Már tudjuk hogy minden lé-

                                                             
1247 Az igazság nyugodtan tagadható (is) attól még igazság marad, ahogy a hamisság sosem válik igazsággá 
bármennyire igaz(i) - hely-idő-körülmény és aktuális normalitás szerint. 
1248 A kiválasztottság nem kivételezettség, de többlet feladat, ahogy jász számára a tudás őrzése, vagy 
zsidónak a Kali juga elmélyítése, ki(be)teljesítése, stb. 
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nyeg(e) egy-egy lél és minden lél a MINDEN -szerves- paránya, azaz öröklétű, Aki(k) teljes 
tudással és boldogsággal bír(nak)… 
… Mi … talán ha ésszel képesek vagyunk fogalmat alkotni arról, hogy mindannyiunk valódi 
kiléte, nem testi mivoltunk, nem nevünkkel meghatározott kibenlétünk, vagy anyagi/testi 
hovatartozásunk szerinti miben-létünk, hanem igaz valónk a lél. Ez a lél pedig Istenként ragyog 
fel valóságosan annak szívében1249, aki nem burkolja be téves önazonosság-tudatával, majd 
mindenféle kötődésével, ragaszkodásával, tévképzetével… 
… jogos a „tudat(osság)” kifejezés, mert ezt az emberek nem hittel közelítik meg, nem hiszik, de 
határozottan állítják, hogy ők tudják, hogy ők elsődlegesen emberek1250, majd tanrendszerenként 
hozzá rendelik a lelket ‟ember‟-ségükhöz. A test birtokolja a lelket, nem a lélek az embert - 
szerintük. Miként a legtöbb iskola a szívet tekinti a lélek itteni otthonaként, Avatár Balarám is úgy 
foglal állást, hogy együttérzésből lakásául kezeli igaz híve szívét. E „szívben-lakást” természetesen 
képletesen kell kezelni, amennyiben a minőségileg Istennel mindenben megegyező parányi 
szerves részei-, a lél-ek révén valósul meg a „benlakás”. Így kapja meg minden komoly lelki 
törekvő azt az Isteni segítséget, hogy nem tárgyi ismeretek gyarapítása, még csak nem is 
mindenféle jóga- és meditációs gyakorlatok, vagy lemondások és misztikus szertartások, rituálék 
útján kezd oszladozni a tudatlanság, hanem a lél teljes tudása fel-fel villanása révén lép 
működésbe-, veszi kezdetét a tisztulás, elsődlegesen elme szinten. Ahogy rendeződik, tisztul, 
világosodik (meg) az elme, úgy hat ki testi folyamatokra, testi/lelki egészségre is, nem beszélve a 
kiegyensúlyozottságról, derűs egykedvűségről… 
… mely „egykedvüség” a sokság szemében mint ha fásult bele- és/vagy nemtörődömség volna, 
holott az eddig jutott gyakornok értékrendjében kezd helyére kerülni ál(ságos) s való(di). Történt 
már utalás arra, hogy lelki törekvő ahogy halad fejlődésében, úgy lesz egyre magányosabb. Ám ez 
a fajta magányosság nem a félelmes egyedüllét, de a Legfelsőbbhöz való vonzalom 
megnyilvánulása. Már nem kellenek szerelmek, nem barátok, család, nemzet-testvérek és így 
tovább, hisz miként a Legfelsőbb „mindenkihez egy vagyok”… 
… eképpen halad az eltökélt harcos, kinek hadszintere önnön összetettsége. Pallérozza elméjét, 
szabályozza testi kapcsolódásait, figyelmes, fegyelmes, örömtelin elégedett… 
…A nem részrehajló Úr, együttérzőn hajol hívéhez, aki megérezve ezt, egyhegyűségében folyton 
erőt merít(het) Isten-tudatos eszményéből. 
(350.) 
… lehet sorsunk a küzdelem s lehet béke küzdés helyett - Földi létben két ajánlat de mindenki 
maga választ”1251 - mert, hogy mindenki maga választ! Béke(ség) vagy küzdelem? Aki komoly 
kereső, az megtalálja a békéhez vezető utat. Olyan belső békét, ami a legádázabb csatában is 
megóv. Aki uralni kíván (helyet, helyzetet, másokat, körülményeket), az a küzdelmes életet fogja 
választani s követni, annak minden nehézségével. Aki belátja, hogy az Abszolút Igazság egyedül 
Istennél van, az békére lel, hiába sorsa jelen korunknak a békétlenség… 
… Balarám „...ki elkerülte harcot küzdés helyett mást mutasson...” - majd így folytatták a remeték: 
„... nem kell ismerni itt semmit csak szívedet kell felfedni - ne hagyjad hogy elméd húzzon 
keserűség folyton nyúzzon...” 1251 - azt a szívet, mi a lél -átmeneti- otthona. Mert Mohamed, Jézus, 
Buddha, Mani, Zaratusztra, Mózes, Ábrahám és mások előtt kapta meg a jász ős-bölcs Jas, a 
MINDEN tanítását. Minden régi bölcs megmondta: „...aki rajtunk csak segíthet Balarám...” 
(351.) 
… ember ne keseregjen, hogy nincs tisztában a MINDEN kiben- s miben létével, mikor még a 
sokság fölötti ‟szentek‟ de még a Felsőbb irányítók sem tudják valódi kilétüket és forrásukat. Az 
egyes lél-ek, Akik közül vannak kiemelkedőek is (mint pl. a Felsőbbbségek, vagy a szentek) amint 

                                                             
1249 Aki magában-, vagy magát hiszi Istennek, az minőségtévesztésben van. Az azisnemis szellemében igaza 
van és nem is, hisz lényegalkotója Isteni, de Isten csak EGY van a MINDEN s Ő nem mi vagyunk, még 
csak kiválasztott kiválóságai sem azok! 
1250 Az emberiség ember-tudatú emberek soksága. 
1251 BBB. „Jas útja” -részlet- 
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létformát -anyagi/lelki burkot*- kapnak, mindnek első rétege; felejtése igazi kilétüknek. (* az 
„anyagi/ lelki” burok annyit tesz, hogy anyagtestben megnyilvánulók anyagi testet kapnak, míg a 
nem anyag-testűek lelki-, anyag feletti testben folytatják tanulmányaikat, tudva, tudatlanul, de 
remény szerint abbéli létük végére okulva!) Mikor Úr Balarám ‟istenek‟-ről és ‟démonok‟-ról szól, 
akkor -leegyszerüsítve- a jó és a rossz meghatározottságú Felsőbbségekről beszél. Hiába vannak 
hatóerejükben ember felett az ilyen teremtmények, mivel teljesen lefoglalja Őket „szolgálat”-uk 
így hát nem elmélkednek a Legfelsőbb felől, vagy Ő-rajta. Miként Jas, úgy korunk lelki törekvői is 
hallanak mindenféle felekezet, különböző Felsőbbségeiről, ám mégsem tévednek el(meg). Nem 
csak egyhegyűségüket őrzik jól, de választott útjukról sem nagyon térnek le. A MINDEN-tudat 
érti s belátja, hogy mindenki más, mindenki máshol tart, minden lelki fejlettségi szinthez más és 
más iskola való, az átjárások pedig nem problémamentesek. Mikor valaki komolyan elmélyedt 
valamely tanrendszerben, elkerülhetetlen, hogy az hatással legyen másfelé kacsingatásában is. Az 
is érthető, hogy mikor egy tanítás teret nyer, akkor ugyanazok a szavak eltérően tükröződnek az 
elmékben. Tudott, hogy a hinduizmus talán a leg szerteágazóbb filozófiai rend (személyestől a 
személytelenig, egyistenhittől a sokistenes folyamatig, egészen a materializmusig, stb.) mégis 
európai környezetünkben kézenfoghatóbb az a példázat, ha Jézus Mester tanításainak sokszáz féle 
értelmezését hozzuk fel. Egy tanítás, egy Tanító és számtalan követés1252… 
(352.) 
… Amint beemeljük a gondolati körbe a MINDEN-t, különösen mint Legfelsőbb Személy-t, 
nincs mit (Ő)Rajta túl-, vagy (Ő)Rajta kívül keresni. Ha pedig Őt helyezzük mindenek 
elé/fölé/mögé akkor okafogyottá válik minden más dimenzió/megközelítés/filozófiai-, vagy 
vallási fejt(ör)és. Anyagelvű gondolkodók és -iskolák/tanrendek úgy hírdetik, hogy ‟Isten‟ és 

                                                             
1252 Lássunk egy buddhista esetet. SU-LA-CE „Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában” -részlet-  

 
54. „...Lin-csi kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordultak a szerzetesek a Mesterhez. - Mondd, Lin-csi 
apát! Mit tartasz tudós barátunkról, Szung-ce szerzetesről? Lehetséges-e, hogy előbb éri el a buddhaságot, mint 
a magunkfajta szerzetes? - Miért gondoljátok ezt róla, érdemes híveim? - Szung-ce szerzetes műveltebb is 
nálunk, több nyelven olvassa a szent könyveket, sok-felé megfordult a világban. Lám, most is éppen Tibetben 
van zsinaton - felelték Lin-csi kérdésére a jámbor szerzetesek. - Hívek! - fordult feléjük most Lin-csi. - Szung-ce 
szerzetes valóban több nyelven olvassa a szent könyveket, de egyáltalán nem biztos, hogy jobban is érti őket, 
mint ti. Mint ahogy az sem biztos, hogy mi, betűvetők, jobban értjük a világot, mint sok írástudatlan társunk. 
Ezért nem tiszteljük mi az írott hagyományt olyannyira, mint más kolostorok szerzetesei. Sőt, mi úgy tartjuk, 
nehezebb írásjelekből olvasni, mint más jelekből. Felhők vonulásából, madarak röptéből, erdők zúgásából, 
hegyek hallgatásából olykor többet tud meg a világról az írástudatlan pásztor, mint Szung-ce a Mennyei Bi-
rodalom összes könyvtárából. Szung-ce szerzetes nem a könyvekből fog megvilágosodni. Valamint nem a 
nyelvek segítségével. Ha Szung-ce nem érti a Tanítást, nem leli az Utat, nem segít rajta a tudomány sem - 
világosította fel érdemes híveit a műveltség és a buddhaság viszonyáról Lin-csi apát, majd váratlan ötlettel így 
folytatta. - Ráadásul, képzeljétek el, szerzetesek, micsoda csapás a műveltség arra nézve, aki történetesen hülye! 
Buddhaságra se jut, és mivel a szamárságait sok nyelven el tudja mondani, még a világ végén is megértik, és még 
ott is kinevetik. Jobban jár az ilyen, ha legközelebb papagájnak születik. Átok a nyelv, ha nincs hozzá fej! - 
foglalta össze végül a kérdés lényegét Lin-csi apát. Miután pedig érdemes hívei megegyeztek abban, hogy a 
felhozott példa egyáltalán nem távol lévő társukra, Szung-ce szerzetesre értendő, jókedvűen szétszéledtek...” – 
 

 mert mi kell a megvilágosodáshoz? Isten-tudat és lél-tudat. Tudni a forrásokot s tudni mindenek lényegét. 
Erről való ismerethez még csak könyv sem kell, nem hogy 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/jelzések-
ből 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 kifürkészhetetlen-
ségének árulkodó jelei/jelzései. Figyelni s ügyelni!  
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minden túl/más-világi lény az emberi elme szüleménye. Vallásos emberek természetesen nem 
osztják ezt a megközelítést, de a két „tábor”* között hiábavalónak tűnik -az akár sok százados- 
feloldási törekvés a nézetkülönbségekre. Adódik a kérdés: - Fel kell oldani az emberek közötti 
nézetkülönbségeket? - mire egy válasz, hogy miért kéne, másfelől pedig a nézeteltérések korának 
rendelt sajátossága a más látásmód egyének részéről. (* az idézőjel azért kívánkozott a ‟tábor‟ 
megjelöléshez, mert ugyan két alapvetően más megközelítésű embercsoportról van szó, mégsem 
tekinthető egyik oldal sem egységesnek, sőt ugyancsak színesek vallások, miként a -
hagyományosan vett- vallásosságtól mentes világképek is. Megjegyezve, hogy az ateista iskolák is 
nézetek vallói, azaz egyfajta vallás követői!)… 
… ugyan rasszok vannak is sőt „sikeresen” szaporodnak is egymás között, mégsem alakul(nak) ki 
új ember-faj(ok). Ezzel szemben emberek szellemi termékei (adott esetben világképek) nem hogy 
sikeresen keveredhetnek, de keverednek is. Hasonlatosan a nyelvekhez. Ahogy pedig nem csak 
keverednek vagy eltűnnek nyelvek, ki is alakultak. Így keveredtek világképek, hitek, hitrendszerek 
és bizonyára tűntek is el a nézeteltérések közepette. A MINDEN-tudat nem véletlenül vezette be 
a „MINDEN” megjelölést, hisz az vitathatatlanul minden. Ha bármi hiánya volna, akkor nem 
lehetne így hívni. Más Felső(bb)ség-megnevezések mindig bekorlátozódnak, különösen a konkrét 
néven nevezett Isten(ek). Vegyünk három „isten-nevet” (Milyen érdekes, hogy pl. a keresztény-
ségben Istennek nincs neve /?/ még ha az ‟Úr‟ az ‟Atya‟ a ‟Teremtő‟ stb. jelölések el is 
hangoznak.) Lássuk pl. a Manitu – Jehova – Allah „isten-neveket”. Manitu = az ‟Univerzum‟. 
Jehova = a ‟Szeretők‟. Allah = a ‟Vágy‟ de ide emelhetjük Hari = a ‟Halál‟ - Krisna = a ‟Szerencse‟ 
- Balarám = a ‟Főpap‟ névmisztikai megfeleltetéseket is, ami annyira mindenképpen utal, hogy 
‟nomen est omen‟. „Nevében a sorsa.” „A név elárulja viselőjét.” „A név maga az ember”. Azaz a 
név beszédes, gyakran intő-, figyelmeztető jel, miközben ugyanakkor „A név kötelez!” is. Abban 
bizonyosan ki lehet(ne) egyezni, hogy ha egy népcsoport, egy elszigetelt kultúrkörben élné életét, 
akár még vallásossága is egységesféle lehetne. Ám az Úr tréfája folytán elkezdődött a túlnépesedés 
... minden velejárójával… 
… Egyik vallás a sokasodást hirdeti, másik, hogy a mi istenünk mindenki istene és így tovább. A 
nézeteltérések pedig működnek. Sok tan mondja „Egy az Isten!” - igen, az ‟enyém‟ mármint az 
azt éppen hirdetőé. Pedig a MINDEN-ben nincsenek mostoha gyermekek, nincsenek kivetett 
népek, de még olyan módon kiválasztottak sem, amiként azt arra hivatkozók 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. Miközben mind Isten, a MINDEN, a Legfelsőbb 
gyermeke. Még az „ördögtől való” ember is a MINDEN „szülötte” mint az ‟ördög‟ maga. 
(353.) 
… A világban van erő, -szépség, -tudás, -hírnév, -lemondás és -gazdagság, melyek forrása a 
Legfelsőbb. Ezek a fenségek nem csak a világot hatják át, de a MINDEN -egyidejüleg érvényre 
jutó- ismérvei is. Az Ő elrendezései következtében képes valaki/valami erő kifejtésére (legyen az 
lelki-, vagy testi erő), szépség megnyilvánítására (létformák- és kultúrkörök szerinti „ízlés”-nek 
megfelelően), tudás birtoklására (akár tárgyi-, vagy valódi tudásról -B.T. 437.-441.- essen szó), 
közismertségre (népszerűségről, vagy hírhedettségről), lemondásra és Tőle függ bárminemű (lelki, 
anyagi) gazdagság, hisz minden az Övé („csak” eloszlása rapszódikus - érthetetlensége 
következtében). Mikor a MINDEN-ről beszélünk, Reá gondolunk, olyankor nem hagyható 
semmi figyelmen kívül. Már tudjuk, hogy az Úrtól semmi nem független, hát be kell látni -ha 
értjük, ha nem- a legegyszerűbb és egyértelmű dologtól, a leg összetettebb és bonyolultig úgy jön 
létre, aszerint alakul, ahogy az elrendezett törvények/törvényszerüségek azt lehetővé teszik. 
Felesleges mindenben Istent keresni -még ha tudjuk is, hogy benne van(!)- de érteni kell, hogy 
minden a MINDEN „folyamodványa”. Ő a források, Tőle az eredet, Belőle minden és Általa 
„álmodott” elv(ek) a rendező(k)… 
… Az ember úgy boldogul a világban, hogy viszonyít, mér. Valakihez-, vagy valamihez képest 
határoz meg ‟fenségeket‟ de be kell látni, hogy amíg a „mérce” nem az Abszolút, addig hamis(kás) 
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minden kép. Örökkön változó környezetünkben (hosszabb-rövidebb idő alatt) mindig minden 
változik, amiből következik, hogy a relatív viszonylatok oly csalókák, mint az -amúgy- illuzórikus 
egész észleletünk. Illuzórikus és észlelet, hisz hamis, bekorlátozott érzékekkel, megcsalt, beszűkült 
értelemmel, téves én(ön)azonossági alapon kisérelünk meg -jól- tájékozódni. Így képzelünk 
valakit/valamit erősnek, szépnek, nagytudásunak... 
(354.) 
… e sorok olvasói- már tudjuk, hogy MINDEN minden. Azt is, hogy Ő végtelen. Nem csak 
neve, de formája szintúgy végtelen. Hát miben keressük/véljük/remélhetjük a Legfelsőbb 
megtapasztalhatóságát?1253... 
… ember emelje mindenre tekintetét, mert az Úr maga, Mindáthatókénti energiája formájában 
mindenben fellelhető azoknak, akik látva látnak, hallva hallanak, ízt ízlelnek, illatot szagolnak, 
simítva tapintanak… 
… Nem tanácsolható más, mint a fenti felsorolásban jelzett érzékszervek kifinomultságának 
élesítése, megtanulva; mi a való s mi az ál. Mi üdvös és mi az mi nem. Mi a ‟jó‟ mi ‟nemjó‟ s mik 
amik ‟szeszély‟ foglyai. Szabályozó elvek követése, kitartó gyakorlása által az érzet megszabadítása 
a szokásos soksági befolyásoltságtól, torzítástól. Feltenni okos kérdéseket s keresni azokra bölcs 
válaszokat, hogy értelem is nemesedhessen. Így közelíthetünk a ‟jó‟ látáshoz. 
(355.) 
… Mindátható aspektusa által, a mindenben benne lévő MINDEN előbb tudja ember gondolatát, 
mint sem azt megfogalmazná az érdeklődő. A „válaszai” pedig nem tantételek, sem nem 
instrukciók, de a körülmények olyattén alakítása (bonyolítása, elrendezése) ami a kereső egyén 
lelki fejlettségének megfelelően képes orientálni, irányítani benső kérdéseire adható benső 
választ1254. Az igazi kérdező a lelki törekvő, a válaszadó pedig lényegi lénye a lél1255, hisz B.T. 357. 
„...én vagyok ... minden létnek lényege...” - szólt Úr Balarám, majd még megtoldja - B.T.369. 
„...lél tudása tudománya vagyok ki MINDEN-tudó...” - és - B.T.376. „...vagyok lényeg lényege...” 
- miért kéne hát Istennel való személyes „konzultáció” iránt imádkozni? … 
… A MINDEN Mindáthatóságának kitüntetett helye az elme s az érzés! (lásd; B.T.359.) Mind-
kettő esetében az arra való képesség az Isteni megnyilvánulás, mármint képesség az elme 
működésére és készség érzésre… 
(356.) 
… A közbeszéd leginkább kifürészhetetlennek jelöli Istent, míg itt Úr Balarám felfoghatatlanság-
ot említ, hozzá téve hogy bárminemű fürkészés-, vagy felfoghatóság természetesen addig értendő 
-adott- ember esetében amíg azt feléri, értelmezni-, felfogni képes. Ha mindenki más (mint ahogy 
mindenki más!) értelemszerüen a felérés is sokféle, kinél mennyi s milyen fokú? (pl.: ‟Egyszerű az 
egyszerűnek, bonyolult a bonyolultnak‟)… 
… Hiába életről-életre újabb és újabb emberi születés, a teljes ember-lét1256 sem elégséges a 
MINDEN felfogásához. (‟Végessel végtelen fel nem fogható!‟) Nem véletlenül alakultak hitek, 
hitrendszerek. Mert azért érezték eleink s mai realisták is belátják (még ha csak titkon is) hogy 
hinni muszáj, mert megtudni sosem fogjuk Isten teljességét. A MINDEN-tudat sem teljes 

                                                             
1253 A válasz egyszerű: mindenben – a MINDEN-ben. 
1254 Az élet sosem állít senkit -számára- megoldhatatlan helyzet(ek) elé, ha mégis megoldhatatlannak tűnik, 
hát „csupán” annyi -lehet- a „baj” hogy nem jó helyen van a tanácstalan. Nem ott kéne lennie. A 
megoldhatatlanság vélelme azt jelzi, hogy nem vagy a helyeden. Többet/mást képzelsz/vágysz/akarsz. 
1255 A lél ugyanolyan mint Isten „csak” mérhetetlenül kicsi paránya. Leg célravezetőbb (legeredményesebb) 
az volna ha minden lelki tőrekvő önnön lényegi lényével próbálna kapcsolatba kerülni. Szükségtelen kívül 
keresni azt, ami bennünk (is) van. Nem véletlen a természeti megfigyelésekből levonható komoly 
következtetések ajánlása, hisz minden természeti képződményben és/vagy lényben ugyanolyan lél búvik 
mint emberben, Fél(ig)Istenben, Nap-ban, Hold-ban és így tovább. A különböző bölcseletek, vallások 
iránymutatások, mankók, vezérfonalak, de nem felszabadítók, míg a lél megtisztulva autómatikusan végleg 
kiléphet az anyagi születések körforgásából.  
1256 „teljes ember-lét” az összes emberi testetöltése egy-egy lél-nek, ami leginkább milliárdnyi, mint néhány. 
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tudásról-, vagy Isten teljes megismeréséről/megismerhetőségéről beszél, hanem a MINDEN 
létéről s az Ő Személyes kilétéről való tudatosságról, ami nem hit alapú!... 
… A MINDEN nem megállapodás kérdése. Megkérdőjelezhető sokminden, de minden nem 
vonható kétségbe, így a MINDEN sem1257, Aki minden… 
(357.) 
„tudd hogy Én vagyok a lényeg minden létnek lényege - kezdet élet végpusztulás Tőlem van de 
Énbennem” - A Személyes Isten-, valamint az Ő személytelen, Mindátható s mindenható 
energiáinak jellemzésére majdnem hogy elég volna ez az egy szakasz. Ő a „lényeg” és minden „lét 
lényege”. Tőle ered a kezdete-, vége mindennek s a két végpont közötti létezés, amit nem úgy kell 
értelmezni, hogy a MINDEN bíbelődik -személyesen- minden szösszenettel, de Ő a forrása a 
REND-nek, melyben törvényei, mint elrendezések valósítják meg a történéseket, változásokat. 
Mindez pedig (Ő)Benne nyílvánul meg, mikor megnyilvánul s amikor nem, egyaránt… 
… Avatár Balarám fehérbőrű volt, Avatár Krisna viharfelhő kék, Avatár Buddha sárgásbarna1258. 
Melyik volt a szép-, netán szebb? Mindegyik, a maga teljességében. Bizony hogy koronként s 
kultúrkörönként is változó (relatív) a szépség, de ott húzódik meg mindenben s mindenen… 
… A ‟lemondás‟ ékes példája az IstenEmber Avatár Balarám „életvitele” Aki a MINDEN 
alászállásaként bármit megtehetett volna s mégsem tett meg mindent. Ezt a lelki életben 
önmérsékletként (vérmérséklet szerint) ömmegtartóztatásként szokás emlegetni. Holott csupán 
értelmes szemléletmódról van szó. Aki előtt világos valódi kiléte, annak -mármint a lél-nek- 
kiben/miben léte, az Ő lehetősége a felszabadulásra, az elfogadja a szabályozó elveket s nem mint 
tilalom, vagy önkorlátozás éli meg azokat, de értelmes életvezetésként… 
… „kezdet élet végpusztulás” (értsd: ~ teremtés – fenntartás – pusztítás) amit létezés 
megalkotásakor, majd annak fenntaratása során és megnemnyilvánulttá történő alakításával végez 
Isten folyton folyvást a MINDEN-en belül, annak végtelen sok szférájának számtalan pontján. 
Hol teremtés van, hol fennállás, működés (fejlődés/növekedés, erősödés/szaporodás/ 
kiteljesedés, közben betegségek, majd öregség s halál - volt - nincs. Mert aminek kezdete van, 
annak vége is van1259.)… 
(358.) 
… Az előző szakaszban volt szó minden lét- s a lényegek lényegéről, valamint teremtésről, 
fenntartásról, pusztulásról, áttételesen -anyagi- megnyilvánulásról és megnemnyilvánulásról, mely 
mind a MINDEN-en belül zajlik örökkön, Tőle és Általa, lél parányai révén. Itt most a 
bolygórendszerek Istenségei közül a ‟Leg‟, majd a Nap-rendszerünkben Napunk és a Föld 
kísérője a Hold Legfelsőbb általi áthatottsága kerül sorra, valamennyi természeti jelenség és -
képződmény ‟Fő‟-ségével bezárólag… 
… Aki egy kicsit is Isten-hívő, az nem tudja elképzelni a Legfelsőbbet úgy, hogy Ő ne volna élő. 
Ha Isten, a MINDEN, a Legfelsőbb élő, akkor minden paránya (a végtelen sok lél) szintúgy élő, 
azon megtestesülések/létformák pedig, melyek kellő szabadságfokkal rendelkeznek (Nap, Föld, 
Hold, stb.) ugyancsak élők1260. Születnek, fennállnak, alakulnak, van hogy szaporodnak* (hisz 

                                                             
1257 A MINDEN kétségbevonása, a mindenség leszűkítése, bekorlátozása (volna). Újra ide idézhető a 
koldusokosság (bölcselet egy koldustól): „Nem tudom mi a minden, de a nem minden biztosan kevesebb!” 
– tehát ha valaki a MINDEN-el szemben más FŐ-séget említ, aki/ami nem MINDEN, az Nálánál csak 
kevesebb lehet. 
1258 Isten nem rasszista. 
Nem mellesleg: a védikus „színmisztika” szerint a ‟kék‟→‟jó‟ a ‟piros/vörös‟→‟szeszély‟ a ‟sárga‟→‟nemjó‟ 
aminek analógiájára Krisna a ‟jó‟-ság kötőerejével meghatározott, a ‟sárgás‟ Buddha ‟nemjó‟ amennyiben 
eltitkolja a Személyes Istent, a lél-t és a védákat.  
A ‟fehér‟ minden fény visszatükrözése (magában hordozva a szivárvány valamennyi színét) míg a ‟fekete‟ 
minden fényt elnyelő, semmit vissza nem tükröző sötét(ség). 
1259 Két „dolognak” nincs sem kezdete, sem vége: Istennek és a Lél-eknek. 
1260 A MINDEN és a lél-ek „élő”-sége Abszolút értelmű, mint örök, míg az anyagi megnyilvánulás „élő”-i 
relatív vonatkozásúak, átmenetiek, miként a teljes megnyilvánulás, a maga elrendezett fejlődési cilusaival, 
fejlődési-, majd hanyatlási folyamatával. 
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amúgy ha képes volna is rá, nem minden élő szaporodik!) néha betegeskednek, majd meghallnak. 
(* úgy tartják Földünk a Napból született, a Hold a Földből)… 
… „Legtermészetfő” a számtalan természeti jelenséget uraló/mozgató/irányító Felsőbbség „Fő”-
ségét jelenti. Isten szinte végtelen sok lél számára biztosítja a szolgálati lehetőséget. Így 
kitüntetett-, arra érdemes lél-ek olyan létformákban részesülhetnek, melyben emberi ésszel- és 
mértékkel felfoghatatlan hatalommal, -hatással, -bírással és -képességgel rendelkeznek. Ilyenek a 
Felsőbb Irányítók, Akik különböző természeti törvények/törvényszerüségek/Isteni elrendezések 
vezérlő felelősei, felkent megnyilvánítói. Az Ő létük is igazolja, hogy nincsenek sem véletlenek, 
sem szerencse nincs, hisz mindennek meg van a maga oka, amit rendszerint nem tudunk-, nem 
vagyuk képesek kikutakodni. „Rend”-szerint ≈ azon ‟rend‟-nek megfelelően, ami felfogó-, belátó 
képességünket meghaladja… 
… ‟minden‟ (MINDEN - Aki/ami a) ‟ható‟. Aki/ami hatást gyakorol mindenre. Maradva lelki 
területen: Ő csak a Legfelsőbb lehet. Nincs más, aki/ami mindenre hatással volna. Így joggal 
gondolhatjuk, hogy az itt felsoroltak; „bolygó Istenségek közül ... a Legfelső - nappal a Nap éjjen 
a Hold s ... Legtermészetfő” nem lehet mentes a hat Isteni fenség alól. Bennük (is) nyomon 
követhető erő, szépség, tudás, hírnév, gazdagság és lemondás. Úgy direkt megnyilvánulásukban, 
mint a „jelenségek” mögöttesét -lényegét- képező Felsőbbség(ek) jellemzőiben. Mindnyájukban 
ott vannak az Isteni fenségek, melyek megnyilvánulása révén Maga a MINDEN munkál, lél 
parányai által. (Milyen csalóka is ‟parány‟-ként említeni pl. Nap s Föld lényegét, pedig nem 
többek, nem nagyobbak Ők, mint egy atom lényege!) Mert, hogy nem csak fenségként jelölte az 
Isteni jelzőket a B.T.-ban Avatár Balarám, de felfoghatatlanságként is… 
(359.) 
… a latin „omni” mint ‟minden‟ mint ‟teljes‟ az OM gyökre vezethető vissza. Azaz az un. európai 
kultúrkörben is az OM-al jellemezhető s az OM-tól származtatható, ‟minden‟ /miként a 
MINDEN/ és a ‟teljesség‟ Aki egyedül Isten.)… 
(360.) 
… látható, hogy pl. Síva említése során Őt sem helyezi Magával egy szintre (miként más 
Nagyságokat, vagy Felsőbbségeket sem! - s mindezt nem Önmagával szembeni elfogultság okán, 
de MINDEN-sége folytán. Síva nem MINDEN. Sívában nincs benne MINDEN1261, miközben a 
MINDEN része Síva.) Hiába tekint a hinduk többsége FőIstenként Sívára, különösen a „sívaiták” 
vagy saivák (miként vaisnavák Visnura). Ezen Isteni megnyilvánulások „csak” híveik számára 
megfellebbezhetetlenek. (Hogy miért az ind mitológia és vallásbölcselet kerül leginkább 
fölemlítésre a Bizalmas Tanítás hozzáfűzéseiben? Mert amikor a B.T. elhangzott, még nem volt 
iszlám, sem keresztény tanítások, de még a zsidóság ősapjaként számon tartott Ábrahám sem 
jelent meg. Így értelemszerűen -általában- nem érdemes későbbi korok megfontolásaival-, a 
szellemi- és erkölcsi hanyatlás gyümölcseivel példálózni. A korhű viszonylatok pedig közelebb 
állnak a jó ötezeréves tanítás természetes „szövegkörnyezetéhez” - nem feledve a jelenkori 
aktualitásokat sem!) A Síva név jelentése: kegyes, üdvözítő, annak ellenére, hogy a „működését” 
jelölő melléknévi értelme: a pusztító. (az ind hármasság: Teremtő - Fenntartó - Pusztító aspektus 
harmadik „fordulata” -mintegy- lezáró cselekvője). Síva birtokolja a ‟nemjó‟ kötőerőt (miként 
attribútuma Brammának a ‟jó‟ Visnunak a ‟szeszély‟) ami természetes része a teremtettségnek. 
Úgy tartják (nem minden megfigyelés nélkül) hogy teremteni nehéz, mégis a fenntartás nagyobb 
erőt s kitartást igényel. Legkönnyebb lerombolni, pusztítani. A kisebb-ellenállás törvénye is azt 
igazolja, hogy a felépítésnél egyszerűbb a lebontás1262… 

                                                             
1261 Az azisnemis törvény szellemében persze Sívában is ott a Mindátható, sőt lényegalkotója révén a 
Legfelsőbb lél paránya is. 
1262 Sajátos, hogy az ember nem szeret bontani, inkább befed, ráépít. Ez megfigyelhető éppúgy a szó 
szerinti építkezésekben, amikor kultúrák települnek egymásra. Hasonlatos a folyamat sok szellemi 
irányzatban is. Pl. a kereszténység sem tette félre, nem bontotta le az Ó-testamentumot, helyére állítva az 
Új-at, inkább egybeolvasztotta. Így lett felemás és önmaga ellentmondása az ‟ó‟ és az ‟új‟ „örömhír”. Így az 
‟új‟ hírdetőjét az ‟ó‟ megalkotói s követői juttaták a feszületre.   
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… szellemlények is vannak, bár MINDEN-tudatú érdeklődését nem keltik fel1263… 
… mert valódi lelki törekvő számára a cél nem lehet kevesebb, mint a Legfelső(bb) Isten Maga… 
… az elrendezett természeti törvények (fizikai, kémiai, biológiai, stb. jelenségek1264) megalkotása-, 
azok működése fenntartásában tüsténkedő Felsőbb Irányítók léte a MINDEN nélkül nem 
létezhetne… 
… A hit-, különösen a vak hit lehet hívő gyámolítója, de tudatos lét és tudatos Isten-felé fordulás 
terén nem nélkülözhető a „megfigyelés a természetben” alapú szemléletmód. A szemlélődő 
magatartás pont azt szolgálja, hogy gáncsoskodó kritika nélkül vegye tudomásul gyakornok az 
elrendezések létét, értőn figyeljen történéseket, eseményeket. Nem szükséges lelki törekvőnek 
mindenbe belekotnyeleskednie, főleg ha nem érti a nagy összefüggéseket1265… 
(361.) 
… Az Úr nem csak Maga a Legfelsőbb, de az Önmagán belüli teremtettségek Felsőbbségei 
(Istenek, Fél/ig/Istenek, Felsőbb Irányítók…) Lelki Vezetője is egyben1266… 
… a négyes osztat a Felsőbbségek esetében-, az égiek között is fennáll. Gondolkodó – uralkodó – 
nyerészkedő – élvezkedő meghatározottság, persze ott is keverten!... 
… az „Isteni Szent Háromság” Brammá (Teremtő) – Visnu (Megtartó) – Síva (Pusz-tító) ‟jó‟ – 
‟szeszély‟ – ‟nemjó‟ meghatározottságú, szintúgy domináns jelleggel, azaz mindhármójukban 
mindhárom kötőerő előfordul, de egyik, vagy másik a döntő… 
… azaz hasonlóan működnek mint mi, hisz lényegalkotónk ugyanolyan, „némi” szabadságfok-
különbséggel. A Felsőbbségek többre, nagyobb(ak)ra képesek, mint mi földi -nagyarcú- 
porszemek (Hozzájuk képest)… 
… Ha a Legfőbb Papra gondolunk ki képes megmondani, hogy Ő férfi, vagy nő? Tudjuk, hogy 
egyik sem, miközben mindegyik1267… 
… a MINDEN-tudat inkább elveti, mint sem követendőnek tekinti a sportot1268, miközben  

                                                                                                                                                                                              
Hiába tudják sokan, hogy hagyománytisztelet ide, hagyománytisztelet oda, ami idejét múlt, ami már* 
idegen, azt bontani érdemes. Jól tudta ezt István (a „szent”) nyomtalanul (?) takaríttatta el a régit. (* a 
„már” arra utal, hogy túlhaladott. Degradációban érthetetlen a nemesebb) 
Ez a bizonyos bontási folyamat nem azt jelenti, hogy az új jobb a réginél, hanem időszerűbb - ‟kor‟-
szerű(bb), olyan mint a kor. Ezért nem tud mit kezdeni a ma embere a MINDEN-tudattal, mert nemesebb 
kor termése. Hiába mér a Bizalmas Tanítás Abszolúttal, ha a kor „mérői” más mértéket használnak, 
ugyancsak viszonylagos relatívat. 
1263 Az érintetlenség gyakorlatának része, a „vele, de nélküle” - elv alapján, együtt élni a szellemlényekkel, 
de figyelmen kívül hagyva őket. Mint harcias kutyának még csak tekintetét is elkerülni s az értetlenül áll a 
helyzet előtt; - Ez kutyába sem vesz engem? - Nem provokálni, nem incselkedni a szellemekkel. Vannak 
azoknak bőven hódolói.  
1264 Az un. természet-tudomány(ok) mindig is kutatta(ák) és kutatja(ák) a különböző jelenségeket, igazából 
mellőzve annak forrásoka firtatását. 
1265 „Mikor kész a Tanítvány, ott terem (megnyilvánul) a TanítóMester*” – mert sosem a Mester keres, de 
rendelkezésre áll, ha kérik, vagy kérdezik. Mikor egy lelki törekvő nem érett valamire, akkor csak elmegy a 
dolgok mellett, míg éretté válását követően derűs mosollyal eszmél fel: „- Jé és eddig mindig csak 
elmentem mellette!” (* a TanítóMester -ahogy a természeti megfigyelhetőségek sem- nem mindenek 
tudója, de tökéletesen megbízható a szükséges és elégséges tudás/tanítás átadásában, amire/amennyire a 
Tanítványnak -ott és akkor- szüksége van) 
1266 A MINDEN Lelki TanítóMesterként miként az emberekkel szemben, a Felsőbbségekkel szemben is a 
valódi -Isteni- szeretetet követi: elvárások nélkül + ad + részrehajlás nélkül. Nem kér számon, nem 
terrorizál, nem alkalmaz fondorlatos pszihológiai technikákat. REND alkotó szabályai/törvényei (mint pl. 
a visszhatás – karma törvénye) mindig működik. Aki megérti a (visszahatások) jeleit, az (meg)érti a tanítást.  
1267 Minden lél EGY-nemű, azaz nemtelen. Így nincs bennük nemi késztetés, nemi vágy lél-társakkal 
szemben, azok felé. A lél-ek nem kacérkodnak, nem pajzánkodnak, nem szaporodnak. Végtelen „számuk” 
örök. 
1268 Minden sport összemérés, törekvés a másik fölébe kerülésére. Ilyenre igaz lelki törekvő még csak nem 
is gondol, nem hogy gyakorolja-, szítsa azt. Nem beszélve a testet lelket nyomorító versenysportról. 
„Olyan még sosem történt, hogy verekedés közben kitört a foci!” 
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az örökös mozgást és a fizikai igénybevételeket1269 is dicséretesnek tartja a szellemi munkálkodás 
mellett… 
(362.) 
… az okosság elvan Isten nélkül, a bölcsesség soha. Az okosság racionális, a bölcsesség lelki 
indíttatású. Az okosság maga köré néz, bár egyre messzebbre próbál látni, mégis, alapvetően e 
világ dolgait vizsgálja. A bölcsesség fölfelé tekint, a megtapasztalhatón túli összefüggéseket keresi. 
Az okosság a koordináta-rendszer vízszintes tengelye, a bölcsesség a függőleges. Az előbbi egyre 
távolabbra jut időben és térben, az utóbbi mélyre ás és magasra tör, mindazt mérlegre téve, amit 
az okosságból fakadó tudás ad. Az okosságot az ésszerűség vezérli, a bölcsességet az erkölcsi 
megfontolás. Egymás nélkül azonban nem létezhetnek. A bölcsességnek szüksége van a tudás és 
tapasztalat kisebb-nagyobb elemeire, amikből összerakja a világ teljes és valódi képét. Az 
okosságnak meg szüksége van a bölcsességre, hogy a ráció merészségét féken tartsa a valóság 
igazi ismeretéből fakadó alázat. Nem véletlen, hogy a B.T. 437.-441. szerinti ‟tudás‟ ismérvek első 
helyén áll az alázat… 
… A bölcsesség tudása magasabb szintű, mint az okosságé. Avatár Balarám e bölcsek 
legmagassabbikaként határozza meg/jellemzi Önmagát, hisz már tudjuk; mindenben Ő a LEG! 
Hogy erről miként győződhetünk meg vak hit nélkül? Tanulással, figyelmes szemlélődéssel, 
pallérozott gondolkodással… 
… Mikor az OM szóba kerül, ugyan mi választaná el e magasztos Teremtő Igét a Teremtőtől, 
annak igaz lényegiségétől, Magától a MINDEN-től?... 
… Úr Balarám nem cifrázza, Ő imákban a csendben hangzó -ami akár hangtalan is lehet- de 
semmiképpen nem kifele irányuló hangzat közzététele. Miként a hit bensőséges személyes ügye 
Istennek és hívének, úgy a „kommunikáció” is bizalmas… 
… Helyes kiejtése - az elterjedt, ám helytelen Himalája helyett -  Himálaja. Tágabb értelemben 
véve a hegységrendszer részét képezik a Pamír, a Hindukus és a Karakorum hegyvonulatai is, 
melyek közül a Hindukus ÉNY-i lábánál terült el az ős jász As nép magaskultúrájú-, letelepült 
élőhelye. Innen nézve választja el a Himálaja az attól É-ra húzódó 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-tudat1270. 
(363.) 
… a mindent átható MINDEN még a kívánságokról is tud s a körülmények (elrendezései folytán 
megnyilvánuló) szándéka szerinti alakulása következtében -akár- teljesülnek (is)1271… 
… Avatár Balarám külön említ „Istenbölcsek”-et és külön „Tudók Tudóját”. (értsd: „tudó” aki a 
tudás birtokosa, míg a „tudók tudója” Aki tud/atos/ az ilyen személyekről.) Isten az Aki tudja, 
hogy Kinél a tényleges-, vagy teljes igazság úgy a Földön, miként az egekben!1272 Az is 
megfigyelhető, hogy a Felsőbbségek között sem mindenki bölcs, ha kiemelhetők IstenBölcsek1273 

                                                             
1269 A mozgás, ami egyúttal fizikai megterhelésekkel (is) jár nélkülözhetetlen. E téren bármi (össze)mérés 
gyakorlása, legfeljebb kinek-kinek önmagával szembeni formájában ajánlható.   
1270 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. 
1271 Az Istenhez irányuló kívánság-fohászok teljesülésében meghatározóak a „kérelmező” érdemei, vágy 
tüzelte törekvései (mennyire akarja) és a megvalósulásban érintett Felsőbbségek közreműködése. A 
Legfelsőbb nem bíbelődik egyéni óhajokkal, hisz legjobb szándéka szerint csak azt ajánlja, hogy a lél térjen 
vissza Hozzá. Ebben minden Földi és más kötődés/kötöttség hátráltat, legyen az bármíly jámbor és/vagy 
emberbarát. 
1272 Hogy valóságosan kinél milyen tudás van és hogy az miként és mit szolgál, azt egyedül Isten tudja. Az 
emberi/relatív mércék -legkevesebb- elfogultak, önösek és részrehajlók, leginkább pedig távol állnak az 
Abszolúttól. 
1273 Ha vannak IstenBölcsek értsd: „Bölcs Istenek” akkor értelem szerűen vannak a Fél(ig)Istenek között 
olyanok, melyek nem bölcsek, bármíly nagytudásuak is. Igazából egy-egy természeti folyamat, vagy -
jelenség irányításához nem is bölcsességre van szükség hanem megfelelő tudásra és annak alázatos 
gyakorlására, hogy teljesülhessen a Legfelsőbb „álma” amit Ő gondolt a folyamatokkal kapcsolatban. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%ADr
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hindukus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karakorum_%28hegys%C3%A9g%29


372 

 

és nem is minden Felsőbb Irányító tudója pl. a ‟Tudók‟-nak1274, de a Legfelsőbb az, Aki e 
képesség birtokosa… 
… A MINDEN-tudat szándékosan nem kíván szinteket közölni egyik-, vagy másik tanítással 
kapcsolatban1275, hisz sem nem dolga, sem nem tiszte. Az azonban bizonyosan kijelenthető, hogy 
ha nem volna különbség vallási rendszerek minőségében, akkor nem alakult volna ki annyi 
felekezet egy-egy nagy vallás keretén belül… 
… Az hogy Isten Szava mindenkire egyformán gyakoroljon hatást, az nem várható el és senki ne 
is áltassa magát ezzel. Bár a Legszebb Hangzó az Isteni fenség akusztikai megnyilvánulása, 
mégsem rezonál minden dobhártya ugyanúgy, nem jut el azonos teljességgel a halló 
idegközponthoz, ahol a halló-érzet tovább árnyalja-, majd a zenei értelem még inkább finomítja 
azt a hullámot, ami Fentről jön s lent a téves ön(én)azonosságtudatú személyekben vissz-hang(ha-
tás)ra talál… 
(364.) 
… A lél a Legfelsőbb közvetlen környezetében a lelki világban teljesen meghódolt, az Úr örök-, 
hű szolgá(ló)ja. Mikor a megnyilvánulásba kerül -zuhan alá- akkor Isten kegyéből, az Általa 
teremtetett világban megkisérelheti a vágyott uralást, uralmi helyzet elérését. Ez az akarás a 
mozgatója az ‟uralkodó‟ meghatározottságnak, aminek kisebb nagyobb mértékben mindenki 
részese. Miként a ‟gondolkodó‟ a ‟nyerészkedő‟ és az ‟élvezkedő‟ késztetés a MINDEN által 
létrehozott jelleg, úgy az ‟uralkodó‟ sem puszta emberi nagyravágyás… 
(366.) 
… A MINDEN-tudat tudatos afelöl, hogy Isten tudta-, jóváhagyása nélkül semmi nem történhet. 
Mégsem gondolja, hogy a Legfelsőbb, kizárólagosan személyes közreműködésével manipulálja az 
eseményeket. Ott a számtalan Felsőbbség, mindenek mozgatói, irányítói, „felelőse”-i és a végtelen 
sok független, szabad lél önnön akaratával. Mindezek együttesen „bíráskodnak” személyességük 
folytán és személytelen energiáik révén, az elrendezések-, a természeti törvények -köztük a 
vissz(a)hatás (karma)- szerint… 
… Úr Balarám aként a Legfelsőbb Bíró, hogy az Ő akaratából zajlik minden „vezértervének”1276 
megfelelően. Ő nem dobta a gyeplőt a lovak közé. Elrendezései rendben működnek 
folyamatosan. Vétkezők felett nem tart ítéletet, kiprovokálják- s így ki is érdemlik azok 
cselekedeteik következményét… 
(367.) 
… Hiába vannak hatalmasságok a sok teremtettség között, hiába Felsőbbségek, Istenségek, a 
Legfelsőbb az Úr Balarám Maga, Aki a MINDEN. (A MINDEN-tudat azért használja a 
‟MINDEN‟ megjelölést, hogy világos legyen a köznapi értelemben fölemlített ‟isten‟ nem azonos 
és nem egyenlő a Legfelsőbbel! /miként a köznapi ‟lélek‟ sem a ‟lél!/ A sokság ‟istene‟ mindig 
valamilyen vonatkozásban bekorlátozott, elfogult, miközben Úr Hari /Isten egyik magasztos 
neve/ korláttalan, Önmagában teljes. Nincs híjján úgy rossznak, miként jónak. Tárháza létezésnek 
és nemlétnek, megnyílvánulásnak és megnemnyilvánulásnak. Ő a valódi szeretet megtestesítője, 
amennyiben elvárásnélküli /Miért is várna el bármit is mikor teljes?/ örökkön csak adó /Kérni 
sosem kérő, hisz mindene megvan!/ és nem személyválogató, részrehajlás nélküli /Nem tesz 
különbséget teremtményei között!/ Azon Felsőbbségek, Akik elvárásokat támasztanak, ugyan 

                                                             
1274 A nagytudású lelki emberek nem foglalkoznak a MINDEN és ember közti „közbenjárók”-kal, Ők 
Isten elkötelezett szolgá(ló)i és csak egyhegyűen az Úr felé fordítják figyelmüket. Ha a Legfelsőbb kedvére 
tesznek -értsd: maradéktalanul teljesítik kötelezettségeiket- akkor nincs szükség a Fél(ig)Istenek 
közreműködésére. Érthető, hogy így a Felsőbbségek sem fordítanak figyelmet ezen fejlett lelki emberekre. 
Nincsenek egymásra utalva. 
1275 A Bizalmas Tanítás hozzáfűzéseiben azonban vissza-vissza térnek a kineziológiai mérések eredményei 
a vallási „hierarchiával” kapcsolatban, ami ha nem is bizonyító erejű, mégis tájékoztató információ és 
elgondolkodtató a mértékek aránya a különböző vallási iskolák és iratok között. 
1276 Isten „vezértervét” keresse nyugodtan, aki nem bízik az Ő jószándékában. MINDEN-tudatú rábízza 
magát a Legfelsőbb elrendezéseire. 
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sokat adnak, de kérnek is -netán viszonzást- és személyválogatók /egyénre-, csoportra-, bizonyos 
sajátosságú halmazra korlátozott hatásuk, befolyásuk/ Azok nem Isten Maga! ) 
… A MINDEN Maga az IDŐ (is)! Vannak akik az időt végesként és/vagy kezdettel bíróként 
kezelik, ami akkor igaz ha jelen megnyilvánulásunkkal kapcsolatban értelmezzük. Hisz e 
megnyilvánulásnak volt kezdete így hát vége is lesz, azaz van kezdő időpontja, amitől számon 
tartható (igény szerinti mértékegységben) fennállásának ideje a megnemnyilvánulás 
bekövetkeztéig értékelhető- és érzékelhető haladása e teremtettség pusztulásáig, 
megsemmisüléséig. Nem véletlen a „pusztító” megfogalmazás, hisz az általunk megélt időben 
minden kezdettel bíró, pillanatról-pillanatra halad pusztulása felé. Nem biztos, hogy bármi 
megtörténhet, de ha valami megtörténik az bizonyos, hogy el is fog múlni! Ami létrejön, annak 
megvan a maga ideje. Aki/ami megszületik, az napról-napra közeledik a halálhoz. Ez alól csak a 
MINDEN és minden lél, Akik kivételt képeznek. Ők megszületetlenek, kezdetnélküliek, idejük 
„oda-vissza” végtelen. Más megfogalmazás szerint; „Idő vagyok, világok pusztítója!” - ami nem 
kegyetlenségre, de a múló idő visszafordíthatatlan könyörtelenségére utal inkább. Ám aki belátja 
az elrendezettségeket, az sem idő múlásán nem kesereg, sem kegyetlenségnek-, vagy 
könyörtelenségnek nem tekinti az öregedést, majd az elmúlást. Nem oktalan gyűrűbe vésetni: 
„Elmúlik” - miként a mesebeli bölcselet a király gyűrűjében; „Ez is elmúlik egyszer” - s csak erre 
kell gondolni öröm-, vagy bánat esetén egyaránt. Hiába az idő „pusztító” hatása; keserűségre, 
bánatra, szeretett elvesztésére is az egyik lejobb gyógyír az idő… 
(368.) 
… Az eszményi harcos** Ráma is (Akit gyakorta Rámacsandraként tartanak számon) az Isteni 
fenség megnyilvánítója. (és Aki nem keveredő Parasuráma -Csatabárdos Ráma- vagy Balarám/a/ 
avatárokkal!) Ráma az eszményi király** és az eszményi egynejű férj megtestesítője, az emberi 
erkölcs példás védelmezője. Fel sem merült ama nemes korban a többnejűség. Méltó férfi párja, 
méltó asszonya. Ráma legendás uralkodása, vagy az általa megfogalmazott emberbarát alkotmány 
tizenegyezer esztendeig*** tartott, de királyságát máig sokan várják vissza Ind vidékeken (** az 
‟uralkodó‟ emberi osztály foglalja magába a valódi harcosok és királyok „kaszt”-ját, nem a 
botcsinálta katonák és -vezetők sokaságát !!! *** az idő a keleti tanrendszerekben hol a legapróbb 
egységekig pontosságra törekszik, másutt -emelkedettebb szellemi viszonylatokban- a kronológia 
lényegtelen az örök lél vándorlásai során1277)… 
… Légben, harcban, házasságban és folyóban egyre csak a MINDEN minden1278. 
(369.) 
… Mi a MINDEN? Többek között mindenben a kezdet, a létezés (fennállás) és az elmúlás. 
Minden teremtettségben, (hisz minden anyagi megnyilvánulás teremtetett!*) annak minden 
mozzanatában jelen van. (* A különböző teremtés-elméleteken kívül bármely ateista-, materialista 
tudomány csupán spontaneitásokat, véletleneket, mutációkat, stb.-t emleget konkrétumok helyett. 
A modern tudomány hirdeti a NagyBumm verziót, de hogy kitől- s mitől történt ezen építő 
kataklizma, miért akkor, miért ott és -úgy, arra vonatkozólag nincs válasz. Csak!)  A MINDEN 
mindenek örök foglalata és Mindáthatóként egy-egy lél parányával együtt, a legapróbbtól a 
leghatalmasabbig, minden lényegalkotója. Persze a megnyilvánulások közt mindig a lél a lényeg, 
de nem mentesen a Mindenható Mindátható társaságától, a személyes Legfelsőbb személytelen 

                                                             
1277 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. 
1278 Figyelmes tekintet bárhova néz, értőn látja az Úr megnyilvánulásait. 
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energiájától1279. Így ha valaki Istent fürkészi, Reá kíváncsi nem kell sehova mennie, egyet sem 
lépnie1280, csupán bármire emelje figyelmes tekintetét és lássa meg mindenek mögöttesét. Bizony 
ott van Ő a természet összes csodájában, minden természeti képződményben, mégsem szükséges 
senkinek élőhelyéről végigvándorolni a Földön1281, hogy saját szemével láthasson magas hegyet, 
végtelen óceánt, puszta sivatagot, vagy buja őserdőt. Nem beszélve emberi alkotásokról/tákol-
mányokról1282. Minek-a‟ ? Vizuálisan persze nem fogja még a legnagyobb felbontóképességű 
elektromikroszkóppal sem látni a lényegalkotót, de kiművelt értelme, tisztított elméje segítségével 
ha meg nem is, de be-látja azt ami test- és anyag feletti. Ez az örök -eredendő állapotában- teljes 
tudású és mindig boldog lél ölt magára/vonz be olyan anyaghalmazokat, amitől szépnek, 
vonzónak, csodálatra méltónak, vagy éppen taszítóan félelmetesnek hat… 
… Mindig ott „bábáskodik” Isten, lél parányai minden anyagba „bújásakor”** legyen az új élet, 
vagy sejtosztódás újabb sejtképződése, molekula-, szerv-, szervezet/egyed növekedése során, de 
épp így sejtek elhalása révén az élő „szerkezet” öregedése, leromlása, pusztulása alkalmával. (** 
tudni kell, hogy sosem kész anyaghalmazba/létformába búvik a lél, hanem a mindig is meglévő 
kósza lél magára „építteti” a természet rendje szerint „ruháját”! Lél vágya és /+/–/1283 érdeme(i), 
kézenfogva az Isteni elrendezésekkel alkotja meg a „gúnyát” a hely-idő-körülmény - törvény 
keretein belül1284.)… 
… Azok a kivételes Tanítók, Akik szavában az Isteni fenség zeng/ragyog. Nem számít a hírnök 
külseje, származása, iskolázottsági kvalifikációja, csak az üzenet, ami hiteles. Az 
önmegvalósított*** embernek (tisztult érintetlenségében) nem kell felolvasni, bemagolni és 
megkomponálni mondandóját. Kérdésre1285 adott ékesszólása során ilyen emberünk „csak” a száj. 
(*** önmegvalósított ≈ az isteni-ember, akiben szív és az ész együttáll!1286)  
Sokszor hangzott már el, hogy a lél -nem mellesleg- teljes tudású. Ez nem csoda, hisz ha a 
MINDEN parányi szerves része, Aki minőségileg egy a Legfelsőbbel, az a valódi tudás birtokosa. 
Tudománya, e tudás birtoklása, amit mindig képes mozgósítani, ha azt megengedi az anyagi/testi 
befedettség megvékonyítottsága. Ahogy csökkennek az anyagi/testi kötődések, kötöttségek, úgy 
lesz képes felszínre jutni a lél valódi -Istentől eredő- tudása, amit minden lél eredendően birtokol. 
Isten nem részrehajló (‟szeretet‟ 3. fordulat!) minden lélt teljes tudásban részesített. A 
„kiválasztottság” az egyén lelki evolúciós fejlettségi előrehaladottságának megnyilvánulása, ami 
nem emberektől-, egyháztól-, akadémiától-, stb. származik! Aki MINDEN-tudó az Maga Isten. 
Ez a ‟MINDEN-tudó‟ nem azonos a MINDEN-tudatt(uságg)al! De ha már oly sokszor lett 
emlegetve ember isten-szerűsége, hát megengedhető, hogy az istenes ember is lehet MINDEN-
tudatú is és ezáltal tudója a MINDEN-nek. Emberen kívül csak a Felsőbb Irányítók-, 
Fél(ig)Istenek képesek Istenről-, Istennel kapcsolatban képzeteket felállítani, az alacsonyabb 
létformák nem vallásosak. (Hiába „hisz” kutya gazdájában, attól még nem lesz ember-hívő!) A 
MINDEN valódi tudása egyedül Istennél van. 

                                                             
1279 A létforma cselekszik, a lél késztet és korábbról hozott behatások által befolyásol, míg a Mindátható 
belülről figyel, a MINDEN nézi a „mozit” (és mosolyog). 
1280 Elkötelezett lelki törekvő belátja, hogy nem ok(ok) nélkül született abban és oda, ahol van. Valójában 
ezzel kéne sáfárkodni s nem követni az aktuális trendeket. A természetes kíváncsiságot meg lehet(ne) 
hagyni önmagunk megismerésére, amihez nem kell(ene) bejárni a világot. 
1281 Minden komoly lelki törekvőnek csupán csak egy jó arasznyi utat kéne megtennie; a fejétől a szívéig.   
1282 Mikor különböző vidékeken lévő-, más kultúrák tárgyi alkotásaira vagyunk kíváncsiak (személyesen) 
nem vesszük figyelembe, hogy mindaddig, amíg nem értjük az alkotó(k) mozgatóit, nem éljük át/meg az 
ottani alkotáskori kultúrkört, puszta kíváncsiságkielégítés folyik (leginkább pedig az, hogy ezt pedig 
mindenki tudja meg és ha lehet a sárga irígység ölje meg őket, hogy „én ezt is, meg ezt is személyesen 
láttam” bár kukkot nem értett belőle és az semmi szolgálatot nem tett lelki emelkedése terén. 
1283 Vannak a lelki fejlődés (anyagi kötöttségek mérséklése) szempontjából kedvező és kedvezőtlen 
„érdemek” ki melyiket gyarapítja, annak eredményét élheti meg most, vagy jövendő életeiben. 
1284 Ha értjük, ha nem; mindenki oda- és abba születik amit addigi életei során ki/megérdemelt. 
1285 Kérés/kérdés nélkül mi végre bármi „locsogás”? 
1286 Aki ide eljutott, az megtette azt a bizonyos „jó arasznyi” utat (lásd: 1281-es hozzáfűzésben) 
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(370.) 
… B.T.308. „…vagyok s nem is azisnemis lásd be imígy szólhatok…” - mondja az Úr Maga. Be 
kell látni, hogy az egyidejű azonosság és különbözőség nem emberi kitaláció… 
… „Aki huszonnyolc szóban mondja el azt, amit tíz szóban1287 is megtehetne, az egyéb 
aljasságokra is képes” - tartja a szállóige. (Lám, jelen hozzáfűzések írója minden egyes 30 szótagos 
szakaszhoz, oldalnyi „szószaporítást” csatol. Ki érti? - miközben nagy tisztelője az ugyancsak 
tömör szutra műfajnak. A szutra mint vezérfonal, műfaji sajátságai révén rövid tőmondatokban 
fogalmaz, összekötő szöveg nélkül… 
… „Ha tizet tudsz, sose mondj kilencnél többet!”… 
… Az „örök Idő” értelmetlen a sokságnak, holott az is Isten Maga. Hogy nincs jelentősége az 
egyén szempontjából? Ha anyagi/testi mivoltát tekintjük az embernek; valóban, ám ha a 
megszületetlen, örök lél felől közelítünk, szinkronba kerül örök lél – örök lét – örök idő. Az 
örökhöz képest minden időegység pillanat, miként a végtelenben bármíly kiterjedés csupán 
parány. Bár tudjuk, hogy végessel végtelen fel nem fogható, a figyelés mégsem tilos, sőt a 
„mindenfelé figyelés” sem független a MINDEN-től. Ha az Úr Maga figyelmes (Miközben 
önmagában való teljessége okán mivégre is az? Hát kedvtelésből.) legalább lelki törekvő ne legyen 
figyelmetlen! Mire figyeljen? Mindenfelé, miként az Úr!... 
… A mindenfelé figyelés szétszorttá tesz1288. Embert, de nem a Legfelsőbbet, Aki igenis hol 
személyesen, hol Mindáthatóként nyomon követ minden rezdülést. Mindenre odafigyel. Nincs 
„Isten háta mögött!”… 
(371.) 
… A pusztulás az alkotóelemek újrarendeződéséhez** vezet, máshol, másban, más formában, 
alakban. (** vagy visszarendeződéshez, pl. a fémfeldolgozás eredményei az idő és az oxigén 
hatására igyekeznek visszanyerni ásványi/érc állapotukat) Mi ez ha nem Isteni „csoda” ami 
természetes, hisz Magától a Legfelsőbbtől származó rend(szer) része, miközben a jövő is a 
körforgásba tartozik. A MINDEN a kútforrás -alkotó fantáziájával- a jövő formálója, hogy 
miként is válnak részek (új) egésszé. A nagy természeten belül az emberi- és társadalmi változások 
menetének is kútforrása az Isteni terv, minek lél parányai a végrehajtói… 
… a nő(i nem) dícsérete kerül elő1289. Mert, hogy Isteni csoda maga a nő(i lét), maga a nő, azon 
belül és -túl pedig a nőerény, a női szó, női szépség, női hírnév, női hűség, női ész és a női 
kitartás… 
… Azt már megtudtuk, hogy a női létforma a Földi berendezkedésre termett. Egyes nemes 
hölgyek magas szellemisége, sziporkázó elmejátéka s a meghatározóan „jobb-féltekés” nő több 
valódi szépséget kölcsönöz világunknak, mint a ”bal-féltekés” férfi-had… 
… Általában agyunk bal és jobb féltekéje eltérő módon dolgozza fel az információt. Hajlamosak 
vagyunk arra, hogy a domináns oldal használatával gondolkodjunk, ugyanakkor a tanulási és 
gondolkodási folyamatok akkor hatékonyabbak, amikor mindkét féltekét bevonjuk ebbe1290. Ez a 
kevésbé domináns félteke erősítését jelenti. Mivel kettős világunkban férfi és nő külön létforma, 

                                                             
1287 A 28 → 2+8=10 → 1+0=1 ugyanúgy, ahogy a 10. Bár mindegyik az „1”-hez, a kezdethez vezet/jut el, 
a szószaporítás a „Sok beszédnek sok az alja!” bölcselet következményéhez vezet. 
1288 Ahogy mérsékli/csökkenti egyén az ingerületeket (pl. szabályozó elvek követése - egyszerű élet, 
magasszintű gondolkodás!) úgy lesz egyre kisebb a „mindenfelé” és a szétszórtság felöl haladni lehet az 
egyhegyűség irányába.  
1289 A MINDEN-tudat Anyaként-, vagy potenciális Anyaként (gyermekek esetében) tekint minden nőre. 
Hiába eszményíti az értelmet, ami inkább ész motiválta hozzáállás, az Isteni ember deffiníciója: „mikor a 
szív és az ész együtt áll!” azaz nem becsüli le az érzelem jelentőségét, aminek inkább a hölgyek a 
birtokosai. 
Az Anya nélkülözhetetlen! Hiába a hímivarsejt a lél első állomása, amíg az anyai petesejt be nem fogadja, 
esélye nincs létforma felöltésére.  
1290 Az Isteni ember két(agy)féltekés, egyenlő arányban és együttműködésben gondolkodik. Nem 
részrehajló sem a szív, sem az ész javára. 
(Az állati ember ösztönlény (anyagi/testi- vágy vezérelt), az emberi ember tudatos(an él). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BAtra
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hiába kapcsolódik testi-, vagy szellemi vonatkozásban, a különbség megmarad. A kettőből pedig 
sosem lesz egy, legfeljebb egy utód aki vagy egyik-, vagy másik nem küldötte… 
… a nemes nő erkölcsös, erényes, ékesszólón igazmondó, hűséges, kitartó, éles eszű s mindezért 
hírneves, nemegyszer szép, mert mindez erények kisugárzása akár a test gyengéit is elfedik… 
… Nem a gonosztól való a nő! És akkor is dicsőség jár a női nemnek, ha számtalan kacér-, csalfa- 
és más idekötő csábitó Istenség női alakban került megszemélyesítésre az emberi történetben. A 
nőerény ugyancsak dícséretes… 
… Ahol rend van, igazi rend; családban, iskolában, lakókörnyezetben és a nő mindig méltó 
védelem alatt áll, ott nem a bajtól kell tartani, de megtapasztalható az Isteni fenség dicső 
nőalakban… 
(372.) 
… A kettőt nem (volna) szabad elválasztani. Világunk, kettősségében egész. Férfi és nő méltó 
kapcsolata is a különbözőség megvalósítható egységét mutatja egyidejüségében… 
… nem örömtelenséget ajánl az Úr, de elégedettséget a kötelességteljesítés felett1291… 
… az örök derű nélkülözhetetlen. A bajban is szabad mosolyogni, vészben sem kötelező a 
keserűség. Meglátni mindenben az Úr összes fenségét, tudva hogy lényegi lényünk a lél -ugyan 
csekély, de- az Ő pontos mása. 
(373.) 
… a MINDEN-tudatnak is egyik alaptétele; hogy sem szerencse, sem véletlen nem létezik! Nincs 
okozat ok nélkül, még akkor sem ha azt sehogy nem vagyunk képesek kifürkészni. Az ok ott 
búvik meg minden cselekvés-, történés mögött, legáltalánosabban a vissz(a)hatás (karma) 
törvény(szerüség) Abszolút természete szerint… 
… Tévedés ne essék: attól, hogy a csalás- és annak megnyilvánulása a szerencsejáték alakjában 
Istentől való, attól még nem a ‟jó‟ kötelékébe tartozik! A MINDEN-ben nincs külön Isten jóra 
és/vagy rosszra!1292 A MINDEN EGY, Benne ‟jó‟ ‟szeszély‟ ‟nemjó‟ egyaránt. Igaz Isten-tudatú 
(értsd: MINDEN-tudatú) lelki törekvő megtanulja a Legfelsőbb sajátosságait és azzal él, ami Isten 
felé vezérel s nem Tőle el(fele)… 
… Bizony kell erő s bátorság a másként gondolkodáshoz, de szerencsére ezen erények áthatója is 
a Legfelsőbb, mert Ő az erő az erősekben és Ő a bátorság a bátrakban. Aki tisztában van lényegi 
lényünk-, minden egyes lél isteniségével (egyikük sem Isten, hisz Belőle csak egy létezik!!!) az 
rájön, hogy lehet a Legfelsőbb fensége bármilyen alakban, akármilyen megnyilvánulásban, mindig 
minden helyére tehető a kiművelt értelem által, amit a rendezett lelkiismeret1293, a tiszta szív1294 
örökkön megsegít bizonytalanságában. Lássuk (át) a csalást -miközben ne anyagi kártól tartsunk 
(!)- és álljunk mindig a tisztesség oldalán… 

                                                             
1291 Mikor valaki megtalálja valódi helyét, emberi osztály szerint, életkor(csoportja) szerint, ‟nemjó‟ felől a 
‟szeszély‟-en át a ‟jó‟ felé alakulóan, akkor tisztába kerül azzal, hogy mi a kötelessége. Annak végzése pedig 
nem hogy teher, de folytonos öröm forrása. Olyan önmegvalósítás, amikor azt végzi az ember ami 
missziója/küldetése, egyszerűen, ebbéli életében a dolga, hogy méltón tölthesse be helyét/szerepét az 
Isteni elrendezésben. 
Mikor valaki nincs a helyén (amiként a sokság szinte soha nincs méltó helyén!) akkor a hamis élvezeteken 
kívül minden teher, kellemetlenség hatását kelti az anyag- s test-tudatú emberben. 
1292 Mikor azt lehet tapasztalni, hogy az egyik vallási tan elítéli másik vallási tan istene által „rendelt” 
valamely dolgokat s viszont, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy egyik felekezetnek sem a 
Legfelsőbbel van dolga. 
1293 A „lelkiismeret” -ha értelmezzük ezen magyar kifejezést- azon ismeret(ek halmaza) amivel a lélek-, itt (a 
MINDEN-tudat oldalán) értsd a lél rendelkezik. Ez a folyamat azokban is munkál, akiknek fogalmuk sincs 
a lél létezéséről(netán tagadják Őt). Az kellemetlen-, vagy rossz érzés, amit ember olyankor érez, mikor 
elkiismerete felszínre jut, az a lél jelzése: „- Rossz úton jársz! Helytelenül cselekszel!”  
A köznyelvi lélek az esetek többségében nem azonos a lél-el, valóban lehet egyfajta elmejáték vélt 
érzékelése. 
1294 A ‟szív‟ lelki vonatkozásáról tudjuk, hogy a lél -átmeneti- otthona (míg a lél adott létformában van). 
Tehát amikor tisztátalan szívről esik szó, akkor a lél anyagi/testudatú befedettségére kell gondolni.  
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… a világ maga a MINDEN. Tőle semmi nem független, nélküle nincs létezés. Sok-sok hűséges 
szolgálója van a Felsőbb Irányítók körében (értsd: Istenek, Fél/ig/Istenek, Felsőbbségek…) Akik 
végzik kötelezettségeiket, ki-ki azt, amire az Úr rendelte létüket. A ‟jó‟ felé segítőkkel 
barátkozzunk, a ‟nemjóra‟ sarkalókat kerüljük, a ‟szeszély‟-eseket ne vegyük komolyan1295 és 
mégis1296 (azisnemis) mert a vissz(a)hatás törvénye nem csalható meg, nem kerülhető ki, az szilárd. 
(374.) 
… A Kuru mezei (Kuruksetrai) csata  idején (ie. 3102. február 8.)1297, Krisna és bátyja Balarám -
mint a Legfelsőbb alászállásai- a Barata nemzetség főhatósága alá tartozó területen tartózkodtak. 
Krisna a Pándava fivérek oldalán, kocsihajtóként részese volt a tizennyolcnapos ütközetnek, de 
nem harcolt. Ardzsuna kétségét a kitörni készülő rokonharc tarthatatlanságáról és Ardzsuna, 
valamint Avatár Krisna közötti mély filozófiai beszélgetést örökítette meg az indiai eposz; a 
Maha-bárata, Bagavad-gíta megjelölésű fejezete. Balarám távol tartotta magát a csatától. Balarám, 
Krisna bátyja. Mindketten olyan személyek, akik Isten személyes alászállásai. Isten olyan 
személyes, megtestesült emberi formái Ők, akik egy időben, egymástól elkülönült személyiséggel 
és egyéniséggel jelentek meg, azonos környezetben. Egy időben, egy helyen, de más 
jellemvonásokkal és -kedvtelésekkel1298. Mindkettőjük Isten volt maga, miközben -miként az egész 
végtelen anyagmegnyilvánulás- Ők is Ő-benne nyugodtak, a MINDEN-ben. Benne helyezkedtek 
el barátaikkal, társaikkal, egész környezetükkel. A két egyéniség, ugyanazon személy -Isten- két 
formai megnyilvánulása. Ember-formájúak, hogy az emberek számára értelmezhetőek legyenek… 
… A Gitopanisad; gíta – upanisad → bizalmas tanítás, miként a Jasopanisad; Jas – upanisad. 
Mindkettő költői párbeszéd a Legfelsőbb és Ardzsuna, ill. -Jas ős-jász bölcs között… 
… Isten nem egysíkú, nem szűkölködik semminek hiányában, személyes személyisége éppoly 
teljes, mint a MINDEN ÖnMaga. 
(375.) 
… a MINDEN nem ilyen, vagy olyan, de ilyen is, meg olyan is, azisnemis… 
(376.) 
… Nem csak, hogy a Legfelsőbbön kívül, de Nála nélkül sem lehet soha semmi és senki1299… 
… A „teremtő mag”-nak két olvasata is lehet; 1. Isten paránya(i) a lényeg -minden lél- lényege(i) 
mintegy megtermékenyítője létezések lehetőségének 2. az Úr a ‟mag‟ amiből (Akiből - és Akin 
belül!) képes kihajtani a (mindenkori) létezés.  Tehát tér és forrás egyben a MINDEN, Benne és 
Belőle. Miként képes létezést nemlétezésből alkotni Isten? Végessel a végtelen, korlátolttal a 
korláttalan fel nem fogható. Mindezt ne higgyük el, állítsunk fel helyette egy tetszőbb teóriát. 
Hamar be kell látni, hogy semmiből valamit, nemlétezésből létezést csak valami embert ugyancsak 
meghaladó képes létrehozni, aminek „technikája” előttünk örök titok marad… 
… bár a MINDEN-től semmi nem független, mégsem Ő Maga végez-, hajt végre mindent. Van 
számtalan „segédje” Akik Fél(ig)Istenek s Akik úgy viszonyulnak a Legfelsőbbhöz, mint mi 
emberek a Fél(ig)Istenekhez. Mikor még a Fél(ig)Isteneket sem értjük, hogy volnánk képesek a 
Legfelsőbb ismeretéhez közelebb jutni1300… 

                                                             
1295 Hogy mi az Abszolút- és mi a relatív-, azaz kb. mi a lelki- s mi az anyagi/testi ‟jó‟ ‟szeszély‟-es és 
‟nemjó‟ azt meg kell tanulni. 
1296 Amit ‟szeszély‟ hat át, attól csapongóvá válik az ember, kerüli az egyhegyűséget* és inkább tévelygés, 
mint sem előre haladás a lelki épülésben, nemesedésbe. 
* ‟egyhegyű‟ bármiben lehet az ember, amit vezérlő elvként/eszményként maga- s törekvései elé tűz. 
1297 Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy mikor a korszakváltó csata lezajlott, mikor Úr Krisna 
a Bagavad Gítát, Úr Balarám pedig a Bizalmas Tanítást átadta Tanítványának, még nem élt Ábrahám, nem 
tanított sem Mózes, Buddha, Jézus, vagy Mohamed.  
1298 A klasszikus ‟azisnemis‟ - egyidejű azonosság és különbözőség. 
1299 Ha valaki valami hiányát véli istenének (mondjuk az ő istene nem gonosz, nem pusztító, vagy nem 
szeret másokat csak őt és hittársait, stb.) akkor az nem a Legfelsőbb. Pl. ha valaki azt gondolja, hogy az ő 
istene nem istene a másvallásuaknak-, sőt e más vallásuak istentelenek (gyaur, hitetlen, pogány…), akkor 
biztos lehet abban, hogy az ő istene egy részleges Felsőbbség. 
1300 A lelki úton első lépés a hit, majd kellő elmetisztítást követően közelít a tudatosság Isten felől. 
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… még a messze felettünk álló Felsőbbségek sem ismerik Isten eredetét s az Ő mindenségét, hát 
békéljünk meg korlátozott lehetőségeinkkel. Fogadjuk meg a MINDEN megszólalásait, tudva 
hogy a szó maga is bekorlátozott, hát még az azt értelmezni igyekvő elme… 
… ha „…létezés teremtő magja vagyok lényeg lényege - Nálam nélkül Rajtam kívül álló s mozgó 
nem lehet…” - akkor nem csak fűben, fában, nem csak létben s minden másban, de mindenben 
ott „szunnyad” a Legfelsőbb, Aki „levetkőztethető” a MagaMagára húzott* s az emberiség által 
ráruházott milljomrét köntösből. (* Isten személytelen energiáinak megnyilvánítására alkotja meg 
újra és újra minden teremtettségben azokat a szabályokat, módokat és formákat, ami révén a 
Nagy Mű működik. B.T. 249. „…megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld víz lég hő 
térrész egyszer ész értelem s hamis én…”) Legyünk hát mindig- s mindenben az Úr meglátói, 
hogy Benne haladhassunk Őfelé. 
(377.) 
… A MINDEN-t úgy fogadni el, hogy Tőle van a „végpusztulás”(?), Ő a „vétkezők Legfőbb 
Bírája”(?) és/vagy „pusztítók közt az idő (?)” vagy „pusztító halál”(?) és/vagy „csalásból 
szerencsejáték”(?) és/vagy „győznivágyók cselvetése ítéletben büntetés”(?) Isten nem 
„darabolható” fel, teljes egészben „kell fogyasztani”! Azok a tanítások melyek másokra ruháznak 
át nem kedvelt kellemetlenségeket, be kell látni; hiányosak. Mert, hogy nem csak fenségének nincs 
határa, de épp így végtelen valójának sincs. Mikor ember ha kötelességet követ, kötelezettségeit 
teljesíti, bizony gyakorta adódnak -általánosságban, megértés híjján- kellemetlen teendők1301… 
(378.) 
… úgy a Bizalmas Tanítás, mint a MINDEN-tudat nem a Földi boldogulás, itteni berendezkedés 
és/vagy anyagi/testi kielégülések útmutatója/segédlete, sőt!1302... 
… bármit is érzékelünk, az nem független- s nem mentes a MINDEN-től, legalább, mint az Ő 
Mindátható energiája. Ezt megértve okafogyottá válhat(na) a sok vallási szerveződés, -rítus és 
építkezés, különösen pedig a más hitek ütköztetése… 
… sem a Felsőbbségek, sem a Földi szentek nem tudják, hogy forrásuk a Legfelsőbb, hát így vagy 
önmagukat imádtatják, vagy köztes Fél(ig)Istenek imádatára ösztönöznek… 
… sokan vallják „Egy az Isten” mégis más templomokba járnak s nem egyszer kelnek ádáz harcra 
egymással. Csak ismételni lehet a fenti hozzáfűzést „bármit is érzékelünk, az nem független- s 
nem mentes a MINDEN-től, legalább, mint az Ő Mindátható energiája”. Mégis be kell látnunk; 
mindenki más, mindenki máshol tart, hát más utakat keresnek, -találnak és más Felsőbbségeket 
állítanak magasztalásuk legfelsőbb pódiumára, templomaik oltárára. Más(ok)hoz és máshogy 
fohászkodnak, mert különbözik kötelék-béli meghatározottságuk. 
(379.) 
… külön kell választani lél-t és élőlényt, köztük kiemelten az emberi létformát. A lél 100%-ban 
lelki, az ember majdnem 100%-ban anyagi, hát ugyancsak másként kell fogalmazni és 
értelmezésre törekedni, ha nem akarjuk elnagyoltan összemosni a két személy ( lél és ember) 
sajátosságait. Ugyan az ember ‟anyagi‟ mégis áthatja úgy lényegi lénye, lényegalkotó (egyetlen, 
valódi önazonosságát meghatározó !!!) lél-je, minden testi alkotóelemének lényege (szervek-, 
molekulák-, atomok lényegalkotó lél-jei – mert, hogy minden egész-rész-, azaz olyan önálló 
egységet alkotó létezés, ami önnön lél-je kizárólagos hatáskörébe tartozik /persze tudva, hogy -
szinte- minden mindennel összefügg, minden mindennel ~ kölcsönhat/ s így alkotva mind 

                                                             
1301 Aki valódi saját útján halad (lelki evolúciós fejlettségének megfelelőn!) és valamilyen nehézséget 
tapasztal, akadályba ütközik, akkor alapos önvizsgálatot kell tenni, hogy megérthessük mit hibáztunk el.  
1302 Viszont amikor valaki megérett a MINDEN-tudatra s annak ajánlásait követve-, alázatosan teljesíti 
kötelezettségeit → B.T.225. „…aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel - bűntelen lesz s érintetlen nem 
téveszti semmi meg 226. ilyen hívem már itt boldog tudja MINDEN legfőbb cél - hiba nélkül örök 
rendben éli jámbor életét 227. mindenben látja a MINDEN-t s tudja mind a MINDEN-ben - mozgó az 
vagy mozdulatlan Tőle lobog mind egyre 228. aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - 
azt Én soha el nem hagyom s ő sem hagy már el Engem…” 
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nagyobb egész ‟rész‟-ségét)  továbbá áthatja az emberi testet (is) a Legfelsőbb Mindátható 
energiája. Hogy ebben hol- s meddig tart anyag s nem anyag, igazából megfejthetetlen. Annyi 
bizonyos, hogy rohanó életvezetés mellett kilátástalan még csak (meg)sejteni is miérteket s 
mikénteket. Nem véletlen a lassúdás ajánlása, amit rendesen akkor tud komolyan gyakorolni lelki 
törekvő, amikor már teljesítette tanulói és családos életszakaszával járó kötelezettségeit, azaz a 
visszavonult és a lemondott életrendben. Aki előbb próbálkozik, annak a még oly‟ üdvös 
magasztos tudás keresése és/vagy gyakorlása is csak (be)zavar kötelességteljesítésében… 
… Avatár Balarám = Isten = MINDEN = Legfelsőbb = Úr Balarám = az Úr … EGY és 
ugyanaz !!! Tehát amikor valaki a MINDEN- s az Ő sajátosságai/jellegzetességei stb. felől 
tudakozódik, akkor lássa be; Isten számunkra felfoghatatlan! Nem véletlen a legtöbb lelki 
folyamat hit alapú hírdetése és követése, mégis a MINDEN-tudat igyekszik mennél jobban 
megközelíteni a magyarázatok során az Abszolútot. 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 volt1303. Mégis hova sorolható jelen bölcselet? (ha már ember csak olyan, 
hogy szeret mindent valami keretbe ágyazni) Leginkább a hindu gondolatiság nagy útjának 
Fenntartó (Visnu) eszményű** ösvényéhez. És miért merül fel, hogy a MINDEN-tudat a jász 
ősöknek is meghatározó eszmeisége-, vezérelve lehetett? Mert, hogy végigkövetve a jász 
történetet (úgy 5-6 ezer évre, ameddig visszalátunk benne) azon jász egyéni- és közösségi 
megnyilvánulásokat látjuk, melyek nem a fent vázolt más iskolák „tantárgyai” és 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.) 
… Úr Balarám Legfelsőbb volta ellenére nem tett meg bármit, csak azért, mert megtehette 
volna… 
(381.) 
… törekedni kell -mármint a lelki előbbrejutásra!- le kell mondani minden ebben hátráltató 
dologról és az elmének a MINDEN lehet csak egyhegyűsége célpontja. Ha nincs töretlen lelki 

                                                             
1303 A MINDEN-tudatba bármely vallásbölcselet -értelmes- tétele belefér (ostobaságok eleve nem!), míg ez 
fordítva ugyancsak nem működik, amennyiben a MINDEN-tudat sok gondolata nem értelmezhető a 
világvallásokkal a hinduizmus kivételével. 
Az emberiség legtöbb kúltúrköre folyamatos ‟fejlődés‟-ről beszél, hurrá-optimisták akár egy életen belüli 
üdvözülést vizionálnak, reinkarnáció-elfogadók több élet alattit, míg realitásra hajlók évmilliárdokról 
ejtenek szól. 
A MINDEN-tudat alapvetésként fogadja el a szellemi- és erkölcsi hanyatlásban történő előbbrejutást, 
mondhatni egyfajta negatív fejlődést, azaz visszafejlődést, a degradáció alakjában. Ez tapasztalható a sok 
vallási mozgalomban is, hogy nem emelkedettebbek, nem Istenesebbek, különösen nem MINDEN-ben 
gondolkodók, de olymértékben gyermekdedesednek, hogy bárminemű elme-torna-, önmegtartóztatás és 
lemondás nélkül betagozódhat rendjükbe szinte bárki. Ez tökéletesen egybevág azzal a ‟szabály‟-jal, hogy 
„egyszerű* az egyszerűnek bonyolult** a bonyolultnak” annyiban, hogy a lelki evolúciós szintjükben 
elmaradottak számára is legyenek üdvtanok, melyekkel azonosulni képesek. (Ilyen iskolákban valóban az 
évmilliárdos mérték a reálisabb, mint sem néhány újabb élet – hiszen azt már tudjuk, hogy semmi valódi 
lelki érték nem vész el, csak a sok kicsi /ha „sokra is megy”/ igazán sokára lesz értékelhető mértékű a lél 
tisztulásában.) Hiába mutatnánk be kisdedóvósok számára akadémiai szellemiséget, ha mit sem képesek 
kezdeni vele. Ezt jól tudják a szellemi iskolák-, vallási csoportosulások vezetői is, hát mindenkit azzal 
kecsegtetnek, hogy már csak egy kicsit kell ájtatosnak lenni és ottanék biz‟ azon (sohabéli) kánaán. A 
vezető prédikátorok pedig sűllyednek az élvezkedői sorban, nyerészkedőkként, méltatlanul igyekszenek 
uralni viszonyokat. 
(* az „egyszerű” jelen esetben a valóságosan alacsonyabban fejlett, nem az egyszerüségében nagyszerű!!! 
** a „bonyolult” itt nem a gazdagon összetettet jelenti, hanem az öncélúan-, cirkalmasan elbonyolítottat!!!)   
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igyekezet, ha mindig a vágy-kiélések a motiválók (élvezetek, javak, hatalom, hírnév) az elme pedig 
szerteszét csapong, hát reménytelen a fejlődés - értsd: mentesülés (lél mentesítése!) az anyagi/testi 
befedettségektől. Nem hogy javulna a helyzet, nem hogy kecsegtetne a felszabadulás, de mélyül az 
egyén válsága és fokozódik kötöttsége… 
… a tényszerűen adott kettősséggel szemben -talán- csak az érintetlenség segít(het) a „vele, de 
nélküle” alapelv elsajátítása és követése. Ami még hangsúlyozásra szorul a ‟szolgálat‟ belátása, 
elkerülhetetlenségének belátása1304… 
… A véglegesen felszabadult lél-ek, akik teljesen megtisztultak, a MINDEN Benső Bizalmas 
szférájában őszinte odaadással csak szolgálják az Urat. Akik erre nem képesek, azok 
végtelenjeinek számára teremtettnek időről-időre megnyilvánulások, hogy megízlelhessék a 
szolgálatra való hajlandóság hiányából eredő kihívásokat… 
… Isten nem csupán teret biztosít Önmagában bármi létezésnek, de Mindáthatóként 
(személytelen energiája formájában) mindazt át is hatja és mint megfigyelő mindent figyelemmel 
kísér… 
(382.) 
… a MINDEN látványa nem üdítő! Látványa és „működése” nem lányregény, de maga a 
hátborzongató végtelen erő. Inkább felzaklató és félelmetes1305, mint sem üde virágos rét. Azok az 
un. „halálközeli élmények” melyekről sok helyen lehet olvasni nem valótlanságok, de legfeljebb a 
vakító káprázatig vezetik el azokat az utazókat, akik valami folytán átlépik élet s halál küszöbét. 
Igazából csak egyik lábukkal lépik át a képletes küszöböt, hisz nem képesek átkelni, vagy más 
választás híján nem lépnek be a hőn áhított kápráztató szférába1306… 
… ember mióta Istennel „koketáll” egyre csak emberformát képzel (lásd a teljesen antropomorf 
mennyei -képzet- világokat), olyannyira hogy legtöbb vallási mű megfordítja a képletet, nem 
Istennek van ember alakja, de az ‟ember‟ Isten saját képére alkotott teremtménye (tehát Isten is 
valahogy így néz ki mint mi), ami az ‟azisnemis”‟ törvény(szerüség) szellemében nem teljesen 
valótlanság „csak” „de” nem vizuális-, formai szempontú!... 
… „Mégis, hogy nézhet ki Isten?” A tudós társadalom egyre bonyolultabb-, nagyobb felbontó-
képességű- 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…  
… bizalmas ezen évezredes tanítás, ami Avatár Balarámtól a jász ős-bölcshöz eljutott és igaz jász 
szívek ma is őriznek1307. Ez a „titkosság” nevezhető tapintatosságnak is. A szellemi- és erkölcsi 

                                                             
1304 A „szolgálat” kifejezés is sok szellemi sikolában kerül szóba, de annak értelmezése és mibenléte 
sokféle. Jelen esetben -és a MINDEN-tudatban általánosan- az a tevékenység, amikor valaki -megtalálva 
valódi helyét és belátva lelki evolúciós fejlettségi szintjét (azaz, hol tart a lelki/szellemi megértésben)- 
alázattal-, kitartóan végzi kötelezettségeit. Így képes olyan Földi szolgálatára a Legfelsőbbnek, hogy nem 
akadályozó, nem gáncsoskodó a saját és közösségi lelki fejlődés segítésben, hanem azt szolgálja. 
Mindebben úgy segítője az ‟érintetlenség‟-ben való előmenetel, hogy a kettő (szolgálat és érintetlenség) 
egymást serkenti. Nem zúgolódik, nem érinti öröm-bánat, siker-kudarc és a többi.  
1305 A Legfelsőbb -részleges- észlelése is arra ébreszti a figyelmes szemlélőt, hogy míly felfoghatatlan is 
számunkra a MINDEN. Amit ember át nem lát, meg nem ért, attól -okkal- tart. 
1306 Az anyagi/testi kötődés oly erős bennünk, hogy még olyankor sem vagyunk képesek (el)engedni, 
amikor ott az adandó alkalom. Nem véletlen, hogy -általában- komoly személyiségfejlődésen esnek át a 
halál-közeli élményt átélők, hisz új dimenziók nyílnak, melyek átértékeltetik a korábbi szemléletet. Egy 
bizonyos, akik ilyen helyzetben voltak/lesznek, azok még nem készek az elengedésre. Még akár üdvözülési 
vágyukat is felülírja az anyagi/testi -leginkább érzelmi- kötődés/kötöttség. 
1307 A ‟jász‟ bölcselet olymértékben befedett a -valóban- jász jelleggel bírókban (is), hogy nem jut felszínre. 
Mint mikor ember nincs tisztában saját képességeivel. Pro és kontra érvek mellett régóta fennáll az a 
„mítosz” hogy az ember agya teljesítőképeségének csupán 10%-át használja/hasznosítja. Nem cél ennek 
eldöntése, de az bizonyos hogy lelki képességek vonatkozásában még a 10%-is túlontúl optimista volna.  
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hanyatlás korában-, jelen korunkban, értelmetlen olyan üzenetek közhírré tétele, amire nincs 
‟vevő‟1308… 
… A valódi tudás (be)fogadásához hiányoznak a megfelelő fülek, szemek és nem is kér ilyent 
senki a Legfelsőbbtől1309. Leginkább azért is hiányoznak az alkalmas érzékszervek, hozzá való 
értelemmel, mert a ‟tudást‟ mint megtanulandó-, megtanulható dolgot kezel a köztudat, pedig a 
B.T.437.-441. szépen sorra veszi azon „magatartásformákat”1310 amit bárki magáévá tehet(ne) ha 
igénye volna rá s amint haladna tanulmányaiban úgy világosodna meg számára mi valódi és mi az 
igaz érték… 
(383.) 
Az, hogy a MINDEN végtelen, az mostanra vitán felül áll. Hogy mi fér bele a végtelenbe? Hát 
minden, mely ‟minden‟-ből semmi nem hiányzik. Azt is tudjuk már, hogy végessel végtelen fel 
nem fogható s ezt tapasztaljuk is örökkön, ha szeretnénk képzeletet a mindenségbe(re) kiterjesz-
teni. Avatár Balarám „ezer istenformát” említ, amiről azonnal érezhető, hogy csak szűk ízelítője a 
Legfelsőbb végtelenségének… 
… Hiába voltak/vannak sokféle „isten-látók” Akikkel ők kapcsolatba kerülnek, Ők a Legfelsőbb 
Fél/ig/Isten formái azon teljességükben, ameddig azok ható- és hatásköre tart! … 
… nem kell nagyratörő (ál)áhitat ahhoz, hogy Isten formáinak végtelenjéből ízelítőt kaphassunk. 
Fű, fa, virág, méh, vagy hangya… mind mind tanít(hat) őszintén alázatos lelki törekvőt. Miként 
bárminemű történésekhez való viszony1311… 
… Mi az alázat? Kb. képesség (alkalmasság) és hajlandóság (szándék) a MINDEN-el szembeni-, a 
MINDEN-nek való alávetettségre, s az ilyen állapot őszinte elfogadása, -gyakorlása. Azaz nem az 
uralom, nem az uralkodás, fölébe kerekedése mindennek és mindenkinek, de elfogadása az Isteni 
elrendezéseknek… 
(384.) 
A mindenség a MINDEN-ben örvénylik - szólt a Legfelsőbb. Hány de hány galaxis és bennük 
csillagok végtelenje. A legújabb mérések több mint 2 billió galaxisról beszélnek (számba venni is 
képtelenség és ma csak eddig sejteleg az emberi elme) mindez pedig a MINDEN-ben. Ahogy az 
Úr mondja; örvénylik… 
 
 
 
 
 
 
 
… 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 

                                                             
1308 A ‟1307‟ lábjegyzetre visszautalva; ha az általános emberben lelki képességei számottevő kihasználtsággal 
bírnának, akkor nem burjánzana oly sok csökevény tan ahhoz képest amit az ember lényegi lénye, a lél 
Isteni tudásban eredendően „képvisel” bírtokol.  
1309 Az áldott tudatlanság nagyon népszerű, hisz tudják: „Az ész bajjal jár!”  És persze működik a „kisebb 
ellenállás felé” törvény is. 
1310 A B.T. a tudást nem azért jelöli magatartásformákkal, mert hogy azok maga a ‟tudás‟ hanem azért, mert 
a tudás-jegyekkel való magatartásbéli azonosulás alkalmassá tesz az ős-tudás felszínrehozatalában, amit 
nem lehet iskolában és/vagy könyvből, netán bármilyen kurzuson elsajátítani. 
1311 Mert hogy; „Amilyen az adjonIsten, olyan lesz a fogadjIsten!” Ha tanítványok vagyunk (márpedig a 
maga szintjén és maga területén mindenki tanítvány) akkor az első lépés a Tanítvány kérdése a Tanító felé. 
A hiteles Tanító őszinte és alázatos kérdésre válaszol. Ahol nincs kérdés, ott mivégre a „válasz”? 
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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 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; mind-mind fogság! Ekként munkál 
Urunk itten, tanuld meg hát; mi mint lészen…” - hát nem csekélység, mit a „primitív” nomád 
kisdedek oskolaként megkaptak1312. 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 híjján1313 bőtermő Turán 
síkságon1314, hol sem képzetnek sem gondolatnak semmi határt nem szabott… 
(385.) 
… Ha a Napot nem vagyunk képesek helyén kezelni, miként tudhatnánk Istennel dűlőre jutni, 
mikor Napunk csupán az Ő paránya? - Legtöbb -személyes alapú- istenes vallásbölcseletben 
visszatérő nehézséget okoz Isten Személyének/Kilétének behatárolása/körülírása/formai 
értelmezése. A ‟behatárol‟-hatóság a végtelen elfogadása esetén már nem különösebb gond, 
azonban ‟körülírása‟ ‟formai értelmezése‟ leginkább hasonlatokkal-, vagy érzékelhető 
megnyilvánulásaival történő azonosítás útján próbálgatott… 
… egyik praktikus megközelítés az a „koldusokosság” /bölcselet egy koldustól/ miszerint: „Nem 
tudom mi a minden, de a nem minden biztosan kevesebb!” Azaz aki a MINDEN-t bármi/bárki, 
Nála kevesebbel akarja helyettesíteni, az nem a Legfelsőbbről beszél… 
… Hallani a Bizalmas Tanítást -leegyszerüsítve- annyi, mint hallás útján ismereteket szerezni 
valamiről, jelen esetben az Abszolút Igazság Jas-ra tartozó hányadáról… 
… Avatár Balarám és Jas párbeszéde ugyan -vélhetően- bizalmas kettős lehetett, de nem tudni, 
hogy mások miként tapasztalhatták meg az Isteni szózat megnyilvánításának vizuális 

                                                             
1312 Ehhez képes a mai „kisded” milyen tanítás(oka)t kap? 
1313 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.  
1314 Ötezer éve a Turán alföldön nem volt sivatag. 
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körülményeit. Balarámot és Jast bizonyára bárki érzékelte, láthatta környezetükben, azonban amit 
az Úr Tanítványa számára -„speciális szem” biztosítása által- lehetővé tett, azt mások nem 
látták… 
… Hiába a MINDEN „sokezer” „alakja”1315 Ő EGY-et formáz. 
(386.) 
… számtalan „isten-találkozásról” szólnak a könyvek (bár leginkább mint suggalatok, üzenetek, 
parancsolatok és utasítások… leginkább pedig hívek fantáziájának túlkapásai), de be kell látni, 
hogy azok nem a Teljes megnyílvánulásai voltak, hanem részlegességeké. Hiába bogarásszuk a sok 
vallásos irodalmat, olyanokkal nem találkozunk a BagavadGítán és a Bizalmas Tanításon kívül, 
ahol megjelenik Isten, mint: B.T.251. „…tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van és 
mikor nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak hidd 252. minden ami csak 
létezik gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon 253. víznek íze 
Nap s Hold fénye vagyok tudjad öreg Jas - éppenígy a teremtő OM férfierő s térben hang 254. 
föld illata tűznek heve minden lényeg lényege - lemondás a lemondottban s lemondásnak értelme 
255. vagyok létnek ősi magja létezőket mozgató - tudókban azok értelme hősben erőt hordozó 
256. szenvedély és vágy nélkül is vagyok küzdők ereje - tiszta nemző jó atyákban és isteni szeretet 
257. tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - engem mégsem érint egy sem így 
vagyok a Legfelsőbb…”1316… 
… 505. minden szívben benne vagyok tudás emlék feledés - upanisad szerkesztője ismerője és a 
cél…” - így a B.T. olvasása/tanulmányozása során is, mint (Jas-)upanisadban (értsd: Jasopanisad) 
fellelhetők Isten végtelenségének azon morzsái, melyekkel ember talán kezdeni képes valamit - 
lelki épülésére! Nem anyagi1317 belső szemünkkel megláthatjuk a MINDENT -majdnem- 
egészben1318… 
(387.) 
… Jas számára nem valamiféle álom, sugallat, megérzés, képzelgés volt egyben látni a MINDEN-
t/Istent/a Legfelsőbbet, hanem megkapta azt a „szemet” ami ezt lehetővé teszi, meg persze azt a 
képességet amivel mindezt fel tudta fogni. Gondoljunk csak bele, minden a MINDEN (része), 
bármerre tekintünk -mintha- mindent látnánk, mégsincs képzetünk Istenről, az emberiség jelentős 
része egyenesen létét is tagadja. Még a hívők túlnyomó többsége is Istentől elvonatkoztatottan 
értelmezi világunkat és Őt magát mintegy mindezen kívülre helyezi (mennyországba, vagy 
máshová) ahonnan „kormányoz”. Nem beszélve „Isten-hátamögötti…” vagy „Isten előtt 
rejtett…” bármiről való képzetekről. A MINDEN minden megnyilvánulás kezdete (a 
teremtettség létrejötte) s azok vége/pusztulása/halála, Általa/Tőle/Belőle jön, újra és újra, hol itt, 
hol ott, hol így, hol úgy. Ahogy nem független a Legfelsőbbtől teremtés és megnemnyílvánulttá 
válás, éppen így bárminemű történés nem történhet tudta (engedélye/ jóváhagyása) nélkül. Van 
hogy istentelennek nyilvánított körülményeket függetlenítenek Istentől. Háborúkat, éhínységet, 
nyomort és emberi kegyetlenkedéseket, -brutalitást. Mindezekért nem Ő felel, de tud róla s nem 
ok nélkül történhetnek ilyesmik. Még csak nem is lél parányai a felelősek1319… 
… ne feledjük minden a MINDEN-ből származik, azaz Neki valamifajta megnyilvánulása finom-, 
durva, illuzórikus-, vagy valóságos alakban, formában, energiával... 
… a lél nem illúzió még akkor sem, ha az Ő hatására1320 alakulnak dolgok az Isteni 
elrendezések/természeti törvények keretein belül, azok szabályai szerint… 

                                                             
1315 Az idézőjeleket az kényszerítette ki, hogy a Végtelen MINDEN végtelenjéhez a sok ezer is csak 
csekélység, míg alakja megfogalmazhatatlan, ember számára megfoghatatlan. 
1316 Eképpen nem mutatja be egyik vallásos említés sem a Legfelsőbbet, miközben még ez is csak szerény 
próbálkozás az emberi képzelet megsegítésére. 
1317 A „nem anyagi”-t értsd: nemanyagi, hanem lelki. 
1318 A „majdnem egész” kinek-kinek addig terjed, ameddig felfogó képessége terjed.  
1319 Létformák -köztük kiemelten az ember- tetteiért azok maguk-, ők a felelősek, nem lényegi lényük, vagy 
a Legfelsőbb! 
1320  ‟hatás‟ ‟elrendezés‟ ‟természeti törvények‟ és ‟-szabályai‟ nem aktív cselekvések, lehetőségek és keretek.  
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… a MINDEN-ben van észlelt közegünkön kívül a felső- s az alsó világ is. (~ mennyek és 
pokol)1321… 
(388.) 
… A MINDEN bárkit letaglózna akár csak részleges megnyilvánulása révén is. Reális 
gondolkodó* nem is képzeli, hogy Isten egyénválogatón „bújkál” zajosan csoportosuló „hívők” 
körében1322. Ott az illúzió- és az önámítás az úr. (* jelen esetben ez nem a ‟gondolkodó‟ -osztály-
béli- meghatározottságú egyén, hanem a gondolkodásra hajlamos, arra alkalmas és képes ember 
!)… 
… „letűnt dicső korok léte” értsd: vége a dicső(bb) idő(k)nek, másfelől a MINDEN által 
elrendelt és elrendezett összecsapás korszak-váltó… 
… Minden létezés lényegalkotója birtokosa az ősemlékezetnek1323 s általa tudás lényegiségének… 
… a természeti jelenségek beszédessége tudósabb bármi tudós tudósoknál1324… 
(389.) 
Különböző vallások, különböző „minőségű” Felsőbbséget helyeznek tanaik centrumába és 
mindenek -különösen mások- fölé. Ezen státuszu Felsőbbséget magyar fordításban majdnem 
mindig ‟Isten‟ néven jelölik meg, de az Ő EGY-sége (Egy az Isten!) nem úgy nyilvánul meg, hogy 
az a kizárólagos-isten, mindenki istene s aki nem azt imádja az mind elesett és pokolravaló. Az 
ilyen Felsőbb Irányítók adott kör „Isten”-funkcióját látják el, de messze nem a MINDEN egyikük 
sem. MINDEN-tudatú számára, de akár csak olyan gondolkodó egyénnek, aki túltekint egy 
közösség önérdekein, az látja/belátja nincs olyan Legfelsőbb Aki valakiket, valakik fölé-, vagy épp 
alá helyez. (Amikor azzal talákozunk -napjainkban, vagy az emberi történelemben- hogy adott 
embercsoport magát mások fölé helyezte, az rendszerint ideológiával párosult. Akadt egy 
karizmatikus vezető személyiség, aki „küldetés-tudatában” papjai -ideológusai- által olyan 
tanrendszert kreáltatott, melyre alapozhatta hatalmaskodása indoklását. Élettér, nemzetfelemelés, 
stb. hangzatos szólamok mögé bújt a zsarnok, megfelelő indokokkal alátámasztva. Nyaloncokat 
mindig minden zsarnok talál, miként a csúcsragadozókat is híven követik a potyázó dögevők) Az 
előbbiek nem azt jelentik, hogy nincsenek a lelki törekvésben kedvezőbb alaphelyzetben lévők, 
mint pl. a ‟gondolkodó‟ meghatározottságú személyek (egymillió emberből ha egy!) hanem azt, 
hogy az embercsoportok között nincs hierarchia1325. Nincs felsőbbrendű-, vagy alsóbbrendű nép, 
még akkor sem ha nyílvánvalóan tapasztalni élvezkedésben-, vagy nyerészkedésben előbb járókat 

                                                             
1321 Ha bármi volna (lehetne) a MINDEN-en kívül, az a körülmény az Ő MINDEN-ségét zárná ki, cáfolná 
meg – de ez nem lehetséges, hisz Ő MINDEN. Bármilyen bekorlátozottsággal, behatároltsággal bír egy 
‟Isten‟ Az nem a Legfelsőbb, nem aMINDEN. Ilyen pl. a Személytelen Isten (képzet) Ami ha nem bír 
Személyességgel, bekorlátozásra került, azaz nem a MINDEN. Eközben a MINDEN Személy is és 
rendelkezik személytelen kisugárzásal is. 
1322 Itt a hangsúly az egyénválogatáson -annak kizárásán- van. Isten mindenhol és mindenkiben-, a 
legparányibb alkotóelemig, mindenben jelen van. Nem kell „behívni” felszínre kell engedni lél paránya 
teljes tudása érvényre jutásának megengedésével, az elme-, a szív- és a test megtisztításával. 
1323 Az ősemlékezet pontosabb információkhoz juttatja a lelki törekvőt, mint bármilyen anyagi/tárgyi/testi 
kutakodás, vizsgálódás. 
1324 A természeti jelenségek természetesek, azaz ember által nem befolyásoltak. Így ha sikerül azok 
miértjeit-, mikéntjeit megfejteni, a Nagy Rendező szándékaiba lehet betekinteni. 
1325 „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! 
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másoknál1326. Csak hogy egyik nemzet(ség) sem jut „alanyi” jogon üdvözüléshez, különösen nem 
mások kárára. Akik így próbálkoznak, azok következő életükben értetlenül állnak üldöztetésük 
előtt azoktól, akiket (mármint hitbéli közösséget) előző életükben üldöztek, sanyargattak, 
megvetettek1327. B.T.332. „…Számomra nincs kedves gyűlölt mindenkihez egy vagyok…” - 
mondta az Úr Maga… 
… nincs újra és újra azonos nép, -vallás és a többi a lél számára1328… 
… legyen bármíly nagyhatalmú egy Fél(ig)Isten, az Ő lényegalkotó lél-je -sajnos- nem képes a 
felszabadulásra. Eltölti (az emberi léptékkel) felfoghatatlan hosszú időt Fél(ig) Istenként, majd 
emberi testben inkarnálódik* s ha elég alázatos és kitartó Isten-tudatban éli kötelességteljesítő 
jámbor életét (életeit) megtisztulhat. Fél(ig)Isten-ként nem! (* földi körülmények között emberi a 
felszabadulási esélyt biztosító legmagasabbszintű létforma, más szférákban/bolygókon/létezés-
ben más.)… 
… „…amikor kipusztul egy faj, akkor annak oka, hogy magasabb mozgatója-, irányítója, vezérlője 
„leváltásra” került, státuszát megszüntették. Így a lél nélkül maradt pozíció és az általa képviselt 
létforma megszűnt. Ugyanez a helyzet a kihalt nemzetek Isteneivel is…” - mikor olyan hangzik el, 
hogy adott népet elhagyott az Isten, akkor az az Ő istenükre lehet csupán igaz, ám ha egy ilyen 
történés valós, akkor annak a népnek napjai megszámláltattak! Sorsuk a kihalás. Ritka a csapás-
szerű(ség), leginkább fokozatosan maradnak erőtlenek, életképtelenek, szerencsés esetben más 
nemzetségekbe/nemzetekbe be(le)olvadó1329… 
… „…Az az Isten is „fél”-Isten, akinek van Vele egyenértékű, sőt Őt nemegyszer legyőző gonosz 
ellenlábasa. „Töredék”-Istenek a nemzetségek Istenei, vagy a sok-sok elrendezést mozgató, 
irányító Felsőbbségek éppen úgy…” - a MINDEN a Legfelsőbb. 
(390.) 
… a lél azért kerül(t) lelki világból az anyagiba, hogy megpróbálhassa azt az uralkodást, amire 
vágyik és/de nem tud megvalósítani magasabb szférákban, hisz ott már foglalt az Úr pozíció(ja). 
(Persze itt is foglalt, de ezt a „játszóteret” azért hozta létre a MINDEN, hogy lél parányai 
kedvükre játszhassanak, eljátszhassák az uralkodót.) Uralni. Ember is erre vágyik. Időt, teret, 
mindent és mindenkit… 
… Hiába -Felsőbb- predesztináció, ki-ki a maga sorsa kovácsa. Ugyanakkor, ugyanott, több féle 
képpen lehet választani, dönteni. A sokat vitatott ‟szabad akarat‟ MINDEN-tudat általi 
megközelítése; ~ az egyén mindenkori választási/döntési szabadsága… 
(391.) 
Szerencsénkre tapintatos az Úr. Nem tesz ki akárkit, akármikor személyes megnyilvánulásának. 
Legtöbben el sem viselnénk. A MINDEN nem a „Jó Isten” nem az „Irgalmas” de minden. 
Amikor pedig laikus belegondol(na) hogy a Legfelsőbbtől semmi nem független, nincs kire fogni 
másra a mindenség (számára) kellemetlen(-nek tűnő) tapasztalhatóságait mint az Úr 
elrendezéseire, olyankor igaz hívő is elbizonytalanodik. - „Miért teszi ezt az Isten?” - 
talányoskodik, miközben az Úr „csak” megengedi a törvényszerüségek (értsd: Isteni elrendezések) 
érvényrejutását. Mikor Földi kataklizmák következnek be, szárazság, éhínység, halálos járványok, 
olyankor legtöbben kételkedővé válnak, vagy mindent egy (rajta - mármint Istenen és 
önmagukon- kívül álló) gonoszra fognak. Pedig csupán a REND munkál. Semmi nincs ok nélkül 
és semmi nincs következmény(ek) nélkül. „Sors-csapást” (akár) örökölni is lehet, mikor „vétlen” 

                                                             
1326 Nyilvánvaló, hogy az az emberi közösség amely élvezkedésben és/vagy nyerészkedésben jeleskedik 
alávalóbb, mint mondjuk a gondolat-eszményítő. 
1327 Talán ezért sem oly népszerű az életfolyamatok (reinkarnáció) elfogadása, hisz így nem kell számolni 
azzal, hogy mindenért meg kell fizetni egyszer (!!!), ha nem ebbéli, hát eljövendő életekben. 
1328 Az újabb és újabb testetöltések során a lél burka, azaz az ember olyan helyzetbe kerül (kötelező 
törlesztéseken/jóvátételeken túl!) amivel lehetősége nyílik a lelki fejlődésre. Ne feledjük, a lelki „jólét” 
inkább ellentettje az anyagi „jólét”-nek, mint sem anyagi/testi bőség.  
1329 A más nemzetségbe/nemzetbe olvadó népek -természetszerüleg- elhagyják maguk Istenét. Lásd pl. 
jászok katolizációját.  
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viszi el a „balhét” elődök vétkeiért1330. Mondhatnánk azt, is hogy azért ne vétkezzünk, hogy 
sokadizigleni utódaink ugyan már ne miattunk „bűnhődjenek”. Ilyenre azonban nem hogy nem 
gondol a sokság, de még arra sem, hogy saját (ebbéli) életében (legalább) maga magát óvja meg 
tragikus vissz(a)hatásoktól… 
… nem egyetlen teremtés van (volt, lesz) de folyamatos a MINDEN-en belül világok létrejötte, 
(párhuzamos) fennállta és „túlérettek*/leáldozók” megsemmisülése. (* a ‟túl-érett‟-re a 
romlás/rothadás megindulása a jellemző) Tekintve, hogy jelen párbeszéd egy végzetes csata utáni 
tudakozódás a továbbiakról, Avatár Balarám teljessége (részleges) feltárásában mutatja be/meg 
felfoghatatlan nagyságát… 
„…A közel 820 éves Halotti beszéd szavait úgy tanítják az iskolákban, hogy „Ime, por és hamu 
vagyunk.”, vagy „Biza, por és hamu vagyunk.” - egyik értelmezés sem helyes. (Megjegyzés: így 
íródott az a sokat másolt ‟eredeti‟ : „isā, por ës homou vogymuk”) Az „isa” nem azt jelenti, hogy 
„íme” vagy „biza”, hanem „íza”, mai hangalakban „íz”. Az „íz” lelket jelent…” Lám még az 1192 
és 1195 közöttre tehető írásban is nyomon érhető lél(ek) valamint a hamvasztott maradványok 
emléke… 
(392.) 
… A tudatlan vakon tapogatózik az örök bizonytalanságban. A MINDEN-tudat a Legfelsőbbet 
tekinti biztos (sor/s/)vezetőnek… 
… érzékelte Jas a világ „gyöngyeit” de (vezér)fonál nélkül azok szerte gurultak. Nem fogta fel-, 
nem értette a REND-et1331… 
… ‟jó‟ ‟szeszély‟ vagy ‟nemjó‟? Akiben zavar(odottság) van, az nagyon könnyen elveszik. 
Elveszettnek érzi magát. Nem látja, nem érti mi a kivezető(út)… 
… Elvárásnélküliség. A MINDEN-tudat egyik legfőbb „gyógyszere” miként az érintetlenség. Míg 
előbbi a valódi szeretet első fordulata, addig az érintetlenség egyfajta technika, viszonyulás 
mindenekhez. Nyilván a ‟jó‟ általi érintettség üdvös, de szeszély s nemjó társasága kedvezőtlen, 
súlyos esetben akadályozó a lelki fejlődésben… 
… ‟gondolkodó‟ meghatározottságú személy (miként Jas) sosem anyagi/testi igényekkel áll elő. 
Szolgálatot keres (másokat, nemzetséget, hazát, élőlénytársakat, FöldAnyát stb.) első helyen pedig 
a Legfelsőbbet. Tudja, hogy az Úr Önmagában Teljes - nincs szüksége semmire - de az érdek 
nélküli kötelességteljesítéssel lelki törekvő betölti/betöltheti „posztját”, amivel az Isteni terv arra 
halad, amerre a MINDEN gondolja1332. 
(393.) 
(B.T.) 393. „…világ sora hanyatlása szólt MINDEN mint Legfelsőbb - érintetlenség óvhatja 
népedet mint jó erőd…” - A szakasz első fordulata -talán- a legsúlyosabb „intelem” a Legfelsőbb 
részéről. Szemben áll minden „pozitivista” „hurrá-optimista” „szépelgő-édelgő” szentimentális 
üdvtörténettel, „örömhírrel” „fejlődés”-elmélettel. (Nem ok nélküli a sok idézőjel! Mindegyik 
kifejezés több kötetnyi fejtegetés vitaalapja - lehet/ne/! ) A felsoroltak eszményítői természet-
szerüleg tagadólag és/vagy elmarasztalóan viszonyulnak ehhez. (viszonyulnának, ha tudnának 
róla! Mert, hogy az idézőjeles trendek követőinek nincs ismerete a Bizalmas Tanításról, miként a 
Bagavad Gítáról sem. Akik pedig ez utóbbival már találkoztak, azok is zavarban vannak hogy 
mely interpretálását-, fordítását/ferdítését vegyék alapul?) Tekintsük előbb -kvázi- munka-
hipotézisnek Isten kinyilatkozását. Nem azt állítja, hogy nincs fejlődés, de azt hogy annak iránya a 
lél-ek felszabadulása szempontjából negatív1333. Amit az általánosság fejlődésnek vél, az 

                                                             
1330  B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem 
jő…” – azaz, aki itt testet ölt a hajlamos a vétkezésre és rendesen meg is teszi azt (tudva, nemtudva). 
1331 Ezért kérdezett. 
1332 Istent sem értjük, hogyan formálhatnánk képzetet az Ő gondolatairól? (Sehogy!) 
1333 A negatív irányú emberi „fejlődés” ékes bizonyítéka a Földi népesség rohamos gyarapodása, holott ha 
lelkileg fejlett emberi létformák élnék istenes életüket, egyre csak csökkenni kéne a sok felszabadult, 
mennyekbe jutott egyén okán. Helyette itt ragadnak a felszabadulásra -elméletileg- alkalmas (tudatlanságuk 
következtében és önmérséklethiányos létük miatt képtelen!) létformák lényegi lényei.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1192
https://hu.wikipedia.org/wiki/1195
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anyagi/testi vonatkozású a lelki kárára. Akik abból indulnak ki, hogy a Földi berendezkedés és 
abban az emberi (testi) komfort/konform az elsődleges, azok számára a totális (szellemi és 
erkölcsi) degradáció valótlan, butaság. Akik örömhíres üdvtörténetük alapján mennyei üdvözülést 
vizionálnak -mint végcél- (ahol mindenki marad az ami most, csak megszentesülten, itteni 
szeretteik, barátaik felemelő, örök társaságában) azok pedig nem komplex szemléletet követnek, 
de hit alapon (ami vagy úgy van, vagy nem !!!) vizsgálódnak. A Legfelsőbb kinyilatkozása világos 
és egyszerű, ami ezután következik (immár több mint ötezer éve az emberiség számára) az a 
soron lévő (azaz Általa elrendelt/elrendezett) ‟lelki‟ romlás, amiben nem a pszichológia által 
pátyolgatott lelki jelenségekről van szó, hanem minden ember lényegi lénye helyzetéről, minden 
egyes lél-ről, annak befedettségi állapotáról. Nagyon leegyszerüsítve: minél fejlettebb 
burokrengeteget ölt magára a lél, annál távolabb kerül annak lehetőségétől, hogy azoktól 
megszabadulhasson, megtisztulhasson. Lehet ezt az Isteni kijelentést semmibe venni, figyelmen 
kívül hagyni, csakhogy akkor nem értelmezhető, hogy az a sok emberi „igyekezet” miért nem 
termett Földi paradicsomot az ember (értsd: minden ember) számára? Oly sok vallás, felekezet 
hírdette és hírdeti az egyedüli üdvözítő utat és ahelyett, hogy csökkenne az emberi lélekszám a 
sok „üdvözülés” következtében, egyre csak nő és nő, miközben a sokság alacsonyodik úgy 
szellemiekben, miként erkölcsiekben. A MINDEN-tudat válasza az emberi túlnépesedésre az, 
hogy a természetes „lelki” evolúciós fejlődésben folyamatosan kerülnek lél-ek a legmagasabb 
emberi létformába (végigjárva az alacsonyabb szinteket, mint bakteriális-, gombai-, növényi-, állati 
hierarchiát) ám tovább lépni, felszabadulni nem képesek. Ne feledjük: amely lél-ek pl. a mennyei 
szférákba (köznyelvileg a mennyországba) jutnak, nem maradnak ott örökre, hisz amint „felélik” 
odajutásukat biztosító lelki érdemeiket/erényeiket, újra vissza/lezuhannak ide, a valóság 
iskolájába. Mivel pedig „mindenki más” hát nem azon emberi alakjában érkezik, amelyből 
távozott! Mi az univerzális „gyógyszer” a degradáció ellen? Az ‟érintetlenség‟ (ami semmi képpen 
nem keverendő az ‟érinthetetlenség‟ fogalmi körrel!) Erre bíztat a MINDEN. Általánosságban 
mindenkit… 
… mikor a lényeg, azaz a lél Isteni fensége jut felszínre, lelki ember itt is boldog1334. 
(394.) 
… teremtett világunkban két örök „dolog” létezik; az EGY Isten/MINDEN/Legfelsőbb és a 
végtelen számú lél. Akár harmadiknak mondhatnánk az időt, az örök időt, mivel azonban itt 
jelenti ki Avatár Balarám, hogy „vagyok a végtelen idő” ami ha kezdet-nélküli (miként Isten és a 
lél-ek) akkor valóban végtelen (se eleje - se vége). Történhetnek megnyilvánulások, lehetnek 
megnemnyilvánulások, mindezektől függetlenül az idő VAN s halad Önmagában. Haladása/ 
haladványa „mérték(egység)” kérdése. A legparányibb mozzanatól a gigászi terjedelemig… 
(395.) 
… Balarám … „Módszere” az értelemre való apellálás. Abban bízik az Úr, hogy ha Tanítványa 
figyel és tiszta elmével gondolkodik, megért(het)i a miérteket. Miért nem hódolnak meg a 
vétkezők? Először is, mert nem tudnak róla hogy vétkeznek, fogalmuk sincs az Abszolút 
Igazságról… 
… Persze azt tudni illik, hogy a törvény nem ismerete, nem mentesít azok következményeitől, 
különösen nem az Isteni törvények esetén!... 
… A vissz(as)hatás (karma) törvény Abszolút alapon működik, nem egyénválogatón. A 
Legfelsőbb elrendezése nem korrupt, nem elfogult. Mindegy, hogy ki a vétő személy, mindegy 
miért vétett1335, a következmény ugyanaz… 
… A sokság -de majd‟ minden ember- relatív síkon mér, ha mérlegel. Mindig viszonylagosan 
vizsgál (ha vizsgál, ha ugyan nem ösztönlényként, automatizmusok mentén szervezi életét.) Mihez 
képest? Ahhoz képest?... 
… Relatív síkon élő ember számára az Abszolút idegen (nyelven van)… 

                                                             
1334 A tényleges „menny” és „pokol” Földi ember számára itt van a Földön, hisz lehet itt is boldogan élni 
(lásd fent) és itt is kijut bőséggel pokoli viszonyokból az arra érdemesek számára. 
1335 Semminemű Abszolút (szabály) ellen elkövetett vétek nem marad következmény nélkül. 
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… A predesztináció, eleve elrendeltetés, vagy eleve ~ meghatározottság általános szabály, de a 
Legfelsőbb mellé rendelte azon szabad akarat törvényét is, ami a tudatosan élő emberek előtt 
mindig nyitva áll. Lehet így is és úgy is dönteni. Választható a ‟jó‟ éppúgy, mint a ‟szeszély‟ 
szenvedély, vagy a ‟nemjó‟1336… 
(396.) 
… a MINDEN-en kívül semmi nem tud lenni, hisz akkor nem volna MINDEN. Akin kívül van 
tér és létezés az értelem-szerűen (csupán) egy bizonyos részlegesség lehet. Persze ahol nem 
‟értelem‟-szerű a szemléletmód, ott sokminden elképzelhető, miként szív-pártiak álmodnak is 
maguknak mindenfélét… 
… Aki Önmagában teljes, az TELJES! Ugyan mire volna szüksége?... 
… egyik sajátossága Istennek; kezdetnélkülisége, megszületetlensége, mivel örök… 
… a MINDEN-nek végtelen számú-, terjedelmű- és gazdagságú „álma” van, melyek lél parányai 
közreműködésével valósulnak meg a végtelen sok megnyilvánulásban… 
… Isten végtelenjében, végtelen számú a közép, melyekből indulhatna, ÖnMagán belül… 
… ha kihagyjuk a MINDEN-t mi marad? Semmi - csakhogy a „semmi is a MINDEN része”… 
… a MINDEN-en belül folyamatosan teremtetnek olyan „rész”-terek, melyek önmagukban 
egészet alkotnak. Ilyen pl. a mi univerzumunk… 
… nem csak a létezés(ek) mozgatója, de annak mindenkori teremtője és megsemmisítője 
egyaránt. Ezért nincs a MINDEN nélkül kezdet és vég (sem)! Az anyagi megnyilvánulásban Isten 
jelenléte akkor értelmezhető, ha figyelmes gyakornok tudja az Ő sajátosságait (pl. a „MINDEN” 
B.T. esszenciában tett körülírásokat) és értelmével értelmez mindent ami körülveszi, vele- s 
környezetével történik. 
(397.) 
… a kegyes Isten -többek között- nagylelkű, elnéző, irgalmas, könyörületes, megbocsátó… Ugyan 
teljességében semmire nem volna szüksége, mégis folytonosan teremt s fenntart, majd miután 
adott teremtettség betöltötte a maga rendeltetését, elpusztítja azt. Nem csak az emberi 
képességeket szárnyalja túl, de a Felsőbbségek/Fél(ig)Istenekét is. Nagylelkűen (Ön)Magából 
teremt (Ön)Magán belül, ugyan maga örömére, de lél parányai vágyának eleget téve… 
… Megalkotta a szabályokat (értsd: természeti törvényeket) és hagyja azok működését. Tévelygő 
teremtményei vagy figyelembe veszik azokat vagy nem. Gyakorta nem… 
… Ha nem vesszük tudomásul a természeti törvényeket, melynek része a vissz(a)hatás (karma) 
törvénye is, akkor bizony érnek meglepetések. Az irgalmas/könyörületes/megbocsátó Isten 
ugyan gyakorolja ezen sajátosságait is, de meghagyva az Általa rendelt szabad akaratot, nem áll 
útjába -akár- az önsorsrontásnak sem. Sőt a romlásnak is van rendelt ideje. Ilyen pl. a jelen 
korunk, a Kali júga… 
… ugyan folyton elnyeli a MINDEN a letűnt világokat, mégis újra és újra létrehoz újabbakat. 
Teremti a sokat az EGY-ből… 
(398.) 
… Ez a bölcselet a lél-ről szól, de mégis az embernek. Mivel a sokság a lényegi lényekről, a lél-
ekről nem tud, hát marad az „emberkedés”. Embertestben, ember-képpel még a felsőbb szférákat 
is emberformájú lényekkel és emberi konfliktusokat „utánzókkal” népesítik be, nem hogy e Földi 
világot. Valódi tudás híján, részleges ismeretek-, töredezett igazságok körül forog az anyag- és 
test-tudatos emberi lét. A világkép megkerülhetetlen, nem csak egyén, de talán még inkább adott 
csoport számára. Mi hol is van, mitől, miért… van? Az anyag/testbe gabalyodott ember ritkán 
fordít ilyesmire figyelmet, holott ha csak egy pillanatra megállna végtelen rohanásában, ráébredne 
hogy „gyökerek” nélkül -s most itt szellemi kapcsolódást értsünk!- csak telnek életek, életről-
életre… 

                                                             
1336 A választás/döntés szabadságát mindig az adott „kihívás” során kell értelmezni és alkalmazni, nem 
kinek-kinek pillanatnyi szeszélye és/vagy kénye kedve (vágya) szerint. A döntési helyezetek (az 
elrendezések folytán) adódnak, nem választhatóak. Abból azonban, hogy kinek milyen kihívásokkal kell 
szembesülnie, abból jól lehet következtetni az egyén helyzetére, áttételesen lelki evolúciós szintjére.  
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… Tekintsük át az ősi jász világképet: - mi az ember? - Isten egy parányi szerves részének -a lél-
nek- egyik, átmeneti anyagi létformája. - mi a szerepe a világmindenségben? - megélni vágyait az 
Isteni kedvtelések 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 megszívlelendőnek, az egyénfüggő. Az egyén viszonyát az adott válaszhoz pedig, lelki 
fejlettségi szintje határozza meg. Vannak tökéletes válaszok, de az anyagi világban; semmi és senki 
nem tökéletes. Ez az anyagvilág sajátsága. Itt mindig, minden változik, márpedig ami nem örök és 
nem állandó, az hogy lehetne tökéletes! A válasz elfogadása; egy dolog. Annak megélése; egy 
másik dolog. Az elfogadás a kisebb gond, a megélés a nagyobb, szinte kivihetetlen. Istennel 
semmi sem lehetetlen. 
(399.) 
Igaz vallásos ember Istent követi (még akkor is ha tudjuk, hogy a „követők mások útját járják!” - 
soha rosszabb utat!) Ez az Isten-követés annyit tesz, hogy lelki törekvő felkutatja a valódi Hozzá 
vezető utat, abban reálisan helyezi el magát, minél pontosabban kifürkészve emberi osztály-béli 
meghatározottságát, ügyelve a négy életkorcsoport befolyásolta teendőkre/lehetőségekre, 
megtanulja mi ‟jó‟ ‟szeszély‟-es és ‟nemjó‟ majd azon fáradozik, hogy a ‟jó‟-ban gyarapodjon. 
Mindezek közben alázatosan, kitartóan végzi mindenkori kötelezettségeit, derűsen, példa-
mutatóan. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor az az Isteni tervbe való biztos beágyazódás, 
zavartalan lelki fejlődés, lényegalkotó -a lél- felszabadítására esélyes élet. Ugyan többször esett 
már szó arról, hogy az ÖnMagában Teljes Legfelsőbbnek semmire nincs szüksége, nem is kér 
semmit -hisz TELJES- de az mindig örömmel tölti el, ha egy-egy lél eredményesen kamatoztatja 
ide (le)zuhanását a tisztulási folyamatban… 
… léteznek Isten alatti Felsőbbségek Akik imádhatók, de az ilyen „imádók” esete hasonlatos 
azokéhoz a munkásokéhoz, akik a portással, a művezetővel, üzemvezetővel, vagy hasonló 
közbenső „közvetítőkkel” igyekszenek barátkozni. Bölcs dolgozó a vezérigazgatóra figyel1337, 
miközben feladatait maradéktalanul látja el1338. Ahogy minden elkötelezett lelki törekvő, aki 
életkor-sajátosságai teljesítése közben (tanuló tanul, családos gondját viseli a családnak és teljesíti 
háztartói kötelezettségeihez elengedhetetlen feladatait, majd tisztes első „fél”-életet követően 
visszavonul a lemondott életrendig) tartja szem előtt az Isteni célt… 
… mi ez az „ős tudás”? A lél -minden és mindenki lényegi lénye- az örök Isteni „szikra” többek 
között teljes tudású. Nincs mit tanulnia1339. Az általa uralt lénynek van felejteni valója, hogy 
felszínre juthasson az eredendő tudás. Minél nagyobb mértékű a ‟felejtés‟ -mentesség a 
befedettségek alól- annál erőteljesebben érvényesül az Isteni tudás. A lél tudása is csak 
mennyiségileg kisebb a Legfelsőbbénél, minőségileg azzal megegyező. Sokan akar/ták/ják 
kifürkészni Istent, holott csak el kéne mindazt engedni, ami eltakarja Tőle a lényegi lényt, a lél-t.) 
Bármíly semleges is a MINDEN teremtményeivel szemben a rokonszenv sem hiányzik Belőle… 

                                                             
1337 Hangsúlyozni kell, hogy jelen hasonlat is erősen sánta, hisz tudjuk korunkban „Minden ember addig 
törekszik, míg el éri azt a beosztást amire tökéletesen alkalmatlan!” (Murphy) A Felsőbbségek teljesen 
alkalmasak feladatuk betöltésére, akármennyi jellemhibájuk ellenére. 
1338 A hangsúly a kötelességszerű feladat maradéktalan ellátásán van és nem a sánta hasonlat első 
fordulatán, mármint a „dörgölőzésen”! 
1339 A lél-nek nem tanulnia kell, hanem okulnia rossz döntése (a lelki szféra elhagyása) miatt bekövetkezett 
hányattatásaiból. 
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… a hit akkor is bírható/gyakorolható, ha még kevés a tudás1340… 
… Ha a MINDEN minden, akkor hogy lehetne Őrajta kívül célja igaz lelki törekvőnek? Nem 
„csupán” a Legnagyobb Ő, de Mester, Tanító (lásd: e Bizalmas Tanítást és minden olyan 
megfigyelést a természetben, amiben figyelmes lelki törekvő felismeri az Úr kezenyomát!), 
gondoskodó Atya az Úr, Akire való feltétlen ráhagyatkozás esetén (törvényei elfogadásával) 
gyakornok bizonyos lehet abban, hogy semmi olyasmiben hiányt nem fog szenvedni, amire 
felszabadulása érdekében szüksége van… 
(400.) 
… 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 - lemondott), 
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 lélek-szikra, azaz lél)… 
(401.) 
Avatár Balarám látja és érti az emberi értetlenséget a MINDEN felől. Nem is gondolja, hogy 
mindenkinek Vele kéne foglalatoskodni lelki törekvései során (azért oly sok a tan s a szellemi 
ösvény - melyek szűklátókörüségét jól tükrözi, hogy majd‟ mind azt az egyedüli utat gondolja 
üdvözítőnek mindenki számára) … 
… „Mindenki más!” az értelem sem egyforma az emberekben… 
… bár sokféle igyekezet fedezhető fel a szellemi úton járók körében, itt is a kötőerők a 
meghatározóak… 
… sőt még a hit (vallásosság) is háromféle; B.T.536. „…tudd Jas hit is háromféle jó szeszélyes és 
nemjó - olyan a hit kiben melyik erő ami mozgató 537. olyan vagy milyen a hited az meg 
kötésektől függ - mutasd hited s tudod ki vagy tudod mi van legfelül 538. három féle felsőbbség 
van miként hit és ember is - jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi 539. van ki testét 
sanyargatja túl szabályzó elveken1341 - kapzsi álnok vágyat szító szenvedélyben hentereg 540. 
démonikus gonosz pára egyre gúzsba köti lélt - ám azon túl Engem1342 is bánt mint ki áthatom a 
lényt…” 
… 550. fegyelem a gondolatban kevés beszéd derűs kedv - kitartás és önuralom békességbe 
merülve 551. ki e három fegyelmezést önzetlenül követő - viszonzásra nem gondolva jó az ilyen 
törekvő 552. önszigorát mutogató megbecsülést áhító - képmutató merő szeszély jóság ellen 

                                                             
1340 A hit „gyakorolható” egyfajta megelőlegezett bizalomként is (hátha úgy van…) 
1341 A lelki fejlődésben/tisztulásban ajánlott szabályozó elvek követése nem sanyargatása a testnek. Az egó- 
(a hamis ön/én/azonosságtudat), a tudatlanság, és az anyag/testtudat ami tiltakozik. Na meg az ostoba 
test, helytelen megszokásaival. 
1342 A MINDEN nem csak áthatja a mindenséget -annak minden alkotóelemét is beleértve- nem csak tud 
mindenről, de át is érzi lél parányai vergődéseit, megpróbáltatásait. Ám helyettük nem okulhat. 
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lázító 553. testét vagy mást sanyargató s azt vezeklésnek hívó - merő sötét és tudatlan ilyen 
személy bíz nemjó…” - hát nem egyszerű az Abszolút szerinti szemléletmód és élet. B.T.222. 
„…ezért mondom jó barátom törekvőnek erő kell - őrizze meg elszántságát hogy végcélját elérje 
223. MINDEN-tudat megsegíti léte bárhogy hányja is - Rám gondolva megnyugodva hagyja önös 
vágyait… 
(403.) 
E Bizalmas Tanítás nem szerves része sem a klasszikusan vett védikus irodalomnak, sem a 
hinduizmusnak. Még akkor sem, ha a B.T. tudás alapú (miként a védákon alapuló-, un. védikus 
műveltség/kultúra) és az úgy vallásbölcseletben-, mint filozófiában gazdag hinduizmus az, amely 
által legvilágosabban értelmezhető1343 (azok számára, akiknek ilyen törekvéseik 
vannak/lennének1344). Az is megállapítható/kijelenthető, hogy sem a buddhizmussal-, különösen 
pedig a kereszténységgel és az iszlámmal semminemű közössége nincs! Izgalmasabb a zoroaszter 
tanítás és a Bizalmas Tanítás időnkénti összecsengése, de a MINDEN-tudat ezt is meghagyja a 
tudomány különböző ágainak lelkes gyakorlóinak. A „Nyugati típusú” gondolkodás mindent 
szeretne keretek közé rendezni, „rendszer-tanilag” besorolni, eredeztetni/származtatni, 
fejlődéstörténetet leírni, persze adott „leíró” világnézeti/vallási alapjainak szemszögéből1345… 
… 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 -párbeszédben- 
kaphatták 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 sorban, hogy mire1346 (?) 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”1347 
Mikor egy nép megérett, megkapja a kellő tudást. Mely nép mire érett, olyat kap!1348 Avatár 

                                                             
1343 Ha akadnak is hasonlóságok más tanok és a Bizalmas Tanítás -szellemisége- között, a hanyatlóval 
sosem világosítható meg a teljes(ebb)! 
1344 Ha akadnak is vállalkozó érdeklődők a Bizalmas Tanítás és a MINDEN-tudat tanulmányozására, 
nincsenek könnyű helyzetben, hisz korábbi gondolatkötöttségeiket alig képesek elengedni, miközben a 
kevesebbel a több ugyan hogyan volna kezelhető? 
1345 A MINDEN-tudat úgy a vallásbölcseleti, mint a különböző kultúrális és technikai vívmányok közötti 
összecsengéseket/párhuzamokat -különös tekintettel  kontinensnyi távolságok ellenére- nem abban látja, 
hogy egyes emberek vándoroltak és átadtak bámiféle tudást. (Természetesen ilyenek is történtek, 
kommunikációs és informatikai határnélküliségünkben naponta történnek ma is.) Az ismeretek 
mozgásának ennél egyszerűbb magyarázatot tulajdonít.  
Már tudjuk, hogy mikor egy lél eltávozik, az anyagi tanultak törlődnek, mint nem örök „információk” (a 
lelkiek megmaradnak!) azonban ez a „törlődés” nem 100%-os. Maradhatnak és maradnak is olyan 
készségek, képességek, anyagi, szellemi, technikai tudások amelyek az újabb emberlét során -
„megmagyarázhatatlan módon”- felszínre jutnak. Elég csak a sok-sok elsőgenerációs zsenire-, a sok 
úttörőre gondolni akár tudományban, vagy művészetekben. Az ilyen emberek úgy rendelkeznek 
képességekkel, hogy azt senkitől nem tanulták (ebbéli életükben). Tehát mikor egy ilyen -nem genetikusan- 
átörökített tudás teret kap, akkor megnyilvánul. Nem szükségesek UFÓ-k ahhoz, hogy 
megmagyarázhatatlan zsenialitások, géniuszi gondolatok jussanak napvilágra. Persze némi UFÓ-szerüség is 
belefér a nagy „játékba” amikor különböző megnyilvánulások között vándorló lél-ek itt kapnak emberi 
testet s juttatnak érvényre eddigitől eltérő „fejlettebb” tudást.   
1346 Lásd fent(ebb) az előző lábjegyzetet. 
1347 Amiben értelemszerűen benne van, hogy ha bizonyos lelki érettség bekövetkezik, az „érdeklődő” -arra 
érdemes- „autómatikusan” találkozni fog olyan tanítással ami segít(het)i előrehaladását. 
1348  Jász ősök magasszintű szellemi/lelki fejlettségük okán a Bizalmas Tanítást kapták, nem mást. 
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Balarám számtalan helyen és formában nyilatkozta ki tanítványának, hogy mit ajánl, mitől tanácsol 
el abban a lelki folyamatban, melyben a gyakornok megérti a lényeget, a lél-t és tisztába kerül 
azzal, hogy mi az emberi létforma feladata Isten és lél kapcsolatában. B.T.612. „… elmondom 
most röviden Jas hová jut érintetlen - tökéletes élő lényben lényeg kerül felszínre…” - és mikor a 
lél az Úr, követő a helyén van1349. 
(404.) 
… A MINDEN valóságos avatárként (Isten Személyes alászállásaként !), Úr Balarám testi 
valójában szólt Tanítványához… 
… az egész Isteni párbeszéd üzenete az, hogy az Úr mindent elkövet annak érdekében, hogy 
őszinte-, alázatos és valódi lelkiekre törekvő gyakornok kellő segítséget kapjon1350… 
(405.) 
Ha valakinek Isten személyes „meglátásával” kapcsolatos vágya(i) van(nak), akkor első teendője 
elengedni emberképű képzetét. Hiába a szólam, hogy Isten a Maga képére teremtette az embert, 
ez a „kép” legkevésbé külső-, vizuális megjelenés! Azt már tudjuk, hogy az ember lényegi lénye a 
lél (is)* ugyanolyan, mint a MINDEN. (* mint minden létezésé, csak létezési- /élő/ és 
létformánként /élettelen/ különböző vastagságú anyagi burok fedi!) B.T.190. „…lél a MINDEN 
mása itt…” - olyan mint Ő, de képzeljük csak el egy atom lényeg-alkotójának megjelenését, vagy 
egy belső szerv lényeg-alkotójának megjelenését és egy gomba, virág, vagy állat lényeg-alkotójának 
külső burkát, hogyan viszonyulnak az emberéhez. Hát kb. így viszonyul(hat) Isten és ember 
hasonlósága… 
… (a Legfelsőbb) Aki megengedi hogy történések-, változások létre jöjjenek, majd mindennek 
tanúja. Végezetül pedig mint mindenek foglalata, semmi nem múlik el úgy, hogy az a MINDEN-
re ki ne hasson1351… 
… Anyag és test Földi teremtettség (női ~érzelem jellegű) míg a lél maga, a mag nem evilági, 
teljesen lelki (férfi ~értelem jellegű). Naponta tapasztalható, hogy a változások mozgatóinak 
motiválója döntően érzelem alapú. Legyen az életjelenség, társadalmi mozgás, vagy politikai 
törekvés... 
(406.) 
… Jas kért, Isten teljesítette, de ősbölcs is úgy járt mint az egyszerű gyermek „…én nem ilyen 
lovat akartam!” Ám mikor szembesült az aktuális valósággal (a Legfelsőbb Balarámkénti 
avatárjával) béke hullott rá. Örömmel konstatálta az ember számára kezelhető megjelenést… 
(407.) 
… Isten személyes megtapasztalásához sem a Védák tanulmányozása, -követése, sem pedig 
áldozatok- vagy vezeklések nem vezetnek. Ezt a Legfelsőbb jelenti ki maga, hát miért vonnánk 
kétségbe? Hangzik ez mindazok ellenére, hogy embermilliárdok és évezredek sugallják azt, hogy 
vagy kövesd a Védákat, vagy mutass be áldozatokat, netán vezekelj ahhoz, hogy a Személyes 
Istennel találkozhass. A találkozásnak amúgy nincs akadálya, csak nem itt, ebbéli életben. 
(Akiknek ilyes látomásai voltak/vannak/lesznek nyugodjanak meg, az Maya Dévi, Illúzió Istennő 
játéka. Ne engedjenek elméjük káprázatának.) A végső cél másról sem szól, mint hogy a 
MINDEN legbensőbb bizalmas szférájába jutás -érdemek és tisztultság alapján- ahol másban sem 
lesz része lényegi lénynek-, a lél-nek, mint sem az Úr személyes szolgálata s így a Vele való 
folyamatos együttlét. Istenes Földi kitüntetett pillanathoz két nélkülözhetetlen dolog kell: 1. Isten 
avatárja jelenjen meg (ami ötezer éve nem történt meg és több százezer évig nem is fog 
megtörténni!) 2. arra érdemes lelki ember kell hozzá (aminek megint híjján vagyunk, bár az első 
feltétel teljesülésének hiányában a legszentebbek sem kapnak lehetőséget). Marad hát a nemes 
hagyományok követése és a valódi tudásról szóló hagyatékok tanulmányozása, lelki törekvő 
számára azok ajánlásainak magáévá tétele… 

                                                             
1349  Aki eléri az érintetlenség szintjét, abban lényegi lénye, a lél képes felszínre jutni minden segítő erejével. 
1350  Természetesen nem tiltott irodalom a Bizalmas Tanítás vallásbölcseleti-, vagy filozófiai kutatók 
számára sem, csak ha nekik nincs érdeklődésük a lelki fejlődés iránt, hát nem fogják azt az ízt megkapni. 
1351 Bár a MINDEN Önmagában teljes mégsem stagnáló, Benne állandó és folyamatos változás örvénylik. 
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… 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… 
(408.) 
… A MINDEN-tudat szemszögéből bárminemű ilyes (misztikus, mágikus) igyekezet ostobaság, 
hisz pont az uralmi vágytól való megszabadulás a valódi lelki ember útja, mert már tudjuk, e miatt 
kerül(t) a végtelen sok lél a megnyilványulásokba, hogy itt uralkodásra törő hajlamukat élhessék. 
Majd ha belátják, hogy a lél valójában a Legfelsőbb alázatos szolgája (kellene hogy legyen!) akkor 
letesznek mindennemű misztikus, mágikus (Istent játszó) cselekvésekről, befolyásoló/hatalmi 
pozícióra törekvésről. De nem véletlen a ciklikus anyagi megnyilvánulás, nem az a teremtés. A 
MINDEN végtelen kegyéből Önmagán belül alakít ki újra és újra „játszótereket” lél-parányai 
számára. Úgy a misztérium (vallásokban) mint a mágikus szertartásokban az is leleplező, hogy 
fontos elemnek tekinti a titkosságot, szigorú belső szabályokon alapuló belsőségességet, zártságot. 
(Ne hogy avatatlan betekinthessen.) A bizalmasság a MINDEN-tudattól sem idegen, de míg az 
előbbiek a „bent lévők” -egyfajta- véldelmét szolgálja, addig utóbbi a „kívülállók” vonatkozásában 
tapintatos… 
(409.) 
… Némi paradoxon, hogy önmegvalósított MINDEN-tudatúnak nincs vágya személyes Isten-
élményre, hisz tudatos a Legfelsőbb felől, annak majd minden tulajdonsága vonatkozásában, így 
beéri azzal hogy végzi rendelt kötelezettségét1352 (azaz már itt szolgálja Istent) és mindenben és 
mindenkiben látja az Úr „kezenyomát”. Bizonyára ferde hasonlat, de mindazok akik tisztában 
vannak az anyagi lét atomi alapköveivel, attól függetlenül hogy életükben egyetlen egy atomot 
sem látnak, közvetlenül meg nem tapasztalnak, tudásuk révén mégis mindig tudják, hogy 

                                                             
1352 A rendelt kötelezettség egyrészt átfogó, ami az emberi-emberre vonatkozik (értsd: tudatosan élő 
ember, nem az ösztönlény; állati-ember), másrészt egyénre szabott.  
Az emberi-emberre vonatkozók annyit jelentenek, hogy éljen-, viselkedjen emberhez méltóan, úgy mint 
akiben nem dominálnak az ösztönös-, állati(as) késztetések és viselkedés. (Az ilyen embereknek nincs 
szükségük tiltásra; ne ölj, ne hazudj, ne paráználkodj, ne kivánd másét és így tovább, mert emberi 
mivoltuknál fogva eleve nem tesznek ilyent! – Ahol ilyes parancsolatok szükségesek, ott igen komoly bajok 
vannak emberséggel ! – lásd; a történelmi embert)  
Az egyénre szabott az egyes ember azon helyzetéhez való igazodás/alkalmazkodás, amikor tisztába kerül 
emberi osztálybéli meghatározottságával* (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) majd 
életrendjével** (tanuló-családos-visszavonult-lemondott), figyeli és szabályozott életvezetéssel befolyásolja 
kötőerő-béli meghatározottságát (jó-szeszély-nemjó) ‟jó‟-t keresi, ‟szeszély‟-t ‟nemjó‟-t kerüli.  
Szokás azt mondani, hogy a nagyon elkötelezett lelki ember nem hasznos tagja társadalomnak, nem aktív 
részese politikának, mert csak saját lelki üdvével van elfoglalva. Ez igaz is meg nem is. (Értelmes ember 
távol tartja magát világi -na meg persze vallási- ostobaságoktól, miközben szorgalmas tanuló, megbízható 
munkaerő, figyelmes családos ember, gondos, szerető szülő.) Valóban első helyre teszi lelki épülését, mert 
tudja hogy igaz kötelessége az minden ember lényegi lényének, minden lél-nek, hogy visszajusson 
Istenhez. Ebben először anyagi/testi mivoltával való azonosulásától kell megszabadulni, amire igazából 
csak az isteni-ember képes, akiben értelem és érzelem együttáll. Az ilyen-, vagy erre törekvő ember 
tökéletesen illeszkedik a világba, hisz a „gondviselés” nem hozza olyan helyzetekbe, amikor 
konfrontálódnia kell(ene). Aki nem jár kocsmába, az nem keveredik kocsmai verekedésbe. Aki nem jár 
focimecsre, az nem keveredik lealacsonyító veszekedésekbe. Aki nem aktivizálja magát a politikában, az 
nem keveredik feloldhatatlan, kibékíthetetlen vitákba. És így tovább. 
* azt tudni kell, hogy az emberiség 99,999…%-a élvezkedő meghatározottságú, azonban mindenkiben ott 
rejlik a nemesebb erény is, amit lehet és kell is ápolni. 
** a négy életrend/életszakasz nagyjából a száz éves életkor negyede-negyede. Mindegyik negyednek 
megvan a jótékony sajátossága amit követve az előnyére válik az egyénnek, elmulasztva hátrányára. Igaz 
hogy -különösen a férfiak- nem sokan érik/élik meg a 75 éves kort, így a ‟lemondott‟ életrend objektíve 
elmarad, de visszavonulni nem tilos és az értelmes utolsó életszakasz alatt -úgy 50 év felett- sokminden 
ostobaság jóvá tehető, hogy következő életben kedvezőbb feltételei legyenek a lelki fejlődésnek.    
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materializált környezetünk elemi alkotóelemei atomok. Felvilágosult gondolkodónak nem kell 
mindent látnia, nem kell még csak éreznie sem, mégis tudva tud mindarról, ami lelki épülése 
szempontjából szükséges és elégséges. A MINDEN-tudattal kapcsolatban nem ritka a fölvetés, 
hogy bonyolult, pedig végtelenül egyszerű (miközben azért összetett – azisnemis) Talán 
legkomplexebben a „MINDEN” című írás foglalja össze (lásd: www.Jász-ság.hu) a Legfelsőbbel 
kapcsolatos „ismérveket” ami a Bizalmas Tanítás egyfajta esszenciája. Ezen túlmenően a vázlat az 
alábbi: Isten = MINDEN. Minden további Felsőbbség, akik nem rendelkeznek a MINDEN 
teljességével, egyfajta töredékes Fél(ig)Istennek tekinthetők. A MINDEN EGY, ugyanakkor 
végtelen számú LÉL paránya van öröktől fogva. Tulajdonképpen Ők alkotják a MINDEN 
Személyének azon kivetüléseit Akik Istenhez hasonlatosan megszületetlenek, teljes tudással 
rendelkeznek és tiszta állapotukban örökké boldogok. Rajtuk kívül minden változó, értsd: 
megszületik/létrejön - bizonyos ideig fennáll, miközben növekszik/fejlődik - természetszerüleg 
betegeskedik - megöregszik - meghal/elpusztul/megsemmisül. A végtelen MINDEN-nek 
végtelen kiterjedésében folyamatosan végtelen számú megnyilvánulás teremtődik (a MINDEN 
Teremtő aspektusa által), áll fenn (általában évmilliárdokig) majd pusztul el, azaz válik 
megnemnyilvánulttá. Egyes megnyilvánulások és más megnyilvánulások megnemnyilvánulttá 
válása állandó örvénylésben van, hol egy létrejön, másik megsemmisül. Ezen megnyilvánulások 
egyike az általunk (is) lakott univerzum, amit a természettudományok (meglehetősen 
bekorlátozott lehetőségeikkel - leginkább szűklátókörűen) vizsgálnak. A MINDEN-en belül 
elkülöníthetők un. lelki szférák és (mondjuk) anyagi szférák. Az ‟anyagi‟ kifejezés itteni 
megnyilvánulásban, ember által használt megfogalmazás az öt durva fizikai elem együtteséből 
érzékelhető és értékelhető. Más megnyilvánulásokban természetesen más „anyag”-i 
„képződmények” is lehetnek. A végtelenben nem lehet korlátot húzni! Ezen öt durva elem a 
tulajdonképpeni halmazállapotok- és fizikai/kémiai jelenségek szerint csoportosítható. Föld - 
szilárd, víz - folyékony, levegő - légnemű, tűz - hullámjelenség/rezgés (egyfajta energia), tér - un. 
éter. (az ‟éter‟ kifejezés csalóka, mert a századok során több olyan misztikus-, valamint kémiai, 
fizikai, ezoterikus megközelítés kapcsolódott hozzá, ami nem a térre vonatkozó értelmezést segíti. 
Legjobban talán az ‟űr‟ kifejezéssel és fogalommal érzékeltethető, azaz ahol eredendően nincs 
anyag1353, de mégis, hisz a tér az anyagi megnyilvánulásban is benne van, mint ha ‟anyag‟ volna) 
Ezeken felül a megnyilvánulásba kerülő (lelki szférákból az anyagiba kerülő - anyagi értelemben 
megnyilvánulatlanból a teremtett megnyilvánulásba jutó - alázuhanó) végtelen számú lél három 
finom elemmel is kapcsolatba kerül: érzet - értelem - hamis éntudat. Ezek közül a legsúlyosabb a 
hamis én(ön)azonosságtudat, amikor a lél azzal a létformával azonosítja magát -elfelejtve Isteni lél 
állapotát- ami beburkolja. Neutrínótól az atom elemi alkotóelemein keresztül, a molekulák, szer-
vek szervezeteken át, baktérium, stb., alga/moszat, gomba, növény, állat - köztük kiemelten 
ember létforma. Minden lél szabad. Ezen alapon Istentől kapott olyan szabad akarattal 
(döntési/választási lehetőséggel) rendelkezik, ami a különböző létformákban kisebb-nagyobb 
bekorlátozással érvényesül, más és más a szabadság-fokuk. Vannak a megnemnyilvánulásig kötött, 
sorsukon nem változtatható létezések (jellemzően az élettelenek) és vannak „alakulható” 
létformák (jellemzően az élők). Minden egyes lél vágya-, de még inkább korábbi érdemei alapján 
képes „materializálódni”1354. Nem az anyag lelkesül, nem az anyag kezd értelemmel bírni, azt a lél 
hordja magával. Az élettelen létezési formákban az érzet ugyan működik (affinitással 
rendelkeznek) ám az értelem elhanyagolható. A MINDEN által elrendelt, természeti törvényeken 
alapuló kényszerpályájuk van egészen a megnemnyilvánulásig, amikor anyagi lét megszűnik, lél-ek 
a lelki szférákba kerülnek. Az élő létformák egyfajta evolúción keresztül emelkednek 
egyszerűbbtől az összetettebbig, alacsonyabb rendűtől a magasabb rendűig, egészen az emberi 
létformáig. Ebből az állapotból nyílik meg a lehetőség a megnyilvánulás megsemmisülése előtt 

                                                             
1353 Nem szabad megfeledkezni az un. antianyagról és a sötét anyagról, valamint a sötét energiáról sem, ami 
úgyszintén adott megnyilvánulás része. Az univerzum tömegének csupán 4,6%-át alkotja a megfigyelhető 
anyag, 23% a sötét anyag aránya, és 72% a sötét energia. 
1354 A lél testetöltésében nagy erejű a vágy, de sokkal nagyobb az érdemek súlya.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Univerzum
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6t%C3%A9t_energia
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kijutni, részben megtisztulva valamely lelki szférába1355, teljes tisztulás után felszabadulva vissza 
Istenhez/MINDEN-hez. 
(410.) 
… a személytelen hitüek is kedvesek az Úrnak… 
… az Úr egyáltalán nem zárja ki a személytelen hitüeket sem az „üdvözülés” lehetőségéből „csak” 
küzdelmesebbnek ítéli az útjukat1356… 
… Személytelen hitű azt vallja, hogy a Legfelső(bb) nem személy, de bizonyos esetekben 
megszemélyesül, míg a személyes hit azt követi, hogy a Legfelsőbb egyértelműen Személy, Akinek 
természetszerüleg van személytelen kisugárzása, -energiája1357… 
… A Bizalmas Tanításon nyugvó MINDEN-tudat személyes alapról szemléli Istent és a világot, 
benne az embert. Valóságos személy a MINDEN és minden egyes LÉL, ahogy (a lél legfejlettebb 
Földi burka - létformája) az ember is az, amit még a személytelen hitűek sem tagadnak. 
(411.) 
A MINDEN nem azt szabja feltételként, hogy ki az aki személyes-, vagy hogy ki keresi 
személytelen alapon. Tudja, hogy személytelen energiájának „hódolók” valamely életükben 
eljutnak Személyéhez1358 (és ebben az ebbéli élet sem zárható ki). Érti, hogy aki Személyét 
kétségbe vonja, az nem képes Felé fordulni, de a szabad választás adott és a valódi szeretet sem 
részrehajló (lásd; ‟szeretet‟ 3. fordulat) Istenhez számtalan út/mód vezet, ennek megtalálásában 
pedig csak az ember türelmetlen, az Úr nem… 
… Minél nagyobb mértékű a ‟felejtés‟ -mentesség a befedettségek alól- annál erőteljesebben 
érvényesül az Isteni tudás. A lél tudása is csak mennyiségileg kisebb a Legfelsőbbénél, 
minőségileg azzal megegyező. Sokan akar(ták)ják kifürkészni Istent, holott csak el kéne mindazt 
engedni, ami eltakarja Tőle a lényegi lényt, a lél-t… 
… akár a Személyes Istenhez, akár az Ő személytelen energiájához éppúgy közelebb kerülhet 
gyakornok, ha „nem gyűlöl” ha „jámbor” ha „önzetlen” ha „megbocsátó” ha „barátságos” ha 
„részvétérző” ha „kötetlen” (értsd: kötődés-, kötöttség nélküli) ha „egyenlő a kettősség közt” (egy 
derűben és bánatban, fény vagy árnyék egyre megy, stb.) ha „derűs”.  
… Mikor az hangzik el, hogy „szeretettel él MINDEN-ben” akkor az már feltételezi, hogy a lelki 
törekvő érti a MINDEN Kiben/miben-létét. Tudja, hogy minden a MINDEN-ben van és ő mint 
Hozzá törekvő a valódi szeretettel fordul a Legfelsőbb felé. Az Istenre irányuló imádat úgy 
viszonyul az anyagi/testi vonatkozású vonzalomhoz/imádathoz, mint lelki az anyagihoz… 
(412.) 
Az Isteni kisugárzást nyugodtan tekinthetjük a Legfelsőbb/Isten/a MINDEN személytelen 
energiájának. A „sugaramnak él” megközelítés ~ aki a személytelen Isteni energiát helyezi 
előtérbe, tagadva az Ő személyességét. Ahogy más vallási folyamatok kritikája* sem feladata, vagy 
célja a MINDEN-tudatnak, úgy a személytelen úton járók véleményezése sem az. (* ha föl is 
merül a B.T. hozzáfűzésekben, vagy a MINDEN-tudatban más vallási példázat -netán negatívnak 
tűnő kicsengéssel- az semmiképpen nem támadó szándékú, hanem azt próbálja segíteni, aki más 
gyökerektől talált rá a Bizalmas Tanításra, vagy a MINDEN-tudatra1359.  

                                                             
1355 A „csak” részlegesen tisztult lél olyan szférájába jut a lelki világnak, ahonnan (majd sokára) újra leesik 
valamely megnyilvánulásba, a további beszennyeződés (uralkodási/uralási próba) és további tisztulás 
esélyével. 
1356 Személytelen hitüek küzdelmességének egyik momentuma a személyes hitűekkel szemben, hogy 
számukra nincs hova nemmi! Semmi nem tud cél lenni. 
1357 A „személyes” (ki)sugárzás legjobb példája, hogy mindennek és mindenkinek van kisugárzása 
(háttérsugárzás) pl. az atommag forrású radioaktív sugárzás. 
1358 Ahogy tisztul egy ember lényegalkotója (lél-je) pl. személytelen szellemben végzett tisztító életvezetés 
következtében, úgy jut felszínre a lél személyes voltának kisugárzása, azaz válik világossá a szellemi 
embernek, hogy az igazi -legfőképpen pedig az örök- személy nem az ö -véges, bekorlátozott- tévképzete 
(anyag/test-tudata) hanem lényegalkotója, Aki Isten parányi szerves része. 
1359 A különböző szellemi utak nemegyszer pusztán más szókészletet használnak a ettől eltérőek. 



396 

 

Egyik tanítás sem1360 gyermekmese. Önálló gondolatra és komplex gondolkodásra hajlandó és 
képes felnőttekhez szól. Azonban e szellemiség elterjedtségének hiányában néha elkerülhetetlen 
olyan párhuzam fölvetése, ami segít az eligazodásban. Egy példa: a „Ne ölj!” parancsolat a 
keresztény hitrendszerben bevett „szabály” csakhogy leszűkíti a gyilkosságra, azaz ember-ölésre. 
Disznót-, marhát-, tyúkot … szabad ölni, hiába szól a parancsolat másként. Mondhatják fordítási 
„hibának” akkor miért nem gyilkolási tilalom szerepel a parancsolatban, ami jellemzően emberre 
irányuló negatív cselekmény. Még ha a törvényi tényállás „emberölés” is, a köznyelvi megközelítés 
gyilkosságról szól. Ugyanakkor senki nem beszél keresztény kultúrkörben disznógyilkolásról - 

amit igazhitű muzulmán meg sem tesz! - bár kecske, birka … gyilkolászata ott sem tabu  )  Aki 
a személytelen szellemi utat járja arról feltételezhető, hogy nem szívesen fogadna el maga fölötti 
Felsőbbséget, ezért inkább kizárja azt, Annak lét(ezés)ét. Eközben a személyes alapú iskola hívei 
nem csak elfogadják, de üdvösnek1361 tartják Felsőbb Irányító(k) létét, működését… 
… Akiben erre nincs hajlam, mert oly erősen áthat lényegi lénye anyagi burkán is a lél vágya az 
uralomra** az ha egyáltalán szellemi útra lép, kedvesebb számára az, ahol nincs „Főnök”. A 
„Semmi”-vel szemben nem kell embernek lelki furdalása legyen, Az előtt nem kell szégyenkezni 
emberi gyarlóságok miatt. (** az uralmi törekvés nem csak személyek feletti hatalmi pozícióra 
törés, de helyzetek-, körülmények-, élőlénytársak feletti befolyás érvényrejuttatása is ide tartozik. 
A természet legyőzése/leigázása - /igába hajása/ ember szolgálatába állítása- mi másról szól/na/ 
mintsem az „- Én vagyok az Úr!” eszményről és az „Engem szolgáljon minden és mindenki!” 
kívánságról. Ezt még több vallási irat Isten szájába is adja1362. Mi szükség volna Földi ember-
uralomra, ha itt vannak a Felsőbb Irányítók, Fél/ig/Istenek, a megdönthetetlen Isteni elrendezés 
a természeti törvények formájában.)… 
… Az Abszolútra kéne törekedni, persze ahhoz szükséges olyan Felsőbbség Aki megmondja a 
”tutit” az Abszolút Igazságot. Egy személytelen energia ezt sosem képes „kimondani”!) Nem volt 
véletlen a két IstenEmber (Krisna és Balarám) avatár után Buddha megjelenése. Mint soron 
következő avatár bemutatta a személytelen utat. A körülmények sajátossága, hogy Maga Buddha 
ezt sosem állította, sőt a buddhizmus sem beszél ilyesmiről, hisz számukra nincs Isten/Leg-
felsőbb, Akinek meg „kéne” nyilvánulnia, vagy különösen nem kell „nemlétezőnek” alászállnia 
(avatár). Nincs Isten, nincs lélek, nincsenek Védák. Mégsem gondoljuk „lélek-ölőnek” a 
buddhizmust, sőt!1363 Ugyancsak kívánatos volna emberiség szinten követni szellemiségét, hogy 
követői majd ebbéli, vagy elkövetkezendő életeikben tovább lépjenek (léphessenek) a Személyes 
MINDEN felé… 
(413.) 
… aki legyőzi az érzékek táplálta vágyakat, az nagyot képes előre lépni lelki evolúciós* útján. (* az 
‟evolúció‟ -benne a lelki evolúció- fejlődés, fokozatos változás, kibontakozás, ami lelki 
vonatkozásban annyit tesz, hogy az örök lelki értékek életről életre összeadódnak, sosem múlnak 
el. Bárhogy alakul a lél egymást követő létformáinak formája, alakja, sorsa, minden egyes lelki 
érték/erény összeadódik és így fejlődik fokozatos változás közepette a lény, hogy 
kibontakozhassannak valódi lelki -lél forrású- értékei.)… 
… Aki mindent és mindenkit segítve gyakorolja a szolgálat áldozatát, az egyúttal a Legfelsőbbet  

                                                             
1360 Értsd: a Bizalmas Tanítás és a MINDEN-tudat. 
1361 Felsőbb Irányítók imádata elvezet -ha következő életekben is, de- a Legfelsőbbhöz. 
1362  Pl. a Teremtés Könyve; Ter 1.26 Isten újra szólt: "Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz 
hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes 
csúszómászó fölött, amely a földön mozog." Ter 1.27 Isten megteremtette az embert, saját képmására, az 
Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Ter 1.28 Isten megáldotta őket, Isten 
szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. 
Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog." – itt valami 
másról van szó, mint Isten alázatos szolgálatáról, nem beszélve a Hozzá való valódi szeretetteljes 
viszonyról! 
1363 A buddhizmus egyik ága sem tör a világ uralására! Ellentétben nem egy ájtatos személyes iskolával. 
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-is- szolgálja1364, hisz minden a MINDEN, minden Őbenne van, miközben Ő mindent áthat… 
… aki érzékein győz, egyforma mindenben, önzetlen(ül) szolgál mindenkit, az is elérheti a 
Személyes Istent (természetesen első lépés a Róla való tudatosság ! mert hisz amiről ember nem 
tud, olyanra nem vágyik s amire nem vágyik azt el sem éri soha.)… 
… Buddha elutasította a teremtő Isten létezését és a teremtés több aspektusát és azt állította, 
hogy a világegyetem eredetének kérdése1365 végső soron nem hasznos a szenvedés 
megszüntetéséhez… 
… Isten biztosan a személyes úton közelíthető meg1366. 
(414.) 
… A védanta tulajdonképpen csak egyetlen szó, annyi, mint atman**… (** atman ≈ az Én, a 
lélek, a világlélek vagy az önvaló. Minden felsőbb erő és hatalom tökéletes csoportosulása egy 
adott emberi testben. Az atman jelentheti a testet, az elmét, az értelmet és a Legfelsőbb Önvalót 
is, de általában az egyéni lélekre utal. MINDEN-tudatban a lél.) … 
… (idézet Hamvas Béla: Szufi című írásából) A misztika nem természeténél fogva homályos, hanem 
tárgyánál fogva az, mert mindig avval foglalkozik, ami -akár szándékosan, akár tudatlanságból- 
homályban maradt… (Nem oktalan a MINDEN-tudat távolságtartása a misztikától.) … 
(415.) 
… (idézet Hamvas Béla: Szufi című írásából) Milyen elképzelhetetlenül szegény az a világ, amely nem 
egyéb, mint önkínzó erőfeszítés a rangért, a vagyonért, a gyönyörökért és a mindent letipró 
hatalomért*, amelyből a szeretet ekstazisának az a foka, amiről a szufi beszél, hiányzik…” (* a 
MINDEN-tudat szerinti; hiúság - javak - élvezet - hatalom, mint a minden embert 
mozgató/motiváló vágy.)… 
… a lemondás1367 elengedhetetlen feltétele a lelki fejlődésnek, annak csúcspontjaként a MINDEN 
megismerésének… 
(416.) 
… Egykor a felvilágosultabb Keleten*, különösen a mai India, Pakisztán, Afganisztán É-i 
területén -a történelmi Baktriában- a hagyomány azt üzente az embereknek, hogy mindenki ott 
élje le adott életét, ahova sorsa helyezte1368. A lelki fejlődés szempontjából már azt is elesettnek 
(reménytelen helyzetünek) tartották, aki faluja határán kívülre települt. (* Ma amikor a „mérés” az 
un. fejlett -amúgy- anyagi/technikai civilizációval történik, a testtudatos emberek nem értik mi 
lehetet az a nagy fejlettség, oly egyszerű körülmények között. Pedig az évezredek bizonyították, 
hogy semmi nem hiányzott akkor sem a teljes élethez! Sőt, jótékonyan hiányzott az a sok 
„vívmány” ami hátráltat-, egyenesen meggátol a lelki fejlődésben, nemesedésben, tisztulásban!1369) 
A tudás vezérelte vidékeken általános volt az egyszerű élet, magasszintű gondolkodás. Aki Isten 
Személyének hódolt, -örökké Istenre gondolt és mindent Vele kapcsolatban értékelt, -valódi 
szeretettel élt, -külső-belső egyensúlyra törekedett, -legyőzte érzékeit, -egyforma volt mindenben, 
-mindenkit önzetlenül szolgált, -alázattal viselte sorsát (ahogy az, az ezt megelőző B.T. 
szakaszokban felsorolásra került Úr Balarám által) és az ilyen lelki törekvő ott élte le életét teljes 
elégedettségben, ahova született1370… 

                                                             
1364 Sokadszor esik szó szolgálatról és egyszer sem uralásról! 
1365 A világegyetem eredetének kérdése leginkább az ateistákat és a bizonytalan vallásosokat érdekli. 
1366 Mivel Isten Személy, nyilvánvaló hogy személytelen alapon nem lehet Hozzá eljutni (főleg azoknak, 
akik még létét is tagadják). 
1367 Lelki élet vonatkozásában az a tiszta lemondás, ami a Legfelsőbbhöz való visszajutásban hátráltató 
dolgokról mond le. 
1368 Mára ez reálisan kisebb-nagyobb -lokális- hazai körzetre értendő. (Pl. Ural menti orosz embernek nem 
a Távol-Kelet értendő, míg magyarban egy-egy tájegység elfogadható: Somogyi dombság, Duna-Tisza 
Köze, Tiszántúl… Már egy Dunántúli és Keletmagyarországi találkozás is kalandos, nemegyszer mint ha 
idegen civilizáció volna – és ez nem vicc!) 
1369 Fogyasztói társadalmakban a reklámozott és kínált termékek túlnyomó többsége teljességgel felesleges. 
1370 Az ilyen életvezetésnek ma sincs semmi akadálya, még ha minden inger ellene is hat. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gautama_Sziddh%C3%A1rtha
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dukkha
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89n
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96nval%C3%B3
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… A MINDEN-tudat síkraszáll a cölibátus ellen. Hiába tekintenek és tekintettek sokan 
magasfokú önzetlenségi szintként a nőtlenségi /házasodás nélküli/ fogadalomra. Annak gyakorlói 
hiába áltatják magukat1371 azzal, hogy -személyes- család helyett sokkal több „gyermeket” 
segíthetnek a lelki úton, ennek megítélése -legkevesebb- vitatható. Valóban sok áldozatot hoznak 
szerzetesek, apácák mások segítésében -ami családosként is végezhető/!/1372-, ám különösen a 
vezető pozíciójú ilyen személyek többet gyakorolnak uralásból, mint szolgálatból, ami a rendes 
családban elkerülhetetlen. Ott gyermekek szolgálnak szülőket, szülők pedig gyermekeket 
viszont!... 
… Az élet-halál körforgás természetes. Ami megszületik annak biztos a halál, de aki meghal, az 
nem semmisül meg mindenestűl „csupán” anyagi alkotóelemei bomlanak le és adott életben 
szerzett tárgyi tudásuk semmisül meg (gyakorlatilag) nyomtalanul. ‟Gyakorlatilag‟ hisz volt már 
róla szó, hogy semmi nem múlik el nyomtalanul, hatás-, következmény nélkül. Az un. Akasa-
krónika több (vallás) bölcseletben -ha máshogy nem utalás szinten- említésre kerül, de a modern 
(asztro)fizika legújabb elméletei is említést tesznek egy olyan univerzumot befoglaló burokról, 
amire minden információ rávetül, ami az univerzum fennállása alatt keletkezett történtések 
következtében. Nincs hatás ellenhatás nélkül, tehát bármi törekvés nem múlik el vissz(a)hatás 
nélkül (karma törvény). Az egyszerű „Amilyen az adjonIsten, olyan lesz a fogadjIsten” népi 
„regula” messze több igazságtartalommal bír, mint annak jámborságra bíztató általános 
ismertetése. Az előzőekben sorolt; ‟Aki Isten Személyének hódol, -örökké Istenre gondol és 
mindent Vele kapcsolatban értékel, -valódi szeretettel él, -külső-belső egyensúlyra törekedve 
legyőzi érzékeit, -egyforma mindenben, -mindenkit önzetlenül szolgál, -alázattal viseli sorsát‟ 
intelem-sor felvillantja azokat a lehetőségeket, melyeket megértve és elsajátítva valóságos Isteni 
beavatkozás történhet -akár- egyéni sorsba is „…az íly alázatos szolgám nem hányódik már soká - 
megsegítem…” – szólt Avatár Balarám. 
(417.) 
… Amikor lelki törekvő szeretné elméjét lecsendesíteni a tanács a következő; B.T.209. „… 
csendes elme úgy érhető ha törekvő elvonul…” - mely elvonultság nem a remetei magány, de az 
érintetlenség állapotában betöltött szerep az egyén sorsában; ott-akkor-úgy ahogy kötelezettségei 
megkívánják. E kötelezettség nem kívánság kérdése, nem a kóbor elme csalfa játéka szerinti  
„- Nekem így jó!” késztetés, de a tudva tudó értelem vezérelte keresés, majd feltalálása gyakornok 
személyes helyének a nagy REND-ben. A tudatos lét a MINDEN-ben. 
(418.) 
… a Biblia-követők nem a MINDEN-tudat követői1373… 
… Amitől a szabályozó elvek eltanácsolnak (nem tilalmaznak! - de mindenki számoljon a 
következményekkel!)** mind kedvezőtlenül hat az ember személyiségére, egészségére 
eredendően, majd ezen túl lelki fejlődési-, azaz lényegi lénye tisztulási folyamatára … 
… Sorrend sem állítható fel1374 a bódító és mámorító szerektől való eltanácsolás, a kicsapongó 
nemi élettől vagy a szerencsejátékoktól1375 való tartózkodás és megannyi étkezési ajánlás között. 
(tojás-, vörös- és fokhagyma-, gomba- … NEM!) Miként az un. bibliai tízparancsolatról sem szól 
a Bizalmas Tanítás (hisz követői természetesnek vették a felsorolt tiltásoktól való tartózkodást, 
nem volt szükség „riogatásra”) úgy a szabályozó elveket sem részletezi azok természetszerüsége 
okán. (** Nem csak az emberi, de különösen az Isteni törvények nem tudása nem mentesít a 

                                                             
1371 Az emberi történet azt igazolja, hogy a fel nem vállalt biológiai késztetés (Isteni elrendezés!) 
megerőszakolása mindenféle elferdülések, aberrációk melegágya. 
1372 A számtalan oktalan időmúlatás helyett még a nem vallásos emberek is kivehetnék részüket elesettek 
megsegítéséből, unatkozás helyett! 
1373 A kevesebb ugyan belefér a többe, de ez fordítva nem működik! 
1374 A védikus bölcselet az ember esetében első helyre teszi a lelki fejlődésben hátráltató és/vagy azt kizáró 
körülmények közül a szabályozatlan/kicsapongó nemi életet, az erkölcstelen szexuális kapcsolatot. 
1375 A szerencsejátékba mindig beleértendő mindennemű biztosítás* (élet, baleset, nyugdíj, egészség, stb.) 
is, valamint a tőzsde, vagy a befektetések. (* Istentudatú -ha az- a Legfelsőbb helyen van biztosítva) 
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következményektől!) A fenti B.T. szakasz második fordulata biztosítja azokat a lelki törekvőket, 
akik elméje még fékezetlen, hogy már azzal is nagyot léphetnek előre személyes lelki útjukon, ha 
‟jó‟-val társulnak s nem kedvezőtlennel. 
(420.) 
… Sem a Bizalmas Tanítás, sem pedig a MINDEN-tudat nem törekszik arra, hogy anyagi 
ambíciókban biztasson1376. Így hát receptekkel sem szolgál világi érvényesülésben. Azt azonban 
nem titkolja, hogy akiben komoly szándék van a szellemi/lelki keresésre és erre az útra talált, 
annak segítséget nyújt az eligazodásban. Aki így tesz az biztos lehet abban, hogy dolga van ezzel a 
tanítással. Véletlenek nincsenek. Tévedésből senki nem jut egyik olyan útra sem, amivel valami 
dolga ne volna. Lehet az egy útbaigazító, vagy „csak” egy ugródeszka ahhoz, hogy saját útjára 
vezérelje, mert hisz a tisztességes tanrendszer nem azt mondja, hogy „Ez az egyedüli 
kizárólagos…” hanem azt tartja; a sorsvonalak nem egyenesek. Gyakorta önmagukba vissza-
visszatérő fordulatok adódnak egy-, vagy több élet során1377… 
(421.) 
… Avatár Balarám … azt mondja, leg üdvösebb az ős tudás. Mi az az ős tudás? A lél -minden és 
mindenki lényegi lénye- az örök Isteni „szikra” többek között teljes tudású. Nincs mit tanulnia*. 
Az általa uralt lénynek van felejteni valója, hogy felszínre juthasson az eredendő tudás. Minél 
nagyobb mértékű a ‟felejtés‟ -mentesség a befedettségek alól- annál erőteljesebben érvényesül az 
Isteni tudás. A lél tudása is csak mennyiségileg kisebb a Legfelsőbbénél, minőségileg azzal 
megegyező. (* nem tévesztendő össze a lél teljes tudása, valamint az, hogy az Ő esetében sem 
megvalósított ezen tudás, hisz a végtelen körforgásban oly sok inger-, /be/hatás éri, hogy nem a 
tudást követi, hanem amíg meg nem tisztul vágyak késztetését. Azt biztosan lehet tudni, hogy 
azok a lél-ek amelyek itt anyagi létformát öltenek magukra -hiába eredendő teljes tudásuk- esen-
dőek. B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő 
csalhatatlan le nem jő…” - azaz, azok a lél-ek, melyek tudásuk megvalósítási szintjére érve 
csalhatatlanok, nem öltenek testet. Hasonlatos ez a helyzet pl. az ember aktív és passzív 
szókincséhez -persze arányosítani nem lehet- az Oxfordi Angol szótár 600.000 szót tartalmaz, 
miközben egy egyszerű beszélgetéshez vagy szöveghez már elég körülbelül 400 szó és 40 ige.) 
Sokan akar(ták)ják kifürkészni Istent, holott csak el kéne mindazt engedni, ami eltakarja Tőle a 
lényegi lényt, a lél-t és így ha valódi ÖnMagát megismeri Istent is ismerni fogja. Azonban az efajta 
üdvösség esélye meglehetősen csekély… 
… az un. murti**-imádatot mosolyogják meg sokan (még hívő emberek is) holott 
ezen mód-, az ilyen lelki gyakorlat is a lelki törekvő megsegítését szolgálja (hisz 
tudjuk az ÖnMagában Teljes MINDEN-nek, semmire nincs szüksége.)   
                      -Balarám murti- 
( ** A murti az istenség megtestesülése egy tárgyban, amely lehet kép vagy szobor. A 
hinduizmus úgy tartja, hogy Istennek egyaránt van transzcendentális és immanens 
aspektusa. Ez azt jelenti, hogy az Úr egyfelől saját lelki hajlékán él /transzcendencia/ 
másfelől jelen van minden élőlény szívében /immanencia/. Isten immanenciájának 
egy másik vetülete a murti formája. Isten ez alapján nem csak avatárként jelenik meg, 
hanem képmásaiban is. A Visnu-hívő vaisnavizmus az Úr "ikon-inkarnációjának" 
tekinti a murtit.  

                                                             
1376  Jézus Mester is megmondta: Mt.6.24. „Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a 
másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a  másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az 
Istennek is, a Mammonnak is. 25. Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit 
esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a 
ruhánál? …” – Ez a MINDEN-tudatban kb. annyit tesz; aki az anyagi vágyakat részesíti előnyben a 
lelkiekkel szemben, az sosem fog megszabadulni anyagi/testi kötelékeitől, hozzátéve: MINDEN-tudatú 
senkit nem gyűlöl ! ! !  
1377 Nem véletlen, ha valaki egy tannal úgy találkozik, mint ami már ismerős/természetes számára, az 
korábbi életeiben eljutott már valamennyire és most folytathatja. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hinduizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzcendencia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Immanencia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vaisnavizmus
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Murti nem csak a templomokban van, de elkötelezett hívek a lakásukban is felállított házi-oltáron 
tartják nagy becsben a mindennapos élet központi alkotóelemeként.)… 
… a teljes élet része a család, a ház-tartása, hitves és gyermek. Nem a cölibátus vezet a valódi 
tudás megvalósításához!) Nem -helyes- lemondás a kötelezettségek elmulasztása! Sőt. Jelen, vagy 
következő életekben azokat be kell pótolni. Különben is az a lemondás hoz békét követőjére, ami 
harmóniában van a nagy REND-el. Az ettől eltérő lemondás kedvezőtlenségét a -lél- lelki 
ismeret(e) megérzi. 
(422.) 
A MINDEN -alapvetően- azokat kedveli, akik szeretik Őt1378… 
… 18 hátráltató körülmény, ami akadályozza a tiszta istenszeretetre törekvőt1379. Ha a lelki 
törekvő követi a szabályozó elveket, gyakorolja magát a szent nevek (Hari Rám - mantra) 
zengésében, elenyészik minden olyan nemkívánatos tulajdonság, mely hátráltatja. A szív 
megtisztul, az isteni segítség sorra győzedelmeskedik a törekvő előtt tornyosuló akadályok felett. 
A tiszta istenszeretet beteljesedésének tizennyolcféle akadálya van. 1. Hamis tanító1380 … 2. Hamis 
érvelés1381 … 3. Értelempusztítás1382 … 4. Gyermeki hibák (értsd: kb. gyermekded hibák)1383 … 5. 
Képmutató vallásosság1384 … 6. Züllöttség és az erőszakosság1385 … 7. Sokféle tan vizsgálata1386 
… 8. Tompa értelem1387 …  

                                                             
1378  Akik nem viszonyulnak valódi szeretettel az Úrhoz (elvárnak Tőle, nem adakoznak, azaz nem 
végeznek Istenes áldozatokat), azokra sem neheztel, de a feléjük irányuló viszony(a) inkább semleges. 
1379 Bhaktivinód Thákur - Sri Krisna-szamhita című könyvének nyolcadik fejezete -Isten kedvteléseinek 
szimbolikus jelentéseire történt rávilágításainak- felhasználása alapján. 
 

Bhaktivinód Thákur (születésekor a Kedáranáth Datta nevet kapta) gazdag környezetben született 1838. 
szeptember 2-án, életének kezdetén mégis sok nehézséggel kellett megküzdenie. Gyermekkorát anyai nagyapja 
házában, Birnagarban (Ulágrám) töltötte, ahonnan apja halála után, 13 éves korában Kalkuttába ment. Itt fejezte 
be tanulmányait. Fontos beosztásokat töltött be India adminisztrációjában, közigazgatásában. Bekapcsolódva a 
közoktatásba, elsőként vezette be Orissza államban az angol nyelvű tanítást. Bhaktivinód nem volt kérkedő, 
nem adta tudtára az embereknek igazi képességeit. Tolla soha nem fáradt, sok filozófiai művet alkotott. Az írást 
késő este kezdte, miután hivatali munkájával végzett, és hajnali egy-két óráig alkotott. 1908-ban (70 évesen) 
bábádzsi* felavatást kapott Gaurakisóra dász Bábádzsitól, amivel belépett a lemondott (szannyászi) életrendbe. 
1910-ben elérve a szamádi(állapoto)t** végleg és teljesen elvonult. 1914-ben hagyta el testét. 
* közösségi élettől visszavonult lemondott szerzetes (mely visszavonultság nem = a ‟visszavonult‟ életrenddel!) 
** amikor azt mondjuk valakiről, hogy szamádiban van, az azt jelenti, hogy tökéletesen megvalósította az Isten- 
tudatot. 

 
1380  A tanító úgy táplálja a tanítványát, miként anya a gyermekét, ám az élvezet és az önös üdvösség tanítói 
méreggel etetik követőiket. A hamis tanítások tévképzeteket keltenek, és az által mérgeznek. 
1381 A megtévesztő-, hamis érvelés, továbbá az értelmetlen viták, elragadják az értelmet, s az ember józan 
eszét. A józan észt az érzés, az érzelmi beállítottság nem képes pótolni. 
1382 Értelempusztító-, felesleges terhet jelentenek a régi és új megrögzött szokások, mindaz a lom, amivel 
Isten helyett töltjük meg szívünket. A szentírások útmutatásai szerinti szabályozó elvek követése 
hasonlóképpen nehézséget, terhet jelenthet, mert ha nem látható azok jelentősége, akkor csupán 
formálisan gyakoroltak, így később esetleg mellékesnek tekinthetőek, és elhagyják őket. Az életvezetési 
szabályok jelentőségének felismerése -tehát- az értelem zúzza szét az akadályokat. 
1383 A lél(-ek) természete szerint józan, ám a test összezavarja - az ebből fakadó ragaszkodás a lél(-ek) 
gyermek-betegségének tekinthető. Ilyenek az „én”-hez és az „enyém”-hez való ragaszkodás, valamint az 
ebből eredő hátráltató tettek és -gondolatminták. 
1384 Azon iskolák követői, (ahol csupán az odaadás) külső jeleire fordítanak figyelmet álszentek, s nem 
(ébredhet bennük) tiszta szeretet. A képmutató ember másnak akar látszani, mint ami valójában. A 
képmutatást a tiszta értelemmel lehet elpusztítani. 
1385 A tisztátalan, bűnös életvitel mindent elnyom. Magunk akaratának keresztülvitele is erőszak. 
1386 A törekvő elveszve érezheti magát a sok tan számtalan véleménye között, amelyek még a szenteket is 
megtévesztik. 
1387 A tompa értelem fölött csak maga a lél(-ek) képes úrrá lenni. Aki csak intellektuális témának tekinti a 
védikus szentírásokat, és az azokban rejlő tiszta tudás nem a szívéből jő, annak az elméje tompának 
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9. Szabályozó elvek követésének elhagyása1388 … 10. Gonoszság1389 … 11. Viszály1390 … 12.  A 
személytelenhitűek lélek-tolvaj mentalitása1391 … 13. A tettek gyümölcsét szem előtt tartó félisten-
imádat1392 … 14. A tolvajlás és a hazudozás1393 … 15. Megfeledkezés önmagunkról, valódi 
kilétünkről1394 … 16. Az élvezetvágy-ból, álszeretettel elnyert tekintély1395 … 17. A 
személytelenben való feloldódási vágy1396 … 18. Alábecsülni a Legfelsőbb Isten személyét1397 … E 
tizennyolc hibát-, a tiszta istenszeretetre törekvő szívében támadó ellenségeket a szabályozottság 
és a figyelem pusztítja el. Az akadályokat a Hari Rám - mantra1398 és a szabályozott élet 
eredményeként maga a Legfelsőbb hárítja el, a -Balarám képviselte- józan ész megőrzésével, amit 
a törekvő mindig tartson szem előtt… 
(423.) 
… Történt már utalás arra, hogy jelen hozzáfűzések és a MINDEN-tudat -egyfajta- munkacíme a: 
„Mindenek tagadása” volt. Mivel az meglehetősen provokatívan hatott és/vagy negatív felhanggal 
bírt így elmaradt, de oldalról oldalra előbukkan, hogy ami a normalitás*, az mind gát a lelki 
tisztulásban1399. (* nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a ‟norma‟ örökké relatív, korról-, 
tájegységről-, kultúrkörről- … folyton változik és valamifajta egyezményességi-, vagy hatalmi 
alapon alakul ki s aminek legtöbbször semmi köze nincs az Abszolút Igazsághoz!) Tudjuk, hogy 
ami van és ami felé haladunk az a szellemi- és erkölcsi hanyatlás, de ez a sokság számára 
érthetetlen, értelmetlen. Mikor valódi lelki törekvő megtorpan, elbizonytalanodik hívja segítségül 
azokat a szempontokat1400, melyeket szem előtt kell(ene) tartson, ha igazán Istenes életre vágyik. 
Ha nem, akkor sem ártalmas, de lelke rajta, mire jut… 

                                                                                                                                                                                              
nevezhető. A világi értelem úgy viselkedik: még ha esetleg tanulmányozza is a szentírásokat, hogy azokat 
csupán intellektuális értelemben értékeli, s így nem érinti meg szívet. 
1388 Érzékeket szolgálva egyesek elhagyják az áldásos szabálykövető odaadást. Az elhatározásában ingatag 
hivő feladja a szabálykövetés útját, mert a legyőzhetetlen érzékek úrrá lesznek rajta. 
1389 A gonoszság, a rosszakarat számtalan formáját jelenti. A rosszindulat gonosz tettekre sarkall. 
1390 A viszály, a vita, a mások véleményével való ellenkezés, a szem-benállás, a más közösségek iránti 
gyűlölködés, a mások által tisztelt vallások megvetése felemészt minden nemes törekvést. 
1391 Az ateizmus- és a személytelen üdvösség csillogása színleg a lél(-ek) szolgálatában áll, de mégis csábító 
lélek-tolvaj mentalitást eredményez. Elfedi Istent és Isten-, valamint a lé(-ek) személyes voltát. 
1392 A sokistenhit, és a különböző viszonzást vágyó rítusok, az azok gyümölcseiért sóvárgó félistenimádat 
szimbóluma. Az elvárások támasztása a szeretet legfőbb ellensége. A belátó törekvő Istennel szemben sem 
támaszt semminemű elvárást, miként Ő sem teszi ezt velünk szemben. 
1393 A hazug és tolvaj mentalitás megtestesítői nem haladnak. A tolvajlás nem csupán mások javai-nak 
elvételét jelenti, de azt is, hogy ne vegyük el azt aki másnak kedves. 
1394 Némelyek a tiszta szeretet örömét fokozandó itallal-, vagy más mámorító szerrel próbálkoznak, ám ez 
tévút. 
1395 A józan ítélőképességet sosem szabad elhagyni. A hamis tekintélyek is csak józansággal ismerhetők föl. 
A józanságot és megalapozott tekintélyt Balarám jelképezi. Balarám megszemélyesítője a Guru. 
1396 A szív örömét a személytelen üdvösség iránti vágy elnyelheti. (eggyé-válás) A tiszta istenszeretetre 
törekvő megszabadul ettől. 
1397 A tiszta istenszeretet erejében bővelkedő, saját kiválóságának tudatában levő ember olykor gonosz 
értelemmel alábecsüli a személyes Istent. Ez a kiválóság hamis érzete, mely a sikeres törekvőre leselkedik. 
1398 Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari ∞ 
1399 Ritka kivételle. 
1400  „Aki nem gyűlöl, aki jámbor, önzetlen, megbocsátó, barátságos, részvét-érző, kötetlen, egyenlő a 
kettősség közt, derűs, odaadó, Reám ügyel mindörökkön, elégedett, szolgálóm – sorolja Avatár Balarám 
azokat a tulajdonságokat, melyek birtokosát kedveli. Ám ne gondoljuk, hogy „csak” ezek viselői állnak 
közel az Úrhoz, hisz majd következik még; aki nem aggódik, ki nem okoz problémát, öröm harag s félelem 
ment, megőrzi a nyugalmát, szenvtelen él, tiszta, gondos, vágytalan, lemond kezdeményezésről, szeretően 
elfogad, nem örvend s nem bánkódik, gyönyörben érintetlen, nem csügg semmi eredményen, kinek egy az 
ellen s barát, -dicséret vagy gyalázat, jót s nemjót egyformán fogad, eltűnt ragaszkodása, hajlék nélkül 
rendületlen, mindent visel csendesen, magasztalják vagy ha szidják egy ő. Mi tagadás van mit 
elsajátítani…” – idézet a B.T.423. hozzáfűzéséből. 
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… Ha elsajátítjuk a MINDEN-tudat alapjait1401, értelmünk segítségével tudjuk kezelni azt is 
amiért érzéseink háborognak… 
… Nem ok nélkül mondja az Úr, hogy aki „Reám ügyel mindörökkön” az kedves Számára. 
Márpedig a Legfelsőbb kedvében járni nem csekély érdem s még bíztatóbb erény… 
(424.) 
… Nem szabad elfelejteni, hogy mindnyájuk lényegi lénye volt már számtalan létformában és 
hozott onnan „emlékeket” reflexeket. Nem alaptalan az a kijelentés bizonyos esetekben: „Mint az 
állat, úgy viselkedik!” Igen, olyan „emlékek” is maradtak, még nem „mosódtak” ki/le… 
… ne okozzunk problémát, sem magunknak, sem embertársainknak, sem élőlénytársainknak, sem 
globális környezetünknek! Aki így tesz még inkább az Úr kedvében jár. Sem Istennek, sem 
FöldAnyának semmi baja nem esik az emberi tudatlanság és -gyarlóság miatt. Nekünk annál 
több!... 
(425.) 
… A vágytalanság; van tan ahol (vég)cél, a MINDEN-tudatban az Istenhez vezető úton egy 
(fontos) eszköz. Természetesen az azisnemis szellemében, amennyiben az anyagi/testi vágyakkal 
szembeni érintetlenség ama bizonyos vágytalanság. A lél tisztulása iránti- és elsősorban a „vissza 
Istenhez”-vágy nem tilos!... 
… A MINDEN-tudat első helyen fogadja el a Legfelsőbbet, Aki a MINDEN, Isten Maga, de 
nem tagadja a Fél(ig)Isteneket és más Felsőbb Irányítók létét, kilétét, tevékenységét, 
„munkásságát”. Nincs haragban egyik vallási felekezettel sem, miközben nem is keres azokkal 
semmiféle kapcsolatot, szellemi közösséget. Egyház-mentes1402. 
(426.) 
… B.T.248. „…ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik - ezer ilyen közül talán egy ki 
lényem megérti…” - azaz minden milliomodik lelki ember az, aki a MINDEN lényét (létezését, 

lényegiségét) megérti. (Magyarországon jó ha tízen? Minek ennyinek templom, vagy egyház?  
„Ha nincs ló, minek istálló?” ) Ők bizonyosan eljutottak már az örömtelen s bánattalan szintre, 
miközben ez a minőség még mindig „csak” Isten kedveltjei körébe tartozó. Hol van (még) az 
                                                             
1401 Néhány alaptétel: - MINDEN* minden, - a MINDEN Egy, - a végtelen MINDEN, végtelen sok 
paránya a végtelen számú lél, - minden lél minőségileg (!) olyan mint a MINDEN, - minden lél -miként a 
MINDEN- örök + teljes tudású + megtisztult állapotában boldog, - minden létezés- és minden létforma 
lényegi lénye egy-egy lél, - minden a MINDEN-ben nyugszik, értsd: Benne helyezkedik el, - nincs semmi a 
MINDEN-en kívül, - a MINDEN mindent áthat, mindenben és mindenkiben jelen van, mint Mindátható, 
- a MINDEN folyamatosan teremt – fenntart – pusztít, - a teremtés egy megnyilvánulás létrejötte, - a 
fenntartás egy megnyilvánulás mozgatása, - a pusztítás egy megnyilvánulás megnemnyilvánulttá válása, - 
ami nem örök (a MINDEN-en és a lél-eken kívül minden) születik, fejlődik, állandósul, betegeskedik, 
megöregszik és meghal, - teremtettségünk a kettősségek világa, - három kötőerő határoz meg mindent; jó 
– szeszély – nemjó, - mindenben és mindenkiben kevertek a kötőerők és amelyik dominálja, az tekinthető 
jellemző meghatározottságának, - a lelki világból a megnyilvánulásba zuhanó lél-ek létezési-formát 
(élettelen) és/vagy (élő) lét-formát öltenek (fejlesztenek/vonzanak be) magukra a természeti törvények 
(Isteni elrendezései) szabályai szerint, - a lél fedő burka elemi részecskétől az emberig (továbbá e 
megnyilvánulásban illetékes Felsőbbségekig) terjed és az egyszerűbbtől az összetettebbig fejlődik az 
életsorozatok során (~ élettelenek gyakorlatilag a megnemnyilvánulásig kötöttek, míg az élők az emberi 
létformáig fejlődnek különböző szintű szabadságfokkal – értsd: döntési szabadsággal), - az anyagi hatások 
következményei a test elhagyását követően -szinte- megsemmisülnek, míg a lelki hatások -mint örök 
értékek- összeadódnak, - minden változás/történés vissz(a)hatással jár (karma törvény), - az élőlények -
meghatározóan- ösztönlények, beleértve az un. állati-embereket is, míg az emberi-ember tudatos lény, - az 
emberi-ember feladata isteni-emberré nemesedni, amikor értelem és érzelem együtt áll, - az igaz út a valódi 
szeretet útja, ami elvárásnélküli+adó+részrehajlásnélküli és e három egyidejű megvalósítása, - az anyagi 
világ kihívásai közepette, csak az érintetlenség segít a lelki fejlődésben; „vele, de nélküle”, - …           
* a MINDEN = Isten = a Legfelsőbb = az Úr és végtelen sok neve van, mint Hari, Krisna, Balarám …  
1402 A MINDEN-tudat sosem szerveződött egyházzá és sosem alakul olyan szervezetté, ami a lelki élet 
halála! Olyan egyéni út, amelyben a MINDEN-tudatúak tisztulása általi kisugárzás hat a kereső emberekre 
és a környezetre. Nem térítő lelki folyamat! 
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önmegvalósítás1403. Mikor ilyes gondolatok fölvetésre kerülnek, bizony még komoly MINDEN-
tudatú is elgondolkodik; Ennyire súlyos volna a helyzet? – mármint hogy ilyen távol vagyunk a 
megtisztulástól? Igen. Ami nem kell hogy csüggesszen. Gondoljunk csak arra az okosságra, 

miszerint: A végtelen világ megismerhető? Igen. Végtelen soká.  Mindez mit számít a 
megszületetlen lél számára? Semmit.1404 Mi vagyunk örök időzavarban, hogy e pár évtized alatt 
szeretnénk mindent elérni, még Istent is1405… 
… a Legfelsőbb türelemmel várja hűtlen parányait és vígasztalásul megmondta a Bizalmas 
Tanításban, hogy minden lél párja, minden létezésben, mint Mindátható1406… 
… Isten nem csak ott van, nem csak megengedő, nem csak tanúja mindennek, de mindennek 
„elszenvedője”1407 amennyiben semmi nem történik Rajta kívül… 
… Miért szaporodik az emberi faj? Mert az emberig eljuttat a „testi-lelki evolúció”1408 de a 
felszabadulás-, visszatérés Istenhez, igen ritka. Ám igaz ember ezen sem csügg, miként semmi 
eredményen. Nem azért követi a szabályozó elveket, nem azért él szabályozott életet, követ 
nemes isten-emberi erényeket hogy felszabaduljon, hanem azért mert tudja, hogy így erkölcsös1409. 
Így tisztességes Istennel szemben, ha már itt vagyunk hűtlen parányai. Legalább próbáljunk a 
kedvében járni1410, ha még nem tudjuk teljes szívből-, odaadóan meghódolva imádni… 

                                                             
1403 Ez az önmegvalósítás nem az amivel siker, gazdagság, hírnév, hatalom volna elérhető!  
Az önmegvalósítás jelentése akár az Abraham Maslow pszichológus szerinti következő jellemzőkkel is 
körülírható. Önmegvalósítottnak tekinti azt, aki: reálisan látja a valóságot + környezetét jobban elfogadja, 
toleránsabb + természetesen fejezi ki érzéseit, gondolatait (nem játssza meg magát) + nem csimpaszkodik 
másba, saját szükségleteit igyekszik önmaga kielégíteni + egyéni szemszögből látja a dolgokat + odafigyel 
mások véleményére + nem háborítja fel az, ha valaki nem az ő nézőpontján osztozik + nem akar mindig 
és mindenáron célt elérni + kevés barátja van, de őket közel engedi magához + képes mély, emberi 
kapcsolatokat kialakítani, kreatív + értékei, ítéletei eltérhetnek attól, ami a környező kultúránál általános. 
Mivel azonban Maslow praktikus, gyakorlati „haszon-elv” alapon vizsgálódik és értékel, a világi életben 
történő „boldogulás” harmóniája szerint, így nincs vele dolga a MINDEN-tudatnak. Meg akár lehet is, ha 
a gyakornok érzi, hogy a lelki élet iránti elkötelezettsége még laza és nem tett le világi/anyagi/testi 
ambícióiról. 
A MINDEN-tudat az önmegvalósítás első helyére teszi, az azzal való tisztában létet, hogy Ki vagyok én? 
Már tudja, hogy valódi, örök lénye a lél. Ezt akkor is tudja, ha még messze van annak megvalósításától. 
1404 A végtelen időben és térben egy lél számára akár emberöltők is csupán pillanatnyi felvillanások. Az 
elmúltak csalóka, mosolyogni való csacska mesék. 
1405 Isten eleérése nem lehetetlen. Erről szól a Bizalmas Tanításban számtalan kinyilatkozás és ajánlás, 
amiket „csupán” követni kell(ene) majd megvalósítani. 
1406 Isten-tudatú tudja, hogy az Úr sosem hagyja(ta) el, Ő mindig ott van vele, csak az ember nem tudatos 
felőle és mindig valahol kívül keresi. 
1407 Az „elszenvedés”-t nem valóságos szellemi/fizikai szenvedésként kell felfogni a Legfelsőbb életében, 
viseli az összes történést. Emberi hasonlattal élve, mit befolyásol bárkit is, hogy -mondjuk- sejtjei 
folyamatosan születnek, fejlődnek, végzik dolgukat, betegeskednek, megöregszenek és elpusztulnak.  
1408 A lényegi lényt, minden lél-t -átmenetileg- burkoló létforma testetöltésről-testetöltésre fejlődik 
(fejlődhet) s kerül magasabb szintű létformába. Eközben nem csak testi valójában alakul/emelkedik, de 
lényegalkotója tisztulásában is tehet/tesz. Ember-testben amikor tudatosul benne a valóság, tudatosan 
tehet* a lél-tisztítás érdekében, míg el nem éri a teljes megtisztulást, -felszabadulást, -az anyagtestben való 
újabb megszületést, vissza jut Istenhez. 
( * akármilyen szívbéli /érzelmi/ hit ugyan segít az emelkedésben, hogy lelki törekvőben egyszer 
tudatosuljon az Abszolút Igazság, de nem világosít meg.)   
1409 Igaz ember tudja a ‟jó‟ erkölcsöt, nem úgy hiszi, hogy a folyamatosan változó (társadalmi/emberi) 
normák szerinti (relatív) erkölcs az igaz. Ami egyik kultúra társadalmi berendezkedésében „erkölcsös” az a 
másikéban nem és fordítva, miközben kultúrák (ideológiák, hitek, hitrendszerek, vallások…) jönnek-
mennek. 
1410 Isten -szenvtelen- visel mindent, de nyilván az őszinte Felé-törekvés inkább kedvére van, mint a Tőle 
való távolodás. Jó Szülőként megengedi lél-parányainak, hogy kalandozzanak a létezésekben, vagy éppúgy 
bolyongjanak az anyagi értelemben meg nem nyilvánul lelki szférákban. 
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(427.) 
… A MINDEN-tudat realista abban a vonatkozásban, hogy nem véletlenek az életrendek, nem 
tekinthető ugyanolyannak gyermek/ífjú, fiatalfelnőtt/család(fenn)tartó, vagy visszavonult és 
lemondott helyzete, kötelezettsége, eszményi életszemlélete. A kettősségeken való felülkerekedés 
kitartó-, sok munkával valósítható meg. Első lépés természetesen tudomást szerezni létezéséről 
(hisz általánosságban nem tartozik a közkeletű információk körébe), majd belátni és elfogadni 
létét, létjogosultságát és annak alapján tenni kísérleteket egyéni ambíciók értékelésére. Ilyenkor fel 
kell merüljön a kérdés; Ki az élvező?1411 Ki élvezi bárminemű törekvés gyümölcsét, eredményét? 
B.T.277. „…mi a testi áldozat mond s ki az ki az élvező…” - kérdezte Jas Avatár Balarámtól, mire a 
válasz; B.T.278. „…aki örök Ő a MINDEN szól Avatár Balarám1412 - lél a lényeg szintúgy örök a tett meg 
eredményvágy 279. mindenség e mulandóság kozmikus természetem - félistenek irányítók fő élvező Én leszek…” 
- a tett eredményvágy… 
… A ‟jó‟ tett mindig ragaszkodás nélküli. 
(429.) 
… Avatár* Balarám a MINDEN = Isten = a Legfelsőbb -Személyes- Földre történő alászállása. 
Nem egyfajta -olyas(féle)- Isteni inkarnáció, Aki részleges megjelenése Istennek, hanem a 
MINDEN Maga. (* Mindez természetesen az ‟azisnemis‟ törvény szellemében/jegyében, 
amennyiben Avatár Balarám Isten is, meg nem is az oly formán, hogy Isten teljesértékű 
megnyilvánulása, de Önmagán belül, azaz Isten Istenen belül, mégsem kevesebb Nála. Minden 
avatár inkarnáció, értsd; testetöltés, de nem minden inkarnáció avatár!) A MINDEN-tudat arra 
bíztat minden ‟vallási/vallásos‟ érdeklődőt1413, hogy hite szerint tekintse át az általa követett 
és/vagy ismert tanrendszer(eke)t és -függetlenül attól, hogy annak „Istene” mit mond önmagával 
kapcsolatban, különösen pedig prófétáik s még inkább hívei1414 mit nyilatkoznak- vesse össze a 
Bizalmas Tanításban megismerhető „Isten-jellegeket/jellegzetességeket/sajátosságokat/kizá-
rólagosságokat”… 
(430.) 
… nem az anyagnak van lelki tulajdonsága, hanem a lél az ami anyagot ölt magára. Tekintve 
azonban, hogy minden Földi megnyilvánulásban (elemi részecskéktől az emberig) mindenben lél 
szunnyad*, tagadhatatlan hogy mindeneknek vannak lelki vonatkozásai is! ( * a „szunnyad”-ást itt 
olyan „alvó” állapotként érdemes kezelni, mint aki befedettsége következtében korlátozottan, 
vagy csak alig tudja érvényre juttatni tudását.)… 
… az anyag a lél burka (átmeneti „öltözéke” hol vékonyabb, hol vastagabb) ezen anyagi 
megnyilvánulásban. Mivel a lél 100%-ban lelki, ezért anyagi „tartalma” nincs. A ‟lelki‟ kb. annyit 
tesz; nem anyag(i) nincs anyagi vonatkozása… 
… B.T.9.-hez: „…Ahogy a MINDEN is személy, úgy a lél is konkrét személy, nem pedig egy a 
semmi űrben lebegő szellem, vagy egy forrás nélküli valaminek a gondolata és nem is illúzió…” 
B.T.21.-hez: „…A ‟szellemi‟ kifejezés mindig előre kerül, hisz igaz tudás nélkül, vagy hamis tudás 

                                                             
1411 A jelen „élvező” kifejezés hasonlatos jellegű a 1407 lábjegyzet „elszenvedő”-jéhez.  
1412 Mikor valaki egyes szám harmadik személyben beszél önmagáról, akkor az illető tisztában van azzal, 
hogy nem azonos testi valójával.  
Kisgyermekeknél nem ritka, hogy önmagukról így beszélnek, mint valami kívülálló. Miután megtanulják a 
társadalmi „rend”-et mindent elural az Én, a Nekem és az Enyém (tévképzet) ! 
1413 A gondolkodás nem hogy tilos, de szabad! Nemgondolkodni is szabad, ami nagyjából egyfajta 
ösztönlét. 
1414 A hívő ember nem tudatosan hisz és nem törődik azzal, hogy hitében milyen „hibák” vannak. 
Szellemileg vak, de nem is törekszik tisztánlátásra. Szívbélinek mondja hitét -ami igen nemes dolog- csak 
hallgatni a tiszta szívre érdemes, nem az emberi történet során sokszorosan besározódott, tisztátalan, 
megtévedt, bekorlátozott szívre. A tudatos Isten-bölcseletet hitetlenségnek tartja, ördögtől/Sátántól való 
megkísértésnek. Mindaddig hívő marad, míg Isten-tudatuvá nem fejlődik/válik. Jól mutatja a sokság 
körében uralkodó szellemi zsákutcát, hogy a hitet tekinti legmagasabb lelki/szellemi szintnek, miközben 
nem mérlegeli azt, hogy az „csupán” annyi; Vagy úgy van, Vagy nem! Isten-tudatú tudja (érti, követi) Ki 
Isten és miként munkál. 
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birtokában a tiszta erkölcsről sem alakulhat ki igaz fogalom. Aki úgy gondolja, hogy van külön 
„Jó-Isten” és van Rajta kívül valami Vele egyenrangú ellenlábasa, az a kettősségek szerint szemléli 
a világot. A MINDEN EGY! Abból és Abban teremtetik e kettősség. A teremtést sem jó-, vagy 
gonosz végzi és nem is Isten Maga, hanem az Ő Teremtő aspektusa. Egy erre képesített, alkalmas 
és felhatalmazott lél. E megnyilvánult teremtettségbe zuhannak alá a lél-ek és kapnak egyenként 
különböző anyagi létformát, a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig. Az ‟alázuhanás‟ is képletes, 
hisz a MINDEN-ben nincs lent, vagy fent. Nincs Isten-hátamögött. A lél-ek egyéni jelleme, 
körülményeket befolyásolni képes helyzete döntő hatást vált ki, de mégsem Ők a cselekvők. A 
szabad döntés által vágyaik is lehetnek akár Isten ellenében irányulók is… 
… Tehát sosem a lél a cselekvő! A lél e kettőségek világában az ideális színész; jellegtelen, 
megnyilvánulásában jellemtelen. Mindig olyan szerepet játszik el amit az egyéni érdemek és az 
Isteni elrendezések folytán, jelmezként kiérdemel. A lél nemcselekvő. Ami cselekszik az az anyagi 
test durva fizikai összetevőinek, a finomak általi mozgatása…” Tehát az anyag(i) -mondhatni- a 
lelki ellentéte, vagyis az anyag a lél kényszerpályája. Azon belül- (mármint az anyagszerkezeten-, 
mint létezési formán belül), annak segítségével képes megélni hűtlenségét. (értsd: mivel nem 
fogadta el a lelki szférában a szolgai pozíciót, hát Isten lehetővé tette számára, hogy adott 
teremtettségben/anyagi megnyilvánulásban testet öltve magára, megízlelhesse az 
uralomratörekvés mibenlétét, velejáróit. Mikor rádöbben hogy tévedett, már késő, mert 
„megfertőződött” törlesztendőket és levetni valókat vett magára, amitől meg kell szabadulnia, 
hogy vissza juthasson Istenhez.)… 
(431.) 
… Mivel kevéssé érinti (meg) az európai embereket-, köztük a magyarokat a Zoroaszter vallás, 
vagy zoroasztri(ani)zmus, mazdaizmus, így hát -talán nyugodtan- idehívhatók bizonyos párhuza-
mok köztük és a Bizalmas Tanításon alapuló MINDEN-tudat között1415.  

                                                             
1415 Idézet a B.T. 431.-hez hozzáfűzöttekből: „…A mazdaizmus ősi iráni vallás, jóval az ábrahámita (zsidó, 
keresztény, iszlám) vallások előttre nyúlik vissza, amely később összeolvadt Zaratusztra (görög változatban 
Zoroaszter) próféta tanításaival. Zaratusztra minden isten tiszteletét elvetette, kivéve Ahura Mazdáét 
(„Bölcs Úr”) a bölcs teremtő istenét. Ő a mindent tudó Úr, s mint ilyen, ő uralkodik mind az anyagi, mind 
az anyagtalan, a látható és láthatatlan világ felett. A vallási szövegek alapján ismert még Mazda, Ahura és a 
későbbi perzsa nyelv alapján Ormuzd néven is. A prófétának adott kinyilatkozás szerint ő teremtette az 
anyagi világot, vele együtt az embert is, aki eredendően jó, és Ahura Mazdá segítője, barátja. A vallás 
követői -a mai Párszik- hitüket a „jó vallásnak” hívják. Látható, hogy zoroasztri(ani)zmus és a MINDEN-
tudat időben hasonló múltú* az „általános” vallásokhoz képest (bár a Bizalmas Tanítás jó ezer évvel előbb 
hangzott el a mazdaizmus megjelenése előtt.)  
 

* Az ős-jász As nép a Bizalmas Tanítás elhangzásának idején, Baktria területén élt letelepült, magas civilizációs 
szintű életet. Délről a Hindukus határolta, Ny-ról a mai Irán, É-ról a Turán alföld dús legelőjű szabad 
pusztája, K-ről szomszédos volt az Ind földrajzi- és kultúrális vidék. (még nem létezett Szogdia, Horezm, vagy 
Hvarezm/Chorezm/ia/, nem a Méd-, a Pártus- és a Perzsa birodalom, beleértve Margiana – Uruk és Ur 
civilizációja, valamint az Indus völgyi kultúra dominált a tágabb térségben) Ha elfogadjuk, hogy helynek is van 
szelleme (a „hely szelleme”) akkor érthetővé válik, hogy a Bizalmas Tanításon alapuló MINDEN-tudat miért 
sejtet párhuzamokat úgy az Ind-, vagy Hindu mitológiával, mint a mazdaizmussal/zoroasztri(ani)zmussal és 
szinte semmit az ábrahámita szemléletmóddal. 

  
A zoroasztri(ani)zmus Szent Könyve (500 oldal maradt fenn a hagyomány szerint 21 kötetben 2 millió 
verset tartalmazó eredeti műből) a Zend-Aveszta. Liturgikus részét követik az un. gáták, vagy himnuszok. 
A gáták egyik himnusza azt mondja, hogy az összhang és a rend, mely a természet törvényeiben észlelhető, 
bőséges bizonyságát szolgáltatja annak, hogy van Valaki, aki az egész Világegyetemnek az építőművésze. A 
Nap és a csillagok szabályos mozgása, a Hold időszakos növése és fogyása, a szabályos távolság, amelyben 
a föld és a fellegek egymástól megmaradnak, a növényzet szabályos növekedése, a szelek járása, a 
világosság és sötétség, a nappal és éjszaka szabályos váltakozása, kísérő jelenségeikkel: az álommal és az 
ébrenléttel, a természetnek ezek a megkapó jelenségei utalnak és bizonyságot szolgáltatnak egy 
Mindenható Hatalom létezésére, aki nemcsak Teremtője, de Fenntartója is a Világmindenségnek. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zarathustra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazd%C3%A1
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(432.) 
… nem tudunk olyanról ami a MINDEN-en kívül-, Tőle függetlenül létez(het)ne. („…a semmi is 
a MINDEN része …) 
… előbb-utóbb eljutunk valami központi vezérlőhöz, legyen az akár elv, akár Személy. Itt ismét 
előbukkan a személyes-személytelen „ellentét-pár” (ami csak látszólagos, hisz a MINDEN-tudat 
mindkettőt helyénvalónak tekinti -mint személyes alapú tan, természetesen- a Személyt helyezve 
előbbre és Neki tulajdonítja -kvázi egyfajta képességként- a személytelen kisugárzást, azaz 
mindkettő rendben van)… 
… miként volna bölcsnek nevezhető az a személy, aki nem ismeri fel, hogy „lényeg a lél mi 
befödi küzdőtér” - ahol első helyre kerül(t) a lél, mint lényeg és Reá borul az az anyagi 
megnyilvánulás ami a burokban is és környezetében is a folytonos ütközések színtere. Az ember 
„Korlátja önmaga, önmaga képzete, lelki mivoltát csak ésszel ha éri fel” mely elmebeli képességet 
nem az Abszolút felé fordítja és nem a MINDEN megértésére használja… 
… lényeglátó bölcs átlátja az anyagvilágot, annak lényegét s mindezek forrásokát a MINDEN-t… 
(434.) 
Hogy mi e minden? Mármint az a mindenség, amit köznyelvileg akként kezelünk?  

                                                                                                                                                                                              
Mindenhol összhangot és rendet tart fenn, bizonyos meghatározott törvények által. Ami teljesen egybeesik 
a MINDEN-tudat Isteni elrendezéseinek természeti törvények képében történő megnyilvánulásával. A 
zoroasztrizmus elítél minden, a világ természetes rendjét felborító viselkedésformát**. Ezért egyformán 
bűnös az, aki a testi élvezeteknek él, mint aki önként sanyargatja testét; a nőtlenségi fogadalmat tevő** 
szerzetes csakúgy, mint a házasságtörő. Az embereknek életük során választaniuk kell jó és rossz között: a 
zoroasztrizmus szerint a világ két alapelve, a jó és a rossz harcának a színtere. Lásd: a fenti (B.T.431.) lél-t 
fedő (anyagvilági) küzdőteret. A Zaratusztra-vallás hisz a lélek halhatatlanságában, miként a MINDEN-
tudat megszületetlen, azaz halhatatlan így örök lél-jei. Az Aveszta-hívők tiszteletet tanúsítottak a tűznek, 
de ne felejtsük el: tiszteletet, ami egészen más valami, mint az imádat. Nem imádják istenként a tüzet, 
csupán úgy tekintik, mint a ragyogásnak, dicsőségnek és fényességnek a jelképét, mint Istennek a 
legtökéletesebb szimbólumát, mint az ő isteni fenségének legjobb és legmagasztosabb képviselőjét. A 
Zaratusztra-vallás temetkezési szertartása -valószínűleg- az ie. II. évezredtől ered. Mivel a halált a gonosz 
ideiglenes győzelmének tekintik, a halott tisztátalan a szemükben és igyekeznek minél hamarabb (lehetőleg 
még a halál napján) megszabadulni tőle. Ehhez a tetemet egy, a településen kívül épített, kör alakú, felül 
nyitott toronyba, az úgynevezett „Csend tornyába” viszik, ahol az a keselyűk prédájává válik. Így nem 
szennyezik be Ahura Mazda teremtését, a földet a halállal. A Bizalmas 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…” 
 

** B.T.424. „…még jobb aki … nem okoz problémát…” vagy a B.T. hozzáfűzéseiből: 20. szakaszhoz: „…A 
cölibátust fogadók téves képzetbe ringatják magukat, hogy ha „Istennek áldozzák életüket” akkor 
megkerülhetik az Ő általa alkotott- és rendelt törvényt. Aki nem segít emberi létformához két(!) lél-t, azok 
„ember”-ségét nem neveli fel, majd nem engedi el mikor azok felnőttek, az csak formálisan képes magasabb 
osztályba lépni következő születésével…” 86. szakaszhoz: „…A MINDEN-tudat álláspontja szerint, ha egy 
lél emberi létformába kerül, akkor az emberi kötelezettségeket végre kell hajtani!...” 131. szakaszhoz: „…Az 
emberi történet folyamatosan megmutatja, hogy a természeti elrendezések elhanyagolása, figyelmen kívül 
hagyása, megerőszakolása káros- és kóros következményekkel jár. Ilyenek a fiatal kori „remeteségek”, vagy a 
cölibátus maga is…” 361. szakaszhoz: „…Amikor a MINDEN-tudat eltanácsol a cölibátustól és figyelmeztet 
a négy életrend végigjárásának emberi kötelezettségére, akkor olyan lelki vezetőket kíván, akik megtanulták-, 
megszolgálták a tanuló-, a családos-, a visszavonult életet és igaz lemondottként segítik a lelki törekvőket…” 
416. szakaszhoz: „…A MINDEN-tudat síkraszáll a cölibátus ellen…” 421. szakaszhoz: „…a teljes élet része a 
család, a ház-tartása, hitves és gyermek. Nem a cölibátus vezet a valódi tudás megvalósításához!) Nem -helyes- 
lemondás a kötelezettségek elmulasztása! Sőt…” 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9lek
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A MINDEN-tudat nyelvén az anyagi megnyilvánulás 
… maradjunk a rövid változatnál: a ‟föld‟ az anyagi megnyilvánulás szilárd halmazállapota, a ‟víz‟ 
folyékony halmazállapot, a ‟lég‟ légnemű, a ‟hő‟ a rezgés, vagy hullám állapot (mint; hő, hang, 
fény, stb.) valamint az un. plazma1416 állapot, a ‟tér‟ a végtelen tér, ami a lomhább-, érzékelhető 
halmazállapotokat is átszövi (az ezoterikus irodalomban szokás éter néven is jelölni) eddig az un. 
durva fizikai megnyilvánulások, amiből az univerzumunk1417 áll. De ott vannak azon finom fizikai 
megnyilvánulások is, amiket nem szokás „anyag”-ként kezelni, hanem inkább annak kölcsöhatásai 
eredményeként, egyfajta szellemi szféraként. Az ‟ész‟ érzékelés, az ‟értés‟ értelmezés, intelligencia 
és főleg ember esetében (mert, hogy emberen kívül ezzel egyik létforma sem foglalkozik) a ‟hamis 
éntudás‟ testtudat… 
… Az Isteni elrendezéseken alapuló természeti törvények szerint a Legfelsőbb gondolata alapján, 
meghatározott ciklikussággal (lásd. B.T. 248. szakasz hozzáfűzésében) Isten Teremtő aspektusa 
által teremtetik, majd idejét ki(le)töltve megsemmisül. A végtelen lelki világban folyamatosan 
történnek teremtések, anyagi (jellegű/szerű) megnyilvánulások, azok fennállása és pusztulások. 
Mind eközben a MINDEN örökké teljes! … 
(435.) 
… Mivel a MINDEN-tudat egyik alapköve a lél, mint szuverén identitás, Aki személy és 
mindenek lényegeként, eredendő tulajdonságai következtében /örök + teljestudású + boldog/ 
hatást gyakorol az anyagra, /f/elsőbbséget élvez. A lél örök, míg az anyag /ha számunkra 
felfoghatatlanul hosszú létű is, mégis/ véges. Aminek kezdete van, annak vége is van! Ami 
megszületetlen, az örök, mint Isten és a lél-ek. Ehhez képest a közbeszéd és a tudomány által 
használt ‟lélek‟ kifejezés, óhatatlanul az anyag természeteként kerül fölvetésre… 
… A MINDEN-tudat válaszai az (elmefilozófiai) kérdésekre: -Hogyan hat egyik a másikra? - 
mármint test és lélek. Kölcsönhat. -A lélek hat-e egyáltalán a testre? Természetesen, különösen ha 
nem lé-lekként kezeljük, hanem lél-ként, ami meghatározó a test szempontjából. -Hogyan 
kapcsolódik a lélek a testhez? A lél minden elemi- és kisebb-nagyobb rész-egész /önmagában 
egész, de valami nagyobbnak a szer-ves része, alkotóeleme/, valamint a mindenség minden 
összetevőjében jelen van. Amit önálló /legyen a legparányibb/ részként kezelünk/kép-
zelünk/gondolunk annak lél a lényeg-alkotója és azt burkolja az anyagi forma. Mikor a lél elillan, 
burka összeomlik/elpusztul. -Vajon a lélek testtelen-e? Igen. Nem rendelkezik anyagi testtel. Azt 
átmenetileg ölti magára. Minden lél 100%-ban lelki, ami azt jelenti hogy nincs semmilyen anyagi 
ismérve. Anyagi módon és/vagy eszközökkel nem mutatható ki, azonban létezése és hatása 
természetszerűen érzékelhető, tapasztalható. Megfelelő „szem” -értsd; szellemi/lelki érzékenység, 
érzékelési képesség- szükséges hozzá! -Azonos vagy különböző természetűek-e? A lél anyagba 
burkolózva képes kifejteni anyagi természetű jelenségeket, míg az anyag nem tud olyan 
jelenségeket generálni, mint a lél, még akkor sem ha a tudomány un. lelki jelenségek képzési 
képességével ruház fel bizonyos szervezettségi szint feletti anyagkapcsolatokat. Mindezt az anyagi 
megnyilvánulási halmazt a teremtett/megnyilvánult mindenség fennálltáig körülveszi/áthatja/  

                                                             
1416 A plazma állapotról a tudomány nyelvén: Az anyag halmazállapotai: alacsony hőmérsékleten szilárd 
állapot, a hőmérséklet emelésével előbb folyékony, majd gáz állapot jön létre. Gázállapotban nem túl 
magas hő mérsékleten a molekulák semlegesek. A hőmérséklet további emelése új állapotot eredmé-nyez, 
amit plazma állapotnak, gyakran "negyedik halmazállapotnak" ne-veznek. A gáz hőmérsékletét emelve nő 
a molekulák átlagos mozgási energiája, és az ütközések során semleges atomok vagy molekulák elve-
szíthetnek egy vagy több elektront. Ez az ún. ütközési ionizáció, aminek révén a gázban töltött részecskék 
-elektronok és ionok- jönnek létre. Magas hőmérsékleten a gáz teljesen ionizálódhat: az ilyen ionizált gázt 
nevezik plazmának. Plazma igen sok helyen előfordul. A Földön részle-ges plazma található pl. egy 
lángban, plazma jön létre a villámlásnál, az északi fényben, előfordul az ionoszférában. A világűr 
anyagának /csillagközi tér, csillagok/ több, mint 99 %-a plazma. 
1417 Az univerzum a világmindenség egésze; a fizikai világ teljessége, az anyag, a tér és az idő világa, amit a 
természettudományok vizsgálnak. Ez a MINDEN-tudat szemléletmódja szerint az un. anyagi 
megnyilvánulás, ami időről időre teremtődik, fennáll, majd megsemmisül, megnemnyilvánulttá válva 
„beolvad” a nem anyagi-, lelki világba, ami megnyilvánuláskor/teremtéskor a forrása. 
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befolyásolja a három Isteni kötőerő: jó – szeszély – nemjó… 
… Azt már tudjuk, hogy világunk alapsajátossága a kettősség. Ez érvényesül a kötőerők területén 
is, azzal kiegészülve, hogy a két „véglet” (‟jó‟ és ‟nemjó‟) az idő kényszeréből táplálkozó 
mozgás/örökös változás következtében a ‟szeszély‟-el együtt alkot hármas(ságo)t… 
… Mindez (mármint a három kötőerő) pedig nem pusztán működik/hat és ellenhat, de Isten 
kedvtelése szerint tréfás. Humorérzék nélkül nehéz viselni a sok szélsőséget, csapongást, 
csalfaságot… 
(436.) 
Az érzékszervek tárgya: a forma (amit látunk), a hang (amit hallunk), az illat (amit szagolunk), az 
íz (amit ízlelünk) és a hő (amit általában bőrfelületen keresztül érzékelünk). Ha jól meggondoljuk, 
mindegyik bizonyos rezgés/hullám(tartomány) az a negyedik „halmazállapot”/anyagi 
megnyilvánulás, amivel indirekt módon foglalkozunk (földet-vizet-levegőt mint ha helyén 
tudnánk kezelni, ám a hullám-jelenség ennél titokzatosabb… 
… a Bizalmas Tanításban elhangzott Isteni kinyilatkozások és a modern tudomány „vívmányai” 
nem állnak távol egymástól1418. Azonban míg a tudós kutatók többsége materialista alapon kísérti 
az ismeretlent, addig igaz Isten-tudatúak elfogadják az elrendezéseket és nem azok kifürkészésére 
törekszenek. Ugyan mennyivel lett bölcsebb-, erkölcsösebb-, netán boldogabb az emberiség a 
tudományok vívmányai által?... 
(437.) 
… Maga az Úr fogalmaz úgy, hogy „mi a tudás” és egyben hozáteszi: „mit elhagyok sötétség”. 
Súlyos szavak1419. Az ‟ismérvek‟ sem egyszerűek -különösen együttesen- de hogy minden ezen 
kívüli a sötétség kötelékébe, azaz ‟nemjó‟ kötőerőbe tartozna?1420  Kételkedésre nincs okunk… 
… A sorolt viselkedési-, önfegyelmezési- és magatartási formák gyakorlása folytán nyílik 
lehetőség a lél eredeti teljes tudásának felszínre jutására. Tehát a lelki tudás sosem kívülről jön! Ez 
a körülmény is megerősíti azt az ajánlást, hogy az igaz lelki törekvő ne különböző tanokat-, 
vallásokat, szellemi közösségeket keressen1421, remélve, hogy az azokkal való azonosulás révén jut 
majd lelki tudáshoz, hanem gyakorolja az ajánlott életvezetést. Amit nem sorol fel Avatár 
Balarám, azt kerülni kell, mert nem segíti a lél anyagi burkolatának csökkenését. Hiába érzi magát 
valaki jól a sötétségbe húzó viselkedésben, az leginkább neki árt. A Legfelsőbb látja 
téblábolásainkat, ügyetlenkedéseinket, gyarló igyekezetünket, mégis inkább mosolyog, mint sem 
hogy dorgálna. Tévedés Isten csapásának tekinteni bármi kellemetlent, netán „tragédiát” 

                                                             
1418 Nem a MINDEN-tudatnak kell elfogadni a tudomány vívmányait, hanem a tudományak kell(ene) 
belátni hogy sorra fedezi fel azokat a csodákat, amiről -többek között a- Bizalmas Tanítás évezredekkel 
ezelőtt már szólt. 
1419 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 szem-
mel 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.) 
1420 Akinek van hozzá kedve, vegyen párat azok közül, amit Úr Balarám nem sorolt a tudás-ismérvek 
között és gondolkodjon el alaposan, hogy azok hova s mire vezetnek a valódi tudás terén. 
1421 Miközben természetesen nem tílt el senkit a MINDEN-tudat saját útjától, ha az azokon a módokon 
keresztül vezet, ahova szíve húzza. (Ki-ki oda húz, ahol tart.) 
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mindennek meg van az oka, bármennyire nem is értjük. Alázat, nem ártás, szerénység, ezekkel 
kezdődik a tudás gyakorlása. Nem mindeneken uralás, nem (el)bitorlás, nem hamis büszkélkedés. 
(438.) 
… Ha az Úr Nagy Rendjére tekintünk, a természetre, hiába véljük néha kiszámíthatatlanul 
csapongónak, mindennek meg van az oka, csak (még) nem értjük. És ha sosem fogjuk megérteni, 
akkor is lehet elégedett élet, akkor is ha nem minden vágy teljesül. Mikor valami nem következik 
be, nem úgy történik ahogy (ki)gondoltuk, lehet úgy is értelmezni a helyzetet, hogy a gondviselés 
másként látta jónak… 
(439.) 
… aki az Abszolútra tör, az Abszolút Igazságot kutatja annak az érintetlenség a menedék. Viselni 
minden változást, úgy hogy ne érintse meg a lelki törekvőt. Egy-ségben lenni kettős 
világunkban… 
… a Védák dícsérete nem alaptalan, ám annak kizárólagos követése a megváltozott világban 
(mindig minden változik) legfeljebb ha mennyei születésre vezet, de nem a MINDEN-hez… 
… a ‟nemjó‟ kötőerő elfordít Istentől. Ide köt s anyagi/testi létformában tart. Oly erős-, vastag 
burkot alkot a lél-re, amit csak sok-sok kedvezőtlen következmény elszenvedése árán lehet 
mérsékelni. Így nem tisztul a tudás… 
(440.) 
… Lássuk be, amíg ragaszkodás, kötődés, kötöttség van, még a JóIsten sem tudja attól elszakítani 
lelkes hívét, hisz nem tehet ellenére azzal, hogy megfosztja attól, amivel/amiben jól érzi magát. 
Az Úr csak mosolyog s annyit gondol: - Majd elengedi egyszer. ... 
… Ám ragaszkodás sem csak ‟nemjó‟ ha annak alanya/tárgya a Legfelsőbb, akkor kimondottan 
‟jó‟… 
… Jelen korunk (a Kali juga) beköszöntére, azonban elindult a sokasodás. Népesedés ↔ 
letelepedés - (egy)helyben gazdálkodás - javak gyarapítása - felhalmozás ↔ szükségletek feletti 
tulajdonlás/birtoklás - irigység/kizsákmányolás. A Nagy REND-ben egyensúly van. Az emberi 
rendben kiegyensúlyozatlanság. Az természetes, hogy ha valahol/valakiknél több van, az 
valahonnan/ valakiktől hiányzik1422… 
… A női lét a test „alkotója”. A lényeg, a lél az atyai maggal érkezik, de testet anyja szab rá. 
Ahogy FöldAnya nélkül nem volna élet, úgy anyák nélkül nem volnának utódok1423, pedig az 
utódnemzés, majd azok fölnevelése révén -rendesen(!)- két lél emberi létben történő segítése a 
Nagy REND elkerülhetetlen része. Mikor Úr Balarám ‟asszonyt fiat‟ említ, abból egyértelmüvé 
kell(ene) váljon, hogy az ember családos létre termett s azt megszolgálva jut (hat) előbbre lelki 
fejlődésében1424… 
… Minden életrendben teljesíteni kell annak „küldetését”. Tanuló tanul, családos dolgozik → un. 
háztartó, családot alapít, két gyermeket fölnevel1425 (biológiailag-, vagy a homoszexualitás révén 
ebben korlátozottak számára ott a sok árva gyermek!1426) majd útjukra engedi őket s visszavonulva 

                                                             
1422  Szó nincs (anyagi/vagyoni) egyenlőségről! De tisztában kell lenni azzal, hogy akinek a valódi 
szükségleteken felülije van, az egyfelől -számára- felesleges (kötelék), másrészt -és ez a súlyosabb- másokat 
nélkülözésbe kényszerít. És ez nem a nélkülözők tehetetlensége/lustasága, hanem a többlettel bírók 
részvétlensége. 
1423 Az orvostudomány/biológiai kutatások „vívmánya” hogy elvileg akár egy hámszövetbe zárt DNS-ből 
is lehetséges „ember-teremtés” (mesterséges méhben)  de ez ugyanaz a kategória a MINDEN-tudat 
szemében, mint a mágia: Istent játszani. (miként a mesebeli bűvészinas – hozzá téve, hogy míg az inasnak 
akár lehettek is olyan ambíciói, hogy utolérje, vagy túlszárnyalja Mesterét, ember számára oktondiság 
Istennel kelni versenyre. Hol maradnak itt a ‟tudás-ismérvek‟ mint; alázat, szerénység, önfegyelem …)  
1424 Miket tanulhat -többek között- az ember a családos létben? Alázatot, erőszakmentességet, 
szerénységet, önfegyelmet, szolgálatot, tisztaságot, becsületet, őszinteséget, egyszerűséget, önzetlenséget, 
türelmet, változások belátását, derűs kedvet… majd minden ‟tudás-ismérvet‟ 
1425 Világméretű és pár generáción keresztüli „kétgyermekesség” egészséges szintre mérsékelhetné a Földi 
népességet. (A MINDEN-tudat nem naív, de realista, ám az igazság az igazság. Túlontúl sokan vagyunk!) 
1426 Örökbefogadás! 
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fokozatosan elengedi addigi „ragaszkodásait” kényszer-kötöttségeit s készül a lemondott 
életrendre1427. Tisztulás a világi élet fedésétől. Eljön a ‟tudás‟-szerzés jelen szakaszában 
kinyilvánított „ismérvek” követési ideje. Nem előbb, nem családos lét helyett!1428 Aki nem 
alapított családot, nem tartott házat, ugyan hogy engedné/engedhetné el a nemvolt-at, a nincs-et? 
Miként tanulhatná meg az elengedést? Nyilván, sehogy. A Bizalmas Tanítást Jas kapta, mint férfi 
ember. Avatár Balarám nem adhatott számára nőknek/asszonyoknak szóló „instrukciókat”. 
Sajátos, hogy a több évezredes emberi történetben nem maradt fenn (tán nem is született) nő 
központú bölcselet. Mondják; „Persze, mert mindig férfiak írták!” - meg, hogy „A nők mindig el 
voltak/vannak nyomva!” Nem ismeretlen a matriarchális berendezkedés emléke, mégsincs tan 
nyoma1429. 
(441.) 

                                                             
1427 A ‟visszavonult‟ életrend nem ismert az emberiség meghatározó tömege előtt. Pusztán a nyugdíjas kor 
elérése*, majd a nyugdíjba vonulás nem azonos a visszavonulással. Különösen nem azért sem, mert míg a 
‟visszavonult életrend‟ ideális kezdeti életkortartománya azon ötvenes életévek eleje, amikorra a férfiember 
családos háztartóként** már fölnevelt két gyermeket, azokat önálló útra bocsátotta és nem kíván még 
évtizedekig bábáskodni felettük. A „bábáskodás” úgy volna értelmes, miként azt a Bába teszi, világra segíti 
a kisdedet és elengedi, átadja a szülőknek. Szülő úgy 24-25 éves gyermekét átadhatja az életnek és a már 
felnőtt gyermeket önnönmagának. 
(* sokösszetevős okok miatt már 70 éves kor felé sandít a nyugdíjkorhatár, amikor már majdnem a 
‟lemondott‟ életrend következne, 20-25 éves „visszavonult‟-ságot követően! A ‟visszavonult‟ életrend 
kihagyása éppoly mulasztás, mint a családosság és/vagy gyermeknevelés mellőzése. 
** Az un. „háztartó”-ság nem birtok- és/vagy tulajdonjogot jelent, hanem család számára megfelelő 
lakhatást! Klimatikus viszonyok szerinti fedelet.) 
1428 Mindent a maga idejében, de azt és akkor. 
1429 Nőelvű filozófiai/vallásbölcseleti munka valóban nem ismert az emberi történetben, de a nő-elvűség 
nyomai sok helyen fellelhetőek. 
 

Részlet a BBB „Jász” - Magyar Adorján: Az Ősműveltség - című művében „…lehetett a jászoknak két -
elkülöníthető- csoportja. Lévén teremtett világunkban uralkodó kettősség (pl. hím – nő, fény – sötét, hang – 
csend, stb.) ez akár egy nemzetségen belül sem zárható ki. Az un. „hím-elvűség” a férfi jelleg kiáradó, 
kibocsátó, világos „színű” míg az un. „nő-elvűség” a női jelleg befogadó, sötét „színű”. (A -Nap- fény 
kiáradás, amiről -nagyjából- mind visszaverődik az kb. fehér, míg amin -nagyjából- mind elnyelődik, az kb. 
fekete, miközben tudjuk, hogy a Nap fehér fénye tartalmazza a szivárvány valamennyi színét! Sötét, kb. fekete 
az, amiből nincs kiáradás, lásd: pl. FeketeLyuk)  
Amíg visszalátunk az emberi történetben, kijelenthető hogy semmi nem tisztán egynemű, minden valamilyen 
mértékben kevert. (Nem beszélve az ‟azisnemis‟ törvényszerségről, mely szerint minden ugyanabban az 
időben -valamilyen szinten- az is és -valamilyen szinten- nem is az!)  
Ebben a „keveredett” világban a férfi jelleg sem csak a hímivarú emberek kiváltsága, miként a női jelleg sem 
csak a nőivarúaké. Ezen analógia mentén a fehér-, vagy fekete jászok nem nemiség szerint különültek el, 
hanem kiáradó-, vagy befogadó jellegük szerint.” 
 
A fekete és a fehér női és/vagy férfi párhuzama a jin-jang rendszerben is megtalálható. A taoisták egyszerre 
tekintik hím- és nőneműnek a Mennyei Hatalmat, amit a taoista egy görbe vonallal sötét és világos részre 
osztott körrel* szimbolizál. A jin a negatív és passzív erő, amelyet a nőelvet jelképező fekete szín ábrázol; a 
jang pedig a pozitív és aktív erő, amelyet a férfiasság fehér színe jelez. A jin szimbolizálja a lelket, a 
nedvességet, a hideget, az éjszakát, a Holdat, a sötétséget, a földet, és a megszakított vonalhoz társítható. A 
jang a szellem, a fény, a nappal, a Nap, az ég, a teremtés, a dominancia jelképe, és a folyamatos vonal társul 
hozzá. A jin és a jang hatása megtapasztalható az évszakok váltakozásában, és voltaképpen a természet 
rendjének egészében. Harmónia csak akkor jöhet létre, ha a két erő egyensúlya tökéletes. A jin-jang kör ezt az 
elgondolást jelképezi. A részeket dinamizmusra utaló hullámvonal választja el. Mindkét rész tartalmaz egy 
pontot a másik színből, jelezve, hogy férfielv és nőelv önmagában nem, csakis kölcsönhatásukban létezik. 
"Akiben a férfias erő mellett nőies szelídség van, az a birodalom mintaképe. Aki a birodalom mintaképe, 
mindig megmarad az erény mellett és hasonlatos lesz az újszülötthöz." – megjegyzés: „újszülött” amikor a 
gyermek még nem szembesült, nem azonosult nemével. 
(* a kettészelt kör„S” vonala, a térben egy „teniszlabda” gömb két felének egymáshoz kapcsolódási görbéje a 
síkban ábrázolva, ami egyfajta gömbre fektetett önmagába folyton visszaforduló végtelen Möbius-szalag ∞)  
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… ha az un. Fél(ig)Istenre történnek hivatkozások mint forrás, akkor Abszolútról csak nagy 
bizonytalansággal lehet beszélni. (sok vonatkozásban természetesen nem lehet kizárni, hogy 
bármely Felsőbbség tarsolyában Abszolút összetevők is szerepelnek, de tudva hogy adott 
Fél/ig/Isten az a Legfelsőbb leszűkített, bekorlátozott, töredékes képviselője, Ő nem a 
MINDEN - Tudva, hogy hívei számára Ő a megfellebbezhetetlen kizárólagosság, de ez legyen az 
ő problémájuk1430… 
… „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 Övé1431 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 
jászisten1432… 
… semmi külön igénye, kérése nincs az Önmagában Teljes Legfelsőbbnek!1433  

                                                             
1430 Míg mindenki megmarad maga hitrendszerében, nemtérítőként békében él s élni hagy, addig nincs 
konfliktus, de ameddig emberi történet visszalát -napjainkat is beleértve- ki-ki a maga igazát igyekszik 
keresztülvinni másokon. Legyen az bármíly bizonytalan lábakon álló része az igazságnak. Sőt… a 
nemtudásban mindig több a magabiztosság, mint a tudásban.  
1431  Bármi összetartozás létezik a világon, annak van közös lényege, azaz olyan lél -nevezhetjük Istenének- 
Aki (fontos, hogy mindig Aki és nem ami!) a meghatározója annak a halmaznak, amit összetarttozónak kell 
tekinteni. Ez lehet embercsoport, azonos fajú állatok, vagy -növények, azonos rendeltetésű szervek 
és/vagy más összetartozást jelentő összlet.   
Mikor azt gondolja keresztény ember, hogy minden Jézus-követő egy közösség, akkor értetlenül állunk az 
előtt hogy a különböző „jézusos” felekezetek miért békétlenek -akár- egymással szemben is, nem beszélve 
más (nem „jézusos”) vallás híveivel szemben? Ebből (a nyilván sántító hasonlatból is) kikövetkeztethető, 
hogy bizonyos együvétartozás nem (jó)szándék, vagy (jó)akarat kérdése. Gyűlölheti egymást magyar és 
magyar, mégis együvétartozóak Felsőbbségük szerint (Aki nem Jézus, nem a Boldogságos Szűz Anya -Aki 
ugyebár sosem volt magyar!- nem Mózes, vagy Mohamed, hanem a valóságos Magyarok Istene!). Vagy 
imádhatja egymást mondjuk zsidó és cigány, mikor nem egy a Felsőbbségük, lényegük köztes lényege. 
(Végső lényege mindenkinek ugyanaz -a MINDEN-, de vannak közbenső Felsőbbségek, meg vannak az 
egyéni ambíciók amitől a „minden ember testvér” szólam sosem tud átülni a sokság erkölcsi rendjébe!  
A vérségiség bizonyos hogy kötöttség, természetes kötelék, ha értik, ha követik az ilyen összetartozók, ha 
nem, miközben bármíly szoros ‟barátság‟ barátság szinten tud „csak” megmaradni, hisz mint -rendesen- 
férj és feleség sosem rokonok!  
A „nemzet”-vallás (magukat egy nemzetnek vallók sokasága) is azért sántít, mert döntő többsége az 
összetartozóknak nem vérségi kapcsolatban áll, hanem leginkább érzelmi alapon (meg persze kölcsönös 
érdekeltségi alapon) fűződnek egy halmazzá. Hiába vallja magát akár jász, kun, palóc, tót, cigány, székely, 
sváb, zsidó, szerb, horvát, román, ruszin, sokác, bunyevác, stb. stb. magyarnak, az egy másodlagos 
„halmaz” mindnyájuk számára, nem valódi közösségi-lényegiségükhöz kapcsolódó viszony. 
Amennyiben kiterjesztjük Abszolút szintre a tanakodást, mindenki együvé tartozik, amennyiben mindenki 
és minden forrása a MINDEN. Mivel azonban Isten megadta a szabad akaratot, lél mind-mind járhatja  a 
maga útját, és mert mindenki  máshol tart (lelki evolúciós fejlettségében, ami = a lél tisztultságával/ 
befedettségével), ezért a Legfelsőbb által elrendezett nézeteltérések korában (jelen korunkban, a Kali 
jugában) csak a széthúzás, civódás és a „frakciózás”* a tapasztalható. (* értsd: valamilyen vonzalmi-, vagy 
érdekviszony szerinti csoportosulás, ami ráadásul időről időre változik is, hisz nincs valódi lényege! 
Gyökértelen.)   
1432 Ez a „volt/van/lesz” és közben „nincs” egy igazi szemléletes példa az ‟azisnemis‟ törvényre, az 
egyidejű azonosság és különbözőségre. 
1433  Kérése-, kívánsága-, parancsa a -köztes- Felsőbbségeknek van! A MINDEN-nek elrendezései vannak. 
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Ki-ki „csak” kötelességét tegye meg, de azt tegye!1434  A meseversidézet néhány Abszolút eleme: 
Isten = MINDEN. - MINDEN minden. - körülnézünk s csak őt látjuk. - Ő ki mozgat - Tőle s 
Benne van ami van - velünk Ő semmit /nem/ akar. - Ő az egész világ. - Sorolva sincs vége hossza, 

végtelen Ő. - melyek Abszolútsága megkérdőjelezhető, de attól még az  ) Mindezek -s még 
megannyi más- a MINDEN minden-felett látásának 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… 
(442.) 
A MINDEN* → EGY és Személy! Megszületetlen -tehát örök- soha el nem múló! Állandó, 
miközben Önmagán belül örökkön -örvénylő hullámzással- változva mindig Teljes. (Neki nincs 
szüksége semmire!) A végtelen számú lél, mind-mind egyénileg Isteni parány. (Istennel 
minőségileg mindenben megegyező, de mennyiségileg összehasonlíthatatlanul parányi!1435) 
Minden a Személyes MINDEN-ben van és a mindenséget alkotó valamennyi elemet áthatja a 
MINDEN személytelen energiája, mint Mindátható (mindeneket átható - azaz ott van mindenben 
az Isteni energia - de nem Isten, bár ha meggondoljuk, hogy minden Őbenne van, akár azt is 
képzelhetjük, hogy Ő van ott személyesen - ízlés dolga. A MINDEN-tudat ezen nem akad fenn). 
Bizonyára akár félre is érthető az itteni ‟energia‟ megfogalmazás, de valójában a Legfelsőbb 
számtalan tulajdonságára nincsenek szavaink. (* mikor jelen és más szövegekben -a Bizalmas 
Tanításon és a MINDEN-tudaton belül- elhangzik Isten, Legfelsőbb, Hari, Krisna, Balarám, Úr, 
Atya… az mind a MINDEN valamilyen fajta megjelölése, de Ő! Más tanrendszerekben -akár 
azonos szó/kifejezés- nem a MINDEN-t jelentik, hanem Neki bizonyos részét/hányadát/ 
töredékét, stb. - hiszen ha maradéktalanul a MINDEN volna, akkor úgy /is/ hívnák.) Nagyjából 
ezt kell érteni és kutatni úgy, hogy mint mindenek lényegét ne csak értse, -tudja, de 
megvalósítottan élje is lelki törekvő. Az értéssel még nem is szokott probléma lenni, ha valakit 
egyáltalán foglalkoztat ez a kérdés. Ami alig sikerül, vagy csak pillanatokra a megvalósítása annak 
a tudásnak, amit már megértett… 
… hiányos szókészletünk okán csak szövegkörnyezetileg tehető különbség azon ‟lényeg‟ között 
ami Maga az Úr minden lél mellett (Mindáthatóként) a között a ‟lényeg‟ között Aki mindenek lél 
paránya és a között, mikor valaki-, vagy valami lényegét/lényegiségét kívánjuk kifejezni… 
… a lél bármíly szakadár is, emlékszik a Legfelsőbb lelki világ-béli szolgálatára. Itt az anyagi 
megnyilvánulásban a felejtés és a tévtudat leple fedi be legelőbb, amit azután milljomrét újabb és 
újabb befedettség súlyosít. Majd megrokkan szegény lél az anyagi terhek alatt, de míg le nem 
vetkezi sokrétü gúnyáját, addig azok foglya. Ember keres-kutat míg él, csak azt sem tudja mit… 
(443.) 
A lényegek lényege (ha már tovább fokozni nem lehet) a MINDEN és az Ő „megfigyelői” 
aspektusa a Mindátható. Ez a személytelen Isteni energia mindent áthat, tőle* és általa*  működik 
a megnyilvánulás. (* személytelensége révén most csupa kisbetűsen!) Úgy működteti a 
teremtettséget, hogy forrása kifogyhatatlan. Mikor kezd lassulni a megnyilvánulás, annak nem 
energiavesztés az oka, hanem azon elrendezés, miszerint lejáróban van léte fennállása, közeledik a 
megnemnyilvánuláshoz. (Persze mindezek oly hatalmas időintervallummok amivel talán ha a 

                                                             
1434  Akinek sikerül kiderítenie valódi kötelezettségét és azt teljesíti, az tökéletes részese az Isteni 
elrendezéseknek. Aki tudatlanul megy feje-, szíve-, pillanatnyi szeszélye nyomán, az a maga (tév)útját járja 
életről életre, miközben tudni kell, hogy most ez utóbbi a jelen kor rendje! Szellemi és erkölcsi hanyatlás. 
1435  A több unos-untalan (unos-untig) ismétlődés nem oktalan! Újra és újra érdemes figyelmet felhívni, 
értőnek -míg él- ismételni azon alapokat, melyek figyelmen kívül hagyása esetén létek tévelygése csak 
sötétben botorkálás. 
Példa: ott vannak a MINDEN LegSzentebb nevei: Hari – Rám(a) … Bármelyiket elég volna igazán tiszta 
szívvel és tiszta elmével egyetlen egyszer úgy kiejteni, hogy az megvalósított zengése lenne annak → 
Következmény: azonnali felszabadulás. Ezzel szemben emberek milliói mantrázzák s mantrázták -akár 
egész életükben- mégis elmaradt a megtisztulás! 
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csillagászatnak dolga volna.) Úgy a MINDEN, mint Mindátható volta ok nélküli és mivel nincs 
oka, így nem is okozat. Isten VAN. A megnyilvánulás okozatainak** oka a Legfelsőbb. B.T.346. 
„…Én vagyok az okok oka eredete mindennek…” ( ** a MINDEN-en kívül semmi nincs ok 
nélkül! Bármi legyen, vagy épp ne legyen, annak mindnek oka van, azaz minden okozat ~ 
„következmény” !)… 
… B.T.96. „…Teremtő a tettek oka…” - amennyiben az Ő kezdeti beavatkozása nélkül nem indult 
volna útjára a teremtettség, amit azután Isten Fenntartó aspektusa gondoz. Míg a ‟Teremtő‟ a 
‟Fenntartó‟ és a ‟Pusztító‟ Isteni aspektus is kezdettel bíró -tehát egyszer véget érő- a Mindátható 
„energia” Istennel egyidős, megszületetlen, Isten „kísérő jelensége” az Ő természetének része… 
… Isten hiába ok, hiába forrás, hiába cselekszik nemcselekvőn -azisnemis- viszonya mindezekhez 
semleges1436, ami érthető Teljessége folytán. Akkor volna értelme bármíly semlegestől eltérő 
viszonynak, ha az Úr akármiben is hiányt szenvedne. Ilyen körülmény azonban nem merül fel 
soha1437… 
… Milyen okok késztetik az embert egyre csak? B.T.575. „…öt oka van cselekvésnek ők az örök 
késztetők - kik a tudás elemzői egyre csak ezt hirdetők 576. helyzet és a hamis énkép érzék ami ösztökél - 
vágykésztette törekvések sors ami elrendezés 577. helyeset vagy helytelent tesz ember oka mindnek ez - legyen az 
tett csak gondolat vagy akár a beszédje…” - 1. ‟helyzet‟ ~ nagyjából a hely-idő-körülmény. 2. ‟hamis 
énkép‟ ~ megtévedt önazonosságtudat. A lényegi lény, a lél helyett anyagi/testi azonosulás. 3. 
‟érzék‟ az érzékszervek által „fogott” hatások. Lásd: jelen szakasz második fordulatát „kar - /‟fej‟-
en az/ orr - szem - száj - fül” 4. ‟vágykésztette törekvések‟ 5. ‟sors ami elrendezés‟. (És hogy miért 
„ezer” - a sok érzékeltetője, miközben a ‟láb‟ az emberi helyváltoztatás az arra való késztetéssel.) 
Ad. 1. Nem teljesen alaptalan a materialista „Lét határozza meg a tudatot” annyiban, hogy a 
helyzet-, a körülmények igencsak rányomják bélyegüket az egyén tevékenységére, abban való 
aktivitására, minőségére, elmélyültségére,  átérzettségére és így tovább. B.T.461. „…teljes vagyok 
önmagamban épp így teljes minden lél - bármiben is tartózkodik nem övé a cselekvés 462. bár az anyagtérben 
lakik mégsem érinti meg az - lehet lélnek bűnös burka ő mégis tiszta marad 463. naprendszert Nap beragyogja 
éppígy tesz a testtel lél - a létforma általhatott pompázatos csatatér…” - a ‟helyzet‟ a létforma helyzete, ami 
segíti-, vagy hátráltatja az anyagi/testi cselekvések s azok vissz(a)hatásai révén a lél tisztulását. Ad. 
2. A hamis önazonosságtudat, a testi valóval való azonosulás általános. Emberként, ember-
központúan gondolkodunk s ez alól a még oly elkötelezett „Istenes” hívek sem képeznek ki-
vételt. Ami érthető; hisz lényegi lényükről nem tudnak, a jótékony feledés befedi még megszületés 
előtt, már amikor a magzat önösen garázdálkodik -testet adó- anyja méhében. Ad. 3. Az 
érzékszerveken keresztül az elmét folyamatosan bombázó ingerek -vérmérséklettől és 
szabályozottságtól függően- reakcióra késztetnek. Elfogadás vagy elutasítás. Rokon vagy ellen-
szenv … az ingerekkel kapcsolatban. B.T.77. „… élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - míg a bölcs 
csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében 78. bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a 
víztömeg mint bölcseknek elméje…” Ad. 4. A vágyak működnek, de hogy milyen késztetéssel hatnak, 
az egyénfüggő. B.T.71. „…a fegyelmezett elme vágykeltések között is - mély békéjét mind megőrzi…” Ad. 5. 
A sors a sokváltozós megnyilvánulása az Isteni elrendezéseknek, amiben meghatározó szerepet 
kap a ‟szabad akarat‟-alapú hozzáállás. Dönteni szabad, mindig lehet és kell is. 
(444.) 
… Az ‟azisnemis‟ az egyidejű azonosság és különbözőség alapelve. E teremtettségben mindennek 
kezdete van, tehát vége is van. Így mint átmeneti „valami” az is meg nem is az, aminek véljük. 
Anyagi értelemben legtöbbször valóság, míg lelki értelemben leginkább illúzió, maya. (A 
szemfényvesztés, az illúzió Istennője, Maya után) Ugyanott - ugyanakkor az is és nem is. A ‟van‟-
ság és a ‟nincs‟-ség  egyidejű elfogadása lelki evolúciós (azaz: tisztultsági) szint kérdése. E kettő 

                                                             
1436 Isten viszonya e teremtettséghez s benne mindenek létéhez: SEMLEGES. Az ‟azisnemis‟ törvény 
analógiájaként mondhatnánk „senem-senem”-nek is. A Legfelsőbbnek nincs sem terve, sem szándéka 
világunkkal. Azt számunkra -lényegi lényünk számára- alakíttatta Teremtő aspektusa által s működteti 
elrendezései révén.  
1437 Ha az „Isten” fogalommal kapcsolatban bármi hiány felmerülne, akkor az az isten nem a MINDEN. 
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egyidejűségét csak a lényegi lény teljes tudásának felszínre jutása által lehet világosan belátni. 
Tudomást szerezni róla, érteni sőt megérteni lehet, de tényleges -megvalósított*- belátása 
összetett folyamat eredménye. (* a megvalósított szintű magáévá-tétel kb. annyi, hogy adott dolog 
olyannyira beépül lelki törekvő életébe, hogy arról nem is tudva éli azt. Ilyen a jász ős rituálé is, 
amit hiába keresnénk bármely szakrális leírásban, nem található. Mi is valójában a jász rítus? A 
MUNKA. Az a kötelességkövető, kötelezettség-gyakorló életvitel, amikor a munkás nem keresi 
még csak értelmét sem tevékenységének, elvárás nélkül -egyfajta mániaként- szorgoskodik, 
eredményre sem várva. Mint ha güzülne, de nincs cél, nincs felhalmozás, puszta állandó 
tevékenység. Mindennek pedig nem templom, vagy szent hely a színtere, de bárhol, bármi, 
bármikor. Tudva, hogy a MINDEN mindenütt s mindenben jelen van örökké. 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.) Az ‟azisnemis‟ gondolatiság a MINDEN azon önellentmondásaihoz 
fogható mint hogy - Benne mindig minden változik, mi-közben Ő változatlan. - Történések 
sorjázzák minden megnyilvánulását, miközben Ő nemcselekvő. - Áthat mindent, de semmi nem 
érinti meg. (lásd: tárgyi szakasz második fordulata végkövetkeztetését.) - Ő a forrása ‟jó‟ ‟szeszély‟ 
és ‟nemjó‟ kötelékeknek, amiktől semmi nem mentes, kivéve a MINDEN Maga. - Benne állandó 
a teremtés-fennállás-pusztulás folyamata, miközben Ő örökké Teljes. Ha így folytajuk könnyű 
belátni, hogy nincs ellentmondás a szakasz első fordulatában kinyilatkozott „minden érzék 
lényege Ő mégis érzék nélküli” tényközlésben. Az ‟érzék‟ egyfelől az érzékszervek által vett 
hatás/behatás/információ, másrészt azon elmebeli képesség, miszerint e hatások (kifinomultság 
szerint) felfogásra kerülnek. Érzetnek is mondhatnánk, amennyiben nem ritkaság a vélt 
információ, amire legtöbbször éppúgy reagál az el-me, mint a valódiakra. Miért Isten a lényege 
minden érzéknek? Ha végigmegyünk az érzékszervek által érzékelt 
hatásokon/hatásmechanizmusokon, azt tapasztaljuk hogy mind bizonyos rezgés/ 
hullám/váltakozás. A szem fényhullámokkal „operál”. A fül hanghullámokkal. A szagok szintén 
hullámjelenség alakjában továbbítódnak s kerülnek érzékelésre. Az ízlelés különböző ízbéli 
változékonyságok formájában jut érvényre ajak, szájüregi, nyelv receptorokon, de még az egész 
tápcsatornán és emésztőrendszeren keresztül is, akár a végbélnyílásig is kihat(hat)nak, miként egy 
túlontúl csípős íz. A tapintás és a bőrfelület szintén a különböző frekvenciatartományok (hideg-
meleg…) és váltakozások (érdes-sima…) színtere. Mindnek a forrása a változás, a váltakozás. B.T. 
13. „…hideg meleg fény és árnyék mind egyre csak változik 14. ne higgy az íly változásnak ez csak látszat 
áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást 15. testet öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik - mi 
szenvedés mi torzulás mind az összes testi kín … 20. mi elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más - örök 
lélnek mind egyre megy nem fogja a változás …” - ahogy résztvevője minden lél a megnyilvánulás 
váltakozásainak, úgy Isten is részese, de mégsem éri(nti) az. A második fordulat-béli „kívülálló” 
mint ha arra hajazna amit a legtöbb vallási iskola követ, hogy van a világ és azon kívül Isten, Aki 
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(amennyiben személy) kívülről manipulálja azt. E helyett; „Itt is a MINDEN a közép, mint 
bárhol, akár semmiben, mennyben, vagy más világon egyre megy1438” 
(445.) 
… elmélkedésen alapuló eszmefuttatások jelen sorok is, amikor is az ős-emlékezet megsegítésére, 
asszociációk -képzettársítások- és intuíciók -ösztönös megérzések-  közrehatása révén fejlődnek a 
hozzáfűzések egy eredendően nem magyar nyelven hagyományozódott ismerethalmazhoz. Nem 
tudni hogy a Bizalmas Tanítás eredendően milyen nyelven zajlott, aminek valójában mindaddig 
jelentősége sincs, amíg a tanítás gondolatisága nem csorbul. Mindezt ki és mi módon képes 
vizsgálni? „tárgyi tudás föl nem éri MINDEN-tudat mi látó” - hangzik az aktuális szakasz ide is 
illő második fordulata. Adva van egy nagy formátumú információ -mármint a B.T.- s amint abban 
olvasó halad összeadódnak mindazon inspirációk -sugallatok, ihletések, késztetések- melyek egyre 
árnyaltabb gondolatot eredményeznek. Egyfajta új teremtő erőt serkentenek. Így kényszerítődött 
ki, a B.T. hozzáfűzéseinek fokozatos gyarapításával párhuzamosan a MINDEN-tudat 1439 
megvilágítására törő igyekezet is… 
… Hogy mi a MINDEN-tudat?1440 A MINDEN = a Személyes Isten, más megközelítésben a 
Legfelsőbb, vagy az „Úr”. Végtelenségére való tekintettel neve is végtelen sok van, de a 
MINDEN-tudat néven nevezés esetén leginkább a Hari nevet használja, vagy a Bizalmas Tanítás 
Avatár Balarámként történt kinyilatkozása okán, az Avatár Balarám megnevezés is alkalmazott. A 
MINDEN-tudat sajátos „Isten-hit” amennyiben Istennel, azaz a MINDEN-el való foglalatosság, 
de nem hit alapon, hanem tudáson nyugvó tudatossággal. Ilyen alapról a „távoli (mármint Isten) és 
mégis benne van legyen az mozgó álló” - könnyen belátható. A tárgyi tudásban a lényegi lény 
teljes tudásának kevés szerepe van. Ilyenkor az elme működik eredendő-, ill. formált képességei 
szerint. Mikor pedig a MINDEN-tudat gyakorlása folyik, kisebb-nagyobb mértékben felszínre jut 
a lél hatása, Aki képes megsegíteni a lelki törekvőt olyan dolgokkal való együttélésben is, amit -
még- nem ért. A MINDEN-tudatú nem gondolja, hogy Isten távoli volna (miközben távoli is – 
azisnemis) de minden állóban (jellemzően az ásványok és a növények) és mozgóban 
(emberekben, rovarokban, madarakban és más állatokban) jelen van. Nincs létező, Isten nélkül! 
És nem úgy „működik” Ő, hogy „csak” kívülről gardíroz, miként ifjú hölgyeket, idősebb 
kísérőjük, hanem működéseket/tevékenységeket is felügyel. Pl. Isten nem utasít rendre. Akinek 
szeme van rá meglát(hat)ja, mit vétett s hogy nagyjából mi miért van. Isten sosem kívülálló… 
… Nem véletlen a „Mutasd meg Istened, megmondom ki vagy!” – fölvetés, hogy embert s népet 
megismerhessünk1441. 
(446.) 
… Isten olyattén teljességéről esik szó, amikor Ő teremt – fenntart – pusztít egyben, azaz 
mindhárom Tőle függ és ami még szokatlan, hogy ezt folyamatosan cselekszi Önmagán belül a 

                                                             
1438  Az Isteni közép bárhol megtalálható! Ha globális gondjainkra tekintünk leg ésszerűbb és FöldAnyát-, 
valamint embert megkímélő „megoldás” volna, a helybenmaradás és ott, kívül s belül találni meg az Urat, 
mert bizony Ő mindenütt jelen van. 
1439 A MINDEN-tudat, miként az igaz tudás; szívben él(t). Eddig leírásra nem került. Most is inkább 
egyfajta szemelvénygyűjtemény a Bizalmas Tanítás inspirálta logikai kapcsolódási lehetőségekből. 
1440 Egyszerűbb a MINDEN-tudatról (is) úgy beszélni, hogy mi nem! Nem keresztény, nem muzulmán, 
nem zsidó, nem buddhista, vagy más Keleti bölcselet, leginkább a hinduizmus vaisnava (Visnu-hívő) 
ágával rokonítható, mivel az Krisna kinyilatkozásait tárja föl -elsődlegesen- a Bagavad Gítában, míg a 
MINDEN-tudat alapját a Krisna bátyja, Balarám által kinyilatkozott Bizalmas Tanítás képezi. A 
MINDEN-tudat szellemiségében fellelhetőek némileg Zaratusztra és Mani által képviselt viszonylatok. 
Lásd még a 1415 lábjegyzet gondolatait.    
1441 A zavart az kelti, hogy az emberiség túlnépesedett, határokat húztak amiket örökkön feszegetnek, a 
nagy bolyongásban pedig mindenki keveredett mindenkivel, úgy fizikai testben, mint szellemi 
muníciókban. A keveredettség következtében értetlenkedés van olyan tanokkal szemben, ami nem adott 
csoportra/egyénre tartozik, de mert oda keveredett (hol ember, hol tan) hát ugyancsak munkálkodik a 
nézeteltérések kora. Ki-ki -hevesebben, vagy jámborabban- mutogatja hite istenét s bizonygatja annak 
kizárólagosságát, sőt a másik(é) elvetendőségét. 
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végtelen lelki világban, ahol egyre csak teremtetnek megnyilvánulások, azok hosszabb-rövidebb 
ideig fennállnak, majd mint bármi kezdettel bíró, eljön mindnek a természetes vége is. Az EGY-
ség (szét)szórtnak tűnő megjelenésében is örökkön fennáll. A kereső embernek nem kell más vilá-
gokkal, más dimenziókkal kacérkodni, akár legszűkebb környezetünkben is megtapasztalhatjuk a 
teljességet. A figyelmes szemlélő meglátja az állandó születéseket, kifejlődéseket, majd 
„virágzásokat” és az elmúlások is velünk vannak… 
… Maya Dévi oly furfangosan fed be mindent, hogy a lényegiséget szinte mindig bogarászni 
kell1442… 
… - a lényegi lény-, a lél lakása a szív, ahol vele van örök társa a Legfelsőbb, Mindáthatóként. A 
lél életről-életre tapasztalatokat szerez, a Mindátható pedig figyelemmel kíséri. Így tud Ő, még 
nálunk is jobban mindent rólunk és velünk kapcsolatban… 
… kötelességteljesítés1443 és szívbéli odaadás. Mondhatni: „szívvel - lélekkel” A többi jön 
magától… 
… ne kívül-, leginkább pedig nem mindent bejárva1444 kutassuk a lényeget, de a szívünkben, 
amiben első teendő annak tisztogatása. Megtisztítás mindazon kedvezőtlenségektől, ami ‟szeszély‟ 
és/vagy a ‟nemjó‟ által hat… 
… a lelki tudás nem elmebeli, de szívbéli az! Az elmében képesség van a megkülönböztetésre, 
mérlegelésre, összetett gondolkodásra. De az emberi lényeg nem az agyban lakik… 
(447.) 
A folyton változó- és múlékony világban, az ugyanilyen ember valódi -különösen teljes- képet 
sosem nyer(het) a Legfelsőbbről… 
… B.T.284. „…gondolj úgy Rám mint EGY1 MINDEN2 aki azisnemis3 lény4 - mindentudó5 ősi6 lelki7…” - (1 
‟EGY‟ → az Abszolút Egység, 2 ‟MINDEN‟ → Isten maga, Aki egyben mindenek foglalata, Akitől 
semmi nem független, 3 ‟azisnemis‟ → az egyidejű azonosság és különbözőség, 4 ‟lény‟ → Aki élő és 
Személy,  5 ‟mindentudó‟ → Aki minden volt/van/lesz tudója, 6 ‟ősi‟ → Aki a forrás és oly „régi” 
hogy születésének keresése értelmetlen, mint megszületetlennek /Aki nem olyan, hogy sosem 
született meg és mégis, hanem kezdet nélküli – öröktől fogva- és örökké van s lesz/ 7 ‟lelki‟ → Aki 
100%-ban lelki, nincs Benne semmi anyagi, miközben az anyagi megnyilvánulások összes anyagi-
ságukkal Belőle származnak s Őbenne nyugszanak.) Az „önfényű Ő sötétségment” a MINDEN 
mindenek pompázó forrása, örökké ragyog. Lél alakjában beragyogja mindazt amiben 
lényegalkotó és ez a ragyogás valójában egy olyan rezgés/hullám-jelenség, ami akár fény 
formájában is értelmezhető, de ez a lét fennálltáig működő / anyagok elemi részecskéit 
működtető rezgés. A „megnemnyilvánult erő” ~  mindig mindenkinek csak olyan mértékben 
nyilvánul meg léte, amilyen a személy lelki evolúciós fejlettségi szintje. Teljes ereje felfoghatatlan. 
A „tudás maga” mivel a MINDEN Abszolút, így az Abszolút tudás is Ő maga. A „minden 
szívben meglevő” a lényegi lény, a lél itteni tartózkodási helye mozgó lények esetében a szív. A 
MINDEN személytelen energiakénti Mindáthatósága éppúgy a szíven át hat, mint a MINDEN 
parányi szerves részét képező személyes lél, Aki az Abszolút tudás birtokosa… 
… „Mit kell tudni minden szívben meglevő” - de hogy kinek milyen tiszta a szíve, mi foglalja le 
csapongó elméjét, az szoros összefüggésben áll az életvitellel. Nem tanácsolható hát több s más, 
mint az „Egyszerű élet, magasszintű gondolkodás” – eszmény1445. 

                                                             
1442 Sajnos a sokság a felszínt firtatja, azt cicomázza, isteníti, a lényeget nem hogy nem kutatja, de létét sem 
fogja fel. 
1443 Mivel mindenki más, így kötelezettségben sincs azonosság emberek kötött, az pedig még az Úr 
szájából is elhangzott, hogy ~ magadét -tedd- inkább hibákkal, mint sem a másét kifogástalanul! 
1444 A ‟mindent bejárni‟ kényszerérzet mozgatója a „Hisze ha látom!” - ami az ‟élvezkedő‟ 
meghatározottság „hit-bélisége” ! Különösen napjaink informatikai- és média telítettségében oda is eljuthat 
a tekintet, ahova fizkilag igen bajos volna/lehetne. Népiesen szólva: - Minek a‟ ? 
1445 Korunk uralkodó világi eszménye a ~ Magasszintű* élet, egyszerű** gondolkodás. (* mármint 
tárgyiasult-, technikai civilizációs szinten magas! ** mely egyszerűség inkább nevezhető szellemileg 
primitívnek, eszmeiségében degradáltnak) 
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(448.) 
… Balarám szóhasználata, mint ha harcias volna (értsd: „küzdőtér”) ami érthető, hisz a Kuru 
mezei csata után hangzott el a Bizalmas Tanítás, másrészt Jas is érzi (lásd: „örök csatatér”) hogy 
valami örök „adok-kapok” folyik úgy az anyagi világban, mint minden élő szervezeten belül… 
… A küzdelem folyik. Ennek elrendezett oka is van, amennyiben a korszakváltó ütközet óta a 
küzdés-orientáltság a meghatározó és csak óhaj szinten sejlik fel -néha- a valódi béke-vágy. Sokan 
irigylik a megbékélt emberek derűjét, de inkább ferde tekintet kíséri azokat, akik nem követik az 
épp uralkodó trendet, a helyi-, vagy globális normalitást. A küzdés általánossá vált. Eredményre 
törés, ha kell a másik lenyomása által -vélt- előnyhöz jutni. Verseny és méregetés… 
… ma hiányzik a boldogság, hiányzik a tiszta hit, még ha sokféle -leginkább nem valódi Istenes- 
hit létezik is… 
… akik újra és újra ide- s emberlétben születnek meg, azok osztályrésze a ‟szeszély‟ azaz a 
hullámzás/váltakozás mindenben. Ragaszkodás, akarás, eredményvágy tüzelte törekvések. Harc 
az elemekkel, harc az emberekkel és a láthatatlan belső vívódás, mitől az örök aggódás-, az 
állandósult félelem marja a testet és a szellemet. A Bizalmas Tanítás szépen ismerteti mindenek 
lényegét s azok befolyásoltságát. Útmutatást ad mindazoknak, akik a valódi tudást keresik. Nem 
parancsol, el sem tilt, de bíztat, hogy az értelmes élet értelmes eredményre vezet1446, mert 
„csatateret és tudást … ki ismeri legyőz minden akadályt”. 
(449.) 
Minden lél megszületetlen, azaz nemszületett, tehát örök. Nincs kora, nincs fiatalsága, -öregsége*, 
anyagi/testi értelemben változatlan, miközben mindig minden változik (azisnemis) miszerint az 
„örök” egyfajta állapot-mutató, nem minőségi. Minőségét tekintve azon múlnak jellemzői, 
mennyire merült el az anyagban. (* értelmetlen fiatal-, vagy öreg lél-ről beszélni, mikor Ők 
időtlenek, kortalanok. Akik ilyes megjelöléseket használnak, azok arra gondol /hat/nak, hogy 
vannak több- és kevesebb tapasztalattal rendelkező lél-ek, ami természetesen igaz, bár úgy az idő-, 
mint a tér végtelenségéhez mérten szintúgy nincs jelentősége tapasztalat-mennyiségnek. Másik 
megközelítés: ha a lél olyan mint Isten, Aki -többek között- teljes tudású, miként lehetne kevés-
tapasztalatú/-tudású vagy sok, egy-egy lél.) Minden lél eredendő otthona a lelki világ, annak 
végtelen sok szférája között vándorolva, hol itt-, hol ott feltünve (hosszabb-rövidebb ideig). A lél 
vágya szerint a Legfelsőbb lehetőséget biztosít arra, hogy olyan megnyilvánulásba kerülhessen, 
ahol kielégítetlen vágyaival kapcsolatos tapasztalatokat tud szerezni. Ezen információk nem oldják 
meg uralkodási vágyukat, viszont olyan behatásokat szerezhetnek, melyek alapján belátják** 
helyzetüket, Istenhez való viszonyukat. (** feltételes módban; vagy belátják, vagy nem és 
folytatódnak a megpróbáltatások) Egyik ilyen megnyilvánulás az általunk is lakott teremtettség, 
annak Föld bolygójával. Azon lél-ek, amelyek úgy gondolták, hogy szeretnének istenkedni, azaz 
uralmuk alatt tartani környezetüket, azok ide (is) kerültek (meg számtalan más teremtettségbe, 
annak sajátossága szerint) és két nagy csoport lényegalkotói lehetnek. Első-, nagyobb csoport az 
örökké kötött létezési formák lényeg-alkotása. Ilyenek az elemi részecskék és mindazon 
bonyolultabb összletek melyek nem mutatnak életjelenséget, élettelenek. Második-, nagy csoport 
(számszerüségében az előbbinél kisebb, de mozgásterében sokkalta szabadabb) az élők tábora, a 
szerves lények parányaitól gombán-, algán-, növényen-, állatokon át az emberig. Itt az emberlét a 
legmagasabban fejlett lét-forma, melyből lehetőség nyílik az átmeneti-, vagy végleges kijutásra. 
Átmenetiek a különböző anyagi szférák (mennyei-, pokolbéli bolygók - ahol a korábbi 
érdemek/erények/vétkek ledolgozását követően újabb anyagi létbe-merülés következtik) míg -
ideálisan- végleges a lelki világ, különösen annak kitüntetett helye, a Legfelsőbb Bizalmas Benső 
Hajléka, -szférája, ahonnan már soha nem lesz leesés. A többi lelki közeg hasonló az 
átmenetiekhez. Minden megnyilvánulás a lél-ek okán létezik s Általuk. Ők azok az Isteni 
parányok, Akik köré szerveződő anyag”lét” képezi a teremtettséget. A lényegalkotókon kívül a 
három „járom” (jó - szeszély - nemjó) ami hat és az örök(ös) változás. Ez utóbbiak „kívülről” 

                                                             
1446 Az értelem-ment (tudatlan) élet értelmetlenné tesz mindent. Látható, hogy a ma embere alig talál 
értelmes eszményt, lelkiekben előrevivő célokat. 
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hatnak, míg a lél „biztosítja” azt a „hevület”-et, amitől az elemi alkotóelemek mozgási 
energiájukat nyerik kifogyhatatlanul, a megnyilvánulás fennálltáig1447… 
(450.) 
A lél-el kapcsolatban tekintsük át a B.T. közléseit s így talán megérthető a lél vágyára vonatkozó 
utalás. B.T.10. „…ami mozgat az a szent lél…” - azaz a megnyilvánulásban mindenek mozgatója 
egy-egy lél. B.T.13. „…ki boldog ki boldogtalan van ki örül van ki sír - hideg meleg fény és árnyék mind egyre 
csak változik 14. ne higgy az íly változásnak ez csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta 
láthatást 15. testet öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind az összes testi 
kín…” - azaz mindaz amit kéjérzetként, vagy kínként érzékelünk testi vonatkozású, a test 
anyaghalmazati összlete „generálja” nem a lél. B.T.19. „…ami mozgat elpusztíthatatlan lél 20. mi 
elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más - örök lélnek mind egyre megy nem fogja a változás…” - bármi 
is éri a lél köntösét (átmeneti anyagi burkát) az a lél-t nem változtatja meg. B.T.23. „…nincs a lélnek 
születése halála sincs éppen úgy…” - tehát minden lél örök. B.T.26. „…gyilkosa sem lehet lél-nek aki tudja 
kezdetét - születetlen örök létű nincs eleje mindig élt…” - miként megszületetlen a lél (bár ettől létező!) 
egyben elpusztíthatatlan is. B.T.27. „…miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel másikat - tesz a lél is 
egyre másra testi vándorlásokat 28. lélt a kard nem kaszabolja tűz nem hamvaszt víz nem old - nem szárítja 
szélförgeteg marad bizton bármikor 29. lél a szilárd mozdulatlan ésszel föl nem fogható…” - mindez a 
hagyományos anyagközpontú gondolkodással nem kezelhető. B.T. 32. „…előbb megnyilvánulatlan 
aztán a lél testet ölt - mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő…” - a lél-ek a megnyilvánulással 
kerülnek azon teremtettségbe s míg abban tartózkodnak hatást gyakorolnak a létezésre. Miután 
adott megnyilvánulás megnemnyilvánulttá válik -a Legfelsőbb akaratából, Pusztító aspektusa által- 
a lél-ek vissza/fel-áramlanak a lelki világ szféráiba. B.T.123. „…csapongó érzékek felett ész s azon az 
értelem - értelemnél magasztosabb lél mi mozgat életet…” - azaz a lél a mozgató, mindenek lényegalkotója 
annak „energia-forrása”. B.T.177. „… érzékek mik mozgatnak - lél az soha nem cselekszik test hogyha lát 
vagy ha hall…” - az anyagi/testi megnyilvánulások az érzékek/érzetek és a külvilág kölcsönhatásai 
szerint gyakorolnak hatást az élőlényre. B.T.183. „…lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - 
nem lél az ki bíztat hanem nemtudás mi mozgató…” - a tudatlanság következtében az emberek tévesen 
ítélkeznek s cselekszenek. Nem a lényeg -a lél- hanem a test és a kalandor elme vágyai szerint 

                                                             
1447 Miképp látták e dolgokat ős-jász eleink?  
 

BBB. Vagyunk elébb ”Ifjú kérdi tudós Tátost: - Mi végre lőn e világon? Ki, vagy mi az mi önmaga, miként 
nézzen nemostoba? - kedves mosoly Tátos arcán, elröstelli önnön magát; - Mi végre is? - hiszen tudja, 
mégsem okult itt van újra. - Ami biztos; nem az-, más vagy minek 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. Ostobán él, nem lel tudást, csetlik-botlik bután-sután. Meg-meg csalja minden érzék, nem 
hagyja el ember lépték! Ott keresi gyökérzetit, ahol nem volt soha neki. Nemtudja, hogy örök léte; nem 
emberi, Isten féle. Ilyen létnek pedig sora, nem e földi, nem ostoba. Itt ha bölcs, akkor csak tanul; remény 
szerint talán okul.” - s ahogy ember tanul(hatna) épp úgy a lél is életről-életre szerzi azon tapasztalatokat, hogy 
nem jól döntött, amikor teremtettségre vágyott, ahol megkisérelheti az uralkodást. A legtöbb vallás ezt 
természetesnek tartja. „Azért teremtette Isten a világot, hogy azon az ember uralkodhassék!” - vallják sokan. 
Azonban ennek csak azon fordulata igaz, hogy a lél-ek számára teremtetett a megnyilvánulás, de nem azért 
hogy uralkodjon, hanem hogy okuljon. Ebben Avatár Balarám azt mutatta be, hogy sokmindent megtehet(ne) 
az ember, de nem kell mindent megtenni!  
 
BBB. „Balarám” -részlet- „…Van a harc, a küzdés útja és van a béke útja. A harc útja tragikus, a béke útja 
csak nehezen járható. A harc útja; az emberi történelem … A béke útja; elfogadása az isteni akaratnak, az 
isteni elrendezéseknek, a sorsnak, ha még oly elfogadhatatlannak tűnik is. Tudással szétoszlatható, a nemtudás 
sötétsége. A tudás gyakorlásával/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 következménye, visszaszáll a tömegalkotó egyénekre is … 
Balarám a remény. Ki lehet kerülni a vaskor szorításából…” 
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alakítják életüket s szenvedik el a -legtöbbször számukra érthetetlen- vissz(a)hatásokat. B.T.190. 
„…MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt…” - nyilatkozta ki Avatár Balarám, de 
B.T.229. „…egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon…” B.T.272. „…hogy lél testet ölt 
kettősséggel fedem be - irtózat és vágynak harca örök lánc lesz elmére …” - és ez a kettősség (az eredendő 
evilági kettősségen túl) gyakorol késztetést minden emberre. B.T.295. „…tudd hogy van egy másik lét 
is ahol sosincs elmúlás - az a világ akkor is van mikor itt kor éjre vált…” - a megnemnyilvánulással az 
addig itteni lél-ek továbbállnak. B.T.431. „… lényeg a lél mi befödi küzdőtér…” 449. „… ami mindent 
áthat lél aki nemszületett…” - ám B.T.452. „…anyag testben nem csak lél van Mindátható is ott lőn - Ő ki 
enged Ő ki tanú történést elszenvedő…” - hisz a MINDEN-től semmi nem független. B.T.456. „… 
mindaz ami itt van mozdulatlan vagy mozgó - lél és burok kapcsolata anyagvilág alkotó…” 459. „…lél a 
bajban ártatlan…” 461. „…teljes vagyok önmagamban épp így teljes minden lél - bármiben is tartózkodik nem 
övé a cselekvés 462. bár az anyagtérben lakik mégsem érinti meg az - lehet lélnek bűnös burka ő mégis tiszta 
marad 463. naprendszert Nap beragyogja éppígy tesz a testtel lél…” - mikor (belső)fényről, 
(ki)sugárzásról, vagy hevületről esik szó, olyankor az a testben „élő” lél ragyogására értendő. B.T. 
467. „…személytelen energiám ezen világnak Anyja - tőle a test lél meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja 468. jó 
szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait - testi burok így képezi lélnek földi láncait…” - a 473. „…három 
kötőerő lél-el örök hadban áll - mikor melyik kerül felül az gyakorol ráhatást…” - a testre s általa növeszti, 
vagy csökkenti a lél anyagi burkát. B.T.497. „…e világban lél parányom anyagot ölt magára - öt érzékkel s 
tévképzettel kerül örök csatába 498. testelhagyást követően mind burkol új alakot - visszhatásként továbbviszi 
mint szél virág illatot…” - azaz, az egy életben szerzett hatások/benyomások nem mind múlnak el 
nyomtalanul. Innen a korábbi életek eredményeinek „visszaköszönése” jelen életben. B.T.506. 
„…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő 507. lél fölött van 
Mindátható ki Legfelsőbb személye…” - ‟létezés‟ alatt jelen esetben nem csak az anyagi 
megnyilvánulást, de a teljes MINDEN(sége)t kell érteni. B.T. 613. „…isteni lél abban ébred aki 
értelemmel él - szilárd elmét megtisztítva úr már minden érzékén 614. elhagy dühöt indulatot csendesen él 
magányban - szenvtelenül csak Rám gondol elégedett magában 615. mérséklettel eszik szerény rossztársulást 
elkerül - lemond kéjről hiúságról hatalomról s egyszerű 616. … nem bánkódik vágy se fűti minden lénynek 
barátja … 618. lelki ember eddig érve kötelesség szerint tesz - folyton munkál de már nem vágy anyagi 
eredményre…”  
(451.) 
… a kötőerők létét s működését a sokság nem ismeri, de mindenki lényegi lénye igen is tudatos 
felőlük és ha hagyjuk, még a tisztogatott szív is súgni fog, hogy merre a helyes irány. Van 
lelkiismeret és aki nem nyomja el, nem fedi be annak segít. Mert hogy az ember ha ide is 
teremtetett mint létforma, azért az a kitüntetett lehetőség amelynek segitségével ki lehet 
szabadulni a test-cserék örök körforgásából. Az ember alatti létformák sosem képesek 
felszabadulni. Ha betöltötték és tisztességben leélték adott létformájukat, lényegük -lél-jük- 
testelhagyásukat követően egy magasabb szintű testet ölt(het) magára. Ez a fizikális evolúció. 
Továbblépés csak a természetes testelhagyást követően jöhet létre. A leölt állatok természet-
ellenesen hagyják el testüket, így az életismétlés azonos létformában folytatódik számukra, mint a 
különböző zsákmány- és háziállatok… 
… Hogy ki milyen létformát kap újabb életében a vágyon túl személyes érdem dolga, a lelki 
evolúciós fejlettségi szint-, az előző életek hozománya. Ugyan még a több élet hívei között is 
megoszlik a vélemény abban, hogy lehet-e leesni, azaz ember számára emberinél alacsonyabb 
létformában újra születni, a MINDEN-tudat nem zárja ki ennek lehetőségét. Nagyon 
leegyszerüsítve; nem kell ahhoz mennyei-, vagy pokolbéli születés, hogy ember újabb életében úgy 
érezhesse új élethelyzetében, hogy nem a Földre került. Meg lehet itt élni a mennyei-, de a pokol-
béli viszonyokat is. A létforma oka az, hogy ki mire méltó. A korábbi lelki érdemek és az adott 
életben megszerzett ‟jó‟ és ‟nemjó‟ muníció betölti szerepét. Az általános ember sorsának és 
hányattatásának vizsgálatát hagyjuk meg a különböző tudományoknak és művészeteknek, ami a 
MINDEN-tudat útja, az a lelki nemesedés, fejlődés, emelkedés életről-életre, ha lehet a 
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felszabadulás. A hurrá optimisták ebbéli életükből vágynak mentesülni az újabb anyagi/testi 
születéstől. A realisták beérik azzal ami adatik, csak szolgálhassanak… 
(452.) 
Amikor azt mondjuk, hogy Isten a „LEG…” akkor be kell látni, hogy nincs olyan amiben bárki 
képes lehetne Őt felülmúlni. Így a (meg)engedésben is a Leg. Megengedését e teremtettségben 
csupán azok a törvényszerüségek korlátozzák, melyeket Ő alkotott azért, hogy ez a világ a 
reászabott rend szerint -megbizhatóan- működhessen. (Ilyenek pl. a matematika, kémia, fizika … 
megismert és még meg nem ismert törvényei.) Ellene is lehet fordulni. Tagadni is lehet Őt. Hány 
istentelen tanrendszer van, élen az ateista materializmussal. Ő nem tíltja. Még káromlását* is 
emberi szabályok fenyegetik nem a Legfelsőbb. Miként lehetne egyáltalán ilyeneket elkövetni, ha 
Isten nem tenné lehetővé? (* a ‟káromlás‟ bizonyos becsmérlés, tiszteletlen szavak használata, 
trágár szidalmazás … ám ha odafigyelünk a szóra, mi lesz ha megteszem? - „károm” származik 
belőle. Láthatatlan, de valóságos, kedvezőtlen következmény - negatív vissz/a/hatás.) Az Isteni 
törvény(ek) alól nincs kibúvó. Amiként enged a MINDEN, úgy tanúja is mindennek és nem 
hamis. Figyelemmel kisér mindent, ha kedves számára, ha nem - megengedő(n). Úgy a 
(meg)engedés, miként a tanuskodás talán egyszerűen fogadható el, de annál izgalmasabb a 
MINDEN ‟elszenvedő‟-sége. Holott a szó nem feltétlenül fájdalommal járó keserüség ; 
következmény, a következménye mindannak ami megtörténik. Mivel minden a MINDEN-ben 
nyugszik s Tőle semmi nem független, mi több, Ő mindenben benne is van, hát hogyan lehetne 
bármi történés úgy, hogy az Őt ne érintené? A MINDEN-tudat az érintetlenséget ajánlja, mint 
viszony(lat) mindenekhez, mert Istent szándékozik követi, Aki mindent elszenved, mégsem érinti 
meg1448. Ő örökkön TELJES. Soha nincs hiánya, amiként túl sem csordul, mert bármennyire 
korláttalan, parányainak nem a korlátlanságot mutatja be, de a lemondást1449… 
… nem értelmetlen(ség) a lemondás és főképp nem önsanyargatás annak aki azt gyakorolja, amire 
már megérett1450 … 
… Ki milyen lelki evolúciós fejlettségi szinten tart, olyanok lesznek vágyai… 
… A Legfelsőbb személytelen Mindátható aspektusa, mindent nyomon kisér, „Ő ki enged Ő ki 
tanú”1451… 
… ha még nem megy a lemondás minden kedvezőtlenségről, hát ott az eredmény, mely utáni 
vágytól1452, arra való törekvéstől a gyakornok mentesítheti magát. Ilyenkor zajlik a munka öröme. 
Nem a siker-, vagy az eredmény motivál, hanem maga a folyamat, amit örömmel végez az egyén s 
ha ez még kötelezettségével is egybe vág, akkor az valóságos lelki gyakorlat… 

                                                             
1448 Isten érintett is -a történések által- meg nem is érinti (meg)? → azisnemis. Más megközelítéssel: 
minden történés érinti annak környezetét - kiterjesztett értelemben a MINDEN-t, mint mindenek 
fogalaltát, de a Legfelsőbb viszonya ehhez az érintetlenség. Lelki ember számára is ezt tanácsolja a 
MINDEN-tudat: - vele, de nélküle - benne, de kívülállóként!  
1449 A MINDEN nem arra bíztat, hogy tegyünk meg mindent, hanem arra hogy azt tegyük ami a lél-t 
szolgálja, a lél pedig azt, ami az Urat szolgálja. 
1450 Amíg a vágy mozgat, addig a vágy alanyáról/tárgyáról való lemondás szenvedést okoz, de amint eltűnik 
a vágy nem befolyásol sem korábbi ‟alany‟ sem korábbi ‟tárgy‟ aki/ami változatlanul ott van/lehet, de már 
nem érint meg. 
A buddhista vágytalanság eszmény is azt célozza, hogy megszűnhessen a szenvedés, amit a Földi élet vele 
járó -természetes- keserveként értelmez. 
1451 Mikor arról esik szó, hogy „… Isten minden tud, Isten mindent lát, Isten mindent hall …” olyankor 
tudni kell, hogy valóban tud mindenről és semmi nem történhet az Ő hozzájárulása nélkül. Amihez nem 
járul(na) hozzá az nem következ(het)ne be! Bármi kataklizma, bármíly emberi kegyetlenkedés, terrorizmus, 
gonoszság, háború … megesik, az azért történhet, mert Isten megengedi. Miképp következhetne be bármi 
is, ha Ő nem hagyná (jóvá)? Hisz már tudjuk; Tőle semmi nem független – hiába követi el azt bárki/bármi 
(Fél/ig/Isten, ember, állat, vagy a természet).  
1452 Aki megszünteti vágyát korábbi szenvedélye eredménye iránt (lemond pl. a bódulatról, az afféle 
örömérzetről…) hisz „Minden a fejben dől el!” – annak automatikus lesz a tartózkodás a már nem 
kívánttól.  
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… úgy teremt s mozgat Isten, hogy az nem érinti meg és vágyat sem formál azok érdekében1453… 
(453.) 
… Ha követjük a Murphy-i bölcselet analógiáját; miszerint „Mindenki addig törekszik, míg el nem 
éri azt a pozíciót melynek betöltésére tökéletesen alkalmatlan!” - akkor ezt a lelki tanulmányokban 
is érdemes megfontolni. Minden hívő érett arra, amiben „hisz” ? Úgy tűnik, ha valaki 
megállapodott szellemi tanrendszerében, akkor félő lehet, hogy túl-szaladt. Előbbre jár 
„gyakorlatában” lelki evolúciós fejlettségénél. Az általános gondolat arra inspirál, hogy tekintsünk 
mindig előbbre, mint ahol tartunk1454. Ha másért nem hát fejlődési készségünk trenírozása okán… 
… nem várható el, hogy egy óvodás egyetemi szintű tanítással azonosuljon. Abban biztonsággal 
meg lehet(ne) állapodni, hogy mindegy ki hol tart, lévén hogy itt van (ember-létben) van még 
tennivalója lényegi lénye felszabadulása terén. Annak nincs teendője itt, aki érti az anyagi 
megnyilvánulás-, benne az anyag természetét, kötőerők és az azokkal áthatott körülmények 
kötelékeit és belátja a Mindátható mindenbeni létét. Első lépés ezek megismerése, majd azok 
tudatosítása és mindaddig az elvárásnélküli szorgos kötelességteljesítés, míg meg nem valósított 
szintre kerül a tanultakban. Ismeretek vannak (talán túl bőségesen is) tanulási hajlam is akad, sőt 
sok-sok tanuló, aki komoly előmenetelt tett az ismeretszerzésben, azonban a megvalósítottság 
még várat magára… 
… Tudva levő, hogy az általános ember, még ha vallásos is, közel sem biztos hogy a maga útján 
halad, hisz B.T.49. „…lefoglalja minden percét jólét dicsfény léhaság…” - ami valódi szellemi 
érdeklődés hiányában természetes… 
… az inspirálás késztetés, semmi képpen nem prédikálás, különösen nem térítés, még inkább 
erőszakkal! Ablakot nyitni teljesebb világra s aki akar kitekint/het/ addigi bezártságából. Hasonló 
a japán ‟szatori‟ kifejezés, ami a szatoru /jelentése: „tud‟/ igéből származik és általában a valóság 
valódi természete belátásának megtapasztalására használják. Ahhoz hasonlítják, mint amikor 
kinyitunk egy ajtót. Azonban egy ajtó kinyitása egyáltalán nem ugyanaz, mint az ajtón belüli 
dolgok megtapasztalása és különösen nem az ajtón való belépés által az ott tapasztaltak 
megélése… 
… Egyélet-hitüek ... Egy életben vannak arra kárhoztatva, hogy ne csak a világot-1455, ne csak 
önmagukat-, de mindazon tanrendszereket is megismerhessék, ami félelemnélküli elégedettség-
érzetet ~ boldogság (érzetet) eredményez(het/ne). Valójában úgy marad el világ megismerése, 
megfelelő önismeret, különösen pedig komplex bölcseletekkel való találkozás, hogy azok nélkül 
próbál a sokság teljes1456 életet élni… 
… a valódi tudásra vágyók nem a sokságot követik, még csak az aktuális normákkal sem 
azonosulnak. Bizonyos büszkeséggel1457 vállalják nem-normalitásukat. Az elfogadott vallási 
rendszerekbe sem tagozódnak. Nem próbálnak megbújni a hivatalos egyházi körök 
védelmében1458. Szabadságukat- és szellemi függetlenségüket úgy igyekeznek gyakorolni, hogy 
minél észrevehetetlenebbek legyenek a gyanakvó tekintetek számára. Mindezt pedig úgy teszik, 
hogy szem előtt legyenek1459 (mint, ha normálisok volnának) de állandó békéjükkel és derűjükkel 
ne irritálják a normálisokat. Kerülni a bajt. Hiába jut valaki -akár- az Abszolút Igazság birtokába, 
hiába érti, netán még valósítja is meg annak ajánlásait, az az egyén sorsa. A sokságra a kor 

                                                             
1453 Lásd még a 1448 lábjegyzetet. 
1454 A bölcs nem csak az önmérsékletet ajánlja, de vallja hogy „Ha tizet tudsz, sose mondj kilencnél 
többet!” – azaz nem kell végletekig feszíteni a lelki életet, lelki igyekezetet, az nem sportverseny, vagy 
bármi (meg)szakadásig küzdő -élet-halál- emberi törekvés. 
1455 Józan ember tisztában van vele, hogy végessel a végtelen fel nem fogható. Korlátozottal a korláttalan 
meg nem ismerhető. 
1456 A ‟teljesség‟ mindenki számára annyi, ameddig ellát, amit felfogó képessége lehetővé tesz. 
1457 Vigyázat! A valódi ‟tudás‟ harmadik fordulata: a híján levő büszkeség, a büszkeség-nélküliség! 
1458  B.T.628. „…kerüld minden vallás útját egyedül Enyém legyél…” 
1459 A lelki életben gyakorta eszményített elvonultság nem a fizikai elkülönülést jelenti, különösen nem a 
két első életszakaszban (tanuló – családos) ! A „vele, de nélküle”-elv egy életen át gyakorlandó! 
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sajátossága az igaz; szellemi- és erkölcsi hanyatlás. Azok lesznek sikeresek a normalitásban, akik 
ezt hírdetik, követik, de olyan álcába bújtatva1460, mint ha ez vinné előbbre az emberiséget. Ez 
nyugodtan kijelenthető, hisz évszázadok óta láthatóak a „nagy próféták” akik mit sem voltak 
képesek elérni az emberiség szintű nemesedésben1461. 
(454.) 
… a tudás köznyelvileg általában tárgyi tudást jelent, ami nem hagyható figyelmen kívül, hisz 
ahhoz hogy valamilyen képzet felmerülhessen egy kereső emberben,  nem baj a bővebb ismeret. 
Ha azonban az nincs rendezve, akár össze is zavarhat! A ‟tudás‟ MINDEN-tudat szerinti 
legmarkánsabb ismérvei a B.T.437.-441.-ben megfogalmazottak: alázat + nem ártás + híján levő 
büszkeség + önfegyelem + hű szolgálat + tisztaság + becsület + őszinteség + egyszerűség + 
önzetlenség + türelem + változások belátása + érintetlen derűs kedv + áléntudat elhagyása + 
nemkötődés semmihez +  ragaszkodás csak Énhozzám + elengedve már mindent + társaságot 
kerülve + az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása + a MINDEN-nek mindenfelett látása1462. Az 
ezekben való előmenetel a biztosabb garancia a kereső számára, mint sem a könyvtárnyi leírás.) 
Már-már lírikus az a megközelítése az Úrnak, amikor a Hozzá/Vele való viszonyt szemléljük. 
Hívjunk segítségül egy (felnőtt) mese részletet. BBB. „Jász Úr és Tündér” -részlet- „…A fura 
társulás (mármint a Jász Úr és a Tündér) egyszer csak Hat testvérrel találkozott. - Kik vagytok? - így a 
Tündér s kíváncsin pislogott. - Békesség1 - szólt első. - Szolgálat2 - második. - Barátság3 - 
harmadján. - Gyermekség4 - negyedik. - Szülőség5 - ötödik. - Szerelmesség6 - utolján1463. - Egy tűz 
körül ültek s helyet szorítottak a lomha Nagyúrnak. A Tündér csak köröttük szálldosott. - Isten 
hozott - szólt Békesség - Mi már ismerjük egymást! - A Jász Nagyúr csak bólintott. - Mi járatban ? 
- kérdezi Szolgálat. - Fölzavart ez a mihaszna - a Nagyúr csak 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 ön-átadás? - 
Csend lett. Csak Tündér csicsergett és önfeledten kacagott. Hallgattak. Pattogott a tűz s halkan 
dúdolni kezdtek. Ringott a hullámzás, ágak közt szellő járt, fény-árnyék játszódott, senki nem 
aggódott …” - és hogy mire jutottak a „hősök” a hat féle Istenre figyeléssel/Istenhez 
közelítéssel/Vele való kapcsolattal? „… - Tudod Csalfa Kedvesem, megtaláltam amit kerestem - 
így a zord Nagyúr - Köszönöm Neked! Szívem fölmelegedett. Kitártam váram kapuzatát, 
páncélom s fegyverim leraktam, nyitott, egy szál ingben7, védtelen vágtam a pusztának8. Nem 
hoztam magammal mást, csak a bizalmat és langyuló nyitott szívemet. Egyedül jöttem, de Te 
Kedves azért mindig köröttem voltál9. Találkoztunk a Hat Testvérrel; Békesség megtanított 
megbékélésre a világgal s önmagammal, Szolgálat megérttette az alázat fontosságát, Barátság 
rányitotta szemem az egyenlőségre, Gyermekség elmondta, hogy bíz védtelenül is, hisz örök 
védelemben vagyunk, Szülőség ráébresztett, hogy mások a fontosak, akikről gondoskodnom kell, 
a Szerelmességet, meg Te tanítottad meg Kis Bolond, hisz ha nem vagy hiányzol nagyon. Ha 
vagy; derülök és olyan jó. Ha nem; hát úgy fáj a szív, hogy belehalok. - A Tündér megszeppenve 
hallgatott10…” - 1. Békesség → amikor megtaláljuk belső békénket. Még semleges a viszony, de 
üdvös. 2. Szolgálat → az önzetlen, aktív cselekvés. Elvárásnélküliség. 3. Barátság → a barátok 
egyenrangúak. Isten és lél, Isten és ember között soha nem lehet egyenlőség, de a barátság 

                                                             
1460 A tudatlanoknak nem kell igyekezni „álcába bújtatni” törekvéseik motiválóját, megy az magától, 
tudatlanságuk okán. 
1461 Ezen érdemes komolyan elgondolkodni.  
Próbáljunk meg -ugyan csak- egyet felmutatni az elmúlt évezredekből, ami az emberiséget ( !!! ) közelebb 
vitte Istenhez. (judaizmus? ind-, mezopotám-, egyiptomi-, kínai-, görög-, bizánci-, római … kultúra? 

kereszténység? iszlám? … ugyan már  ) 
1462  és mindez nem külön-külön, de együtt, egyidőben (birtokolva) ! 
1463 A hat (féle) viszony lehet egyfajta fejlődési folyamat (is) de egy-egy kapcsolódási mód is önmagában 
felemelő (lehet). Ki hol tart, az a „mód” a sajátja. „Idegen tollakkal lehet ékeskedni, de repülni nem!” 
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létrejöhet. Lásd: Krisna és Ardzsuna barátságát, vagy Balarám és Jas baráti viszonyát. Egyik sem 
várt el semmit a másiktól és egyik sem akarja megváltoztatni a másikat. 4. Gyermekség → a 
bizalom és az önfeledt ráhagyatkozás. Hiába a sok hívő, mikor soha nincs bennük annyi bizalom, 
hogy nem nekik kell megoldani az életet. Életük alakításában ők a legfontosabban, de a rendelt 
sorsot1464 megkerülni senki nem tudja. 5. Szülőség → a gondoskodás. A viszonzás nélküli 
szolgálata a „gyermek”-nek, Annak, akihez szülői a viszony. 6. Szerelmesség → leginkább a 
baktival szokás azonosítani. Egyfajta áhítatos odaadás, feltétlen szeretet. Egy különösen 
személyes vonzalom, amelyben minden más anyagi és szellemi viszonyrendszer a háttérbe szorul. 
Áhitat, de oly módon való szeretet/szerelem ami elvárásnélküli + örökkön csak adó + 
részrehajlásnélküli (mindegy a másik hogy fogad!) 7. A szív gyanakvása eloszlott, a test- és a testi 
ragaszkodások féltése megszűnt. 8. Igaz lelki kereső nem a sokságot-, nem a városi zsivajt, de a 
csendes-, békés természetet keresi. 9. Az értelem (értsd: Aki jelen esetben a Jász Úr) jól el van/volt 
magában, de ha a szívbéli érzelem társául szegődik, akkor nő ki az IsteniEmber. 10. A kalandor s a 
csalfa és csapongó érzelem bármíly önfeledt is, akkor érzi magát biztonságban, ha értelem 
mellette áll. (lásd: férfi és nő, férj és hitves kapcsolatát, mikor az őszinte és kötelességkövető. Meg 
van a férfi szolgálat és meg a női. Együttesük a két gyermek meleg szeretetben történő 
felnevelésében csúcsosodik ki, a családban.) Önkorlátozás. 
(455.) 
Istennel nem csak meditációs-, bölcseleti-, vagy önzetlen cselekedeti úton lehet kapcsolatot 
teremteni -vagy legalább is arra törekedni- de a Róla szóló-, Vele összefüggő ismeretek hallása 
révén is1465… 
… A MINDEN-t mellőző hírek nem érintik meg a lényegi lényt. A lél csak néz ; „- Miket nem 
mondanak?” - és még Ő is mosolyog, nem hogy az Úr. Isten úgy tekint az ilyen történésekre, 
mint a  szülő kisgyermekére, mikor az szabadjára engedi fantáziáját és teljes átszellemültséggel 
mesél. A szülő megsimogatja a lelkes kis gondolkodó buksiját és vagy megdicséri, vagy gyengéden 
figyelmezteti, hogy „- Még egy „kicsit” tanulni kell.” A szokásos vallási tanokra oktató hittanos 
kicsinyeket, az őket oda beirató -szélesebb látókörü- szülők1466 tudják, hogy majd eljön annak is az 
ideje, amikor a felnövő gyermek valódi tudás iránt kezd érdeklődni – ha el jön az az idő!** Ha 
nem, hát meglesz ebbéli életében az aktuális normák szerinti világnézettel. (** a hamis 
mesevilággal is lehet együtt élni. Még gyermekek közül is sokan akadnak akik tudják, hogy az 
ajándékhozó télapó, jézuska, nyuszi meg a többiek mesebeszéd, de azért nem tárják a világ elé 
ebbéli cinkosságukat, elfogadják az ajándékokat.) A 33. életév körüli un. krisztusi kort senki nem 
kerüli el (aki megéli) de hogy merre- s hogyan folytatja az útját, mit emel eszményei között első 
helyre, az a szabad akarat gyakorlásán múlik. A „krisztus”*** szó jelentése kb. ‟felkent‟ aki 
rendelkezik azzal a képességgel, hogy a szellemi életet tűzze maga elé (világi kötelezettségeit el 
nem mulasztva !!!1467) Tehát a krisztusi megjelölés nem Jézus Mesterhez kapcsolódik, hanem 
ahhoz a lelkiekben törekvő emberhez, aki már elérte azt az életkort1468, amikor valódi lelkiség felé 
fordul(hat). (*** más szóval ‟messiás‟ ≈ segítő) A gyermekek lelki/szellemi inspirálása nem 

                                                             
1464 A „rendelt sors” leegyszerüsítve; amire jelen s korábbi életek az egyént predesztinálják. Nincs kibúvó! 
1465 A „Ki mivel attól…” igazsága működik. Amit hallunk, az (is) hatást gyakorol (környezeti zaj, zene, 
vallási-, politikai szónoklat, ismeretterjesztő előadás … ).  
1466 Nem csak  a vallásos-, vagy (magukat) adott vallású(nak vallott) szülők iratják gyermekeiket 
környezetük normalitása-, vagy családi hagyományaik szerinti felekezett hittan óráira. 
1467 A történelmi Jézussal kapcsolatban megoszlanak a vélemények arról, hogy az un. „kereszthalála után” 
(mert, hogy nem halt meg a feszületen – így fel sem kellett neki támadni! – tecchalott*) Keletre vándorolt 
„vándor-szerzetes” életet élve, vagy családot alapított, távol korábbi élőhelyétől, (világ előtti) 
névtelenségben? Ez utóbbi követné (ha kissé megkésetten is) az Isteni elrendezés szerinti teljes emberi 
életet (tanuló – családos – visszavonult – lemondott) 
* A tecchalott „gyakorlat” szinte alap „műveltség” a Keleti misztikus jógában, amit Jézus is elsajátított 
fiatal vándorlása során ~12 és ~30 éves kora között. 
1468 A MINDEN-tudat nem támogatja a gyermeki korban (nyomásra tett) szellemi/lelki 
elköteleződést/elkötelezettséget. Értelmes választás feltétele a kellően érett-, józan ész (is). 
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hiábavaló, de hogy ki milyen utat választ, azt csak bizonyos élettapasztalat/előmenetelt követően 
teheti valódi felkentségben. A MINDEN-en kívüli hírek a kósza elmét foglalkoztatják és kötik le. 
Az emberi fantáziát táplálják. Nem kell őket lebecsülni, hisz évezredek óta képesek olyan hatást 
gyakorolni akár ál hírek is, ami emberiségszintű következményekkel jár(t)1469. Ezektől napjaink 
sem mentesek, hisz hány meg hány tévképzet, koholt állítás vezérli a politikai és társadalmi 
mozgásokat. („Míg lócitrom van, veréb is van!” - szól a népi bölcselet.) Az írásosság elterjedése 
előtt a szóbeliség1470 volt úgy a köznapi közléseknek-, mint a világi- és felsőbb tudás átadásának 
eszköze. Ilyenkor nem csak a hang teremtő erejét lehet megtapasztalni, de a személyességet is, a 
„mesélő” alakjában. B.T.253. „…vagyok tudjad öreg Jas - éppenígy a teremtő OM férfierő s 
térben hang…” - ahol a „térben hang” ≈ maga a teremtés. (kb. a ‟tudományos‟ „ősrobbanás”) 
amivel kapcsolatban nem igényel bizonyítást a hang1471 mérhetetlen ereje. (Felmerül a „látni” vagy 
„hallani”? kérdés. A „- Hiszem ha látom!” filozófiáját megismertük már az ‟élvezkedő‟ emberi 
osztály meghatározottjainak Istenhez való hitbéli viszonyának megnyilvánulásában. A látvány a 
látszat hordozója, az emberi szem által érzékelhető tartományban. Kb. úgy viszonyul a ‟látni‟ és a 
‟hallani‟ egymáshoz, mint a ‟hinni‟ és a ‟tudni‟ vagy a templom és annak cicomái a hiten túli valódi 
tudáshoz. A hang sem mentes az illúziótól, ám a szó jelentéstartalma már felette képes állni a 
hamisságnak, meg hamisság hordozója is lehet - azisnemis.) B.T.359. „… (vagyok) Védák között 
hang dallama…” ahol a „Védák között hang dallama” ≈ a védai himnuszok hangsorainak 
vibrációja, azon Isteni rezgés (‟hullámhossz‟) amin az Úr „rezeg”. Ez pedig együtt rezonál a lél-el. 
Tehát mikor a hallgató a MINDEN-ről hall, akkor a szív-, benne a lél örül. Olyan ez mint pl. a 
mantra-meditáció. A mantrá(k)ban -általában- szent nevek/szavak sorakoznak. Azok 
zengése/suttogása/mormolása/éneklése a meditáló számára nem a szavak értelmét jelentik, 
hanem miközben azon fáradozik hogy csapongó elméjét lecsillapítsa, gondolatait féken 
tartsa/megállítsa, aközben a mantra szavainak rezgése örömmel tölti el a lényegi lényt a szívben. 
A lél örül hogy testi ”gazdája” nemesebb eszmények felé igyekszik. Persze vannak anyagi javakat 
bevonzó-, vagy testi egészséget-, hosszú életet-, stb.-t segítő mantrák is, de azokat nem az igaz 
lelki törekvők követik. MINDEN-tudatúak is mantráznak ( „Hari Rám Hari Rám - Rám Rám 
Hari Hari” - vibrálják, amikor csak lehet ) de tudják (nem csak hiszik) hogy az Isteni 
elrendezésekre való (rá) hagyatkozás előbbre visz, mint az anyagi gyarapodás, a testi egészség, 
vagy a hosszú élet… A hang-, a hangvibrációk általi kapcsolódás a Legfelsőbbhöz egy sajátos 
imádat. A gyakorlatban nem is látszik. Nincs neki színtere világi szemléletben. Nem kell hozzá 
templom, egyház, sem szent hely, még vallásos gyakorlat sem kell, csak békés-, nyitott szív, tiszta 
értelem és nyugodt elme, ami képes a bírálat- és gyanakvás nélküli (be)fogadására a MINDEN-ről 
szóló üzeneteknek, a Tőle származó tudásnak. 
(456.) 
Az anyagvilág -allegórikusan; AnyaVilág- alkotóelemei; „lél és burok (mármint anyagi burok) 
kapcsolata”. Van a -gyakorlatilag- végtelen sok parányi lél és mindre burokként borul az, amit 
anyagként észlelünk. Ha veszünk egy lényt (akit/amit az különböztet meg a léttől, mint 
létezéstől/lét-formától, hogy élő - minden lény lét-forma, de nem minden lét-forma /élő/lény!) 
azt tapasztalhatjuk, hogy rendelkezik lényeggel, azaz van lényegalkotója, Aki (így nagy 
kezdőbetűvel) egy lél. Ha elkezdjük részeiben vizsgálni a lényt, különböző szerveket és más 
alkotóelemeket találunk, melynek -mint egész-rész- ugyancsak van lényege, lényeg-alkotó lél-je, de 
az már a „nagy” lény lél-je befolyása/”felügyelete” alatt áll. Tovább „boncolva” az alkotóelemeket 
molekulákra bukkanunk. Minden molekula egy-egy lél burka, mely lél a molekula lényegalkotója. 
A molekulák atomokból tevődnek össze és minden atom lényege egy-egy lél… 
… Miként az emberi szívben „lakik” az ember igaz lényege, valódi lényegalkotó lél-je, minden 

                                                             
1469 Századokig „volt lapos a Föld” számtalan „végtelen” diktatúra merült a feledésbe, szakadatlan 
cáfolódnak korábbi „kizárólagosságok” … 
1470 Tudni kell, hogy az ősiség szellemi emberei tökéletesen voltak képesek memorizálni bármilyen 
terjedelmű információt – szó szerint ! 
1471 A „hang” alatt -itt- az Isteni -forrású- rezgést kell érteni. 
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ember igazi ÉN-je, úgy minden atom magjában tartózkodik az atom lényegi lénye, Aki 
változatlanul személyes élő, de már nem a klasszikus Földi értelemben, hanem akként amint 
minden lél személy1472. Ennek emberi párhuzamait oktalanság volna kutatni, hisz míg a lél örök, 
addig minden anyagi létezés, benne az ember is mint élőlény átmeneti/változó/véges… 
… Csak annak nincs lényege, ami nem létezik! Hogy miért képes a lél mindenben ott lenni, legyen 
az a burok bármilyen parányi is? Azért mert nem anyag(i) így hát bármi anyagi megnyilvánulásban 
„kényelmesen” csücsülhet, várva a szebb jövőt. Ugyan már jó messzire jutottunk az anyagban, 
mégsem hagyható figyelmen kívül az allegórikus AnyaVilág kifejezés, ami azért érzékletes és 
szemléletes, mert hisz a női princípium a nem anyagi lél anyagba „születés”-ének segítője. (mint 
örök, megszületetlennek) B.T.467. „…személytelen energiám ezen világnak Anyja - tőle a test lél 
meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja…” - ezen teremtettségben „mindaz ami itt van mozdulatlan 
vagy mozgó”  így épül fel, miként más megnyilvánulásokban másképpen. 
(457.) 
… minden lél mellett ott van a Mindátható is, mint a Legfelsőbb személytelen energiája. B.T.452. 
„…anyag testben nem csak lél van Mindátható is ott lőn - Ő ki enged Ő ki tanú történést 
elszenvedő…” 
… kettős világunkban nagyon nehéz meglátni az egy-séget. Nem mind-egy, hanem minden EGY, 
azaz minden a MINDEN-ben s MINDEN mindenben. Már tudjuk, hogy a lényeg-, mindenek 
lényege egy-egy lél, Akiket beburkol az anyagi megnyilvánulás, ami nélkülük nem létezik1473… 
… bár lél a lényeg, de minden lényeg lényege mégis a Legfelsőbb. B.T.254. „… (vagyok) minden 
lényeg lényege…” - nyilatkozta ki Avatár Balarám, mert hisz Ő a forrás és Ő a cél1474, Ő 
mindenek értelme… 
… ajánlja a MINDEN-tudat a kötelességteljesítő Istenes létet, mikor a lelki törekvő tudja, hogy 
B.T.623. „…ott vagyok Mindáthatóként minden szívben tudhatod…” - amiért-is nem kell sehova 
elzarándokolni, hogy az Úrral együtt lehessünk… 
… önfegyelemnek része a belátása a Legfelsőbb MINDEN-ségének s közben az emberi 
anyag/test esendőségének. Mert tudni kell hogy B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s 
esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő…” - realista tisztában van ezekkel, nem 
gondolja, hogy néhány „jól irányzott ima” némi gyómás, vezeklés, vagy más ájtatos áldozat 
felszabadító lehet1475. Épp ezért igyekszik megvalósítottan tudomást szerezni a lélekvándorlásról, 
a vissz(a) hatás (karma) törvényéről, miközben követi a szabályozó elveket, benne a vegatáriánus 
életvitelt. Örök értékeket keres, „nem a múló anyagra néz”1476 Érti s látja az elrendezéseket, 
bennük s rajtuk az Úr kezenyomát, Őt Magát az AnyaVilág természeti pompájában. Nem 
igyekszik versenyre kelni a teremtettséggel, sem fölébe kerülni annak… 
… BBB. „MOST” -részlet- „…Tudd meg Én mint Örök Idő, meg nem állok, nincs delelőm, 
MOST-kor is csak villantásra merevedek; ki tud, láthat…” - B.T. 370. „…örök Idő is Én 
vagyok…” - szólt az Úr. 
(458.) 
A MINDEN EGY, -Isteni- lél parányainak száma végtelen. Mivel minden lél a MINDEN -bár 
parányi, mégis- szerves része, minőségileg mindenben olyan mint a MINDEN. Minőségileg! 
Mennyiségileg összemérhetetlen a különbség! Ha a MINDEN EGY és minden paránya olyan 
mint Ő és minden paránya ott van mindenben a legapróbb anyagi megnyilvánulástól a 

                                                             
1472 A ‟személyesség‟ elválaszthatatlan az élettől, mely jelenség nem egyenlő a Földi ‟élő‟ fogalommal. 
1473 Lél nélkül nem létezik megnyilvánulás hisz azok, mindenek azon lényegalkotói, Akikre borulnak a 
megnyilvánulás alkotóelemei. 
1474 A MINDEN lelki szférái a lél-ek kiáramlási forráshelyei és a MINDEN a végső cél minden lél 
számára, még ha sok-sok évmilliárd tévelygés „árán” is. 
1475 Ami megkönnyebbülést érez ilyes gyakorlatoktól, az a csalfa emberi elme. 
1476 Nem véletlen, hogy az egykori bölcs Istenes nomádok nem hagytak maguk után semminemű tárgyi 
kultúrát. Szellemüket lehet felidézni az ősemlékezet -lelki minősége- segitségével, nem kezük -anyagi- 
munkáját. 
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legnagyobbig (bolygók, Napok, galaxisok…) akkor minden megnyilvánulás a MINDEN része, az 
Ő EGY-ségében. Azaz, minden egy, miközben minden(ki) más! Egy-ség a sokságban / sokság az 
egy-ségben, mint az egyidejű azonosság és különbözőség, az ‟azisnemis‟ törvény szellemében. A 
végtelen sok lél hiába (parányi szerves) része a MINDEN-nek, mégis szuverén identitás(u) 
egyéniség. Ők mutat(hat)ják meg a MINDEN végtelenségét és végtelen sok arcát. Benne a 
MINDEN-ben, de függetlenül, szabad akarattal, szabad választási lehetőséggel, attól függő 
mértékben, amilyen mértékű a lél anyagi burok általi (be)fedettsége. Független és önálló minden 
lél (befedettsége függvényében megnyilvánultan!) de mind mellett ott a MINDEN, Mindátható 
aspektusa alakjában/formájában/képében. Mikor eddig eljut a gondolkodó, akkor már nem téved 
el/meg és helyes (szellemi/lelki) ösvényre képes lépni, ha akar1477. Miért eszményíti a MINDEN-
tudat a kóborló nomád életet? Előre kell bocsátani, hogy a megfelelő szellemi síkú „nomádság” 
mára gyakorolhatatlan1478… 
… A klasszikus -ideális- nomádság akkor értelmezhető, amikor még nem volt túlnépesedés1479. 
Nem értek még össze az életterek. Amikor léteztek olyan vidékek, ahol a magas tudás ismert volt. 

                                                             
1477 A MINDEN-tudat sosem állított magáról kizárólagosságot. Szabadon választható követése. 
1478  Hogy kb. miért? 
 

Léteznek nomádok elvétve, azonban azok szellemi/lelki megvalósítottsága jobban hasonlít a világiakéra, mint 
sem az önmegvalósított lelki bölcsekére. Talán utolsó maradékaik voltak kb. az ausztrál IGAZAK, akik már 
fel sem lelhetőek. (Maguk vállalták a kihalást.) Nem megoldás a kivonulás a normalitás*ból, hisz hiába a fizikai 
elkülönülés, a Földet mára behálózó kapcsolatrendszerek (túlnépesedés, közlekedés, média, informatika, 
kommunikációs csatornák…) következtében ha más nem, az elektromágneses szmog felhőként borul 
minden(ki)re. Ennek egészségkárosító hatása is vitatott a (hivatalos) tudomány köreiben, hát még az a része 
amit az „ezo”-tudomány sem „mér” azok a láthatatlan, fizikailag kimutathatatlan hatások, melyek az emberi (s 
minden más) testet átsugározva, következményekkel járnak. (* a hely-idő-körülmény szerint, az aktuálisan 
elfogadott) Nincs hatás ellenhatás nélkül - még ha azt nem is értjük, nem is mérjük. 

 
1479 Az emberi túlnépesedés, az emberiség lefőbb baja, szinte minden bajának okozója ! Ennek 
kialakulásában pedig első helyen van a test-tudat és az azzal járó testi kötődés és a részrehajló 
megkülönböztetés. Miközben a sokak által eszményített ‟szeretet‟ annak valódi alakja harmadik fordulata 
pont a részrehajlásnélküliséget rögzíti alapkövetelményként. 
 

Érdekes történeti emlék az Amerikát felfedezők utáni hittérítők azon tapasztalata, hogy az őserdő-lakók csak 
két gyermeket tartottak meg. Ha további született, azt megölték. „- Barbárok!” - mondták a keresztény 
híttérítők, nem tudva hogy azért alakult ki ez a „szokás” mert a két szülő, csak egy-egy gyermekkel (azaz csak 
kettővel) volt képes eredményesen (el)menekülni a hódítók rabszolgasorsra juttatása elől ! Kik voltak a 
barbárok? 
 
Megjegyzés: a „barbár” legszorosabb értelemben annyit jelent(ett) eredetileg, hogy „nem görög” - azaz a 
magas görög kultúra mindenkit barbárnak tartott, aki nem (volt) görög (?!) 
 
Nem árt(ana) meggondolni néhány könnyelmű megítélés mozgatóját, úgy a születés-szabályozásban, miként a 
barbarizmus-, vagy más kifejezések nyakra-főre emlegetésekor. 
 
További megjegyzés: pl. az Ausztrál őslakos IGAZAK (Akiknél Isten-tudatosabbakat nem ismerünk a 
modern történelemben) egyetlen gyermeket sem vállaltak a hódítók túlterjeszkedése és túlhatalma okán, mert 
látták, hogy az a világ, ami az új világ már nem az IGAZ-világ.  
(Ausztrál családfakutatások során minden fehér ember börtönőr leszármazottjának vallja magát, pedig tudjuk 
hogy eredendően „börtön-sziget”-ként használták az Angol gyarmatosítók a földrészt, ahol az elítéltek és 
Európából kitoloncoltak voltak többségben, mely „civilizáció” utódtagjai még a XIX. szd.-ban is szabadon 
lőhették a bennszülötteket -miként a kengurukat, vagy a dingókat- hisz nem tekintették Őket embernek !!!) 
 

A túlnépesedés természetszerű következménye, a szellemi és erkölcsi degradáció, a kisebb ellenállás törvény jegyében. 
Az ‟emberi‟ tartás mindig több erőfeszítést igényel(ne), mint az állatias hozzáállás és -magatartás, amit minden ember 
(kisebb-nagyobb mértékben) hozott korábbi életeiből, amikor még nem emberi létformában élt lényegalkotója, 
hanem állatban. FONTOS! A lél sosem volt és sosem lesz sem ember, sem állat, sem növény, vagy bármi Földi 
létforma (melyek csak átmeneti burkolatai!), a lél inkább Isteni.     
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1480 Mindezek mára megváltoztak. Az egykori kóborló nomád életben -részben tudatossági alapon, 
részben az elrendezések következtében - nem tudott kialakulni felhalmozás. A hamvasztásos 
temetkezés következtében nem volt halál utáni test-imádat sem1481. Semmiben nem volt 
állandóság, leszámítva az Isten-tudatot1482 ! Ahol mindig minden változik, ott az abban élőknek is 
folyamatosan idomulni kell1483. Tartózkodni kell a környezet- és mások megváltoztatásától, vagy 
erre való törekvésnek még csak vágyától is. Nincs birtoktudat1484. Nincs ragaszkodás semmihez. 
Elfogadás1485. Az így élő őseink azért tiszteltek mindent, mert tudták/látták mindenben a lényeget 
és a Mindáthatót és értették az EGY-séget. Minden összefügg mindennel és semmi nem 
ragadható ki a nagy egészből - követekezmény(ek) nélkül. Amint eltűnt-, vagy ahol sosem volt az 
Abszolút tudás, ott kb. úgy fejlődött az emberiség, ahogy azt a történelem**- és az őstörténet-
kutatás megírja. (** Nem felejthető, hogy az írott történelmet mindig emberek írták, sosem 
elfogulatlanul és sosem ok nélkül maradtak fenn azon sorok, amivel általában találkozni lehet! 
Mindig meglepő, amikor „titkos” eltűntnek-, vagy elrejtettnek vélt iratokat- s azok üzenetét 
találják meg1486.) Így az emberi megtévedés elkerülhetetlen (volt s van) ahogy a számtalan ösvény 
többsége sem a ‟jó‟ a helyes Istenes irányba visz s vezetett egykoron. Nem ok nélküli a sok 
tévelygés. Az a tudás amely nélkülözi a MINDEN-t, az Ő személyességét, Teremtő-, Fenntartó-, 

                                                             
1480 Az un. „magas tudás” nem az emberrel kezdődik, hanem annak- és mindeneknek lényegével. Amint 
ember kerül a középpontba -hiába szól nekünk és rólunk (is)- az olyan mint a Föld-központú világ-
szemlélet Naprendszerünkben, a galaxisban, sőt az univerzumban. Nem az ember körül forog a világ! 
Ha csak a megfigyeléseket gyakoroljuk a természetben, látható hogy pl. a fák lényegalkotója (minden egyes 
fáé egy-egy -úgymond központi- lél) mindaddig viseli a Földi ciklikusságot, amiben tavasszal kihajt, nyáron 
virul, ősszel terméseit-, de még leveleit is elengedi, majd télen mint ha tecchalott volna*. Évről-évre kezdi 
újra és újra. Akadnak akár több száz éves fák is, néha még évezredes is előfordul. Lél mindaddig 
lényegalkotója a fának, míg az természetes (!) halállal el nem hagyja azt. Ekkor befejezte azon fafaj-béli 
létforma viselését és következik egy mási létforma. Ama bizonyos magas tudású nomádok sosem vágtak ki 
élő fát ! Csak száraz rőzsét gyűjtöttek ha kellet, vagy lábon elszáradt -azaz a fa testet végleg elhagyó lél- 
átmenti-, immár lél-telen burkát hasznosították. Ha valamilyen oknál fogva élő fára volt szükség, azt külön 
szertartás közepette kérték meg arra, hogy testét használhassák. Ha megfelelő volt az áldozatbemutatás, 
akkor a fa lél-je tovább léphetett más létformába. Ha erőszakosan, bárminemű szentség nélkül vágtak(nak) 
ki egy fát, annak lél-je újra azonos fafajban folytatja hosszú anyagi életét (miként a levágott állatok is !). 
* ember sem tesz másként „tavasszal” (‟tanuló‟ életrend) gyermek és ifjú korában „kihajt” „nyáron” 
fiatalfelnőtt és felnőtt korában „termést” hoz (‟családos/háztartó‟ életrend) , gyermeket segít a világra, 
virul és „terebélyesedik” gyarapszik, majd „ősszel” amikor gyermek beérik/felnő elengedi és „lehullatja” 
azon „leveleit” melyek az addigi élet folytatásához szükségesek/fontosak voltak (‟visszavonult‟ életrend). 
„Télre” mindenről lemond, szinte tecchalott a világ- s a világi lét felé (‟lemondott‟ életrend).   
1481 Az un. magas tudásnak rész, hogy a test az a bizonyos „por és hamu” „por” míg él s „hamu” miután a 
lél testelhagyását követően elhamvasztották a Földi maradékot. Semminemű ragaszkodás nincs a testi 
valóhoz. Mikor szívünknek kedves személy(eke)hez vonzódunk, olyankor az igaz(i) vonzalom nem a testi 
valóhoz köt, hanem a személy lényegéhez. Lényege minőségét pedig a személy személyisége, varázsa, 
jelleme fejezi ki. 
1482 Magastudásuak mindig tudták Ki a Legfelsőbb. 
1483 A letelepült életmód egyfajta állandóságra törekszik. Testi létbiztonságra a külső erőkkel szemben és 
éhséggel, testi vágyak elmaradásával szemben. Állandóságot szeretne egy természetében örökkön változó 
világban. Ahogy Darwin mondta: „Nem a legerősebb, nem is a legokosabb marad fenn, de az amelyik 
képes a változásra” (alkalmazkodásra) És itt nem csak egyénre kell gondolni az ő egy életében, de családok, 
törzsek, nemzetségek, sőt még nemzetek vonatkozásában is. „Ami nem hajlik, az törik ! ”  
1484 Magastudásu csak azt használja, ami létfenntartási kérdés, létszükséglet és annak leegyszerűbb fokán, 
majd a teljes elhasználódásig, funkcióvesztésig. Az alacsony tudás mindenfélét használ nyakló nélkü l, ha 
kell, ha nem és minél magasabb technikai/anyagi színvonalon, majd gyorsan eldobja és a még 
„fejlettebbet” ragadja meg, hogy azt is eldobhassa az újabbért. Ez nem magas tudás megnyilvánulása, ez 
FöldAnya kifosztása és embertársak kizsákmányolása. 
1485 Az elfogadás legmagasabb szintje, az Isteni elrendezések (csoport- és egyéni sors) elfogadása. 
1486 Jász számára ilyen felszínre került alámerült titok a Bizalmas Tanítás (Jasopanisad = Jas + upanisad) és 
annak folyamodványa, a MINDEN-tudat. 
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Pusztító aspektusát, Mindátható személytelen energiáját, a lél-t, a lélek-vándorlást (reinkarnációt - 
különösen pedig azt minden élőre kiterjesztve ! ) és vissz(a)hatás (karma) törvényt, mint a 
legalapvetőbb axiómákat -meg még ezek folyamodványait- az a tudás hiányos… 
… Az a „látás” amiről Avatár Balarám szól természetesen nem a vizualitás, nem a szemmel 
látható, hanem a helyes megkülönböztető képesség. Nem is való e „látvány” a „- Hiszem ha 
látom!” - alapú ‟élvezkedői‟ hitrendszerkövetőknek. Nem véletlen a „Bizalmas Tanítás” sem, ami 
nem „Titkos” de bizalmas, amit azzal osztanak meg, aki fogékony és képes különbségtételre; ‟jó‟ - 
‟nemjó‟ között és a ‟szeszély‟-t is értve belátja… 
(459.) 
… a Földi történésekben nem Isten-, sem pedig nem a lél-ek a cselekvők. B.T.139. „… teremtek 
 mint nemcselekvő…” - mondja az Úr1487, amiből kiviláglik, hogy még a teremtést is 
nemcselekvőként „követi” el, hát még a teremtettség működését/működtetését. Teremtő 
aspektusa által teremt, Fenntartó aspektusa által fenntartja azt és Akik számára mindez történt, a 
lél-ek, létükkel, anyagbéli létükkel működtetik… 
… B.T.183. „… lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló…” - külön kell választani az 
emberi tettek, -cselekvések mozgatóit és a teremtettség -anyag-világ- mozgásbeli működését. 
Tekintve, hogy a Bizalmas Tanítás elsődlegesen emberi problémákkal kapcsolatban kíván segíteni 
-miközben jól körülírja a teremtettséget és annak működését- mégis praktikusabb -itt- 
megmaradni az embernél és annak motivációinál, késztetéseinél. B.T. „…18. mi látható átmeneti 
mi valódi el nem múl - lényeg látó bölcsek előtt tudást fedő köd lehull 19. meglátják ők minden 
dolgok ágát bogát lényegét - tudják mi az ami mozgat elpusztíthatatlan lél…” - mégpedig oly 
módon, hogy minden létezés lényegalkotóiként, résztvesznek a nagy játékban1488… 
… a jó-szeszély-nemjó kötelékén túl) és ezen belül ami embert motivál, az az B.T.118. „…önös 
vágy az ami mozgat…” - egyfelől, másrészt a tudatlanság. B.T.183. „…nem lél az ki bíztat hanem 
nemtudás mi mozgató…” - vágy és nemtudás. Hogy melyik van előbb? Talán az egyén önös 
vágya, viszont önössége/énközpontusága a nemtudásból eredő tévképzete valódi kilétével 
kapcsolatos. Amint a lél anyagba merül, testet vonz/ölt magára1489, elfeledi igaz kilétét. Isten nem 
úgy törődik a teremtettséggel, annak minden lakójával, hogy folyamatosan egrecíroz, hanem a 
teremtéssel megalkotja elrendezéseit, a természeti törvényeket, melyek részben önműködők, 
másrészt bizonyos területekért felelős Felsőbbségek hatást gyakorolnak az eseményekre. Mikor 
úgy szól Úr Balarám, hogy B.T.394. „…vagyok a végtelen idő mozgató és pusztító…” (más 
megfogalmazásban: idő vagyok, világok pusztítója) akkor sem Magát tünteti fel közvetlen 
mozgatóként, hanem azt az Örök Időt, melynek haladása következtében a változások zajlanak. 
Ha nem volna idő, nem történne változás, minden állna, a megállás pedig maga a halál, 
kiterjesztett értelemben a nemlét, mivel a létezés elrendezett természete a mozgás, a változás. Aki 
tudja, hogy a (természeti) anyag s a kötőerők (kötések) a döntő befolyásolók - B.T.177. „…tisztán 
lát az ilyen személy érzékek mik mozgatnak - lél az soha nem cselekszik test hogyha lát vagy ha 
hall…” - ám ne csak az érzékszervek „haszonélvezőjét” az érzékeket firtassuk, más is van még 
B.T.575. „…öt oka van cselekvésnek ők az örök késztetők - kik a tudás elemzői egyre csak ezt 
hirdetők 576. helyzet és a hamis énkép érzék ami ösztökél - vágykésztette törekvések sors1490 ami 

                                                             
1487 A nem túl gyakori aláhúzásnak, figyelemfelkető szándéka van. 
1488 Nem csak hogy „színház az egész világ” de játék minden emberi történés. Vannak komédiák, szomorú-
játékok, drámák és vígjátékok, tragédiák meg tiszta kabaré(k) … 
1489  Vegyünk egy emberi kialakulást. Kell hozzá egy mag és egy pete(sejt). Ketten vannak. Mag sok-sok 
vetélytársával petére tör, de az csak az egyetlen-, számára kedveset engedi be. És elindul a sejtosztódás. 
Egy kis sperma, egy kis „tojás-sárgája” és a magban érkezett lél-re „borul” ránő/ráfejlődik a magzat, ami 
kisebb-, szerencsés esetben nagyobb ember. Nem a kifejlett ember kap lelket ! - úgy valamikor utólag, ha 
megérdemli, vagy ha jó keresztségbe kerül ! Nem! Lényeg a lél, az igaz valónk, a többi az anyag játéka.  
1490 öt ok…: 1. hely és körülmények 2. a cselekvő maga 3. az érzékek (szervein keresztül szerzett 
behatások, benyomások; látás, hallás, szaglás, ízlelés,tapintás) 4. a cselekvő egyéni törekvése, akarata 5. a 
Mindátható révén a Legfelsőbb elrendezése(i).     
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elrendezés1491 577. helyeset vagy helytelent tesz ember oka mindnek ez - legyen az tett csak 
gondolat vagy akár a beszédje 578. mit sem lát ki magát hiszi minden változás okán - éretlen ki így 
cselekszik nem látja mi valóság…” - mint ha rajtunk kívül zajlana minden történés miértje? Igen 
is, meg nem is. Első helyen természetesen Isten áll. B.T.490. „…Tőlem jő mi mindent mozgat 
köteléket és létet1492 - Bennem mindnek foglalatja szeretet és örök rend…” - ahol a ‟szeretet‟ az 
elvárásnélkülin adó és részrehajlásnélküli Isteni szeretet, a ‟rend‟ pedig az elrendezések 
„mechanizmusa” mert, hogy -szinte mechanisztikusan- kifogástalanul működnek. B.T.623. „…ott 
vagyok Mindáthatóként minden szívben tudhatod - kápráztató energiám élőt bábként mozgató1493 
…” - ahol a „kápráztató energia” ≈ az érzelmi alapon fel nem ismerhető erő (Maya Dévi, Illúzió 
Istennő játéka) ám a tudással megérthető elrendezések, melyek mintegy predesztinálják az 
embert1494… 
(460.) 
… tudni kell, hogy jelen korunkban nincsenek tiszta viszonyok, így az emberi osztályba-
sorolhatóság sem vagy-vagy, nem csak-csak. Mindenkiben ott a ‟gondolkodó‟ az ‟uralkodó‟ és a 
‟nyerészkedő‟ is, legyen az akár ‟élvezkedő‟ meghatározottságú - még ha csupán épphogy 
érzékelhető mértékben is. Ritka az elvetemült puszta élvhajhász /kóros eseteket leszámítva, bár 
ott is létezik, csak tökéletesen befedi a függőség/ még a leg mohóbb nyereségvágyóban is 
szunnyad más hatás, mint ahogy a vezető jellegű sem mentes némi lelkiekben értékes gondolattól. 
Persze ez épp így érvényes forditva is. Nincs ‟gondolkodó‟ uraló-, nyerő-, élvező beütés nélkül. 
Nincs ‟uralkodó‟ nyerészkedési hajlam nélkül, vagy élvezetvágy-mentesen. Ahogy a  
‟nyerészkedő‟-k igencsak vonzódnak a testi élvezetekhez is… 
… Aki átlát az anyagi burkon, az érteni fogja a Mindátható Isteni energiát, ami biztosítja az egy-
séget. Mindenben ugyan olyan lél van. Bár minden lél szuverén identitás, mégis mind a 
Legfelsőbb mása itt amitől az egy-ség elkerülhetetlen. A sokság általános szeme az anyagot látja és 
a kötőerők működését. Nem a kötőerőket (hisz arról nem is tud), hanem azok kevert hatásainak 
következményét… 
… hiába a legmagasztosabb a lél -mindenek lényege- hiába annak Isteni teljes és tökéletes tudása, 
ha azt az a sokság/sokminden ami a bevezetőben említésre került oly sokrétűen (milljomrét) fedi 
el/be hogy igazán tisztán látni nagyon nehéz. Mindebben a legfőbb nehézség, hogy a sokság (a 
sok-sok általános ember) mindezt nem is akarja látni. Felnőttek is úgy viselkednek, miként a 
kisgyermek, aki elfordítja fejét mindattól, amit nem szeretne (látni).  

                                                                                                                                                                                              
A „tudás elemzői” -mármint akik védikus alapon gondolkodnak- néha kivonják a szabad akarat 
következményeit okfejtéseikből s mintegy marionettbábunak tekintik az embert az „okok” kényszerében. 
A MINDEN-tudat a szabad akaratról is tudatos és a tudatos létről is. 
1491 Az öt ok, az öt késztető(-tés), ahol 1. a körülmények-meghatározta személyes helyzet 2. a hamis 
önazonosságtudatú személy 3. az érzékek sugallta késztetés 4. az egyéni akarat, amit a személyes vágyak 
gerjesztenek 5. az Isteni elrendezések, mint egyéni sors. 
1492 Ám hogy az egyén magában mely köteléket (jót-szeszélyt-nemjót) erősíti, vagy gyengíti az az egyén 
feladata, felelőssége. Ebbe még Istennek sincs beleszólása, hisz a szabad akarat alakjában biztosította a 
szabad választást, a mindenkori döntés lehetőségét – igen-nem, megteszem-nemteszem, tetszik-nemteszik, 
akarom-nemakarom… Lehet ‟jó‟-t ‟szeszély”-t vagy ‟nemjó‟-t választani. Az Isteni elrendezések pedig a 
vissz(a)hatás (karma) törvény szellemében működnek, csalhatatlanul. Mikor embernek valami nem teszik, 
csupán csak azt kell(ene) kideríteni mit cselekedett, aminek az lett a következménye ami most kellemetlen. 
1493 A marionett bábú ember mozgató szálait nem Isten huzogatja, hanem az Ő törvényeinek 
vissz(a)hatásai az emberi gondolatok-, akarat-, vágy-, tettek/cselekedetek következményeként. 
1494 Az emberi ‟eleve elrendeltetés‟ aképpen nyilvánul meg, hogy mennyire van az egyén összhangban 
emberi osztálymeghatározottságával (gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) valamint életrendjével 
(tanuló-családos-visszavonult-lemondott)  Mennél nagyobb az összhang, annál harmonikusabb az 
elrendeltetés működése.  
Van Isteni (eleve) elrendeltetés, de azt bárki, bármikor befolyásolhatja a szabad akarat által, leginkább a 1491 
lábjegyzetben felsorolt „késztető/késztetés” szerint. Aki a helyén van és saját útján halad, az már itt 
boldog. 
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Egyik legerősebb köteléke minden embernek a félelem, mégis a félelem (akár ön)szítása folyik 
egyre1495. 
(461.) 
Aki teljes, annak ugyan mire van/volna szüksége?1496 … 
… lél számára sincs szükség semmi anyagi/testi dologra1497, ami csak vágyforrás, ami tett-, vagy 
késztetés az testi vonatkozású… 
… miként Jast eltanácsolta a búslakodástól az Úr, úgy számunkra sem lehet más tanítás, hogy ne 
elveszteink miatt szomorkodjunk, hanem örüljünk annak, hogy az illető vagy jobb körülmények 
közé születik újra, vagy pedig olyan üdvös helyzetbe, hogy kijavíthatja ebbéli élete vétkeit, 
tévedéseit1498. Nem véletlenül mondják, hogy „Minden halál, egy új élet kezdete ! 1499”… 
… a Hari Rám mantra mindig úgy kezdődik: „Tisztelet Hódolat lelki tan Mesternek1500 - Ki 
nemtudás sötétjét tudással oszlat el ! ” … 
… ha lelki törekvő nem aprózza el magát s nem tévelyeg a sokféle „közvetítő” és szellemi ösvény 
között, akkor kapcsolatra lel a Legfelsőbbel… 
… a MINDEN szolgálatának biztos útja az önzetlen kötelességteljesítés. 
(462.) 
… Nem ember körül forog a világ, hanem minden a maga lél központja körül „forog”… 
… Amint értesül valaki a lél létezéséről, majd alapos átgondolást követően megérti, majd belátja 
az Ő kibenlétét akkor a „Ki vagyok én?” kérdésre is egyszerű lesz a válasz. Ki vagyok? Egy lél, 
Aki ide tévedt, most pedig épp bennem biztosítja lényegiségem (mindenkiben egy-egy külön lél !) 
Ő sosem pusztul el, így ha megértjük valódi kilétünket, máris teljesült az örök élet 
vágy(a)/gondolat(a)… 
… Bármilyen kultúrtörténeti értékként kezelik a különböző halott-kultuszokat, be kell látni hogy 
azok mind test-központú, test-tudatos szellemi alapon nyugszanak még akkor is, ha a dédelgetett 
testet azért cicomázzák fel és látják el mindenféle tárgyi mellékletekkel, hogy azt majd igaz gazdája 
-akinek valódi kilétéről nem is tudnak, vagy elferdítik azt- majd újra használni fogja1501… 
… A túlvilágnak nevezett szférákban nem anyag/testi megnyilvánulások vannak. Oda nincs 
bejárása sem testnek, sem semmi anyagnak. Az a lelki szféra egy alacsonyabb-, vagy külsőbb 
közeg (a Földihez képest magasabb - mármint a mennyei szféra, miként a pokolbéli még 
alacsonyabb). Az ilyen közegből nem további emelkedés van, hanem vissza(le)esés. Lehet, hogy 
nem ebbe a teremtettségbe, hanem egy másik megnyilvánulásba, más dimenzióba. Ám hiába 
bolyong a lél mindenfelé, szféráról-szférára, egyik megnyilvánulásból a másikba, vagy testbe test 
után, mindig érintetlen marad az anyagtól. Még akkor is érintetlen, amikor oly vastag burok 

                                                             
1495  Vallás és politika, de még a társas kapcsolatok, benne a családi viszonyok is nagy előszeretettel és 
hatékonysággal használják (nemegyszer tudatlanul) alkalmazzák a félelem keltést és a félelemben tartását 
másoknak és működik.  
1496 Semmire. 
1497 Minden lél 100%-ban lelki, amihez nem kell sem anyagi, sem testi vonatkozás, meghatározottság, 
burok, vagy befolyás.  
1498  Nyomokban még ma is akadnak olyan kultúrák, ahol a gyász inkább örömünnep, sem mint mélabú. Az 
nyilvánvaló, hogy az egyélethitűek és az ateisták számára -akár- (vég)tragédiát is jelent(het) élet elvesztése. 
1499  Ami akkor is igaz, ha a sokság másként gondolja – de az legyen azok sorsa. 
1500 Tanítás és Mester (egy)ugyanaz ! 
1501 Hogy hova kerül a lél, amikor elszáll a testből (más élőlény megtermékenyítő magjának lesz 
lényegalkotója, vagy hosszabb-rövidebb ideig más szférákba kerül, vagy ott bolyong, netán itt „kísért” … 
?) azt nem lehet tudni, egy bizonyos hogy ugyanabba a testbe nem kerül vissza, amit elhagyott. Az un. 
halálközeli élmények elszenvedőinek ideiglenesen kilépő „lényegi lénye” -ha az (?) hisz ez sem tudható 
biztosan !- „visszakerülése” tárgyában sincsenek egyértelmű ismeretek. Lehet hogy nem is a lél hagyja el a 
testet, hanem az elme jár egy kalandtúrát a sok-sok korábbi élet tapasztalásai alapján, közben a lél -ami az 
egyén lényegalkotója- változatlanul gubbaszt a szívben (?) míg a test mint ha kihagyná az élet jeleit. 
Tekintve, hogy az ilyen „halál”-állapot során nem indul el a szervezet lebomlása, ami a valóságos halál 
természetes velejárója, „csupán” -átmeneti- életjelenségi hiányosságról beszélhetünk.    
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szorítja gúzsba, hogy szinte semmi megnyilvánulása nem érzékelhető Isteni tökéletességének. 
Nem véletlen a MINDEN-tudat által eszményített érintetlenség, a ”vele, de nélküle” mentalitás. 
A MINDEN-tudat eredendően Isten-tudatosság, majd lél tudatúság és ezt követi a tudatosság 
arról, hogy a tökéletesen lelki lényegünk bármi kapcsolata az anyagvilággal tévelygés. „…lehet 
lélnek bűnös burka ő mégis tiszta marad…” 
... első lépés a Legfelsőbbe vetett bizalom, a Felé való törekvés. Ez mikor túllép a hitbéliségen 
(vagy úgy van, vagy nem) tudatosul az akár bűnösen gyarló emberben, a lelkiismeret megmozdul. 
Még matatnak a vétkes szokások, berögződések, de más megvilágításba kerülnek az ösztönzők. 
Már nem olyan durva a ‟nemjó‟-ra törekvés. Enyhül az elvetemültség… 
(463.) 
… Az ősi mag, maga a MINDEN, mindenek forrása, Belőle árad ki minden teremtéskor az azon 
megnyilvánulást felépítő lél parányok végtelenje. A létezők alapvető -mozgási- „energiaforrása” 
szintén Ő. A lél (sereglet) a MINDEN-ből árad, a MINDEN-en belül -időről időre- 
megnyilvánuló, majd megnemnyilvánuló teremtettségekbe. Miként a MINDEN „energiaforrása” 
örök, teljes és kifogyhatatlan Önmaga1502, úgy lél parányai is ilyenek; örök, teljes és 
kifogyhatatlan(ok). Ahogy a Legfelsőbb B.T.447. „…önfényű Ő sötétségment1503…” - azaz fénye 
Önmaga természete, így a lél ragyogása is Önmaga eredendő természete. A lél(ek) is, miként Isten 
-többek között- ragyog(ó)… 
… Ott van igazi rend és béke, ahol az EGY-ség uralkodik1504… 
… Míg az Isteni-ember „hadszintere” valóban pompázatos, addig az Emberi-ember „csataterei” 
ha színesen szikráznak is időnként, inkább dicstelenek. Az Állati-ember1505 leírását, 
tanulmányozását és elemzését hagyjuk meg a zoológiának és az etológiának1506. 
(464.) 
… az is kevés lehet, hogy Isten teremtette ezt az egészet és fogadjuk el, kész. Nem baj, ha ennél 
konkrétabb magyarázatokat keres az érdeklődő ember, aki szeretné megismerni és megérteni a 
miérteket… 
… Még filozófikus alkat sem kell ahhoz, hogy beláthassuk lényeg nélkül semmi nem létezhet. 
Bármit próbálunk egy kicsit is megfigyelni, vizsgálni, netán megérteni, mindennek kell legyen 
valami/valaki lényege… 
… Aki kizárja Isten, mint a MINDEN, a Legfelsőbb létezését, az leszűkíti a lehetőségeket arra, 
amit az emberi elme konstruálni képes1507. Legyen az valós vagy hipotetikus, bizonyított, vagy 
csak feltételezés… 
… az emberiség un. fejlődése (beleértve a szellemi változásokat is) nem lineáris. Bizony nem 
ritkák olyan kacskaringók, amikor rég világos tudás alá(feledésbe)merül(t). Ilyen -többek között- a 
Bizalmas Tanítás is. A szellemi/lelki életben nem hagyható figyelmen kívül az ősemlékezet sem, 
amit a hivatalos tudomány nem ismer (el) viszont nem ritkaság intuitív-, megérzéses alapon 
történő felfedezése olyasmiknek, amiről a klasszikus módszerek nem adtak jelentést. A lél létezése 

                                                             
1502 Ahogy Isten Önfényű, nem kell hozzá fényforrás, mert a fény(esség) az Ő Maga természete, így 
„energiaforrás” is csak idézőjelesen írható le Istennel kapcsolatban, hisz Aki Önmagában teljes, Annak 
teljességének a mindenkor rendelkezésre álló, kifogyhatatlan energia is része.  
1503 Mikor a „sötétségment” értsd: nem sötét, akkor kínálkozik a kérdés: - A fekete lyukak nem sötétek? - 
Nem, pusztán nem jutnak ki belőle olyan hullám/rezgés-tartományok amiket mi fénynek tekintünk. A 
maguk („fény”)rezgéstartománya azoknak is megvan, csak számunkra értelmezhetetlenek. 
Hogy is gondolnánk végessel felfogni a végtelent ? 
1504 Az általunk ismert világ kettős (mentes az egy-ségtől) hát nincs (emberi értelemben vett) rend és soha 
nincs béke. Míg ‟jó‟ s ‟nemjó‟ létezik (megnemnyilvánulásig ez így van!) addig folyik a harc. Eközben a 
lényeglátó bölcs itt is látja az egy-séget s benne a békét, mert van rá szeme és Ő maga békében van 
mindennel és a MINDEN-el, Istennel.   
1505 Az Állati-ember, hasonlóan az Isteni- és az Emberi-emberhez, külső megjelenésében emberformát 
mutat. 
1506 Mikor zoológiai és etológiai ismeretekre teszünk szert, jól felismerhetjük az Állati-ember jegyeit. 
1507 Nem véletlen, hogy a materialista ateisták az emberi elme szüleményének mondják a hívők isteneit. 
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sem bizonyított az ismert tudományos módszerekkel, mégsem puszta hit kérdése. A gondolkodó 
(még ha nem is igazi ‟gondolkodó‟ meghatározottságú) ember határozottan állíthatja, hogy semmi 
nem lehet lényeg nélkül. Hogy ez a lényeg kívül van s onnan manipulál, vagy belül és onnan 
mozgat, akár mindegy is1508, de kell hogy legyen. Ha ez -akár csak hipotetikusan- felmerül, már 
következne az újabb kérdés, hogy a lél produkálja az anyagot, vagy az anyag a lél-t? Az általános 
megközelítés (ma-napság) általában elfogad bizonyos „lelkiséget” de hogy az az anyag terméke, 
vagy a már „kész” anyagba, valaki/valami kívülről helyezi be (azt), abban bizonytalanságok 
uralkodnak. A lényeg nélküli bármi létezését már kizártnak tekintettük, így marad a lényeg 
felsőbbsége/elsőbbsége és ahhoz rendeződhet anyagi megnyilvánulás. Ha ez a bizonyos lényeg 
pedig megelőzi az anyagot, akkor kell legyen anyag előtti állapot, azaz olyan idő(k) amikor ugyan 
anyag nem létezik(ett) mégis voltak (anyagi értelemben) még funkció nélküli (?) lényegi elemek1509. 
Ezeket nevezi a MINDEN-tudat lél-nek és nem csak néven nevezi Őket, de alaposan körülírja 
jellegzetességeiket, sajátosságaikat a Bizalmas Tanítás, leginkább pedig azt, hogy azok mind Isteni 
„figurák” a MINDEN, a Legfelsőbb szerves részei. Nevükön kívül nincs jó szó megjelölésükre. 
Sajátos helyzet, hogy még az Isten létezését kizárók sem tagadhatják egyértelműen mindenek 
lényegének létét, legyen az egy „központi” vagy sok-sok parány minden un. egészben1510. 
(466.) 
… Van teremtettség léte s nemléte és lényeg-lény, azaz a lél akkor képes valóságosan „föléledni” 
amikor átmeneti anyag/testi gazdája megtisztul, ahol a „föléledés” eredendően képletes kifejezés, 
hisz az örök lél sosem alszik „csak” oly fokon befedett, hogy nem nyilvánul meg Isteni-, 
tökéletes- és teljes tudása az emberben… 
… Ha csak annyit ért meg valaki, hogy nem egyszer élünk (reinkarnáció) és hogy semmi nem 
múlhat el következmény nélkül (vissz/a/hatás-, karma törvény), már jó úton halad(hat) tovább. 
Mindehhez, ha vegetáriánus életvezetésre váltás is bekövetkezik, bíztató az esély jelentős 
tisztulásra1511. Természetesen e három, együttes komoly követése/gyakorlása sem jelent feltétlen 
felszabadulást, hisz annak azért több összetevője van még1512… 
(467.) 
Ez a szakasz nagyjából megfelel(tethető) a MINDEN-tudat teremtéselmélet(i) alapjának. Mikor 
adott teremtettség kialakul, akkor az Isteni Mag, mint azon teremtettség lényege, alászáll a lelki 
világból* és anyagi megnyilvánulást vonz maga köré**. Mikor pedig élő jön létre1513 Anya(g)-

                                                             
1508  Az a bizonyos „lényeg” kívül és belül is van egyidőben. Az egyidejű azonosság és különbözőség -
‟azisnemis‟- szellemében, a külső a foglalat, a MINDEN, Aki Mindáthatóként belül is van mindenekben, 
együtt a Legfelsőbb lél parányaival. 
1509 A „funkció nélküli”-ként leírt megjelölés azon emberi alapállásból indul ki, hogy mindennek kell legyen 
valami anyagi rendeltetése. Azonban ha megpróbáljuk elfelejteni az anyagot és az anyagi világot, akkor 
teret kell engedni nemanyagi-, praktikusan lelki világnak. Hozzá téve, hogy nem az anyag hozza azt létre! 
Sem lelki világ, sem valódi lelkiség nem az anyag terméke! Ami minden elemében lelki, ott nincs anyag, 
nincs annak helye s így értelemszerűen anyagi vonatkozású funkcióra sincs szükség. Mind eközben az a 
bizonyos „funkció nélküli” igenis funkcióval rendelkezik, azt tölt be, csak épp lelki vonatkozásban. 
1510 A mindenség leglényege Isten, Aki a MINDEN és mindenek központja, végtelen számú lél paránya 
pedig -mint a MINDEN minőségi másai- minden egésznek tekinthető létezés lényegalkotói, mint a 1508-
ban jelzettek. 
1511 A legcsekélyebb tisztulás is azzal a következménnyel jár, hogy a tisztuló személy(iség) finomabb 
minőségben viszonyul mindenekhez és ezáltal egyre csak kedvezőbb és kedvezőbb lelki helyzetbe kerül. 
Értőn fog viszonyulni vágyainak erejéhez, akár képessé válhat azok szabályozására is. Nem úgy fog élni 
mint az ösztönlények. Ez a jótékony öngerjesztő folyamat addig tart míg a lelki törekvő meg nem 
makacsolja magát és újra el nem kezd anyagi/testi központúvá válni szemléletmódja, viselkedése. 
1512  Realista ember nem gondolja, hogy oly makulátlan múltú (korábbi életeiből hozott adósságok 
dolgában)és oly eredményes lelki törekvése, hogy számára már csak a felszabadulás következhet. Nem 

kizárt, de ez valóban hit kérdése: Vagy úgy lesz, vagy nem !   
1513 Azonos a „mechanizmus” globális teremtés és egy-egy új élő „szervalkotó/szerkezet” teremtődése 
során. Elöl mindig a lél jár és Ő vonzza be a körülményeket, burokrétegeket az Isteni szabályok szerint. 



433 

 

természet a szülőanya(g), amit az Isteni Mag termékenyít meg hogy új(abb) élet sarjadhasson. Ez 
így van minden önálló élőlény esetében, de élő egész részeinek-, sejtjeinek reprodukciós 
folyamatában a születés esetében is, miközben az elhaló sejtek lényegalkotói „elszállta” idézi elő 
azok halálát, pusztulását. Lényeg elszáll, durva fizikai részek szétesnek, lebomlanak… hisz lényeg 
nélkül maradtak1514. (* Az „alá” jelen esetben minőségi- és nem térbeli megközelítés, hisz a lelki 
világban nincs lent és fent, nincs kint és bent… minden a MINDEN-ben nyugszik, örökmozgó 
változásaival. - ** Honnan veszi az azt bevonzó lényeg az „anyagot” ? Az Isteni -személytelen- 
energiák végtelen hullámzásának-, terv szerinti „sűrűsödéséből” amit a lényeg egyfajta 
gravitációként von össze egy univerzumnyi halmazba.) B.T.249. „…megnyilvánult természetem 
nyolcrétegű öltözék - föld víz lég hő térrész egyszer ész értelem s hamis én…***” - ami 
„rang”sorilag épp fordított, azaz első lépcső a megszületetelen, örök lél felejtése eredeti kilétéről. 
Ezt követi a „tudatlan” megtévedt lél értelmi képessége, ami az érzeteket kontrollálja/értékeli… 
… Érzetek még anyagi megnyilvánulás nélkül is áradnak, hisz a MINDEN mindensége csak 
számunkra „űr”(es) miközben rezgések/hullámzások végtelenje szövi át, mind-mind 
információkat hordozva. A hivatalos tudomány oldaláról ismert; anyag ↔ energia ↔ információ 
„szentháromság” tökéletes összhangban van az Isteni (személytelen) energia + az általa hordozott 
információ + a teremtés által létrejövő anyag együttállásával. Nézetkülönbségek természetesen 
akadnak (szép számmal) MINDEN-tudat és „tudomány”(os tézisek) között, de nem 
kibékíthetetlenek. Nincs olyan ellentét/ellentmondás, mint az evolúciós- vs. kreacionizmus 
(teremtéselméleti, kreált világ) nézet között. Míg a teremtéselméletek (vallásonként, néha vallási 
felekezetenként) központba állított Fél(ig)Isten alkotói tevékenységét írják le, melyek nincsenek 
összhangban a tudományos evolúciós tézisekkel, addig a modern tudomány sorra fedezi fel a 
MINDEN-tudat alapját képező Bizalmas Tanítás, valamint a Védikus alapművekben leírtakat. Az 
anyagelvű szemléletmóddal szemben természetesen a lél elsődlegességét követő MINDEN-tudat 
megfordítja a sorrendet: információ ↔ energia ↔ anyag, azaz a fent jelzett ‟érzet‟ valójában 
információ, amit a személytelen Isteni energia továbbít (más funkciói mellett) és e kettő 
(információ és energia) számunkra akkor értelmezhető (vizsgálható, mérhető…) ha anyaghoz(gal) 
kapcsolódik. (Ne feledjük a „megfoghatatlan” tér is anyag, mármint durva fizikai megnyilvánulás 
!) Mikor elhangzik AnyaVilág és/vagy anyagvilág, mint ha szinonímák lennének. Anya képes 
szűlni (miután méhében segített felöltözni a lél-nek) és anyag alkot anyagot. Van hogy 
osztódással, van hogy egyesüléssel, de rendesen anyagsokszorozódás-, vagy anyagtömörülés/ 
kapcsolódás alakít ki újabb anyagi formákat/testeket/figurákat. Hogy ki a kreátor, aki 
(meg)alkot/kialakít? Legfőbb alkotó értelemszerűen Isten, de az Ő elrendezései/természeti 
tövényei is pontosan végzik teendőiket, mint a jól megkonstruált program/szoftver és működik. 
Nem kell az Úrnak örökösen „belebabrálni” a nagy műbe!... 

                                                             
1514 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.     
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… (be)látható, hogy a megnyilvánult teremtettség Nő-Elvű, míg a lényeg -mármint a lél, a mag- 
Hím(férfi)-Elvű (ami nem nemiséget jelent !) Nem kevés vita forrása az itteni kettőségből-, így a 
kétneműségből eredő felsőbb(rendü)ség kérdése. Elvonatkoztatva most az embertől, vegyük a + 
és a – fogalmat. Köznyelvileg inkább pozitív-pártiak vagyunk, de belátjuk, hogy pozitívnak csak 
akkor van értelme, ha létezik negtív is ! Amikor van viszonylat, a másikhoz képest. Ilyen a ‟jó‟ és 
‟nemjó‟ is, aminek „működése” a ‟szeszély‟ csapongása által képes érvényre jutni, akár 
meghatározottságban, akár irányultságban. Hiába vannak Abszolút ‟jó‟-k és Abszolút ‟nemjó‟-k 
azok vegytisztán sosem jutnak érvényre. Így van ez ‟nő‟ és ‟fi‟ vonatkozásban is. Miként a jin-jang 
is, ahol a jin jel egyik megközelítő jelentése „a hegy árnyékos oldala” (nő-
elv, mint a Hold, aminek nincs saját fénye), míg a jang jel hasonló jelentése 
„a hegy napos oldala” (fi-elv, mint a Nap, aminek van saját fénye) A jin-
jang szimbólum eredeti színekben a vörös és a kék, ami a színek kötőerői 
szempontjából a ‟szeszély‟-es, valamint a ‟jó‟ értelmet/meghatározottságot 
hordozza magában, ám bemutatva hogy mindkettőben ott a másik is 
(bíztató, hogy a piktogram mellőzi a sárgát, azaz a ‟nemjó‟ színt). Ami 
bizonyos; Földi lényekként nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nő-hatást, de azt sem felejhetjük, 
hogy fi-tőről fakad minden élő. Az Atya a forrás és ahol úgy megtestesülés-, mint a „játék” zajlik, 
az az AnyaVilág anyagvilág és annak színtere. 
(468.) 
Miután egy lél „anyagot ölt” magára, annak uralkodó jellemzői gyakorolnak hatást. A ‟jó‟ kötőerő 
-valóságos- ‟jó‟ felé visz, a ‟nemjó‟ -tényleges- ‟nemjó‟ eredményre vezet, míg a ‟szeszély‟ 
bizonytalanságban, nyugtalanságban tartja „áldozatát”. Ez a kötőerő-hármasság kombinációja1515 
(mivel tisztán senkiben és semmiben nem jut érvényre egyik sem ! - nincs csak-csak, inkább 
működik a vagy-vagy, attól függően hogy a következményeket elszenvedő lél milyen minőségű 
befedettséggel rendelkezik. Erős fedő burok, markáns anyagi köteléket jelent, így hát anyagi 
irányú lesz a folyamat, míg gyengülő/vékonyodó burok mellett esélyes a lelki irányú változás, -
fejlődés.) B.T.117. „…Jas kérdezi Balarámot mond tanítóm mért van az - hogy ki jó is egyre 
másra vétkezik bár nem akar1516…” - Ezen kötelékeket nevezi Avatár Balarám járomnak, azaz 
olyan kényszerítő (erő)hatásnak, ami valóságos igaként működik. Kényszerpályán tart1517. Így jut 
érvényre elemi szinten és összetettségekben is az „Amivel, attól …” (rend)szabály. Ezen 
folyamatot befolyásolja a vissz(a)hatás (karma) törvény is, miszerint semmi nem múlik el 
változtató erő-, változás-, következmény nélkül. „Földi lánc” „testi burok” „test járma” került 
szóba, azaz (be)látható, hogy mindezek nem lelki és nem lél-re ható viszonylatok, hanem Földi és 
testi behatároltságok. Ha komoly lelki törekvő lelki értékeket tart szem előtt, akkor kevésbé figyel 
anyagi/testi kapcsolatokra/kapcsolódásokra és a hatások is kevésbé éri(nti)k… 
… Mivel világunk elég összetett és bonyolult ahhoz -beleértve természetesen mi magunkat is- 
hogy minden nyomonkövethető volna, hát szerencsésebbnek tűnik, el nem veszni a 
részletekben… 
… tudakolódni a „Mi mivel jár?” praktikuma felöl elkerülhetetlen. Nem árt ismeretekkel 
rendelkezni arról ami érinti akár „csak” anyagi/testi mivoltunkat is. B.T. 469. „…jó az üdvös 
szabadító visszhatástól mentesít… 470. szeszély megköt élvre hajszol testtudatot szilárdít - 
kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányít 471. nemjó sötét tunyává tesz tudatlanság otthona…” - 
majd - 474. „… mikor szorgos hű törekvő jót segíti felülre - lél felragyog az mi látszik harmónia 
egésznek 475. ha a szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt - lángol a vágy kéjre s másra 

                                                             
1515 Mindenben fellelhető a három kötőerő (eltérő mértékben) zenében, ételben, italban, művészetben, 
szabadidőeltöltésben … Ki milyen meghatározottságú, azt a ”stílust” fogja keresni, azt kedveli, azzal 
erősíti addigi benne vívódó jó-szeszély-nemjó kombinációját. 
1516 Ahogy a kiscserkészek mondják: „Légy résen!” - nem véletlen, hogy a MINDEN-tudat inkább az 
értelem művelését ajánlja, mert tudja hogy érzelemből mindenkiben akad bőven, vérmérséklete és testi 
burka gondozása szerint. 
1517 Az emberek általában eszményítik-, vágyják a szabadságot, mégis egyre csak igába dugják fejüket. 
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nyugtalanság serkentő 476. nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat győz és sötétség 
még a jónak is testén…” - nem egyszerű és mégis az (azisnemis) a ‟jó‟-t keresni kell, vele társulni, 
megkedvelni és követni, ‟nemjó‟-t s ‟szeszély‟-t (el)hagyni, (el)kerülni1518. Már csak az a kérdés, mi 
a ‟jó‟ mi ‟szeszély‟ s mi az ami ‟nemjó‟. Erre egyértelmű-, egyszerű válasz nem adható. Azért akad 
sok kapaszkodó1519… 
… a kötőerők nem személyválogatók. Már tudjuk, hogy Isten a valódi szeretettel viszonyul 
mindenekhez -közte hozzánk is- aminek harmadik fordulata a részrehajlásnélküliség. Ez nyílvánul 
meg a Tőle származó kötőerők működésében is, mert hogy. B.T.257. „…tőlem van jó szeszély s 
nemjó mindhárom belőlem jő - engem mégsem érint egy sem így vagyok a Legfelsőbb 258. ezen 
változó világban három jelleg vezérlő - mégsem látják mögöttesét érintetlen Legfelsőt 259. szinte 
legyőzhetetlenek jó szeszély nemjó kötők - hű követők mégis tudják káprázat kerülhető…” – 
kerüljük !1520 
(469.) 
A lelki világ; lelki töltetű … Az anyagi világ; anyagi töltetű. Az előbbi -mármint a lelki- hasonlóan 
viselkedik a Legfelsőbbhöz -bár- B.T.257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem 
jő - engem mégsem érint egy sem…” - a lelki világot sem érinti meg az akár évmilliárdokig 
fennálló egyes anyagi megnyilvánulás, annak bármíly bonyolult-, összetett- és harcias 
kavalkádjával (sem)… 

1521 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1518 Már unalmas lehet ezen ajánlások ismétlése, de hát okosabb nem javasolható, nincs jobb módszer a 
tisztulásra – persze annak aki akar. 
1519 Igazodási-, támpontok pl.: az élelmiszerek, italok … Hús-, hal, tojás nem *! Alkohol-, serkentők-, 
doppingolók-, kábítók nem **! Hagymafélék-, gomba nem ***! Vagy ott vannak a szabályozó elvek: 
Élvhajhászat-****, szerencsejáték***** nem! Kívülállók ilyenkor csak azt szokták megkérdezni „- Hát 
akkor minek élünk ?” - Akiben ez felmerül, annak még van tanulni valója.  
Pedig ha alaposan megvizsgálnánk az eltanácsolt dolgokat, könnyűszerrel kimutatható volna melyik milyen 
kedvezőtlenséggel jár és nem csak lelki törekvőnek. Mert hogy a kötőerők nem személyválogatók. 
 
* hogy is zavarná vegetáriánust a kergemarhakór, a sertéspestis, a madárinfluenza, a halakban 
felhalmozódott nehézfémek, veszélyes anyagok, szalmonella … és más kellemetlenségek 
** miért is érintene szabályozott életvezetésű embert (tüdőgyógyász) dohányipar, (májkarbantartó) 
alkohol- és (ideggyógyász) drogmaffia …  
*** szükségtelen szeszélyt és tudatlanságot erősíteni, akad abból amúgy is, inkább mentesülni volna tőlük 
üdvös 
**** kerülhetőek volnának szexuális aberrációk és maga az egész prostitúció, összes járulékos aljasságával 

***** csak világos, hogy ahol több van az valahonnan hiányzik – már akinek (világos)  
 
1520 „Átsétálni az életen, át a világon érintetlenül, mosolynyi derűvel érdektelenül” 
 
1521 Ez a kép ragyogóan érzékelteti a végtelen MINDEN egy parányi szegletét a három alapszínnel + a feketével és némi fehérrel. A 
’feketét’ vehetnénk azon lelki szférának melyből nincs anyagi típusu kisugárzás /miközben hatás szinten természetesen van ! / A 
’fehérek’ a ragyogások.  A ’kékek’ a ’jó’ kötelékébe tartozó mezők. A ’sárgák’ a ’nemjó’ közegei, míg a ’vörösek’ összebújnak úgy a 
’jó’-val, mint a ’nemjó’-val, mint ’szeszély’-es jelleműek. A narancsos árnyalatok a Földünkön is uralkodó ’szeszély’ és ’nemjó’ 
/vörös+sárga/ együttállása/keveredése. Rész-egészek és egész-részek örvénylő-, önmagukba forduló körtáncai, melyek ha ’balra’ -’nemjó’ 
irányba- forognak távolodnak a lelkiségtől, míg ha ’jobbra’ -’jó’ irányba- akkor a Nagy Lelki felé irányulnak. Mind-e gondolatot 
természetesen nem szabad sematikus mechanizmusként alkalmazni világunkra ! 
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… Ha megértjük, hogy lényegi lényünk, a lél 100%-ban lelki, akkor az is világossá válhat; anyagi 
vonatkozású kapcsolatokkal és elköteleződésekkel nem lehet lelki irányba haladni A valódi tudás- 
és az igaz boldogság is csak a ‟jó‟ által érhető el… 
… A lelki fejlődésben kedvezőtlen társaságot kerülni kell. A szellemi kutatásban pedig az 
Abszolút Igazságot kell első helyre tenni. Így lehet esély a MINDEN-nek minden felett látására… 
(470.) 
Ha egy szóval kéne jellemezni teremtettségünket -benne Földi világunkat, velünk együtt- 
leginkább a ‟szeszély‟ illene rá, ami nagyjából jelzi és jellemzi a változás/váltakozás örök 
fennálltát. Folytonos hullámzás, ami az öt durva fizikai (föld-víz-levegő-tűz-tér) megnyilvánulás 
‟tér‟ elemét követő rezgés. A ‟tér‟ az az „anyag” ami úgy lelki, hogy közben átszövi az egész 
megnyilvánulást… 
… Érdekes, hogy Avatár Balarám itt tartózkodásakor, felnőtt életében(vel) -külsőleg- 
‟nyerészkedő‟ osztály-meghatározottságot mutatott be. Földműves, gazdálkodó volt, egy 
feleséggel és két gyermekkel. Sem az uralkodást/uralomra törést, sem az élvezkedés/testi 
élvezetek  fokozását nem sugallmazta, senkit arra nem késztetett. Tudjuk már, hogy mint a 
MINDEN/Isten/a Legfelsőbb bármit megtehetett volna, ám Ő azt tette, azt mutatta be, amit 
felnőve férfi embernek követni kell(ene)1522… 
(471.) 
… ha van keresés akkor esélyes találni is valamit. (Aki nem keres, nem talál. Legfeljebb rábukkan 
valamire, amit nem is keresett. Így bizonyos, hogy nem neki való1523.) A kötőerők itt is működnek. 

                                                             
1522 Hogy Isten miért így cselekedett, azt Ő tudja, mi csak találgathatunk.  
 
Egy lehetőség: a Bizalmas Tanításból megtudhattuk, hogy annak elhangzása jelen korunk, a nézeteltérések 
vas-korának, a Kali jugának a kezdetén történt. Ez a kor nem az általános (emberiségszintű) lelki 
emelkedés időszaka, hanem az erkölcsi és szellemi hanyatlásé.  
A szellemi vezetők, mindig a ‟gondolkodó‟ meghatározottságú személyek tudtak és tudnak lenni. A jó-
erkölcs élharcosai a méltó ‟uralkodók‟ volnának, csakhogy már több mint ötezer éve nem termett sehol, 
egyik Föld-részen sem valódi méltó !  
Ha mondjuk a kereszténység a világ „megváltója” a kizárólagos erkölcsi mérték, akkor Jézus Mester 
tanításait miért tanítja a Rómain kívül a Bizánci, katolikuson kívül a református, az evangélikus, a 
protestáns, az unitárius, babtista, metodista, adventista, pünkösdi … ? 
Lehet bármekkora hódolói tábora egy vezető pozícióba jutott egyénnek, a történelem bemutatja, hogy 
sehol nem tudott állandósulni a jó-erkölcs és a szellemi emelkedés.  
Bármely „magas”kultúrát vesszük, bizony több -volt- a méltatlanság, mint a nemesítő hatás/eredmény. 
Tegyük fel, hogy valaki a görög kultúrát teszi kiemelkedő helyre az emberiség „fejlődésében” Kérdés: 
Miért omlott össze ? „Istenítheti” valaki a római birodalmat, mégsem volt képes nem hogy nemesedést 
elérni (sőt !) de még fennmaradni sem. Tömegek istenítették NagySándort, Napóleont, egyes uralkodó 
császárokat, királyokat, még Hitlernek is milliós követői voltak, de Leninnek, Sztálinnak és a többinek, 
mind-mind összeomlott. Miért? Méltatlanságuk okán.   
Avatár Balarám mit mutatott be életével ? Tisztes család. Van fajfenntartás, de nincs szaporulat. Nincs 
túlnépesedés. Nincs Földi bolyongás. NO politika ! NO egyház ! Ami létkérdés, az az élelem, ami nem 
gyárban, nem kibertérben, vagy hasonló emberi tákolmányokban születik, hanem a természetben. Tiszta 
élelem, a tiszta természetben. Manipulációktól mentesen. Nincs környezetkárosítás, de van FöldAnya 
tisztelete (ha már Föld-lakók vagyunk). Egyszerű élet + magasszintű gondolkodás. Nincs prédikálás, nincs 
vértanúság, nincs vallásháború.   
 
1523 Semmi nem történik ok nélkül! Az sincs ok nélkül, ha valaki elé -számára- érthetetlen tan(tétel) kerül, 
de hogy mit kezd vele ha nem érti? Hiába talál a kiváncsi kisiskolás egyetemi tankönyveket a padlás 
rejtekén, mikor ha olvasgatja is, egy kukkot sem ért belőle.   
(Megjegyzés: jelen sorok írójának 16 évesen kezébe akadt egy Bagavad Gíta. Színes képein kívül 
értelmezhetetlen betühalmaz/szótömeg volt számára. 36 évesen újra találkozott a művel; „- Hát ez az ! 
Mindig is így gondoltam !” - volt a „heuréka”-(m)isztikus megtalálása szellemi ösvényének és jár rajta 
töretlen megelégedéssel.)   
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Amilyen minőségű a tudakozódás, olyan lesz az amire egyén (rá)talál. Nem véletlen a sok vallás - 
felekezet - szellemi iskola - tanrend … mindenkinek megadatik a lehetőség. B.T.472. „…jó a 
jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs jót keres azt követi ő a tisztulásban 
hisz…”1524 
(472.) 
A ‟jó‟ a ‟jó‟-hoz vonzódik. … A ‟szeszély‟-es a ‟szeszély‟-hez(be) húz. A ‟nemjó‟ a ‟nemjó‟-hoz. 
Így érthető, hogy mindegyik arra felé/oda visz, amivel rokon. Nincs menekvés? Hogy ne lenne! 
Ott az Úrtól kapott szabad akarat, ami -kicsit is tudatos ember számára- minden esetben 
választási lehetőséget biztosít. Sokan állítják, hogy nem mindig van döntési lehetőség. Hogy ne 
volna, csak lehet hogy az fáj, nem tetszik, félelmetes, bizonytalan … leginkább érthetetlen, így hát 
esze ágában sincs azt a lehetőséget választani a gyakornoknak…  
… Mikor -legalább- két körülmény ütközik (van hogy számtalan !) olyankor megint megérkezik a 
kihívás/feladat: „-Válassz ! -Dönts !” - és a gondolkodó ember gondolkodóba esik. Egyszerű(bb) 
a helyzete a hagyománykövetőnek, hisz bárminemű megfontolás nélkül úgy tesz „Ahogy 
szoktu(n)k!” - közben pedig értetlenül áll egyéni-, emberi-, vagy emberiség-szintű-, társadalmi-, 
politikai problémák, testi/lelki bajok előtt1525… 
… Érthető, hogy olyan körökben, ahol a MINDEN nem fedi le a szokásos Isten-képeket, ahol 
nincs fogalmi képzet lél-ről, kötőerőkről, ahol a vissz(a)hatás (karma) törvény nem elfogadott … 
ott a megszokás, a jó/rossz hagyomány él1526… 
… Ha nincs kérdés, nincs mire válaszolni… 
… Realista ember tisztában van azon katonai szófordulattal, miszerint „A fegyver sosem tiszta, 
legfeljebb tisztított !” Mi is így vagyunk. Aki valóban tiszta (volt) az már nincs itt. Itt a jó-szeszély-
nemjó hármasság mindent és mindenkit érint és megérint1527… 
(474.) 
… Mivel a ‟jó‟ kötőerő sajátossága, hogy segít az anyagi/testi tisztulásban, azaz Isten felé „sodor” 
ezért a lél mint a Legfelsőbb paránya mentesülésében is az a meghatározó. Azt már tudjuk, hogy 
lehet valaki életvezetése-, eszményképe-, viselkedése ugyancsak ‟jó‟ ha maradtak még korábbi- és 
ebbéli életéből törleszteni/jóvátenni valók, azok fennálltáig a ‟jó‟ sem menti ki a lél-t az anyagi 
megnyilvánulásból1528. Ám ha valaki a ‟jó‟-t segíti felülre, akkor a „sok” ‟jó‟ és a lél közösen mun-
kálnak1529… 

                                                             
1524 Ahhoz hogy tisztulási késztetés felmerüljön, első állomás annak belátása, hogy nem vagyunk tiszták! 
Ezzel párhuzamos az a felismerés, hogy van tisztaság és szennyezettség/befedettség, majd a következtetés, 
hogy a tisztaság jobb, mint a szennyezettség és elkövetkezik a tisztulás igénye, majd a folyamat iránti/felöli 
tudakozódás, követés, megértés, egyhegyűség.  
1525 Ha mindig mindent ugyanúgy teszünk s közben azt tapasztaljuk, hogy valami nincs rendben, mert 
problémáink vannak, akkor lehet hogy nem úgy kéne tenni, ahogy szoktu(n)k. 
1526 A ‟hagyomány‟ egyáltalán nem negatív ! Egyértelműen és mindig pozitívnak sem mondható, hisz 
számtalan rossz/helytelen szokás uralja az embercsoportokat. A benne lévők nem érzik, nem látják, nem 
tudják hogy mi a baj, csak valami nyugtalanság van rajtuk amire különböző körökben különböző 
bűnbakokat keresnek s találnak is. A bajok nem szűnnek meg, csak egy újabb lepel kerül az egyén lényegi 
lényére, egy újabb illúzió-fátyol, amitől tovább sűllyed erkölcsi és szellemi szinten. 
1527 A MINDEN-tudat az érintetlenségre bíztat; „vele, de nélküle !” Ott lenni, tenni mit kötelezettség 
megszab, de csak a teljesítés tisztessége mértékéig azonosulni azzal, amit lelki törekvő leginkább kerülne. 
Van hogy lehet fizikailag elkülönülni, van hogy csak mentálisan lehetséges. Hely-idő-körülmény. 
1528 A teremtettség hatalmas és nem csak az, de változatos is. Ez látható ha csak saját Nap-rendszerünket 
szemléljük (amiről már van némi képünk). Ebben a hatalmaságban bőségesen vannak felsőbb és alsóbb 
szférák. Vannak mennyei és pokolbéli közegek is, melyekről számtalan vallás sok-sok képet fest(ett). A 
MINDEN-tudat nem kutatja, nem elemzi, sem nem színezi a Földi világunkon kívüli tereket. Minek a‟? 
Van itt bőségesen „jutalmi” és „büntető” helyzet. Nem kell a vétkesnek pokolra jutni, elég ha újabb 
megtestesülése során olyan körülmények közé-, olyan élethelyzetbe kerül, ami bizony keserves.  
Volt már utalás arra, hogy nem ok nélküli az un. gazdagabb vidékeken a népességfogyás, miközben a 
szegényebb vidékeken szinte robbanásszerű a túlnépesedés. A ma vagyonos gazdagjai a holnap 
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(475.) 
… Nem ok nélküliek a szabályozott életvezetés ajánlásai. Mérsékeljük a nyughatatlanságot, 
csitítsuk a vágyakat, engedjük el a ‟szeszély‟-t. Egyik segít a másik kordában tartásában. Persze 
mindehhez kellő lelki evolúciós előrehaladottság szükséges, amit míg lelki törekvő fel nem tud 
mérni magában ajánlott a ‟jó‟ hagyományok követése. Sokszor sokat kell tenni a megértéshez. 
Elengedhetetlen a tudás-ismérvek elsajátítása. B.T.437. „…alázat és a nem ártás híján levő 
büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség 
türelem 439. változások belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés 
semmihez…” 
(476.) 
… a fény -nagyjából- pozitív(abb), míg a sötét -inkább- negatív(abb) körülmény. Mint Nap-
forrású1530 lények, tudjuk, hogy a Nap éltet (még ha képes pusztítani is !) míg a Nap(fény) hiánya 
legkevesebb sötét(ség) de legalább is levertté tesz, elszomorít, csüggesztő hatású, hosszú távon 
élet ellenes… 
… A tisztánlátás önmagától persze nem alakul ki. Elengedhetetlen a tanulás, a tudás-ismérvek 
(B.T.437.-441.) gyakorlása, hogy ne a káprázat uraja az elmét. A mindenfajta sötétséget pedig, a 
világossággal kell felváltani. Nem véletlen a fohász: „Tisztelet! Hódolat! Lelki TanMesternek - ki 
nemtudás sötétjét tudással oszlat el!”1531 - ami úgy „működik” hogy amilyen a Tanítvány, olyan 

                                                                                                                                                                                              
nyomorultjai lesznek, hogy törleszthessenek kizsákmányolói életük visszaható jutalmaként. Ezzel csak egy 
gond van, hogy a „Hiszem ha látom !” alapú ‟élvezkedő‟-i „faj” -a sokság (függetlenül anyagi helyzetétől)- 
megmosolyogja, miközben a jámborabbak meg-meg kérdezik; „- Miért engedi Isten ezt a sok 
nyomorúságot, kegyetlenséget ?” Ezt nem Isten idézi elő. Az Ő szabályai működnek, semmi nem múlik el 
következmény nélkül, még ha újabb élet kell is a jóvátételhez, törlesztéshez. Nem kell pokolra jutni, van itt 
bőven földi pokol. Ahogy a mennyekbe sem kell vágyódni, hisz igaz ember itt is lehet boldog.   
1529 A ‟jó‟ egyfajta lelki szint. Azzal és abban élve a lél örül. Úgy érzi van esély burka tisztulására és segít. 
Világosabbak lesznek az élet kérdései és egyértelműbbek a kihívásokra adható válaszok. Rendezett irányba 
halad az elkötelezett gyakornok.  
1530 Hogy miért vagyunk -mi is- Nap-forrásúak? A Nap magjában folyamatos hidrogén-fúzió folyik. Az így 
egyesülő hidrogén atomok héliummá „változnak” és az egy elektronos atomból két elektronossá válnak. 
Szempontunkból azonban az a fontos körülmény, hogy két „lény” (hélium atom) egy „lénnyé‟ 
(hirdogénné) alakul, azaz minden ilyen esetben egy-egy lényegalkotó -lél- „ki/felszabadul” és útjára kel -
megnyilvánulásában- mint sugárzási jelenség. (Kvázi; a személytelen foton elektromágneses sugarait 
„meglovagolva” száguldoznak a térben, ugyanakkor tévedés ne essék a lél sem nem atom-, vagy annak 
magja, sem pedig nem elektron ! Neki nincs anyagi vonatkozása !) Tehát a Földünkre is érkező (meg az 
űrbéli térbe szerte terjedő) „Napsugár”-lél-ek, anyagot ölt(h)e(t)nek magukra (így feltételes módban !) és 
általában ezt is teszik. Van amelyik egy osztódó sejt(ecske) újabb kiterjedésének lényegalkotója lesz, másik 
egy magból sarjadó növény, állat, vagy azok anyagi alkotóelemeinek lényege és megkezdik Földi 
„rabságukat” abban a testben amit magukra öltenek. (‟rabság‟ alatt értsd: azt az anyagi kényszert, amit a 
burok képez) Az itteni rend szerint miután adott lény leélte életét, kiszabadul és sorsa szerint vagy 
ugyanolyan létforma lényegalkotója lesz, vagy eggyel magasabb fejlődési stádiumban folytatja útját, de nem 
ritka az alacsonyabb létforma sem. B.T. 497. „…e világban lél parányom anyagot ölt magára … 498. 
testelhagyást követően mind felvesz új alakot - visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot…” - mindez 
nem csak ezen teremtettségben zajlik így, de számunkra a más megnyilvánulások sajátosságai inkább a 
fantáziavilágba tartoznak. Bár majdnem minden anyagi kötöttségtől megszabadul a létformából kijutó lél, 
azonban mindig hordozza magával az előző létezéseiben/életeiben szerzett hatások/vissz(a)hatások 
következményeit. Minden esetre, ha a lél a MINDEN -parányi- mása (B.T.190. „…MINDEN önmagában 
teljes lél a MINDEN mása itt …”) akkor az Ő önragyogása is sajátja. B.T. 447. „…önfényű Ő 
sötétségment…” - azaz a lél eredendően nem sötét, nincs a ‟nemjó‟ hatása/uralma alatt. Mégis mikor 
anyagba burkolózik s abban eltölt egy időt, azon életében és az azt követőkben is viseli súlyát az anyaggal 
történt kalandozásoknak 
1531 Eredetiben: „Om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā caksur unmīlitam yena tasmai śrī-gurave 
namaha” ≈ Tisztelet! Hódolat! A Gurunak! Aki a tudatlanság sötétségét, a tudás fáklyalángjával oszlatta 
szét. 
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lesz a tudás átörökítettsége. Hiába a magasztos tudás olvasása/hallása, netán ismétlése, ha a 
gyakornok nem a ‟jó‟-val társul, hanem a ‟nemjó‟ és a ‟szeszély‟ hatalmaskodik rajta -mint Isteni 
erők- legyőzik azok a harmatgyenge igyekezetet. A világi jó és a lelki ‟jó‟ nem keverendő, miként a 
rossz sem a ‟nemjó‟-val ! Így az un. -világi értelemben vett- „jó-ember” sem azonos a ‟jó‟ 
meghatározottságú személlyel, vagy ahogy a ‟rossz-ember‟ sem biztos, hogy csak a -lelki 
értelemben vett- ‟nemjó‟ fogja !... 
… Amilyen állapotban van valakinek az elméje, az fog meghatározó hatást gyakorolni testére és 
testi megnyilvánulásaira, de még vágyai, belső késztetései is abba az irányba orientálódnak. 
Leegyszerüsítve: vagy a tisztulás útján Isten felé halad, vagy távolodik Tőle befedettsége révén.  
(El nem felejtve, hogy sosem kerülhetünk ki a MINDEN-ből, csak testi valónkkal született 
feledése a lél-nek sugallja azt a képzetet -amit ‟nemjó‟ és ‟szeszély‟ tovább erősít- hogy istentelen a 
világ1532.) Sose feledjük igaz valónk Nap-forrásuságát, hisz e világban nincs Nála nagyobb erejű-, 
hatású-, teljesebb megnyilvánulása a MINDEN-nek, mint a Nap-nak. BBB. „MINDEN” - 
„Hatodik tudnivaló: Változó létformákban változnak eszmények, emberi elmében, milliárd 
elmélet. Ezen rész-egészben Földünk életterén, Nap-nál Istenibbet lény hiába remél. Nálánál nem 
kell menedék jobb legyen, szebb, erősebb e körben ki lehet? Nem kell ember-képre formálni, csak 
hagyni, ésszel félni, szeretni, befogadni s hatni…” - mert, hogy a világosság mindig legyőzi a 
sötétséget, ahogy a tudás a tudatlanságot, vagy nemtudást1533… 
(477.) 
… a MINDEN végtelenjében, végtelen sok és -sokféle szféra/közeg/bolygó/stb. létezik, 
leginkább egymással párhuzamosan1534… 
… a megnyilvánulás megszüntekor (amikor e teremtettség megnemnyilvánulttá lesz) minden lél 
elhagyja ezt a térrészt s máshol folytatja, melyik milyen sorsra méltó, ott és úgy. Mikor Napunkat 
elhagyja lényegalkotó lél-je, a Nap megsemmisül, megszűnik. Hozzá képest egész naprendszerünk 
ugyancsak „jelentéktelen” hisz a teljes rendszernek csupán 0,2 %-át1535 alkotják, míg a Nap a 99,8 
%-ot. E „jelentéktelenség” még apróbb zugában, a Föld bolygón is lehet azonban úgy élni, hogy a 
folytatás vagy az Úr közvetlen környezetében- (lásd; B.T. 285.) vagy „bölcsek bolygólyán” 
történjen… 
(478.) 
… kötőerő ↔ vágy ↔ elme ↔ személyes benső és a Legfelsőbb egyre csak kölcsönhat, 
miközben erős befolyást gyakorol boldogság(érzetre)** és belső békére. (** a Földi boldogság 
leginkább relatív érzet, test és elme viszonya a testet érő hatásokra)… 
(479.) 
A három kötőerő arányának alakulása, mindenben és mindenkiben perdöntő ! …  
… az tapasztalható, hogy egészen más (szellemi/lelki) alapokon álló emberek, a világi életben és 
együttélésben ugyancsak hasonló-, nem ritkán egy követ fújnak (titkon egyet értenek, 
összeesküsznek …) Nem túlzás; az emberiség -úgy általában- opportunista (idegen szavak 
szótárából: megalkuvó, elvtelen, a pillanatnyi előnyökért a fontosabb célokat eláruló, a 
mindenkori helyzethez alkalmazkodó, kiegyezésre hajló1536). Ennek eredendő oka a négy emberi 

                                                             
1532 Mondhatná bárki, hogy „Hát akkor mi a probléma, ha úgysem kerülhetünk ki a MINDEN-ből?” – 
csupán annyi, hogy a MINDEN-ben minden benne van, olyan közegek, sorsok és élethelyzetek, amit 
nagyon sanyarúnak él meg áldozata.  
1533 Ott és abban, aki ezt szeretné. Aki ellenáll -bármilyen megfontolásból- ott teljesül a szabad akarat 
lehetősége; „Legyen ahogy akarod.” A MINDEN-tudat senki fejébe nem kíván olyat „önteni/tölteni” amit 
a kereső ember nem szeretne, amire nem kiváncsi. Többek között, ezért sem prédikál, ezért nincs egyháza 
s nem vesz részt a világi acsarkodásokban. 
1534 Léteznek párhuzamos dimenziók, más kérdés hogy semmi dolgunk nincs velük. 
1535 E 0,2 ”Nap %”-nyiból 90% a Jupiter tömege ! 
1536 Ezt a „nagy alkalmazkodási képességet” tekinthetjük az emberi faj túlélési stratégiájának. „- Ha 
változnak a körülmények, változok én is és túlélem.” - ami anyagi/testi vonatkozásban teljesen helyén való 
(nagyjából erről szól az evolucionizmus kiválogatódási tézise → amiből következik, hogy galádabb 
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(és állati) alapsajátosságból (anyagcsere - fajfenntartás - védekezés - pihenés) a ‟védekezés‟ 
kényszeressége. Minden ember félti -elsődlegesen- személyes épségét, biztonságát. Áttételesen 
természetesen elképzeléseit, azok megvalósíthatóságát, amiben nem csak egyéni önös érdekek, de 
szerettek, kisebb-nagyobb közösség féltése, stb. is beleértendő… 
… ha az emberiség tagjaiban (gyakorlatilag) az ‟élvezkedő‟-i meghatározottság dominál, akkor a 
három kötőerő hatása („jótól béke s harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak balgaság 
jő önpusztító tunyaság”) ezen „táptalajon” kell hogy érvényre jusson1537… 
(480.) 
… Vegyünk egy nemtudással bíró embert. Ha elkezd ‟jó‟ dolgokkal kapcsolatba kerülni (jó tanítás, 
jó társulás, jó irodalom, jó művészet, jó ételek, jó munka, jó időtöltés, stb.) az ha nem is szül 
azonnal bölcsességet, a nemtudás felhőjét mégis csak kezdi oszlatni, vékonyítani, ritkítani, netán 
egy-egy pilanatra még egy (Nap) sugár is átsejlik, aminek forrása a mindenkiben ott szunnyadó 
(örök+teljes tudású+boldog) lél… 
… Akik nem tudnak a lényegi lényről, azaz a lél-ről, azok bizony alapvető tudás hiányában  
alakítják mindennemű képeiket, képzeteiket úgy magukról, mint a világról. Lényeg nélkül minden 
súlytalan. A (hamis)én-központú és ezáltal gyakorta anyag/test- és/vagy Föld-központú 
gondolkodás oda vezet (ahol emberiség szinten ma tartunk) hogy az egyén és a közösség egyaránt 
ember-centrikus lesz. Azt vizsgálja, hogyan juthat ember és emberiség jobb anyagi/testi 
körülmények közé. Ennek érdekében megfeledkezik szinte mindenről, ami az emberi önzés 
következtében előáll kívül-belül, lokálisan és globálisan egyaránt. Ezt követően pedig 
folyamatosan rohan a problémák után (!) nem ismerve azok forrásokát1538… 
… Testünk és szellemünk állapotáért mi vagyunk az első számú felelősök1539, („Mindenki önmaga 
orvosa !”) amiben a kezdő lépés az elme rendezése. Megtöltése a valódi igazságokkal, alap 
tényekkel, ‟jó‟ általi bölcsességel1540… 
(481.) 
… a Bizalmas Tanítás* nem világi életvezetési praktikum. Olyannyira nem, hogy időnként (mint 
ha akár) normalitás-ellenes (volna). Úgy kritikus, hogy nem hadakozik, de határozottan vállalja a 
nem-normális jelzőt, amikor olyan körülmények merülnek fel, melyek Isten/ember/emberiség-, 
vagy élet-ellenesek. Sosem azonosul(t)  ember ember általi kizsákmányolásával1541, -
rabszolgasággal1542, -másság kirekesztésével1543, bárminemű erőszakkal élőlényekkel1544 és 
környezettel szemben1545 … és még sokáig sorolható volna. (* a Bizalmas Tanítás Isteni 

                                                                                                                                                                                              
viszonyok között a galádabbak a túlélők !!!). Ám akik számára nem az anyag/test az elsődleges, mert tudják 
hogy lényünk alapvetően lelki, azok más stratégiákra kényszerülnek e degradálodó világban, ahol az 
erkölcsi és szellemi hanyatlás az irány. A MINDEN-tudat az érintetlenséget tudja javasolni. 
1537 Látható, hogy jelen korunkban a ‟nemjó‟ jut érvényre, nem kevés ‟szeszély‟-el. A ‟jó‟ úgy tesz, mint a 
MINDEN személytelen Mindátható aspektusa (Aki/ami mindenütt jelen van) sajnálkozón szemléli a 
történéseket. 
1538 Ez a „követő” magatartás azzal jár, hogy az emberiség mindig lemaradásban van/lesz. 
1539 „Ki mivel attól…!” – beleértve ebbe mindennemű emberi kapcsolódást úgy a szellemi/lelki-, mint az 
anyagi/testi világhoz. 
1540 Mik a valódi igazságok, alap tények, ‟jó‟ meghatározta bölcsesség? A pongyola és leegyszerüsítő válasz: 
Kinek, mi! Azonban ha van is ebben igazság, meglehetősen ember- és hamis-énközpontú. Aki nem tart 
ott, annak érthetetlen, kezelhetetlen, használhatatlan valódi…, alap…, ‟jó‟ meghatározottság…  
Sokan vagyunk és olyannyira sokfélék, hogy „Mindenki más!” – ilyen helyzetben nyugodtan ki lehet 
jelenteni Abszolút Igazságokat, de azt vagy tagadják, vagy sokféle képpen értik, értelmezik, amitől inkább 
ismét relativizálódásnál tartunk. Ezért is illúzió egyetemlegesség, kizárólagosság, egyedüli … marad a 
sokság és nem csak emberszámban, de tantételekben és másokban, a nézeteltérésekkel együtt.  
1541 Pedig sokan dicsérik a kapitalizmust, mások a feudalizmust. 
1542 Kultúrtörténeti alapként kezelik a görög s római rabszolgatartó társadalmakat. 
1543 A mindenféle fóbiák, idegenkedések élnek és működnek. 
1544 Vágóhidak nyitva, vadászat virul… és a háboruskodási hajlam sem enyhül. 
1545 FöldAnyának globális gondjai vannak. 
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kinyilatkozás, ami nem követi az emberiség változásait, de vezérfonalat ad léthez és nemléthez, 
míg a MINDEN-tudat megkisérli praktikus oldalról megközelíteni a történéseket, nem engedve 
az Abszolút Igazság morzsáiból1546.) A Bizalmas Tanításon alapuló MINDEN-tudat inkább 
menedék a gondolkodó ember számára, mint sem mentsvár, vagy kibúvó. Önmagában sem 
újraszületéstől, sem itteni kötelezettségteljesítéstől nem óv meg, miközben felhívja a figyelmet az 
Isten felé és a Tőle elfele vezérlő cselekedetekre, körülményekre. Azonban szabályozó elveit sem 
teszi kötelezővé, ki-ki döntsön belátása szerint, majd viselje annak következményeit1547… 
… a folyamatos relativizálodás során nehéz egyértelműen megfogalmazni az ‟emelkedés‟ a 
‟maradás‟ vagy a ‟(mélyre) zuhanás‟ fogalmát a hétköznapokban1548. Az élet végén -viszonylag- 
egyszerű. Aki emelkedik, az vagy magasabb szférába-, vagy lelki értelemben kedvezőbb itteni 
születésre jut. Aki marad, annak sorsa itt folytatódik - bár nagy határok között mozgó körülmény 
(lehetőségek) mellett (és ne feledjük; nem ugyanabban a testben, egyáltalán nem biztos hogy 
ugyanazon emberi nem tagjaként, sőt még az sem biztos, hogy azonos rasszban, ugyanazon 
földrészen, vagy hasonló kultúrkörben !) A mélyre zuhanók, vagy pokoli szférába esnek, vagy itt 
jutnak sanyarú sorsra. Az Abszolút Igazsághoz képest az a gond a relatív -átmeneti**- 
„igazságokkal” hogy mindig részrehajlók***, érdekviszonyok szerintiek. (** Jól illusztrája ezt pl. 
Baktay Ervin 1917-ben tett megállapítása, miszerint „…Európa: világnézet nélküli, csak 
periódikus vélemények vannak…” 1549- azaz hiába történnek hivatkozások évszázados 
hagyományokra, miközben azokat csak szólam szinten emlegetik, de többségét be sem tartják - 
*** a személy-válogató részrehajlás nem fedi le a valódi ‟szeretet‟ megkülönböztetésnélküli - 3. - 
kritériumát, azaz mellőzi a sok vallási/szellemi iskola által követendő szeretetet1550.)… 
… Úr Balarám hiába tár fel bőségesen az Abszolút Igazságból, mégis óvatos, hisz tisztában van 
azzal, hogy gyarló emberek figyelnek tanításaira és általában nem MINDEN-, vagy un. Isten-
tudatos alapról. Az eltérő alapok, értelemszerűen nézeteltérésekhez vezetnek - s lám, meg is 
érkeztünk jelen korunk alapvető sajátosságához, a nézeteltérésekhez… 
… A halállal -értelmes embert- nem lehet riogatni1551, hisz tudja, hogy aminek kezdete van, annak 
vége is van. Egészen megváltozik a helyzet ha az örök lél a mérték és nem a halandó/mulandó 
emberlét. Ilyen alapállásból a régóta vágyott örök élet is reális dimenzió, csak (de, hát) nem itt, 
nem most és nem a jelen „bőrben”… 
(482.) 
Van egy „menedék” a három kötőerővel szemben/ellen – felülemelkedni rajtuk. Hasonló ez az 
érintetlenség „Vele, de nélküle!”-elvéhez. Mikor az ember valamibe belebonyolódik, nem tud 
szabadulni tőle, azonban ha kellő távolságtartással vesz részt a történésekben, úgy viselkedhet, 
mint a MINDEN -személytelen- Mindátható aspektusa, Aki mindenütt és mindenben jelen van, 
mégsem érinti meg semmi…  
… a megkerülhetetlen kötőerők nem lényeg-alkotók1552, nem zárhatók ki, de alapvetően „csak” 
késztetők. Miként a szabad akarat elé kerülő válaszutak, döntési helyzetek. Akarod, vagy sem. 
Megteszed, vagy nem?1553 … 

                                                             
1546 Ezért (is) vannak abnormalitási jelei a MINDEN-tudatnak. 
1547 B.T.625. „…e Bizalmas Tanításban titkok titkát feltártam - tégy hát belátásod szerint eredményét 
megláthasd…” 
1548 Annyi megfigyelhető, hogy amint emelkedik valaki anyagi/testi vonatkozásaiban, úgy lanyhul 
szellemi/lelki felfeletekintése. 
1549 A több évezredes Európa nem tudott „kitermelni” magának saját vallást. Minden Nagy Vallás-Alapító 
Európán kívüli. (lásd: „Jász út” ábra a B.T. 324. szakasz hozzáfűzéseiből kiemelteknél)   
1550 A szónokolt „szeretet” és a valódi ‟szeretet‟ KETTŐ ! Az előbbivel a MINDEN-tudat nem tud mit 
kezdeni, az utóbbit deklarálta. (elvárásnélküli+adó+részrehajlásnélküli+ ha e három együtt, egyidőben 
valósul/nyilvánul meg – bármelyik hiánya, vagy nem együttes érvényre jutása hiányos szeretet !) 
1551 Aki fél a haláltól, az testét és elmebeli ragaszkodásait félti. (Akadnak azért szép számmal akik a pokol-
tüzétől tartanak. Ha már értelmes dolgokra nem fogékonyak, hát foghatóak a rémisztgetéssel/riogatással.) 
1552 Mivel az anyagi kötőerők az anyagi világ sajátosságai, így a nem-anyagi lél-re nem hatnak. 
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…Kinek, mi a kötelessége? Sok szó esett már róla, de sosem árt az ismétlés. Meg kell fejteni hogy 
a lelki törekvő mely emberi osztály meghatározottja. Ezt követően mindig figyelemmel kell lenni 
aktuális életkorcsoportjára (melyeket nem csapásszerű határnapok választanak el, lehet akár +/- 
több év is.) Figyelni kell a belső késztetésekre. (Mit kíván-, mit tenne elme és test ?1554) Ennek 
szem előtt tartása jó támpontott ad abban, hogy gyakornok most hogy áll és ahhoz lehet igazítani 
a kapcsolódásokat/társulásokat azok uralkodó kötőerőinek függvényében1555. Fontos alaphelyzet 
a hova-születés. (család, földrajzi tájegység, emberi rassz, nemzetség, vallási- és egyéb kultúrkör 
…) Már tudjuk, hogy semmi nincs ok nélkül (minden következmény) ha hisszük, ha nem, értjük, 
vagy sem, ott van dolgunk magunkkal és környezetünkkel biztosan1556. 
(483.) 
Az ‟érintetlenség‟ egyfajta „megvilágosodott” állapot. Mit is tartanak egy megvilágosodott 
emberről? 1. A jelenben él. 2. Nincsenek konkrét céljai. 3. Ego -azaz téves önazonosságtudat- 
nélküli. 4. Tisztában van azzal, hogy igaz valója sem nem a teste, sem nem az elméje. 5. Nem 
veszi komolyan az életet. 6. Nem gondol arra, hogy meddig fog élni. 7. „csak” Él és másokat élni 
hagy. 8. Önmagában boldog… 
… Azért kerül ide buddhista megközelítés, mert a MINDEN-tudat külön nem foglalkozik a 
megvilágosodás kérdésével, beéri az érintetlenséggel és az ‟azisnemis‟ igazságának elfogadásával. 
Tudni kell, hogy a buddhista értelemben vett megvilágosodásnak semmi köze sincs a 
műveltséghez, tárgyi tudáshoz, vagy az észhez, észbeli képességekhez. És az sem megvilágosodás, 
amikor valaki egy nem evilági állapotú eksztatikus helyzetbe képzeli magát, vagy látomásai-, vagy 
természetfölötti tapasztalatai vannak. A MINDEN-tudattól a misztérium egyenesen távol áll. 
(Nem cáfolja, nem tagadja, csupán nem keresi, nem gyakorolja.) B.T.59. „…ha misztika ha 
bűvölet vágyaidtól távol áll - bennem nyugszik már tudásod sötétségből kitalálsz…” - MINDEN-
tudatú érti, hogy „csak” lényegi lényünkkel, a lél-el kéne jóban lenni és engedni, hogy az Ő Isteni 
tudása érvényre juthasson, megsegítsen. Ne fojtsuk el, ne burkoljuk bármi misztériumba (se). 
Maradva még egy kis időre a nemes buddhista megközelítéseknél, idézzük ide a hét tényezőjét a 
megvilágosodásnak. 1. Éberség. ( → MINDEN-tudatú megközelítésben: Légy résen, de 
gyanakvásmentesen.) 2. Valóság vizsgálata. ( → Bármennyire illuzórikus, a maga szintjén a 
természet valóság. Gondolkodni pedig nem tilos, hanem kell !) 3. Erő, vagy energia. ( → Ami 
lelki és nem fizikai !) 4. Öröm, vagy elragadtatás. ( → Extázis nélküli derű. Bölcs gyermeki 
rácsodálkozás.) 5. Nyugodtság, lenyugvás. ( → Mentesség a nyugtalanságtól.) 6. Összpontosítás. ( 
→ Egyhegyűség.) 7. Felülemelkedett egykedvűség.  (Lásd: B.T.482. hozzáfűzésének kezdő 
gondolatát.)… 
… legfőbb ellene mindenkinek saját elméje, ezért tudatosan gyakorolja a szabályozó elveket. Az 
elme nagy barátságban van a ‟nemjó‟- (könnyebbnek tűnő út) de még inkább a ‟szeszély‟- 
(változatosság - ami „gyönyörködtet”) kötőerővel. Imádja a csapongást… 
… Aki érintetlen szintre jut, az derűs elégedettségben végzi dolgát s éli életét. Mindennek örül. A 
legtöbb miértet érti, de ha nem is, az nem akadályozza abban, hogy boldog „egy-ügyüségben” 
szemlélődjön. Egy az ügye, az Úr ! ... 
(484.) 
… Mélyreható vallásvita mellőzésével tekintsük alapnak a Jézus Mesternek tulajdonított 
tanításokat. Hiába volt Ő zsidó születésű, zsidó ember, nem az Ó-Testamentum szellemét 

                                                                                                                                                                                              
1553 Minden ember szabadon dönt (bár leginkább tudatlanságban) hogy vállalja-e adott kötőerővel bíró 
dolog/körülmény következményeit/vissz(a)hatását. (A nemtudás ne mentesít a vissz/a/hatástól !) 
1554 Amihez vonzódunk, az abban uralkodó kötőerő dominál bennünk/rajtunk. 
1555 A rajtunk uralkodó kötőerő befolyásolható. A ‟jó‟ mindent lelki irányba formál, a ‟nemjó‟ mindent 
anyagi/testi irányba sodor, a ‟szeszély‟-t pedig érdemes kerülni, mert kiszámíthatatlan, az erősebbhez húz. 
Ahol a ‟nemjó‟ van túlhatalomban, azt erősíti tovább, miközben a ‟jó‟ erőssége esetén annak részese 
„ösztönösen” kerüli.  
1556 A helyváltoztatási késztetést a ‟szeszély‟ kötőereje hatja át, miközben az örök helybenmaradás 
természetszerüleg (úgy magától) nem emeli a lelki szintet. Sok tenni való van a röghözkötés mellett is.  
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hirdette. A „szemet szemért…” helyett a „ha megdobnak kővel dobd vissza kenyérrel” vagy az 
„aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is” lépett - bár látni naponta, hogy 
mindhiába, a „fogat fogért…” bíztató késztetés erősebb. (Még csak kétezer év volt 
megváltozni.1557)… 
… nem kell a kifeleirányuló képmutatás, vagy templomi ima … a kevesebb mindig több … a 
gondolat erősebb a szónál … a megbocsátás általános ‟jó‟ erény … a lelki élet nem lehet kirakati 
mutatvány … az anyagi elmúlik, veszendő, a lelki örök … lelki ember a lelki dolgokat helyezi 
előtérbe … a kötelességteljesítés maga után vonja az Isteni gondoskodást bármi kérés nélkül … 
élj a má-ban ! (Nem a má-nak !!!) … az ítélet joga a Legfelsőbbnél … a takarítást mindig 
otthon/belül kell kezdeni … 1558 
(485.) 
Ahol nincs ragaszkodás, ott -nagyjából*- minden mindegy … (* a „nagyjából” azért kivánkozott 
oda, mert hogy ragaszkodás nélküli emberről nincs hír1559, azaz a „minden mindegy” is 
viszonylagos.)… 
… Ahogy adott kötőerőtől való befolyásoltság azonos kötőerővel terhelt dolgok felé sodor, majd 
hat az vissza1560, úgy a kötőerőkön történő felülemelkedés is a ragaszkodás elhagyásához vezet s 
viszont. Ahogy csökkennek a ragaszkodások, úgy lesz egyre kisebb az ereje a visszahúzó 
kötőerőnek, az azzal terhelt kapcsolódásoknak. (Egyre inkább; „Minden mindegy”.) Mind‟ 
könyebb lesz érintetlennek lenni, hisz nem érintenek meg a kényszer-kapcsolatok1561 hátráltató 
kötőerői (amik általában elkerülhetetlenek)… 
(486.) 
… Az érintetlenség felé haladva, tisztul a kép (a -hétköznapi értelemben vett- gondolkodó ember 
előtt, aki nem rest önálló gondolatokra1562 is akár !) miközben a szellemi tisztulás megkívánja 
magának az érintetlenséget-, azaz olyasfajta függetlenség elérését, ami -legalább részben- mentesíti 
a lelki törekvőt a hétköznapok bajaitól1563, a sokság szellemiségétől1564 (ha van egyáltalán olyan) és 
a szellemi- és erkölcsi hanyatlásban legalább megtorpant, hogy „- Ennél mélyebbre már ne !”1565 
Az ilyen személy tudja, hogy van -sőt lesz- még mélyebbre is, de azon reménytelenség helyett, 
hogy megváltója legyen bárki(k)nek is, tudomásul veszi a körülményeket és abból igyekszik 
kihozni a legtöbbet. Ez a legtöbb semmiképpen nem anyagi/testi eredmény! Azért nem, mert az 
nem lelki ember célja, -útja ! Hiszen lelki evolúciós fejlettsége következtében (ami a sok-sok előző 

                                                             
1557 „A kisebb ellenállás felé”-törvény szellemében a változás a degradáció irányába hajtja az emberiséget. 
1558 A mondattöredékek Máté 6.-7. szakaszaihoz fűzött gondolatok. 
1559 Ahogy ember nincs vágy nélkül, úgy ragaszkodásoktól sem mentes. Jó esetben ezek ‟jó‟ és a lelki 
fejlődés szempontjából pozitív ragaszkodások, de általában nem azok. 
1560 „Suda subával…” ↔ „Ki mivel, attól…” 
1561 A „kapcsolat” vagy „kapcsolódás” nem szándékolt eseteiben is ember együtt él mindazzal-, s azok 
hatásaival/vissz(a)hatásaival, ami körülveszi. 
1562 Nagy baja az emberiségnek a szellemi restség, ami nem újkeletű. Érthető, hogy a „kisebb ellenállás 
felé”- szellemében könnyebbnek/egyszerűbbnek tűnik a „kész-ételek” -értsd: szellemi táplálék- 
fogyasztása, de ha tudjuk hogy „Mindenki más” akkor mindenkinek egy kicsit más való, mást mond -akár 
még- ugyanaz is. Aki pedig nem rest, az igyekszik megtalálni azt a „mondanivalót” ami neki szól, reá 
vonatkozik.  
1563 Sok hétköznapi baj a hozzáálláson múlik. A figyelmes ember megtud(hat)ja mi az, mik azok, ami 
kedvezőtlen. Lehet az akár anyagi/testi baj(forrás) is mint ahogy szellemi/lelki. Minden különösebb nagy 
tudás nélkül mérsékelhető-, mellőzhető-, kerülhető a kedvezőtlen dolgokkal való kapcsolat. Ha csak az un. 
káros szenvedélyeket vesszük, aki mellőzi azokat, akkor azoktól bizonyosan nem fog „fertőződni”.  
1564 Ha már idáig eljutottunk úgy a Bizalmas Tanításban, annak hozzáfűzéseiben és a MINDEN-tudat 
körüli eszmefuttatásokban, nem igényel különösebb magyarázatot hogy az, amerre a sokság tart, nem lelki 
ember(ek)nek való. 
1565 Soha, senkinek nincs késő átgondolni addigi- és megcélzott jövőbeni törekvéseit, azok várható 
következményeit. Van szabad akarat. Lehet választani. Ahogy korábbi életek hibái jóvá tehetők, úgy ebbéli 
életben sincs akadály javítani azon, ami nem sikeredett.  
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élet pozitív hozadéka) és/vagy érintetlenségi minőségének köszönhetően, már tudja hogy Ki/mi a 
lényeg1566… 
… a lelki törekvő a lényeg felé tör. Első mindenek felett; tudatosság Istenről, Aki (Aki és nem 
ami !) a MINDEN, a Legfelsőbb.  Nem érintetlensége következtében tudja … hanem elfogadja a 
Bizalmas Tanításban, Magától az Úrtól származó leírásokat1567… 
… a különböző emberi minőségek nem valami mesterségesen kreált kasztrendszer 
következményei, hanem Istentől Magától ered… 
… Isten a forrása a kötőerőknek és aki azoktól -részben, vagy egészben- szabadulni szeretne, 
annak csak a Legfelsőbb lehet a biztos segítője1568… 
… B.T.357. „…tudd hogy Én vagyok a lényeg minden létnek lényege - kezdet élet végpusztulás 
Tőlem van de Énbennem …” - aki ezt megérti és léte alapkövének tekinti, annak már nem okoz 
gondot kötőerőkön való felülemelkedés1569 és az élet úgy, hogy „Vele, de nélküle!” - 
érintetlenül1570. Ebből következik a jelen szakasz első fordulatában -ugyan fel nem tett- kérdés 
megválaszolása: nem az érintetlenségtől világosodik meg valaki, hanem az igaz tudás- és a világos 
elme segíti abban hogy érintetlenséget legyen képes gyakorolni. Ez úgy működik, mint a 
MINDEN-tudatunak azon magatartása, miszerint tudja s követi a Legfelsőbbet, ezért a köztes 
Felsőbbségeket tisztelve, de mégis kerülve végzi szolgálatát. Nem akad meg/fenn 
Fél(ig)Istenségeknél. Hogy Ki(k) a Fél(ig)Isten(ek) ? Aki(k) nem MINDEN, azaz bármi 
hiánya/hiányuk, behatároltságuk van. Lehet ez bizonyos területre történt felkentsége, de ilyen 
egy-egy nép Istene is, Aki azon nép gondviselője1571 ugyan, de nem mindenkié ! Mikor valaki azt 
hirdeti, hogy népe istene mindenkié, ne hidd el… 
… ‟szeretet‟ az Isteni, azaz az elvárásnélküli + örökkön adó + részrehajlásnélküli1572 és mindezek 
együtt, egy időben (amit nem lehet elégszer ismételni ! Mikor ettől eltérő-, bármely alapvetés 
hiányával bíró viszonyrendszerről esik szó, azt sokféle ‟szeretet‟-ként lehet értelmezni, de nem az 
igaz valódi, nem az Isteni !) az „örök rend” pedig az Isteni elrendezések általi meghatározottsága a 
teremtettségnek, annak minden „lakójával”1573… 
… B.T.505. „…minden szívben benne vagyok tudás emlék feledés - upanisad szerkesztője 
ismerője és a cél…” - miként jelen Jasopanisad (Jas + Upanisad, értsd: Bizalmas Tanítás) szavai, 
melyek hiába párbeszédes formában előadottak, messze többek mint verses „szép”írás. 
(487.) 
… ugyan milyen ember az akinek pl.: arany, kő és föld egyre megy? Egy biztos: nem ‟normális‟ … 
… nincs szüksége semmire, mert tudja hogy a kötelességteljesítés hozománya a szükséges és 

                                                             
1566 Lényeg a LÉL – persze Isten után, azonban Ő jól megvan nélkülünk is, míg önnön sorsán és lényegi 
lénye helyzetén mindenki maga változtathat. A Legfelsőbb megengedi akár a rontást, akár a javítást. A lél a 
súlyosítástól szomorú, míg a könnyítésnek, anyagi burok vékonyításának örül. 
1567 Aki figyelmesen tanulmányozza a Magasztos Szavakat, az be fogja látni, hogy nincs más lehetőség jelen 
korunkban, mint az érintetlenségen munkálkodni. Ne engedjünk Illúzió Istennő kisértéseinek és elménk 
kalandor csalfaságainak. 
1568 Szokás volt/van mondani: „- Amíg az ember jóval foglalja le magát, nincs ideje a rosszra.” 
1569 Aki nem csak hiszi, de tudja Istent s az Ő Kiben/miben létét, lényegi lényünk, a lél Hozzá való 
viszonyát, mindeneknek a MINDEN-ben elfoglalt helyét, az nem akad el a szokásos emberi 
tanácstalanságoknál, vagy öntudatos (rossz)hagyományok követésénél. 
1570 Az érintetlen élet, már itt lelki, itt boldog, hisz mentes az anyagi/testi ragaszkodásoktól. 
1571 Pl.: az Ó-Testamentumi ‟Isten‟ a zsidók Istene, hisz Ők kokettálnak egymással és nem mással. 
Természetesen Ő is egy nagyhataalmú Felsőbbség, de nem a MINDEN. Zsidókon kívül, másoknak nincs 
Vele dolguk. 
1572 Isten amennyiben ‟részrehajlásnélküli‟ (már pedig az !) akkor mint Legfelsőbbnek nincs senki 
kiválasztottja, mindenkihez EGY ! Ez természetesen nem mondható el a Fél(ig)Istenek vonatkozásában.  
1573 Az „isten-csapások” vagy az emberi tragédiák is a Nagy Rend részei, csak nem tudjuk, nem látjuk hogy 
mindnek az ember- és az emberi tevékenység a kiváltója ! Első helyen azzal, hogy mindent elkövet testi 
valója élvezete-, anyagi javainak szaporítása-, mindenek feletti uarlom megszerzése érdekében és hiúság a 
végtelenségig. 
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elégséges „megadatása” ezért semmi nemű jelentőséget nem tulajdonít a javaknak, azok 
bőségének, az azt szimbolizáló aranynak1574… 
… a MINDEN-tudat útja úgy a ‟közép‟, hogy közben minden, -meghatározó köteléke- alapos 
vizsgálata-, majd vissz(a)hatásainak mérlegelése alapján jut a követendő, a kerülendő, vagy az 
elutasítandó sorba. Nem érzés, vagy érzelem a vezérlő, de a tudatosság. 
(488.) 
Arról mondják, hogy túljutott már mind a három kötésen, aki megszabadult minden ragaszkodás-
tól, mindegy neki bármely kötőerő s az is, hogy bármi ha van, vagy ha nincs. Az ilyen ember 
érintetlen, nem érintik a kötőerők sem. Istenen- és a lél-eken kívül alig akad ilyen személy! 
Derűsen él a kötőerők között, azok által meghatározott dolgok közepette is. Tudja, hogy 
kötőerővel az anyagi dolgok rendelkeznek, igaz lel-kiekre azok nem hatnak. Az ilyen lelki ember 
egy bánatban és örömben, semleges minden anyagi-, vagy tárgyiasult dologgal szemben. 
Mindezek mellett közvetlen (nem gyanakvó, sem nem távolságtartó, vagy tartózkodó) és mindent 
elégedetten fogad. Nem törekszik semmire és ami talán a legnehezebb „neki egy barát és ellen”. 

                                                             
1574 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…  
Ha az uralkodót aranytárgyakkal veszik körül, nem azt jelenti, hogy a fém most az ő zsákmánya, ahogy nem 
zsákmány számára az uralom és hatalom sem. A király is csak szimbólum és őr… Amíg az arany eljutott mai 
stádiumába, amikor valuta, fizetési eszköz, pénzfedezet lett, félvilági némberek, tőzsdebizományosok, 
filmszínészek ékszere, cigarettatárca, óratánc – nagy utat tett meg. Mindjárt ki lehet mondani, hogy: lefelé. A 
király elkezdte a fémet a magáénak tekinteni. De ugyanakkor a közép-pontban már nem Isten állott, a 
kozmikus Nap, az életfenntartó transzcendens Hatalom. A király ember lett és nem az isteni … Az arany az ő 
magántulajdona. Már csak zsákmány és luxus. De ugyanakkor a kozmikus 
isteni fény elhomályosult, és ugyanakkor az aranykor letűnt. Mert miért kisebb bűn, ha a király rejti el az 
aranyat a világ elől, mintha a közönséges tolvaj? Amikor az aranyat az első király zsebredugta, zsebredugta az 
emberfölötti Isten-Hatalom korlátlan jóságát és éltető erejét, magának foglalt le belőle részt és ezzel megtörte 
a mindenkire áradó fény erejét, amely az aranykort fenntartotta. A királyé lett – egyéni, önző, démonikus, 
feketemágusi. A gátlástalan fény már nem ragyogott az életre, s a föld elhomályosult. Az idő megzavarodott. 
Ezt a lépést minden keleti szentkönyv ismeri, a Veda éppen úgy, mint a Taoteking, Egyiptomban éppen úgy 
tudnak róla, mint Iránban és Peruban. 
A második lépés, amikor az arany már a király kezéből is kicsúszott, és még lejjebb zuhant a harcos lovagi, 
szanszkrit szóval: a ksatrija (’uralkodó’) kezébe.  
Még lejjebb, amikor a vaisija (’nyerészkedő’) zsákmánya lett. Már pénz. Kereskedelmi cikk. Már napfényt vesz 
magára a kis boltos felesége, arannyal fizetik az állati húst, a földet és a répát. Arannyal mindent el lehet érni. 
Már a kereskedőé.  
De az arany itt sem állott meg. Lezuhant a súdra (’élvezkedő’) közé, s az aranyért elkezdtek gyilkolni a csavargók 
és útonállók és kalózok, és arany lett a tömeg álma. A csőcselék is hozzájutott az aranyhoz és mindenki olyan 
koronát csináltat magának, amilyet akar, ha tud. Mert most már egyetlen dolog dönt: kinek mennyi aranya 
van. Akinek több van, az hatalmasabb, erősebb, kiválóbb, boldogabb. A nap leszállt a lovag, aztán a 
kereskedő, aztán a tömeg közé. Az idő követte: a kor mindig töredezettebb, sötétebb, nyugtalanabb lett. A 
hatalom az arisztokrácia kezéből a kereskedő polgár, végül a nép kezébe került. A súdra kezében az arany már 
nem szimbólum, hanem csak anyag: fém. Azt nem veszi észre, hogy az arany semmit sem vesztett eredeti 
természetéből és ma is éppen olyan jele a hatalomnak, a napnak és az isteni erőnek, mint az ősidőben volt: 
materializált napfény és az Aranykor szimbóluma.  
De azzal, hogy leszorul az anyagba, gonosszá vált. Mindenki tudja, mi az aranyláz, – hatalomláz gazdasági láz 
– Alaszka mezői, Ural bányái, a spanyol hódítás, az amerikai bankok safe-jei beszélhetnének róla – a modern 
élet nagy pokoli rúgói, kétségbeesett vadság, amivel az ember a gazdaságért lohol – a vér és az arany –, 
mindez elég világosan jelzi, hogy itt a démonivá lett sárga fémről van szó, ami nem egyéb, mint a hatalom. De 
ki tudja látni e merész, fantasztikusnak tűnő szimbólumban a katasztrófát? 
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Mikor szóba kerül a valódi ‟szeretet‟ annak első két fordulata (az elvárásnélküliség és az adás) 
általában támogató/egyetértő elfogadásra kerül, azonban a megkülönböztetés-nélküliség, vagy 
részrehajlás-nélküliség, amely már nem személy-válogató, az az általános sokság számára aggályos. 
Pedig ebbe a „képbe” illik a baráttal és ellenséggel szembeni egységes viszony(ulás)… 
… Nem véletlen, hogy a Bizalmas Tanítás és üzenete újra és újra mélyre merül(t). B.T.126. „… 
szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során* - mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem 
jutott tovább 127. ezért ezt a legszentebbik teljes tudást most neked - átadom mert barátom vagy 
s tiszta szívvel kérdezed…” - (* egykor az uralkodók méltó uralkodók voltak, azok minden 
erényét birtokolva és uralkodásukhoz szükséges tudással is rendelkeztek. Karöltve vezettek a 
méltó gondolkodókkal. Életük csak népük szolgálata volt ! B.T.357. „…tudd hogy Én vagyok… 
364. …emberek közt Uralkodó oly ki szent és hibátlan…” - B.T.605. „… uralkodó hadban vitéz 
ő az igaz vezető - szilárd ügyes becsre vágyó népét híven őriző…”) Azután, ahogy lopakodott a 
hanyatlás kora, bölcs uralkodók eltűntek, neves gondolkodók elrejtőztek és a valódi tudás is 
alábukott. Azonban a tisztavizü búvópatak a legkeményebb sziklán keresztül is -időről-időre- 
megtalálja a hasadékot s felszínre jut, biztosítva a forrást. Nincsenek olyan nehéz idők, amikor a 
tudás felkutatása, megismerése és követése lehetetlen volna. „Csupán” gyakorlása során a 
bevezetőben sorolt feltételek elsajátításán kell(ene) fáradozni, nem a zűrzavarban halászni.  
Ahogy említésre került a búvópatak, éppen úgy rejtőzik a lél (egy-egy lél) is mindenki szívében. 
Ugyan Őt sem érintik a kötőerők, de nem mindegy, a burok lelki minősége… 
(489.) 
A kötőerőkön felülemelekedett (~ érintetlen, azaz ~ megvilágosodott) csak kötelességét végzi. 
Számára a „munka” a „szórakozás” mert hogy a munka nem megoldandó feladat, vagy 
megélhetési forma, hanem a reá jutó tennivaló a Nagy Elrendezésben… 
… Bármilyen hatalmas is világunk a legparányibb alkotóelemének is szerepe van1575, hát még egy-
egy embernek… 
… Sokszor került már szóba kötelesség kérdésköre, de megerősítésként újra kijelenthető, hogy 
egyén emberi-osztálymeghatározottsága szerint-, életkorcsoportja (életrendje) szerint, valamint a 
rajta uralkodó kötőerő(k)nek megfelelően, azokhoz illeszkedő tevékenységeket kell(ene) hogy 
gyakoroljon/folytasson. Lelki törekvők esetében, ebbe semminemű időmúlató feleslegesség nem 
tartozik bele ! Had álljon itt egy filozófikus haiku (BBB) „Akármink is van - Kiegyenlítődésig - 
Egyre csak feszít” - értsd: bármit veszük el környezetünkből (akár az elengedhetelen létfenntartás 
érdekében, pláne az időmúlató ostobaságok okán) az egyfajta „vákuumot” hoz létre. Energia/ 
információ kerül „ki” és a „vákuum” helyére (más) energia/információ áramlik, átalakítva részben 
a lokális környezetet, de a globális teret is. Míg ki nem egyenlítődnek a feszültségek, addig 
„zavarodott a világ”. Mivel tudjuk, hogy „világ sora változása” hát nem tudunk nemtenni… 

                                                             
1575 Talán nem oktalan egy gondolatsor erejéig kitérni az un. pillangó-effektusra.  
 

„A pillangó-hatás vagy pillangó-effektus kifejezés magába foglalja a kiindulási tényezők fontosságát a káosz-
elméletben*. Az alapelv az, hogy egy kaotikusan  viselkedő /Általunk át nem látható !/ állapotjelzővel bíró 
dinamikus rendszerben a kezdeti feltételek apró változásai véletlenszerű folyamatok pozitív visszacsatolásai 
révén nagymértékben megváltoztathatják a rendszer hosszútávú működését. Az elv népszerű és elterjedt, de 
pontatlanul és túlzóan idézett megfogalmazásai szerint „egy pillangó egyetlen szárnycsapása a Föld egyik 
oldalán tornádót idézhet elő a másikon”… - * A káosz-elmélet olyan rendszerekkel foglalkozik, amelyek 
viselkedése az őket meghatározó determinisztikus** /Kb. eleve elrendelt(etett) ! / törvényszerűségek ellenére sem 
jelezhető hosszú időre előre. /Isten útjai -valóban- kifürkészhetetlenek !/ Az ilyen rendszerek érzékenyek a 
kezdőfeltételekre /lásd pillangóhatás/… A kaotikus viselkedést mutató rendszerek determinisztikusak, 
ellentétben a káosz szó hétköznapi jelentésével, ami totális rendetlenséget sugall. Valójában a káosz a 
viselkedés lokális instabilitásának és a globális keveredésnek az együttese… - ** A determinizmus felfogása 
szerint minden -természeti, társadalmi, pszichikus- jelenség korábbi történések által meghatározott. /Egyfajta 
vissz/a/hatások ! A karma törvényen alapuló események, leginkább a „kisebb ellenállás felé”-elv jegyében / Képviselői 
tagadják a véletlen létezését. /Miként a MINDEN-tudat is !/ A determinizmus szerint minden tény és esemény 
kauzálisan -ok-okozati értelemben- szükségszerű, nem lehetséges olyan tény vagy esemény, amelyet bizonyos 
feltételek ne tennének szükségszerűvé…” 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1oszelm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1oszelm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sztochasztikus_folyamat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozit%C3%ADv_visszacsatol%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Determinisztikus&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pillang%C3%B3hat%C3%A1s_%28elm%C3%A9let%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9letlen
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(490.) 
„Tőlem jő mi mindent mozgat köteléket és létet - Bennem mindnek foglalatja szeretet és örök 
rend” - Vegyük most szavanként Avatár Balarám kinyilatkozását. „Tőlem” ~ Övé az akarat és Ő 
a forrás. „Jő” ~ nem véletlenül, hanem a Legfelsőbb irányából és az Ő szándéka szerint. „Mi 
mindent” ~ aminek mindenre források-hatása van. „Mozgat” ~ ennek a teremtettségnek egyik 
alapvetése -alapvető ismérve- a mozgás, az örök változás, aminek kifogyhatatlan energiájú  
„motorja” Isten. „Köteléket” ~ a kötelékek, a három kötőerő (jó-szeszély-nemjó) nem csak van, 
de amint megalkotta azokat az Úr, a megnyilvánulás fennálltáig működteti is azokat. „Létet” ~ a 
MINDEN mindenek foglalata s mint ilyen a mindenkori megnyilvánulások léte (létezés és abban 
minden létezés eredete) Neki köszönhető, egészen addig míg Pusztító aspektusa által meg nem 
szünteti. „Bennem” ~ mindaz amiről tudunk, vagy amit összefüggésbe hozunk a 
megnyilvánulással, az mind a Legfelsőbben nyugszik (értsd: ott van állandó vibrálásával, 
hullámzásával, kerengésével…) „Mindnek” ~ nincs létező, ami Istenen kívül, vagy Tőle bármi 
módon független lehetne (legyen az anyagi/tárgyi megnyilvánulás, energia és információ, 
beleértve a gondolatot is !) „Foglalatja” ~ a MINDEN a térbeli kerete mindennek. Egyedül a 
MINDEN-nek nincs kerete, hisz nincs Őrajta kívül. Isten Önmaga foglalata. „Szeretet” ~ már 
számtalanszor megfogalmazásra, körülírásra került itt a valódi szeretet, aminek nem csak 
birtokosa, de örökös művelő gyakorlója is Ő. Az a ‟szeretet‟ -ami az Isteni- nem valósul meg 
senki és semmi esetében Rajta kívül, mert hol elvárás, viszont-vágy, hol kérés; adás és kapási vágy 
helyett, leggyakrabban pedig részrehajlóan, egyénválogatón, megkülönböztetőn tapasztalható még 
a Felsőbbségek, Felsőbb Irányítók, Fél(ig)Istenek esetében is. Aki kivétel mindezek alól, az az 
önmegvalósított bölcs ember, aki mindazzal -megvalósítottan (nem csak fogalmi, képzeti szinten 
!)- rendelkezik, amit úgy neveznek tisztaság, megtisztult, mentesség minden nemlelki-től. Ilyenkor 
minden vonatkozásban az Isteni -eredeti/eredendő- lél kerül elő és szabadul fel, de véglegesen, 
bárminemű szférába/megnyilvánulásban való kalandozás helyett. Ilyen lél már nem csak 
fogalmilag azonos Istennel, de Vele EGY (legbensőbb, Bizalmas, Benső Hajlékára érve). „Örök” 
~ legrövidebben megfogalmazva; időbeni (nem térbeli !) végtelen(ség) ami kezdet és vég nélküli. 
„Rend” ~ ahogy a MINDEN akarja. Ez nem azt jelenti, hogy -ha ugyan Mindáthatóként 
mindennek része, foglalatként minden birtoklója, mégsem- személyesen mozgat, vagy igazgat 
folyamatokat  történéseket. Ez a ‟mozgat‟-ás nem a fenti mozgásforrás (!) hanem a változás 
alakjában megnyilvánuló(k). Elrendezései révén megalkotja a ~ természeti törvényeket, amelyek 
hibátlanul működnek mindaddig, míg annak uralt teremtettsége megnyilvánul. E 
megnyilvánulásban minden összefügg mindennel és a hatások ellenhatásukkal-, okok okozatukkal 
… együtt járva eredményeznek olyan eseményeket, amit ha értünk, ha nem, a ‟Rend‟ része(i). 
‟Rend‟ része a háború, a katasztrófa, túlnépesdés, vagy éhinység, erőszak és békétlenség, 
gazdagság, pompa és nyomorúság1576, emberi osztály-meghatározottság és életrendek, melyekben 
érvényre jut(hat) a szabad akarat, a választás/döntés szabadsága, még ha tudatlan ösztönlények 
esetén a ‟Rend‟ mibenlétének érvényrejutása nem is érthető1577. B.T. 506. „…létezésben lél kétféle 
csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő …” - az itt említett létezés 
nem korlátozódik teremtettségünkre, ebben a létezésben minden benne foglaltatik ami itt, vagy 
másutt létezik. E létezésben a nemanyagi formák/terek is benne vannak ! Ha Avatár Balarám azt 
mondta, hogy „aki itt van mind esendő” akkor az mindenkire vonatkozik, azaz minden itteni 
létezés lényegalkotójára (elemi részecskéktől emberen át az itt működő Felsőbbségekig !) azaz 

                                                             
1576 A felsoroltak Földi viszonylatban úgy jönnek létre, hogy a sok-sok ember közrehat a történésekben (lásd: pl. a 
489. szakasz hozzáfűzéseiből idézett haikut: „Akármink is van - Kiegyenlítődésig - Egyre csak feszít” – azaz bármi 
egyéni és/vagy csoportos tevékenység változásokat gerjeszt, amelyek az Isteni elrendezések folytán /Itt lehetne 
firtatni a Legfelsőbb felősségét ?/ annak rendszabályai/működési mechanisztikus keretein belül következményeket 
generálnak, mint a túlnépesedés ↔ helyszűke ↔ összezsúfolódás ↔ „soksági stressz” ↔ nézeteltérések/feszültségek 
↔ megoldási kisérletek, nem békés eszközökkel … mindez pedig tetézve az emberi esendőségből/gyarlóságból 
eredő énközpontú telhetetlenséggel és uralmi vággyal.)  
1577 Nem csak nem érthető, de nem is értelmezhető, hisz az ösztöntevékenységek nem akarati kérdések, hanem 
állati(as) kényszerek ! 
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kisebb-, vagy nagyobb mértékben anyagi/testi burokba burkolózott lél-re. (A Fél/ig/Istenek 
lényegalkotói is burokban vannak, csak általunk nem értelmezhető „anyagi”-ban ! Hisz ezen 
anyagvilághoz tartoznak, itteni regnálásuk révén. Arra meg már volt utalás, hogy amikor egy itteni 
Felsőbbség eltávozik/meghal*, akkor az Ő lényegalkotója nem a Legfelsőbbhöz jut, hanem 
valamely teremtettségbe, ahol folytathatja tanulmányait egészen a meghódolt-, Abszolút Szolgálat 
megtisztult állapotáig. - * talán legkönnyebben értelmezhető Felsőbbség halála, amikor pl. egy 
nép/csoport/ ‟Istene‟ meghal, a nép/csoport/ „vezérlő” nélkül marad és kihal1578. Amíg adott 
nép „Istene” él/működik, addig adott nép/csoport/ fennáll, létezik.1579) Jelen szakaszban -
részben- azt igyekezett megvilágítani Avatár Balarám Jas előtt, ami a B.T.489. szakasz második 
fordulatában úgy lett megfogalmazva, hogy („szeretetben fordul Hozzám”) „Aki vagyok a 
MINDEN” - tehát e ‟MINDEN‟ egyfajta körülírása a „Tőlem jő mi mindent mozgat köteléket és 
létet - Bennem mindnek foglalatja szeretet és örök rend” - azaz most megfordítva az érvelő 
(Ön)bemutatást: 1. világunkban Rend van1580 2. ez a Rend addig örök, míg e világ fennáll1581  

                                                             
1578 Az emberi történetben sok nép(csoport) eltünéséről, kihalásáról tudunk. (De haltak- s halnak ki növények, állatok 
bőséggel) Ha megállapodhatunk abban, hogy semmi és senki nem létezhet LÉNYEG nélkül, akkor a kihallt 
nép(csoport) előbb lényeg nélkül marad(t) majd a „ventillátor-effektus” következtében (mikor is lekapcsolás után 
még tehetetlensége folytán pörög egy darabig) hosszabb-rövidebb ideig létezik még, azután lassan megszűnik, eltűnik 
egyedi jegyei -szinte- megsemmisülnek. „Szinte” mert hogy beolvadás/feloldódás következtében a beolvasztó 
nép(csoport) minőségváltozásában közrejátszik. Sánta hasonlatként: egy levesbe minél többféle hozzávalót, fűszert 
adunk, annál változatosabb lesz az eredmény - kérdés; hogy marad-e élvezeti értéke, netán fogyasztható-e ?) 
 
Ezen elméletre semmiféle bizonyíték nincs, (bár cáfolni és/vagy kizárni is bajos) különösen a materialista alapú 
tudománnyosság felöl nem is várható, hisz ott első az anyag és -szerintük- annak járuléka mindennemű „anyag-
feletti” vélekedés (már amelyik irányzat elfogadja egyáltalán azt). Azonban ha elfogadjuk a „LÉNYEG” 
elengedhetetlenségét, különösen úgy hogy „AZ” mindenek feletti, anyagi/testi/szellemi 
megnyilvánulásokat/jelenségeket megelőző -és nem azok származéka- akkor nem lehet másként.  
 

(Vegyünk egy pártosodási kérdést. Több ember valamilyen közösnek tűnő eszmény/elképzelés/cél 
következtében társul és elképzeléseit másokkal megosztani igyekszenek, netán másokra -másként 
gondolkodókra- ráerőltetni próbálnak. Az embercsoport létezik. Semmi akadálya nincs, hogy pártként 
bejegyzésre kerüljön, majd gyakorlati működésre tegyen szert. Azonban mi az irányultság? Van a pártnak 
„lényege” ? Ha van, akkor életképes (bármi konfliktusok közepette is) ha nincs „lényege” akkor valódi 
fikcióról-, emberi szélhámoskodásról van inkább szó, mint sem komoly-, megalapozott törekvésről. A 
gyakorlatban legáltalánosabb az egyéni és/vagy a csoport élvezeti/anyagi/hatalmi/hiúsági motivációja, ami 
létrehoz- és hosszabb-rövidebb ideig látszólag működőképes csoportosulást mutat, miközben nincs mögötte 
semmi, az önös vágyak kielégíthetőségén kívül.)  

 
Ha nem fogadjuk el a „LÉNYEG”-iség elvét, akkor maradnak a nézeteltérések és benne azon kibékíthetetlen 
nézetkülönbségeknek a továbbélése, melyek nemritkán konfliktusokhoz, kirekesztéshez, háborúkhoz, népirtásokhoz 
vezetnek (így jelen időben!) 
 
1579 A „képlet” itt is megfordítható: amíg nép(csoport) létezik, addig kell legyen saját „Istene” Aki valódi lényeg-
alkotója a csoportnak. (A másoktól „lopott” isten/ek/ a nép/csoport/ szempontjából hamis istenek ! Nem az Ő 
lényegalkotójuk ! Az ilyen nép/csoport/ vagy elfelejtette saját istenét /netán azt elhagyva/megtagadva Az önként 
feladta !/, vagy a beolvasztott nemzetségek elhunyt-, vagy gyengélkedő isteneinek rivalizálásaiból eredő ‟belső‟ 
feszültségek/konfliktusok áldozata.) Mindez nem genetikus, vagy örökletes, mert azok következményei a 
külsődlegességek, készségi-, képességi megnyilvánulások, nem az igaz(i) eszme, ami a csoport létét kiváltotta (anno). 
Merthogy előbb a LÉNYEG születik úgy, hogy egy kitüntetett, arra érdemes lél magára ölthet egy olyan Felsőbbségi 
„palástot s koronát” amely köré az Ő vezérletét elfogadó lél-ek, maguk burkában csoportosulnak s együttesen 
mutatnak értelmezhető, önálló jegyeket. 
1580 Ahol nem látjuk a ‟Rend‟-et, ott nem rendelkezünk kellő ismerettel. 
1581 A ‟Rend‟ a 490. szakasz hozzáfűzésében megfogalmazottak szerint: „Rend” ~ ahogy a MINDEN akarja. Ez nem 
azt jelenti, hogy -ha ugyan Mindáthatóként mindennek része, foglalatként minden birtoklója, mégsem- személyesen 
mozgat, vagy igazgat folyamatokat  történéseket. Ez a ‟mozgat‟-ás … a változás alakjában megnyilvánuló(k). 
Elrendezései révén megalkotja a ~ természeti törvényeket, amelyek hibátlanul működnek mindaddig, míg annak uralt 
teremtettsége megnyilvánul. E megnyilvánulásban minden összefügg mindennel és a hatások ellenhatásukkal-, okok 
okozatukkal … együtt járva eredményeznek olyan eseményeket, amit ha értünk, ha nem, a ‟Rend‟ része(i). 
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3. Isten világunkhoz való viszonya (beleértve minden lakójával !) a valódi szeretet jegyében 
zajlik1582 4. megnyilvánult -végtelennek tűnő- anyagi világunk a nagy lelki világban „ring”1583 5. 
minden a MINDEN-ben1584 6. lét(ezés) forrása és forrásoka Isten1585 7. Tőle jő minden kötelék-, 
örök változás (mozgás) mi mindenre vonatkozik1586.  
(491.) 
… világunk egy vonal/fonal mentén (legyen az ~ a fa törzse, értsd; 
„gerince” - B.T.252. „…minden ami csak létezik gyöngysor rajtam 
fonálon…”) itt az anyagi megnyilvánulásban is szerteágazó és a 
felső(bb) lelki szférában is az… 
… Nem csak az „Amint fent úgy lent” analógia helyénvaló, de az is, 
hogy világunk a lelki világ -eltorzult- tükörképe. (Az általánosan 
elterjedt értékrend szerint a ‟fent‟-et szokás magasabbrendünek 
tekinteni a ‟lent‟-el szemben, ahogy a pozitívat a negatív 
ellenében.)… 
… A szimbólikus beszéd arra is figyelmeztet, hogy mikor elhangzik a szólam; „- Vissza a 
gyökerekhez !”1587 - akkor lényegi lényünknek, igaz(i) énünknek, a lél-nek adatik a hova és az nem 
itt van… 
… a (vezér)fonal pedig adott: az Úr, Aki olyan segítő/vezérlő, Aki egyben a cél is. Nem „csak” 
végállomást jelent Ő, nem csak irányt, de az utat is. Az Istenes úton haladva, a „mennyei fa” 
gyökerein fölfele/elfele igyekezhetünk1588, míg a lombkoronába bonyolódva, vagy arról … Földre 
hullva, alázuhanunk. Azt minden értelmes ember tudja, hogy mikor a fát (növényt) öntözzük, 
sosem a leveleket, ágakat, vagy a törzset kell locsolni, hanem a gyökerekhez kell eljuttatni az éltető 
vizet. Lemoshatjuk a levele(in)kről az élet(út) porát, de attól még a növény(ünk) elszárad. Ha nem 

                                                             
1582 1. Isten nem vár el semmit sem teremtésétől, sem annak részeseitől. Magát a teremtést lél parányai „érdekében” 
teszi, hogy tanulhassanak. 2. Isten csak ad, nem kér- és nem vesz el semmit. 3. Megkülönböztetés nélkül viszonyul 
mindenhez és mindenkihez, nem részrehajló sem nem személyválogató. 
Ad. 1. Isten Önmagában teljes, mire volna szüksége ? Miért támasztana bármi elvárást ? Ad. 2. Lásd „Ad. 1.” de mint 
Forrás, Aki/ami kiáramló, természete az adás. Ad. 3. Ha valaki úgy véli hogy valaki(k) kivételezett(ek) másokhoz 
képest, az nem Istenen múlik, hanem alapvetően a vélt „kivételezett” négy osztály-meghatározottságának arányától + 
az aktuális életrendjétől + a három kötőerő arányainak helyzetétől + jelen- és előző életekből hozott „érdemek”-től.  
1583 A lelki világ, mint a MINDEN -egyfajta- „belseje” végtelen -miként a MINDEN Maga- eközben minden 
megnyilvánulás (az általunk kezelt/lakott anyagvilág is) véges (bármennyire felfoghatatlan számunkra). Végtelenbe 
végtelen sok véges fér el zavartalanul párhuzamosan/egyidőben. 
1584 Minden a MINDEN-ben, tekintve, hogy nincs -a végtelen- MINDEN-en kívül. 
1585 Minden létezés (bármilyen hosszú ideig is, mégis átmenetileg) a MINDEN-től (Isten szándékától) és a 
MINDEN-ből (Magából Istenből) ered.  
1586  B.T.257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő…” - A MINDEN egyik alapsajátossága/ 
természete a változás/mozgás, így minden ami Benne létezik bírja ezt a tulajdonságot/képességet. 
1587 A „Vissza a gyökerekhez !” - általános szóhasználatban egyének és/vagy csoportok ősiségi származtatására 
szokott vonatkozni. Az általános világképek szempontjából-, részben „tudományos” fejlődéselméleti alapról is az a 
vélekedés, hogy lehet hogy jobb volt „régen” de azt mindenki- és minden embercsoport meghaladottként próbálja 
értelmezni, nevesen hogy ma többek, netán jobbak vagyunk mint őseink. Akik ezt cáfolják, azoknak venni kéne a 
bátorságot és élhetővé kéne tenni -ma- azt az eszményített „ős”*-it, amire jóérzéssel gondol (vissza) legyen az akár 
évezredes történés. (* Kinek meddig nyúlik vissza érdeklődése) 
 

Ismeretlen szerzőtől: ”Egy boldogabb kor borongós emlékéből származik talán az emberben azon hajlam, azon vágy, melynél fogva 
múlékony napi életét, őseinek életével az idők kezdetéig összekötni törekszik” – Alig akad ember, aki valamely életkorban ne 
érezne késztetést (vagy puszta kiváncsiságot) gyökerei megismerésére, ha lehet minél nagyobb idő-távlatban. 

 
1588 Izgalmas fantáziajáték lehet(ne), hogy egy megfordított fa, aminek lombja e-világi, míg gyökerei felfele irányuló 
túl(lelki)-világiak, mint ha az itt „felszívott” tapasztalatokkal táplál(hat)ná a felvilágot (?) Pedig hiába csalóka világunk, 
mikor tudjuk, hogy sosem az anyag táplálja a lelkit, hanem fordítva ! Miközben az itt járt lél-ek bizony visznek a 
tanultakból magukkal (ami marad) még ha nem is ettől áll fenn a lelki világ !  
A megszokott földben gyökerező fának, a talajból felszívott éltetői áramlanak a levelekhez felfelé, de azzal a 
kiegészüléssel hogy a Nap-sugaras fotoszintézis segitségével válik élhetővé/éltetővé a leveles növény. Oxigént 
ki(lélegez) széndioxidot be(lélegez) miközben -tápanyagforrást- szervetlenből szerveset állít elő.  
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tápláljuk a gyökereket, a fa meghal1589. Még szerencse, hogy  a valóságos fák sorsa leginkább nem 
rajtunk múlik*, FöldAnya és a természet jobb gondviselő nálunk, bármíly‟ 
keménynek/kegyetlennek is tűnnek néha. (* Lásd a túlöntözött, vagy épp kiszáradt 
szobanövényeink sorsát.)… 
… a Védák tanulmányozásának célja Isten megismerése, ezért aki tudatos a MINDEN-ről, az 
ismeri a Védákat. (Ahol az ismeret nem a szószerinti recitálást jelenti, hanem annak szellemisége 
magunkévá tételét ! Beszajkózni bárki tud.) Az ismeri valójában a Védákat, aki tudja, miképpen 
kell elvágni az anyagi világhoz fűződő kötelékeket. A Védák rituális formuláihoz vonzódó ember 
tulajdonképpen a fa gyönyörű leveleihez vonzódik, ezért nem ismeri a Védák célját. A Védák igazi 
célja, a „mennyei fa” (tükörkép-fa) kivágása és a lelki világot szimbolizáló igazi fa elérése… 
(492.) 
… 1. a két világon átívelő „fa”  lét-tevékenységében a három kötőerő örvénylése a meghatározó 
2. a rügyek, mint -történési- kezdemények az érzékek érdeklődését felketők 3. a három kötőerő 
által befolyásolt személyekkel/tárgyakkal/eseményekkel kapcsolatban kötődések alakulnak ki. Ad. 
1. Teremtettségünk alapsajátossága a kettősség. Ennek első „bizonyítéka” hogy létezik a van és 
létezik a nincs. Pl. van megnyilvánulás és van megnemnyilvánulás. De akár a most „aktuális” fa 
koncepciót figyeljük, van a fent és a lent, a fa egyik része a lelki világban gyökerezik, míg a másik 
az anyagi világban terebélyesedik. E kettősség része a ‟jó‟ és a ‟nemjó‟* ám a mindenség, 
természete szerint örökké változik, mozgásban van, amiből következik, hogy ‟jó‟ és ‟nemjó‟ 
között is örök örvénylés folyik, aminek jellemzője a ‟szeszély‟ vagy más szóval, szenvedély, a maga 
hevességével, nyugtalanságával. (* a ‟jó‟ és ‟nemjó‟-t úgy szoktuk bemutatni, hogy ‟jó‟ ami Isten 
felé visz, ‟nemjó‟ ami Tőle /el/távolít. Ennek analógiájára a ‟jó‟ a lelkiség felé sodor, míg a 
‟nemjó‟ az anyagi/asság/ felé, ami nem pénzt-, vagy anyagi javakat takar, hanem az anyag-
központú szemléletmódot, mint pl. a materializmus, ami lelki értelemben ‟nemjó‟.) … 
… Vannak csenevész „fák” „pitiáner” történésekkel, de vannak gigantikusak is, századokra, 
évezredekre nyúló történettel. Mindnek -miként egész világunknak- megvan a lelki és meg van az 
anyagi vonatkozása. Minden lényegalkotója -minden egyes lél- 100%-ban lelki, miközben minden 
anyagi megnyilvánulása pedig 100%-ban anyag(i). Számunkra -viszonylag egyszerűen- az anyagi 
vonatkozások értelmezhetőek, kezelhetőek, úgy ahogy érthetőek, szokásosan „ezzel van dolgunk” 
és közben a fajsúlyosabb lelki-ről leginkább szó sem esik, figyelemre sem méltatott. A … három 
kötőerő nem csak ezen anyagi világban(ra) van hatással, nem csak itt működik, de azon lelki 
szférában is, ameddig ezen teremtettség „hatósugara” -értsd: e világ lelki vonatkozása- 
(„gyökérzete”) terjed. … E világ Uralkodó Felsőbbsége fél lábbal itt-, fél lábbal a lelki világban áll. 
E világra meghatározó szerepe/hatása van, de a lelki szférában nem egyeduralkodó -sőt- annak 
végtelenségéhez képes ugyancsak parány(i). A mindenség -értsd: a MINDEN belső- hierarchiája 
áthághatatlan. Legfelsőbb Isten, Aki a MINDEN. Az Ő Teremtő aspektusa (Aki különböző 
vallásokban más-más néven nevezett) teremtette ezen teremtettséget és a MINDEN Fenntartó 
aspektusa (Aki szintén sokféle néven említett) fenntartja, egészen a MINDEN Pusztító aspektusa 
(ugyancsak soknevü) fellépéséig. Eközben a Fenntartó alárendeltjei sok-sok Felsőbbség, Felsőbb 
Irányító, Fél/ig/Istenek1590, akik részben együttműködnek, részben rivalizálnak, nemegyszer 
harcolnak egymással**, aminek a teremtettség ugyancsak elszenvedi hatásait, következményeit. 
(Az „aspektus” kifejezés itt, leginkább ~ kiterjedése, ~ megnyilvánulása, ~ megfogalmazódása 
Istennek - ** ama bizonyos harc, viaskodás nem csak egymás ellen folyik, de akad Felsőbbség Aki 
„Felség-sértő” módon nem csak a Fenntartó, de nemegyszer a MINDEN pozíciójára tör. Épp 
úgy, mint az „isten”-kedő emberek !)… 
(493.) 
Az eddig leírt „fa” hasonlatosan nyilvánul meg, mint a fraktálok ( képileg lásd a 469. szakaszhoz 
fűzött illusztrációt). Az első „fa” a teremtettségünk összessége, ami ~ félig anyagi 

                                                             
1589 Ha egy nép(csoport) nem ápolja gyökereit, elhal, kipusztul. 
1590 Attól hogy a MINDEN-tudat elfogadja, tiszteli a Felsőbbségeket, attól nem ‟sokistenhitű‟ - EGY-el „foglalkozik” 
és Ő a MINDEN. 
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megnyilvánulásként, ~ félig a lelki közegben gyökerező létezésként értelmezhető/értelmezendő. 
Ugyanakkor minden kisebb/egyszerűbb (bár önmagában egész) lét és forma szintén „fa” alakot 
rejt, amennyiben van anyagi vonatkozása, de semmitől nem vonatkoztatható el a lelki(ség) sem, 
hisz mindig ott rejtőzik a tökéletesen lelki lél és mellette a szintén lelki MINDEN Mindátható 
személytelen kisugárzása. (Jelen esetben a lelki-t értsd; anyagfeletti-ként.) Bármennyire anyagnak 
vélünk bármit, az nem vonatkoztatható el annak lelki kapcsolódásaitól. Ilyenformán természetes, 
az hogy nem csak mindenségünk fáját nem vagyunk képesek teljességében felfogni, de még akár 
magunkat, vagy környezetünk- és saját alkotóelemeink fáit sem. A lombkorona még csak-csak 
érzékelt, de az is erősen befolyásolt egyén érzékszerveinek minősége által, függ az érzékek 
(felfogó képesség) kifinomultságától és értelemző intelligenciája kiműveltségétől, árnyaltságától. 
Mindezeken felül ember figyelme talán a legfontosabb, mármint hogy mire fordít figyelmet, mi 
érdekli, mi kelti fel érdeklődését (közben az hogy mi az /ön/érdeke -nem is tudva ki az az 
„én/ön”- arról nem is beszélve !)… 
… A nagy „fa” épp olyan fontos, mint a sok kisebb. A teendő a megismerés. Ha már ide 
kerültünk, akkor illdomos volna megismerni a világot (nem mint turisztikai látványosságot, vagy 
űrkutatási kiváncsiságot !!!) s benne önmagunkat, de nem abból az alapállásból, hogy  
„- Körülöttünk forog a világ !” - mert ez nem igaz. Ahogy a lél ugyan minőségileg egyenlő a 
MINDEN-el/Istennel/a Legfelsőbbel, arányaik/viszonylataik összehasonlíthatatlanok. Nincs szó 
a különbség kifejezhető mértékére. Ehhez hasonlóan minden „kis fa” olyan mint a „nagyobb fa” 
(értsd; a nagyobb egység, aminek része a kisebb) vagy a „Nagy Fa” (értsd; mindaz a mindenség, 
amit teremtettségként-, más szóval anyagi megnyilvánulásként gondolunk/képzelünk/kezelünk.)  
… újra le kell szögezni, hogy különbséget kell tenni anyagi-szellemiségü/eszményü és lelki-
szellemiségü/eszményü emberek között. Az anyagi-típus inkább az anyagi dolgok/viszonylatok 
iránt érdeklődik, míg a lelki-típus előbbre helyezi a lelki dolgokat/viszonylatokat/perspektívákat. 
(Azért került előre az anyagi típus, mert abból van a sokkal-sokkal több !) Az anyagi-szellemiségű 
emberekre ható kötőerőket azok ha értik is, önös felfogás szerint veszik figyelembe, miközben az 
általános az ezirányú tudatlanság, az érdektelenség és a kötőerők figyelmenkívül hagyása… 
… Az lelki-szellemiségű emberekre is hatnak ugyanazon kötőerők, amit azonban a szabályozott 
életvezetéssel (szabályozó elvek követésével) igyekszenek kordában tartani és/vagy lelki irányba 
erősíteni, anyagi vonatkozásba mérsékelni. Folyamatosan tanulnak, kutatnak a MINDEN és az 
Abszolút Igazság felöl. Látják, értik, hogy az egyén „kicsiny fája” a „Nagy Fa” lombkoronájának 
része ami az anyagba merül(t) mégis a gyökerekre ügyelnek1591. Önnön lelki gyökereikre és a 
magasabbrendű gyökerekre egyaránt. A végleges elszakadás a „Nagy Fa” esetében anyagi 
lombkorona és lelki gyökérzet között a teremtettség végén, a megnemnyilvánuláskor történik 
meg, addig akik itt élünk a „kicsiny lombkoronákat” nyesegethetjük olyan „gyógymetszéssel” ami 
megtartja, de ‟jó‟ irányba növeszti/fejleszti a fácskánkat, ami ápolja a gyökereket, míg tiszteli a 
lombot elkötelezetten együttérző érintetlenségében. 
(494.) 
… Mikor előrehaladott lelki törekvő az „érintetlenség fejszéjével” kidöntötte az illuzórikus 
„fordított fa” anyagi részét (B.T.495. „…mikor nincs már kéj s vágy gőg félsz nincs kötődés 
semmihez - rossz társulás szintúgy múlté…”) nem csak a lelki gyökerek tárulnak fel, de olyan 
Vezetőre lel Akinek párja nincs. „Fogom kezed” mondja Úr Balarám. Ez az Isteni kézfogás 
persze nem szó szerinti -mint a sokak által hirdetett személyes vezettetés Isten által- hanem a 
Tanítvány tud úgy haladni, hogy egyhegyűen a tiszta forrás felé tart. Lehet hogy az út nem 
egyenes, de ahogy ívet vesz, útonjáró is követi azt. Már nem tér le hisz tudja; az Igaz Út már nem 
ágazik szét… 
… Az érintetlenség egy folyamatosan tudatos állapot. Tudatosság a MINDEN-ről, a lél-ről, az 
elrendezésekről, a kötelességről, a kötőerőkről, azok hordozóiról és hatásairól, a visszhatás létéről 

                                                             
1591 Lelki ember tisztában van az anyagi világgal (úgy amennyire), de eszményei nem itt terjeszkednek/teljesednek ki, 
hanem a lelki szféra- és Isten felé. Földi ember ama „fa” lombkoronájával foglalatoskodik, míg az „ég”-i eszményű 
ember a gyökereket keresi, azokat öntözi, oda igyekszik kapcsolódni.  
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és működéséről. Tudatosság arról, hogy minden változás, vagy változtatás következménnyel jár. 
Tudatosság e teremtett átmenetiségben az örök változásról, hogy semmi nem tart örökké - 
minden elmúlik egyszer. Az érintetlenség a MINDEN-tudat eszményi állapota. Amikor a lelki 
törekvő végzi kötelességeit, ott-akkor-úgy, ahogy a hely-idő-körülmény lehetővé teszi, de semmi 
nem érinti meg sem elméjét, sem lelki célját. Felülemelkedik a változásokon és már itt boldog 
ezen árnyékvilágban1592… 
… A tiszta forrás nem zavaros1593. Igaz lelki tan nem harcias1594. Mi ellen küzdenénk? Kiérdemelt 
sorsunk ellen? Az Isteni elrendezések ellen? Isten ellen? Ugyan már. 
(495.) 
„…mond Balarám hogy ismerszik ki kötésen felüljut…” - mert, hogy akire nem gyakorolnak 
ráhatást és vissz(a)hatást a kötőerők, az bizony ugyancsak magas lelki fejlettségi szintre jutott - 
„…hogyan él ő mint cselekszik s mitől van hogy mindent tud…” - hangzott Jas kérdése a B.T. 
484. szakaszában. Ezt követően Úr Balarám felsorolt néhány ismérvet, mely mindegyikénél 
elidőzhetnénk, de be kell látni így együtt még „elborzasztóbb” „- Hol is tartunk ?”1595 : (485.) 
„mindegy ha van ha nincs az is jó” (486.) „ tudja hogy mi mitől van” „derűsen él kötések közt”  
„tudja mindez anyag csak” (487.) „egy bánatban és örömben” „föld kő arany egyre megy” „nem 
tart távot” „nem vonzódik” „mindennel elégedett” (488.) „neki egy barát és ellen” „nem 
törekszik semmire” (489.) „nem követ mást csak mi kötelessége” (495.) „nincs már kéj s vágy gőg 
félsz” „nincs kötődés semmihez” „rossz társulás szintúgy múlté” - a felsoroltak (a teljesség igénye 
nélkül) jó iránymutatások lelki törekvő számára, hogy „merre is a merre?” - azaz, minn kell 
dolgozni elkötelezett gyakornoknak1596… 
… Bármíly‟ katasztrófahelyzet kiegyenlítődést, tisztulást, soron következő változást jelent. 
MINDEN-tudatú tudja, hogy a Földi lét rendelt sorsa -már jó ideje és még nagyon sokáig- nem 
az emberiségszintű szellemi és erkölcsi emelkedés, hanem pont annak ellentettje, így hát elfogadja 

                                                             
1592  Az ‟érintetlenség‟ mint ha egy spekulatív-, egyszerű kibúvó lenne a mindenekkel való küzdelem helyett (értsd: 
anyagi lét kihívásai). Ha csak az előző pár sor viselkedésformáit, követett magatartás-mintáit vesszük figyelembe, nem 
kis feladat elérése. Pl.  
- „egy folyamatosan tudatos állapot” azaz nem hit kérdése az érintetlenség, sem nem fantazmagória. Ha lelki törekvő 
végzi minden kötelezettségét és közben nem fordít figyelmet semmi hátráltató tényezőnek, még ha esetenként meg 
nem is tudja kerülni, de azzal nem azonosulva, nem rontja helyzetét.  
- „tudatosság a MINDEN-ről” azaz örök Isten-tudatban élni. Sosem feledni, hogy Ő mindenütt jelen van, 
mindenben és minden Őbenne van. 
- „tudatosság a lél-ről” azaz sosem feledni, hogy nem ez az átmeneti anyagi/testi valónk az igazi énünk, hanem egy 
örök lél. 
- „tudatosság az elrendezésekről” azaz mindig tudni -ha értjük, ha nem- Istentől semmi nem független, úgy az Ő 
Szent akarata, mint elrendezései -a természeti törvények- kötőerőinek hatása és kiemelten a vissz(a)hatás -karma- 
törvény működnek. Nincs okozat ok nélkül 
- „tudatosság a kötelességről” azaz mindig tudni, hogy mely életszakaszban, mely emberi osztálybéli 
meghatározottság- és mely uralkodó kötőerő szerint mi a saját út és mi nem. 
- „tudatosság a kötőerőkről, azok hordozóiról és hatásairól” azaz alapismeret e tárgykörben és figyelemmel élve 
keresni a ‟jó‟-t és kerülni a ‟szeszély‟-t és a ‟nemjó‟-t. 
- „tudatosság a visszhatás létéről és működéséről” azaz alapismeret e tárgykörben majd annak megfelelő életvezetés. 
- „tudatosság arról, hogy minden változás, vagy változtatás következménnyel jár”  azaz a vissz(a)hatás –karma- 
törvényről ismeret és ahogy előbb elhangzott Nincs okozat ok nélkül. 
- „tudatosság e teremtett átmenetiségben az örök változásról, hogy semmi nem tart örökké - minden elmúlik egyszer” 
1593 Az igaz tudás, a valódi tanítás nem zavaros. 
1594  A harciasság a lelki életben azt mutatja, hogy adott szellemi út követője bizonytalan ismereteiben, kényszer érzete 
van azok megvédésére és/vagy átadására.  
Valódi tudás nem szorul védelemre. Egyesek szellemi útja nem mindenki szellemi útja. Esetleges átadás maradjon 
meg az ismeretterjesztés síkján. A térítés ostobaság, amit még az emberi történelem is érzékeltet nem hogy a valódi 
emberi történet.  
(A ‟történet‟ és a ‟történelem‟ közötti különbség az, hogy míg az előbbi a valóság, addig az utóbbi az amit emberek 
leírtak, nem minden elfogultság nélkül !)   
1595  Lehangolóak és elszomorítóak az emberiség szintű hiányosságok valódi lelki értékek terén.  
1596  A fent említett lelki „munkát” nem lehet megspórolni elkötelezett lelki törekvőnek, függetlenül irányultságától. 
Nem szervezeti-, vagy egyházi szabályoknak való megfelelés a mérték, de a Legfelsőbb által tanácsoltaknak. 
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a változásokat. B.T.6. „…csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt 
követni a botornak…” 
… Aki igazi dolgát végzi, minden életkorban azt és minél gondosabban, valamint szabályozott 
életet él, annak minden nap, mind-a 24 órája tökéletesen ki van töltve. Nincs szüksége egyéni 
törekvésekre (inkább időzavarban van, mint sem hogy unatkoznék!) 
(496.) 
… ezen világ(unk) kettősség alapú, így természetes, hogy van fény és van sötét. A fény -legyen 
bármilyen forrású- végsősoron mindig a Legfelsőbbre vezethető vissza, mint forrásokra… 
… A lelki világban, a MINDEN Legbensőbb Hajléka EGY-ség alapú, ahol soha nincs sötét. 
Tudjuk, hogy a sötét a fény/világosság hiánya. Ám az önragyogó lelki szféra természete a 
világosság. Ez a  fény vs. sötét effektus nem csak fizikális értelemben érdemel figyelmet, de 
szellemi síkon is. Nem véletlenek a „meg-világosodott” vagy épp a „sötét”-ember kifejezések, 
vagy épp így a ragyogó elme, vagy a szellemi sötétség. Az is bevett szófordulat, hogy mikor 
valaminek az érthetőségéről, megértéséből érdeklődünk, nem ritka a „-Világos ?”- kérdés. De ide 
idézhető a MINDEN-tudatú mindennapos hálaadó ima befejező gondolata is (Tisztelet! Hódolat! 
LelkiTan Mesternek! Ki-) „nemtudás sötétjét, tudással oszlat el !”… 
… a sokság ellenére egyre kevesebben és egyre szűkebb spektrumban fogékonyak az emberek az 
Isteni ragyogásra, értsd: a valódi tudásra, az Abszolút Igazságra. Nem véletlen a sok tévelygés, 
megtévedt állapot. Pedig bennünk is ott van az „önfény” a lél alakjában, Aki hasonlatos 
Istenhez… 
… nem mindegy hogy mi által „sározódunk” emberi társaság vonatkozásában sem. 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-tudatnak1597… 
… a MINDEN-tudat nem zárkózik el semmilyen más-ság-tól /Istentől senki és semmi nem 
független !/ Isten-tudati alapról sem kerüli el figyelmét, akár az ateizmus sem1598… 
… Nem a gének a teremtők. A köznyelvi lélek nem a lél, Aki nem terethető, hisz mind 
megszületetlen, azaz örök. A testet generáló „sejtburjánzások” metodikája/mechanizmusa 
színtúgy nem valamiféle eshetőlegességek sorozata, vagy véletlenül működő forrás nélküli (értsd: 
Teremtő nélküli) programon alapszik. Nem a gének az indokai, sem a mi-, sem pedig 
nemzetség(ek) fennmaradásának ! Létezés oka a lél tanulási lehetősége, Aki(k) célja az Úr benső 
fészke. 
(497.) 
… Avatár Balarám most itt azt is megvilágítja, hogy a magára anyagot öltő(tt) lél összetűzésbe 
kerül az öt érzékkel (hallás, látás, ízlelés, szaglás, tapintás) és azon tévképzettel, miszerint a lény 
azonosítja magát testi mivoltával (ami alapvető -gyakorlati- „FőBűnünk” - leszámítva azt, hogy itt 

vagyunk és nem eredeti lelki otthonunkban1599  ). Ha ezt a bizonyos „örök csatát” próbáljuk 
értelmezni, akkor elmondható; az, e megnyilvánulás sajátja (itt ez a rend), hogy az ember öt 
érzéke és téves testtudata, minden testetöltéskor -az anyaghalmazon túlmenően- beburkolja 
lényegi lényét, a lél-t. Ezek pedig a lét során folyamatosan -valamilyen- viszonyt generálnak 

                                                             
1597 A MINDEN-tudat nem kíván életvezetési tanácsokat adni, csak lélekemelésre sarkall ! (értsd: a lél felszabadítására 
bíztat) 
1598 A tagadás-alapú érvelés is vezethet a valóság megismerése felé, ha abban haladó nyíltgondolatú ember felteszi 
azokat a kérdéseket, hogy miért vannak s történnek azok, melyekért mások az általa tagadottat teszik felelőssé, abban 
illetékessé. 
Pl.: gondoljunk azon „tudományos” kifejezésekre, mint spontán, vagy mutáció, melyekről gyakorta esik szó, ám 
okairól-, leginkáb pedig az okok okozóiról még csak elméleteket sem állít fel, inkább kihagyja az anyag-feletti 
létezését. 
1599 Azon FőBűn-höz képest, hogy lényegi lényünk, a lél itt van az anyagi világban és nem lelki otthonában, minden 
más vétkek tudatlan fokozása csupán. A MINDEN-tudat „édenében” nincs tiltott gyümölcs. 
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(vonzalom - taszítás, rokon-, vagy ellen-szenv, akarom - nem akarom … hatás - ellen/vissz/hatás, 
ok - okozat) a test és a környezet kölcsönhatása által, nem kevésbé az elme kalandozásai 
következtében (elmebeli spekulációk, illuzórikus viszonyok valósként történő képzete …) Az 
igazi ön(én)azonosságtudat a lelkiismeretben1600 nyilvánul meg, ami az előbbiekkel hadakozik 
örökkön. Az igazán lelkiismeretes ember nem tompítja el azon belső érzéseit, ami tiltakozna 
minden olyasmivel szemben, ami a lél szabadulási lehetőségét gátolná1601. Azonban, még ha 
vannak is lelkiismeretes emberek, kellő ismeretek hiányában nem alkothatnak teljes képet arról, 
hogy mi az igazán ‟jó‟ és a nem jó, azaz mi ‟nemjó‟… 
… a testtudat, a hamis azonosulás, majd az erre épülő érzékek sugallta kihívások (megrontóink). 
Nem hogy csak anyagi testével azonosítja magát az általános ember, de mint a „teremtés 
koronája” azt képzeli-, sőt nemegy helyen hirdeti1602, hogy sorsa, dolga, célja, uralkodni Földi 
világunkon, annak minden tagján és elemén. Ez már egy újabb gyakorlati FőBűn, hisz nem azért 
vannak anyagi megnyilvánulások, hogy abban/azon kiválasztott egyedek uralkodási vágyukat 
kiélhesség (persze az ‟azisnemis‟ törvény szellemében azért is !1603) hanem hogy megtanulhassák, 
hogy lelki lénynek, azaz minden lél-nek a lelki világ a természetes közege, nem egy-egy átmeneti 
teremtett anyagi megnyilvánulás. Isten kegyéből minden lél (szabadságfokának, értsd: anyagi/testi 
befedettségi mértékének megfelelően) szabad akarattal rendelkezik. (elemi/atomi részecskék 
gyakorlatilag „0” fokban, egyszerűbb létformáktól -itt- az emberig bezárólag egyre növekvő 
mértékben kapnak döntési/választási lehetőséget1604)… 
… E kaotikus „örök csatában” csak az ‟érintetlenség‟ lehet a megsegítője lelki törekvőnek. Mert, 
hogy érintetlen bölcs B.T.487. „…egy bánatban és örömben … nem tart távot nem vonzódik 
mindennel elégedett…” 56. „…összes földi tettnek éke kettős látást hagyni el…” 146. 
„…bölcsnek mondják azt a tudók ki… 149. …jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől 
mentes…” - Ő aki derűs megbékélt. 
(498.) 
Minden lél, miután elhagyja(ta) azt a létformát, aminek lényegalkotója volt -annak fennálltáig*- 
„elszáll”. El, de melyik meddig- és vagy mennyire. Azt még a lélekvándorlást kétlők is elfogadják, 
hogy miután élőlényből -most az egyszerüség kedvéért az emberből- távozik a lélek** akkor van, 
hogy egy ideig még ott „kereng” az elhagyott test körül. (* ezt a „fennálltáig” kifejezést 
köznapibban érthetjük haláláig-nak is. ** a MINDEN-tudat azért vezette be a lél kifejezést, mert 
mint mindenek lényegét jelentő, mást így nem illető szó, nem keverendő a sokféle értelmezést 
kapott ‟lélek‟ kifejezéssel. Hogy mely szellemi iskola, vagy vallás mit ért lélek alatt, az rájuk 
tartozik.) 
… „Mi(lyen) lesz az új test ?” – ennek „mechanizmusa” teljesen logikus. Minden létforma addig 
kerül ismétlésre, míg be nem töltötte rendelt sorsát, illetve, amíg olyan módon nem következik be 

                                                             
1600 Ki milyen alázatos (valójában) olyan mértékben fog fel-fel szólalni a lelkiismeret(e) azok ellen a dolgok-, 
körülmények ellen, melyek a lél hátrányára vannak, akadályozzák Őt a tisztulásban, felszabadulásban.  
1601 A szabályozó elvek valamennyi eleme gát a tisztulásban, a lél felszabadulási esélyében. Akik az abban 
eltanácsoltakat követik, gyakorolják -mi több eszményítik- nyugodtak lehetnek afelől hogy üdvözülési vágyuk, 
kisérletük reménytelen.  
Csak emlékeztetőül: hús, hal, tojás, alkohol, élénkítő-, bódító-, mámorító szerek, afrodiziákumok, házasságon belüli-, 
gyermeknemzést célzó nemi életet meghaladó szex, szerencsejáték, hogy csak a leglényegesebbeket említsük.  
Akik úgy gondolják, hogy mind ezek nélkül mit sem ér az élet, gondolják meg; mire jutott az emberiség az 
eltanácsoltakkal való kapcsolatokkal ? Ha ezek után pedig elégedettséget érez, akkor semmi dolga a lelki élettel. 
Hasznos építőköve ő a degradációnak. (csak ne siránkozzon, hogy miért van annyi baj és szenvedés)    
1602  Lásd; az Ábrahámita tanokat. 
1603 Az egyidejű azonosság és különbözőség törvénye szellemében, egyfelől Földünk uralkodási lehetőséget biztosít a 
lél-ek számára (hisz Isten környezetében már van Úr, ott mindenki csak szolga lehet !) miközben az uralom helyetti 
alázatos szolgálat megtanulása és gyakorlása által, felszabadulási lehetőség minden emberi lél-nek. 
1604  A tudatlanságból eredő megkülönböztető képesség hiányában nincs mik között választani. Így kialakul a; 
„Minden úgy jó ahogy van !” és közben „Miért van ez a sok baj ?” BBB -haiku- „Változást remél - Ki nem tud 
változtatni - Maga változni” 
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a halál s így a testelhagyás, ami nem hordoz olyan tartozásokat, amit csak újra olyan létformában 
lehet leróni. Legbeszédesebb példa erre a háziállatok sorsa. Mikor elgázol az autó egy kismacskát, 
neki nem sikerült végelgyengülésben, vagy természetes betegségben elpusztulni. A „macskaságot” 
meg kell élnie, hát újra macskaként fog testet ölteni a korábbi lényegalkotó1605. Nem lehet sem 
egér, sem kutya, hisz azokkal más dolga van a macskáknak. Ez nem jelenti azt, hogy a kedvenc 
kisállat lényegalkotója automatikusan ugyanazon „háztartás-ban” lesz új családi kedvenc, de 
macska lesz - valahol. (Persze az sem zárható ki, hogy vagy a gazdák, vagy a macska erős 
ragaszkodása folytán ugyanoda születik1606. Ki tudja ?)… 
… Semmi szüksége az embernek hús fogyasztására1607. Bizonyítja ezt sok-sok millió-, generációk 
óta vegetáriánus ember… 
… Minden lél, minden testelhagyás alkalmával (legyen atomi, vagy akár emberi alak) kereng egy 
ideig, vagy mielőbb új testalkotást vonz be. 
(499.) 
… A MINDEN-tudatban kétség nem merül fel abban a kérdésben, hogy mikor kezdődik egy 
emberi élet? Amikor a petesejt befogadta a hímivarsejtet és elkezdődött a sejtosztódás, ami olyan 

                                                             
1605  Természetes halál-e -mondjuk- a közlekedési baleset ? Napjainkban szokatlannak nem mondható, de attól még 
egyfajta idejekorai erőszak a test életképessége ellen. Ilyen formán nem tekinthető természetesnek. 
Jelen sorok írójának három (egymástól független és más kapcsolati rendszerbe tartozó) ismerőse távozott el, hagyta el 
testét autóbalesetben. Hármójukban közös volt a közel azonos lelki gyakorlat elkötelezett folytatása.  
Az első egyedül esett áldozatul, egy olyan útszakaszon, amit szinte vakon ismerve, számtalanszor megtett már, majd 
egy éjszaka fékezés nélkül kirepült egy kanyarban. 
A második több százezer km-t vezetett már balesetmentesen, amikor egy alkalommal -szerzetes létére 
megszerelmesedését követően- menyasszonya vezette autóban utazva sodródott le az útról és míg Kedvese ugyan 
súlyos sérüléseket szenvedve túlélte a balesetet, addig Barátunk a helyszínen eltávozott. 
Harmadik egy Hölgy volt, aki mellette alvó utasával totálisan ütközött egy fának. A‟ pillanatban elhagyta testét, míg 
utasa sértetlenül került ki a roncsból. 
Mindhárman magas lelki fejlettségi szinten álltak. (felesleges további méregetés) Felszabadulásuk mégis kizárható, 
hisz még akkor sem volt itt a kellő ideje eltávozásuknak, ha mindhárman bizonyos fokú „patt” helyzetbe értek, mint 
akiknek a körülmények összjátéka folytán nem volt lehetőségük a további lelki fejlődésre, vagy tanításukkal 
(életükkel) nem tudtak tovább segíteni azoknak, akik figyeltek rájuk. Amit itt magukért és társaikért megtehettek, azt 
megtették. Az elrendezések folytán újabb életükben -lelki fejlettségi szempontból- ott folytathatják további útjukat 
ahol megszakadt, de immár kedvező(bb) helyzetben, szerencsésebb körülmények között.  
1606 Emberi újraszületés során is meghatározó úgy az eltávozott személy-, mint emberi kapcsolatai közötti 
kötődés ereje. Amikor az „túl”* erős**, akkor nem képesek elengedni az eltávozottat, vagy az nem tud 
elszakadni. Ilyen esetekben lehet az eltávozott lényegi lényének hosszabb-rövidebb idejű kényszerpályája a 
ragaszkodások alanyai környezetében -testetöltő újraszületés nélkül (!)- (nem zárható ki az un. kísértés 
valódisága) egy bizonyos, az eltávozott kedvezőtlen helyzetbe került lelki fejlődési lehetősége 
szempontjából, hisz pont azért volt ott eltávozása ideje, mert a körülmények már nem segítették 
tisztulását, lelki fejlődését. (* a „túl” az esetek többségében kedvezőtlen, nem jó.)  
 

** Az ideális testelhagyás mindkét részről -távozó és hátramaradók- legyen elengedő, lásd:  
BBB. „Bevégeztetett” -részlet- „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! 
Hallja még az égbe szálló, csöndes, békés dallamot, amit hátrahagyott népe, búsvidáman hallatott. Fájó szívvel 
int feléje aki marad még kicsinyt, fáj a szívnek, ám a lél víg, sorsa más helyre viszi…  
 
…Nincsen benne ragaszkodás, vágyak álma eljövend. Egyre könnyebb lesz már minden, áldozat mit elkövet. 
Itt a végső áldozatja - Lám a játék véget ért ! - ennyi volt csak, most csak ennyi, föladja az életét. 
Nap korongja egyet pislant, látóhatár pompaszép, fű, fa, virág, madár hallgat; - Ím, elillant kósza lél! - ami 
maradt már nem Ő az, nem a Kedves Jó Öreg…” 

 
1607  Ahol nincs lehetőség vegetáriánus életmódra, az egy hátrányos életlehetőség a lelki fejlődés 
szempontjából. Ahol van lehetőség mégsem gyakorolják lelki törekvők, az lelki/szellemi restség. 
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embriót képes eredményezni, ami ember. Lényeg a potenciális lehetőség1608. Hány, de hány 
embert skatulyáznak be bizonyos „kaszt”-ba, holott legtöbbünknek puszta lehetősége, hogy azzá 
válhassunk aminek kategórizáltak. (Embermiliókat tekintenek ilyen-, vagy olyan vallásunak, 
miközben adott -komoly- lelki folyamat megvalósított követője elvétve ha akad 1609!)… 
(500.) 
… a nagy kérdés -ha már lelki életről s lelki fejlődésről elmélkedünk- melyik a „több” mármint 
lelki fejlődés szintjén, azaz anyagi ellentettjében ? Nem könnyelműség kijelenteni, hogy a kettő 
tényleg szinte- egymás ellentettje. Mennél fejlettebb az anyagi jellemző (ügyes, okos, rátermett …) 
annál nagyobb teher/befedettség az, a lelki felett (aki lehet ügyetlen, buta, gyámoltalan…) s for-
dítva. Lángésznek vélt lehet materialista, „- Nincs is Isten !” - hirdeti, míg a másik előrehaladott 
lelki ember, semmi különösebbet nem tud felmutatni anyagi téren, hát legkevesebb együgyünek 
tartja a köz. Mondják „tudós” ateisták, hogy könnyű a hívőknek, mindent ráfognak isten(ük)re, 
pedig talán az sem kevesebb, mint messzelátó elméletekkel eljutni ‟véletlen‟-hez, ‟spontán‟-hoz, 
vagy ‟mutáció‟-hoz, melyek magyarázata még várat magára a „tudomány” részéről. (Szerényebb 
emberek ilyenkor azt szokták mondani: „- Nem tudom !” - de a „nagytudásuak” nem szoktak -
leginkább „tudományukkal” kapcsolatosan szerények lenni.) A lél akár tagadható is. Az azonban 
alig vonható kétségbe, hogy kell legyen olyan lényeg, ami mindenek lényege s kell hogy legyen 
minden létezőnek saját lényege és nem csak azon kívül, hisz az lehet hogy nem is az „övé”.1610 Ez 
a ‟lényeg‟ lehet fogalmi kérdés, lehet személyes-, vagy személytelen Valaki/valami, de lényeg-

nélküliség (ami nem keverendő a lényegtelennel !)  elképzelhetetlen, azaz nem képzelhető el   
E kérdésben a MINDEN-tudat egyszerűnek tekinti a világot: van Egy Nagy Lényeg, azon belül 
pedig végtelen sokminden, a maga egy-egy Kis Lényegével. Mi a közös az EGY Nagy Lényeg és 
Kis Lényeg(ek) között ? Annyi, hogy minőségi szinten nincs közöttük különbség, mennyiségi 
értelemben pedig összemérhetetlenek. A Nagy végtelenül nagy, míg a Kicsi végtelenül parányi. A 
Nagynak soha-sehol nincs vége, míg a Kicsi semmi anyagi eszközzel, módszerrel meg nem 
mérhető. Értelmetlen a Kicsi méreteiről fantáziállni 10-sokadikon épp így a Nagy méretéről 10sokadikon, 
mi több 10∞ vagy bármi más formában. Jelen témakörben a lél = lényeg, amiből következik, hogy 
Kis Lényeg(ek) természetét tekintve = a Nagy Lényeg, de nem együttesen, hanem mind-mind 
egyénileg. Ezen bizonyos lényeg(ek)et, nem csak az az anyaghalmaz burkolja, fedi be -
Akinek/aminek lényegalkotója- hanem részben a burok alkotó-elemeinek uralkodó kötőereje 
(tudva, hogy úgy a ‟jó‟ miként a ‟szeszély‟ vagy a ‟nemjó‟ mind mindig jelen van !) és a környezete 
kötőerői (benne anyagi/tárgyi, vizuális- és verbális, stb. ingerek/információk), amelyekkel a 
„gazdatest” kapcsolatba kerül/társul/netán azonosul. Ezzel szemben az un. „tudó” Aki tud a lél-

                                                             
1608 Mióta elterjedt a várandós hölgyek ultrahangos vizsgálata, kimutatottan is igazolt, hogy rengeteg a 
többes/iker terhesség. Azonban -valami folytán- mégis majdnem mindig egy magzat fejlődik ki s jön a 
világra. A „felszívódott” ember-kezdemények azon élete, addig tartott. Eltávozásuk (ki nem fejlődésük) 
oka ismeretlen. 
 

Van egy igaz történet. Egyszer egy gyermekes férjes fiatalasszony megszerelmesedett egy ugyancsak 
gyermekes házas férfiemberrel. A férfi majd húsz évvel idősebb, akkorra már felnőtt gyermekekkel, így 
felvállalta a szerelmi párkapcsolatot és az azzal természetszerüleg (!) járó gyermekvállalást. Hamarosan útjára 
indítottak egy új életet (közös gyermekük fogant) és mindketten elválltak korábbi házasságukból. A hölgy 
anyja (mélyen keresztény !?) oly haragra gerjedt, hogy elátkozta a magzatot, annak pusztulását kívánva. Az első 
ultrahangos vizsgálat során két életképes embriót észleltek. Pár hét múlva (az átok után) már csak egyet. Az 
elrendezések folytán az átokvetőnek is „igaza” lett és a közösen vállalt gyermek is egészségben megszületett, 
bárminemű komplikáció- és károsodás nélkül.  
 

1609 Bizonyos keresztség-, felszentelés-, beavatás önmagában még semmire nem biztosíték – lehetőség. 
1610 Egyén szempontjából, vannak un. külső lényegek és belső lényegek. Külsők pl. Nap lényege, Aki 
egyben a Nap-rendszer lényegalkotója, Föld lényege (FöldAnya), környezet és környezeti hatások lényegei, 
un. csoport-lényeg (csoport-lélek), egyéni lél, aki maga az egyén valódi Énje és rajta belül minden szerv, 
molekula, sejt… lényegalkotói. Mind-mind egy-egy önálló lél.  
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ről és tudja hogy minden lényeg EGY a Nagy Lényegben (de csak ott és nem Benne szerte 
kalandozva, ahogy lél milliárdok teszik azt hűtelen, uralomra vágyva és uralkodásra törve)… 
(501.) 
… (a valódi ’tudás’) mellőzése, vagy erős hiányossága esetén nem fog megnyílni a kellő „szem” kb. 
értsd: annak belátása, hogy anyagfelettihez anyag-feletti szükséges, amilyen a lelki evolúciós 
fejlettségi szint. Alacsony lelki evolúciós fejlettségi szint az anyaggal van elfoglalva, majd ahogy 
emelkedik a lelki érettség úgy válik egyre erősebbé az anyagfelettire való igény és arra való 
érzékenység. Mindez nem pótolható tárgyi és/vagy lexikális tudással, lelki-, vagy anyagi 
ismeretekkel, sem eredményorientált áldozati cselekmények vállalásával, -bemutatásával. 
Sokmindenről lehet tudomást szerezni, lehet azokat megtanulni, akár szóról-szóra felmondani, 
hirdetni, de sem a könyvekből-, sem előadásokból nem lehet alázatot, erőszakmentességet, 
szerénységet, becsületet, egyszerüséget, őszinteséget … megszerezni, megvalósítottan 
gyakorolni… 
… A ‟visszavonult‟ életrendben komolyan megkezdhető az Abszolút Igazság töretlen kutatása, 
ami persze korábban sem ártalmas. Más kérdés, hogy az Abszolút és a relatív összeegyeztetése 
(egyeztethetősége) egész életben probléma. Majd‟ mindig összeütközésbe kerülnek… 
… A B.T.-beli „tudás ismérvek” végső gondolata pedig az egész emberi életre érvényes, 
nevezetesen: „a MINDEN-nek mindenfelett látása”… 
(502.) 
… A Teremtő Ős-forrás örök, így mint forrás, végtelen sok megnyílvánulási formáját ott-akkor-
úgy terjeszti ki, amikor azt Ő gondolja. Számunkra a teendő elfogadni elrendezéseit. Igaz, hogy 
számunkra teremtődött ezen megnyilvánulás (FONTOS ! MI mindnyájan lél vagyunk, Ő-k 
egyenlők a MI-vel !!!) de nem azért hogy uraljuk, hanem azért hogy a lelki világban meg nem 
élhetett uralkodási vágynak terepe lehessen1611. Nem teljesen hamis a vélekedés, hogy nekünk 
teremtette az Úr a Földet és így tovább1612 … de, csakhogy igaz lényünk nem ember, hanem örök 
lél! 
(503.) 
… Jelen világunk, a világegyetem/univerzumi kiterjedését szokás minden létező összességeként is 
említeni - bár már tudjuk, hogy ez a „minden létező” csupán a MINDEN egyik parányi szeglete. 
Ezen létezés lényegének egyik eleme a MINDEN általi általhatás, amit a MINDEN-tudat 
Mindáthatóként nevesít, ami (mert, hogy személytelen !) a Legfelsőbb energiája. Ott van 
mindenütt és mindenben, de egyik sem Ő (Maga) miközben nem független személyességétől… 
… Ama bizonyos személytelen energia nem csupán mozgató, de információ hordozója is. Ezen 
személytelen Isteni energia által jut el minden létezőhöz(be) az az információ ami arra/őrá 
tartozik. Hogy kire/mire mi tartozik? Ez az Isteni elrendezések függvénye. Nagyon eltérő és 
egymással soha kapcsolatba sem kerülő léformák között markánsan eltérő „elrendezés-
információk” lehetnek/vannak. Más információra van szükség egy elemi részecske működési 
mikéntjéhez, mint egy élő sejthez, vagy összetettebb élőlényekhez. Mind azt kapja meg a 
Mindátható által, amire szüksége van. A „primitívek” lásd elemi részecskék és szervetlen létezések 
szinte tökéletesen kezelik az információkat s élvezik az Isteni energia Fenntartó hatását. Nem 
kritizálnak, nem mérlegelnek, tökéletes szolgálóként végzik és csak azt végzik, amire hivatottak. 
Végig nem járva valamennyi „evolúciós” lépcsőt, az ember már nem mindig él Isten adta 
jótékony energiáival és az információkat is oly szabadon kezeli, hogy nemegyszer tagadja azokat, 
legkevesebb megszegi1613. A ‟jó‟ energiákat is ‟nemjó‟-ra, vagy ‟szeszély‟ fűtötte dolgokra használja. 
A nemes/nemesítő információkra legyint, ha egyáltalán eljut hozzá… 

                                                             
1611 A lehetőség nem egyenlő azzal hogy azt meg is kell tenni ! A lehetőség nem kötelezőség ! 
1612 Az ember megpróbálhatja a Föld és lényei uralását, de lényegi lényének, minden egyes lél-nek pont 
arról kell(ene) leszoknia, hogy uralkodni kívánjon, hisz ez a teremtés lényegisége, oka, célja ! Valamiről úgy 
leszokni, hogy azt vágyjuk képtelenség. Tartózkodni lehet, de attól a vágy nem múlik el. A munka-, a 
teendő a fejben kezdődik; kb. értékrend, eszmény, lelki cél. 
1613 A szabad akarat nem tiltja a nemet-mondást. Van hogy a „nem” üdvös, van hogy káros. 
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… az energiák által hordozott információk így is, úgy is hatnak. Ha tudunk róluk, ha nem, ha 
figyelembe vesszük, ha nem… 
… Mikor elhangzik, hogy a MINDEN mindenben a „leg” akkor emberi mércével mért jóban 
és/vagy rosszban is Ő a LEG. Benne foglaltaik rend és rendetlenség, tökéletesség és 
tökéletlenség. Lásd: ‟azisnemis‟ törvény. A való világ nem úgy épül fel, hogy van a JóIsten minden 
(emberi) jóra és van a RosszIsten (kvázi a Gonosz) minden (ember szerinti) rosszra…1614 
… Mindenütt Isten éltető „kéznyoma”1615. 
(504.) 
… különbséget teszünk -és kell is tenni- Isten és az Ő-, vagy lél parányai kiterjedései, 
megtestesülései között. Ő is, meg nem is, az is meg nem is (azisnemis). Bár Tőle semmi nem 
független, mégis úgy rendezi el teremtéseit, hogy azok léte s működése önálló hatást -látszólagos 
egészet- váltson ki, úgy az abban résztvevőnek, mint magában a résztvevőben1616… 
(505.) 
… a lél itteni lakása a szív, a lél pedig a MINDEN parányi szerves része -minőségben Isten 
megfelelője- továbbá a Mindátható lél melletti (megfigyelői1617) státusza, mind azt erősíti, hogy 
senki nem nélkülözi a Legfelsőbbet, úgy személytelen energiája formájában, mint lél paránya 
személyében. Az hogy a MINDEN a ‟tudás‟ okforrása és minden lél eredendő tulajdonsága, hogy 
örök+teljes tudású+boldog, ugyancsak biztosíték arra; nem hogy Istent nem kell nélkülöznünk, 
de a Tőle származó tudást sem - ha ugyan nem fedjük be/el amint azt bizony- megtesszük életről-
életre. Mert hogy kapjuk testetöltéskor (már a petesejt megtemékenyítésekor !) a feledését valódi 
kilétünknek, azt pedig hogy mit szedtünk össze elménkben életünk során annak felejtéséről a lél 
eltávozásakor gondoskodik az elrendezés… 
… lásd az upanisádokat (mint akár a jelen Jas-upanisad) mind-mind segítségünkre siet. E verses -
leginkább tömör- bölcseletek elmondják a mit, a miértet, nemegyszer a hogyant is. Ám nevében is 
benne van „közelülő/közelülés” aki közel ül a Tanítóhoz, többet-, bensőségesebbet-, 
bizalmasabbat tudhat meg, mint a távtartó szemlélő, vagy felületes hallgató(ság). Még a célt is 
megmondja, ne hogy a kereső ember tévedésbe essen. A cél; a MINDEN. 
(506.) 
… Sokminden tartozik a MINDEN-tudat berkeibe, de az álltatás biztosan nem. Mikor realista, 
azzal nem csüggeszteni akar1618, hanem a bölcs belátásra ösztökél… 
(507.) 
… Ha rangsort kéne húzni -alulról fölfelé- akkor legalul van az anyagi test. Azon sok 
szempontból uralkodik az elme, hisz tudjuk, hogy a testi bajok is rendszerint pszichés eredetüek, 
másrészt amikor azt mondjuk hogy „Minden a fejben dől el” akkor is arra utalunk, hogy 
gondolkodásunk erős hatással van az anyagtestre. Test és elme feletti a lél, Aki személy és önálló 
létezések lényegalkotója, ember esetén az egyén valódi Én-je. Ez az igazi én(ünk) névtelen, 
nemtelen, nem hogy világpolgár, de univerzumpolgár, olyannyira, hogy örök útlevele van a 
mindenségbe és a MINDEN-hez hasonlóan megszületetlen, értsd: örök. Lél feletti a Mindátható, 
ami (!) a Legfelsőbb személytelen energiája és az abba foglalt Felsőbb információk hordozója. A 

                                                             
1614 Felsőbbségek, Fél(ig)Istenek, Felsőbb Irányítók között vannak segítők és hátráltatók az emberi lelki 
fejlődésben, miközben mint ‟szeszély‟ fűtötte lények akár rapszódikusak is lehetnek. Ők sem makulátlanok. 
1615 Már jól tudjuk; Istentől semmi nem független és B.T.135. „…minden ember énfelém jő ez bíz 
vitathatatlan - de én akként megyek elé amennyire lemond az…” 
1616 E látszólagosság „felelőse” Maya Dévi, Illúzió Istennő, Aki nem mellesleg a legjobban végzi a dolgát ! 
1617 Be nem avatkozó ! 
1618 Az igazságot -szólamok szintjén- majd‟ mindenki tiszteli, kedveli (Csak nem bírja !) Van az Abszolút 
Igazság és a relatív igazságok. Ki-ki lelki evolúciós-, valamint szellemi fejlettségi szintje szerint vonzódik az 
Abszolúthoz és követi az általa elfogadott mértékü relatív igazságokat. Az alacsonyabban fejlettek számára 
a magasabb igazságok -akár- csüggesztőek is lehetnének, de a nagy mókamester elme -meg Illúzió Istennő 
kacérsága- náluk úgy oldja meg a feloldhatatlannak tűnő problémát, hogy elkezdi(k) tagadni azt. Számukra 
az nem létezik (ha van, ha nincs). 
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lél mellett helyezkedik el (minden lél mellett !) mint megfigyelő, ami semmibe be nem avatkozik, 
azonban Tőle érkeznek azon információk amelyek a Nagy Rend-, az Isteni elrendezések szerinti 
folyamatokat vezérli. Ez a Mindátható Maga a Legfelsőbb/Isten/a MINDEN, de az Ő 
személytelen kiterjedése. (Kb. mint ember gondolata, szándéka, akarata … ami áthatja 
viselkedését, külső-belső megnyilvánulásait, cselekedeteit és műveit, bár semmi kézenfogható 
anyagi/testi megjelenése nincs.) Ennek szellemében a Mindátható is örök, megszületetlen, mint a 
MINDEN, hisz Ő az, „csak” kisugárzásában. (Kb. mint az egyes ember kisugárzása, ami nem 
független a személytől.) Isten és Mindátható aspektusa szorosabban fonódik össze, mint a 
Legfelsőbb; Teremtő-, Fenntartó-, vagy Pusztító aspektusával, hisz azok egy-egy kimagasló, 
felhatalmazott lél lényegiségével átmenetileg regnáló -kvázi- Felsőbbségek. Akik ugyan személyek, 
mégsem örök a létük „csak” adott megnyilvánulás teremtése, vagy fenntartása, vagy pusztítása a 
feladatuk, annak létrejöttében és fennálltáig. Ezen létek lehetnek évmilliárdnyi idejűek is akár, 
mégis a végtelen idő pillanatai és a végtelen MINDEN terében piciny rész-terekre terjed ki hatás- 
és hatókörük. (Ez utóbbi, mármint a ható-kör nem egészen határos az átmeneti megnyilvánulás 
kiterjedésével, hanem a szomszédos megnyilvánulásokra/ba/ is átsugároznak, mint pl. jó-, vagy 
rossz szomszéd kisugárzása adott szomszédos birtokra, annak lakóira.) Ezzel szemben a Mind-
átható akkor is létezik s működik amikor adott megnyilvánulás megnemnyilvánulttá válik és annak 
minden alkotóeleme megsemmisül (a lél nélkül maradt anyagi halmazok) ám lényegiségeiket 
alkotó lél-ek feláramlanak a lelki világba, Ki-Ki érdeme szerinti szférába… 
… Személyes Istenhez személyes út/folyamat vezet. Személytelen út azt az erőt/hatalmat keresi, 
aminek nem tudja, nem ismeri (el), netán tagadja személyes forrását… 
… MINDEN-tudatú Istenre ügyel s nem más(ok)ra. Tudja, hogy a középső világ felettiek és 
alattiak1619 is a MINDEN Mindátható körébe tartoznak, azonban mint nem végcélokat nem remél 
és nem is fél1620… 
(508.) 
… Míg minden és mindenki rendelkezik több-kevesebb hiányossággal, képességbeli 
korlátozottsággal (beleértve valamennyi Felsőbbséget, Fél/ig/Istent és Felsőbb Irányítót is) addig 
a MINDEN/ Isten/a Legfelsőbb -többek között- készségek, képességek vonatkozásában is 
korláttalan. Nem elég hogy mindent bíró, de egyben mindenek fogalata is, azaz minden Őbenne 
nyugszik*, helyezkedik el. (* ahol a nyugszik ≈ benne foglaltatik, nem pedig valami statikus, 
mozdulatlan állapot, sőt e mindenség természete, miként Istennek az örök/ös/ változás !) Az 
általános istenképek valahogy úgy alakulnak, hogy van -mondjuk a világ (mennyel pokollal 
egyetemben)- és abban zajlanak történések, miközben annak istene, azon kívül -mondjuk- a 
mennyekben trónol/helyezkedik el és onnan figyeli, mozgatja, felügyeli, irányítja az eseményeket. 
Ehhez képest a MINDEN-tudat Istent semmitől nem függetleníti (legyen az a leg istentelenebb-
nek vélt/tűnő) és mindezt úgy „gyakorolja” hogy minden Őbenne van, miközben Ő mindent 
áthat (belülről) mindennek részese, megfigyelője -tulajdonképpeni- érintetlenül érintett 
(azisnemis) elszenvedője, amennyiben semmi nem történhet úgy, hogy az Őt ne érintené (hisz 
Benne zajlik - Isten érintett, de mégsem érinti meg semmi! Olyan ez az állapot, mint az 
‟érintetlenséget‟ elért lelki törekvő, aki részese a történéseknek, nem vonja ki magát azokból/alól 
mégis képes megőrizni érintetlenségét.)… 
… ezen komplexitás túllép az általános Istenképeken. A jelen szakasz második fordulata 
értelmezési könnyítése szerint: 1. „magasztalás Értem*” 2. „tudás Általam”. (* ahol az „Értem ≈ 
Felém irányuló) Ad. 1. A Legfelsőbb magasztalásának számtalan lehetősége és módja van, 
amelyek alap ismérve, hogy nem kérést takarnak és nem is engesztelő/bűnbocsánatért esengő 
fohász jellegüek, még csak nem is hálaadók, hanem kizárólag az Úr dícsérete. Ebben a MINDEN 
felé forduló elfogadja, elismeri és méltatja Őt. B.T.489. „… hívem … szeretetben fordul Hozzám 

                                                             
1619 Értsd: az un. mennyei- ill. pokol-bolygók. 
1620 MINDEN-tudatú érdeklődési körébe sokminden nem tartozik bele (mint számára lényegtelen, lelki 
fejlődésében nem segítő, vagy épp hátráltató körülmény) ilyenek -többek között- a mennyei és a pokolbéli 
szférák, -világok, azok hollétével, mibenlétével, működésével és az odakerülők sorsával egyetemben. 
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Aki vagyok a MINDEN…” - azaz bárminemű elvárás nélkül, csak adó szándékkal, -magatartással 
és a megkülönböztetés-nélküliség, vagy részrehajlás-nélküliség olyan módján, hogy nem osztja fel 
az EGY Istent Annak aspektusaira (mint pl. Teremtő, Fenntartó, vagy Pusztító - hisz vannak 
Teremtő-hívek /miként pl. a hindu Brammá hívők/, vannak Fenntartó-hívők /miként pl. a hindu 
Visnu hívek/, vagy a Pusztító-hívek /miként pl. a hindu Síva hívők/ ) különösen nem bontja az 
Urat Felsőbbségekre, Felsőbb Irányítókra, Fél(ig) Istenekre ! A lelki fejlődés szempontjából 
legkedvezőbb magasztalási mód a Szent Nevek ismétlése/zengése: Hari Rám Hari Rám Rám 
Rám Hari Hari. - Ad. 2. A ‟tudás‟ Isteni eredete vonatkozásában legutóbb a B.T. 505. szakasz 
hozzáfűzéseiben történt némi taglalás. A ‟tudás‟ forrása és továbbadása pedig a következő 
szakaszokban elhangzottak szerint történt; B.T.125. „…mit most mondtam tőlem kapta 
Vivaszván a Napisten - tőle Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanít meg 126. szájról szájra szállt a 
tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott tovább 127. ezért 
ezt a legszentebbik teljes tudást most neked - átadom mert barátom vagy s tiszta szívvel kérdezed 
…” - miszerint Jas megkapta az Abszolút Igazságról szóló tanítást, értsd: ‟tudást‟ amit 
szájhagyományoztak még századokig a jász ősök1621. Miért-e kitüntetettség ? Az önzetlen barátság 
és az alázatos kérdések okán, nemzetsége szolgálatában. 
(509.) 
Ha Istent három tulajdonsággal kellene jellemezni, akkor az vitathatatlanul a második fordulatban 
található: örök + boldog + teljes tudású. (a mindenható, mindentudó … már ezekből adódik !) 
Ilyen személy nem csak hogy az emberek között, de még a Felsőbb Irányítók között sem 
található. Sehol senki - ám mégis, mindenkiben és mindenben ott rejtőzik ! (azisnemis) Minden 
Isteni lél-ben ugyanezen „szent hármasság” jelen van, mert hogy minden lél a MINDEN -
minőségi- mása. B.T.190. „…MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt - az kit semmi 
nem érint meg éli boldog álmait…” - amiből egy további fontos körülmény olvasható ki; az 
érintetlenség fontossága a lelki életben.  Nem anyagi erőfeszítések, testi/szellemi küzdelem visz 
előbbre azon tisztulásban, amelynek során az Isteni lél mentesülni képes anyagi befedettsége és -
kapcsolatai/kapcsolódásai burkolatától1622, még ha a felszabadulás ugyan messze is van… 
… a Nagy Egyensúly pont azáltal képes létezni, hogy mindennek az ellenkezője is benne 
foglaltatik. Ha bármi hiányozna, akkor egyfajta vákuum (üresség, hiányosság) keletkezne, ami 
felborítaná az Isteni harmóniát1623. A teljesben minden benne foglaltatik, az egyidejű azonosság és 
különbözőség (azisnemis) jegyében. E gondolta folytatása lehet(ne) az, hogy a Legfelsőbbön kívül 
senki nem örök + boldog + teljes tudású és mégis, és nem hogy egy Valaki, de végtelen sokan 
vannak, a végtelen sok Isteni parány, a sok-sok lél1624. Mindennek „szépséghibája” csupán annyi, 
hogy valami elérhetetlen, felfoghatatlan egyediségről beszélünk, ám az EGY Isten és a végtelen 
sok lél is 100%-ban lelki, azaz ama bizonyos kivételes adottság, képesség (a „szent hármasság” - 
ami nem keverendő a szentháromsággal !!!) nem anyagi(nak a) velejáró tulajdonsága ! Két fontos 
jellemző együttesen mutatja meg azt, hogy a Nagy Rend működik; 1. világunk kettőssége 
(mindennek megvan a pozitív-, vagy negatív „párja”) másrészt 2. az örökös változás, ami attól 

                                                             
1621 Az, hogy bizonyos tudás az emberi történet során néha alábukik, máskor meg búvópatakként felszínre 
jut ha nem is gyakori, de elő-elő fordul. Ebben az izgalmas, hogy nem kell embereknek újra és újra újat 
kitalálni, miközben az ősemlékezet révén felbukkannak olyan tudás-részek, amelyek addig a feledésbe 
merültek. Tudjuk, hogy mikor eltávozik egy lél az elért és korábbi életekből hozott lelki értékeket 
hiánytalanul viszi magával (minden lelki örök – minden anyagi mulandó !) míg az anyagi/tárgyi tudás csak 
töredékesen -ha- továbbjut (rendesen mind elvész, az Isten adta feledéstől). De nem csak a felejtés Isteni 
adomány, hanem az emlékezet is. 
1622 Bármi elmebeli-, anyagi-, testi-, szellemi erőfeszítés -mivel rendszerint valamilyen anyagi/testi 
mozgató(k) hatására kényszerítődik ki az emberekből, hát- természetszerüleg nem lelkileg tisztító, de 
anyagi/testi értelemben tovább burkoló hatást gyakorol a lél-re. 
1623  Lásd az univerzumi (ki)sugárzó napok ellenpontjaiként a mindent bekebelező fekete lyukakat, vagy 
anyag ellenpólusát az antianyagot…  
1624 A végtelen ellenpólusa nem a semmi „0”, hanem az EGY. 
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van/abban nyilvánul meg, hogy az ellentétes kettősségek folyamatos kölcsönhatásban 
örvénylenek, míg csak e teremtett megnyilvánulás fennáll1625. A jelen szakasz első fordulata a 
MINDEN ember általi belátásáról szól, majd Avatár Balarám kinyilatkozza (ismételten) hogy Ő 
az, és az „Aki” alakban, Személyesen nem puszta illúzióként. Hozzá téve, hogy mindez 
együttesen; a Legfelsőbb (amikor nincs értelme leges-leges… okvetetlenkedésnek). A MINDEN-
tudatban azért „keveredik” gyakorta a Hari, Isten, Balarám, Legfelsőbb, MINDEN megjelölés, 
mert bármennyire is EGY az Úr, teljességében minden vonatkozásban végtelen, ahogy neveiben 
és névszerinti illethetőségében… 
… Bár meglehetősen leszűkitettük (a végtelen számú lél vonatkozásában kitágítottuk /azisnemis/ ) 
azok körét akik egyidőben és teljeskörűen bírják pl. a boldogságot + a teljes tudást, mégsem 
reménytelen a helyzete annak aki belátja -nem csak hogy EGY az Önmagában Teljes Isten, de- 
valódi kilétét, lényegalkotó lél parányát. Nem ez a test az énünk ! (az örök létet anyagi létformák 
vonatkozásában eleve kizárhatjuk, hisz aminek kezdete van annak természetszerüleg vége is van, 
azaz nem örök !) 
(510.) 
… Isten(ben) a szeretet uralkodik, azaz Ő senkitől nem vár el soha semmit ! csak ad és ad ! és 
részrehajlás nélkül ! A MINDEN-tudat az ilyen „típusú” szeretetet eszményíti, ezt tekinti 
igaz/valódi szeretetnek. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert hogy oly sok ‟szeretet‟ megközelítés 
van és oly sok iskola hirdeti, pontosan be nem határolva annak mikéntjét, mibenlétét. Leginkább 
úgy fogalmaznak, hogy azt „érezni kell” nem beszélni róla. Ebben is van igazság, csak kérdés 
hogy ki, mikor, mit érze és az a bizonyos érzés mennyire van kapcsolatban a valósággal ? Ugyan, 
nem önámító illúzió legtöbbször ? Nem csak a valódi szeretet uralkodik a MINDEN-ben, de az 
örök rend is ! Ha bármi ‟rend‟-telenséget, rendetlenséget vélünk felfedezni, az csak azért van mert 
nem látjuk át az egészet… 
… Ami itt van, az fent gyökerezik. Az egész anyagi megnyilvánulás forrása a lelki világ, amikor 
megnyilvánul, akkor a végtelen lelki közegben egy „sziget” sűrűsödik annak lényegalkotója köré s 
népesíti be a sok-sok oda érdemes lél a maga burkát magára öltve… 
… Elkötelezett lelki ember a következőktől kell, hogy megszabaduljon: 1. kéj, 2. vágy, 3. gőg, 4. 
félsz, 5. kötődés, 6.rossz társulás. 1.-hez: maga a szellemi- s testi kéjérzet gyakorlása és az arra 
való törekvés. 2.-höz: bárminemü vágy ! Igaz lelki ember még a felszabadulásra sem vágyik, mert 
tudja, hogy ahhoz még nagyon sok tennivalója van. Nem kerget hiú ábrándot. Ráhagyatkozik a 
Legfelsőbb elrendezéseire. 3.-hoz: senkinek nincs semmi, amivel büszkélkedhetne. Alázat ! Ha oly 
Nagy Szent volna -bárki is- nem itt volna. 4.-hez: nem csak Úr Balarám mondja, hogy „ne félj” ! 
Lényegi lényünk, igaz valónk sérthetetlen. 5.-höz: minden kötődés megköt, ide láncol, nem enged. 
6.-hoz: kevés a jó társaság, ‟jó‟ pedig alig… 
… minden megtestesülés a lél-el kezdődik, Ő (mert hogy Személy !) vonz/vesz magára anyag-
testet és azzal együtt azon tévképzetet, hogy az anyagtesttel azonosul… 
…  mikor egy lél elhagyja a testet, adott létformáját, látszólag minden anyagitól-, anyagi/testi 
behatástól megszabadul, de mégsem, van amit visz magával új létre, azok vissz(a)hatásaiként… 
… aki tudatlan nem tud a lél-ről, aki tudó az érti… 
… aki tudó az (alkalmas)szemet szerez a lél be(meg)látásához… 
… Naprendszerünk központi égitestjének éppúgy a MINDEN kölcsönöz energiát, mint annak 
vonzáskörzetében mindennek… 
… a MINDEN mindent áthat, Mindátható -személytelen- energiája révén. Mindenütt és 
mindenben benne (is) van nem csak körötte… 
… az anyag- és légcsere következtében ki-be áramló anyagi elemek energiái Istentől valók… 
… emberben a lél tartózkodási helye a szív és mellette a Mindátható, ami (áttételesen Aki) segít a 
tudás-, az emlékezés- és a feledés gyakorlásában… 

                                                             
1625  A lét s nemlét, az anyagi megnyilvánulás (teremtődés) és a megnemnyilvánulás a lelki világban is ott 
örvénylik. „Amint fent, úgy lent.” 
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… a mindátható a Legfelsőbb személytelen energiája ugyan, de mivel Maga a MINDEN, így 
egyenlő a Legfelsőbb személyével. Ő a Fenntartó. (Nem véletlen a szerteágazó hinduizmusban1626 
talán legelterjedtebb Visnu imádat (vaisnavizmus) mivel hogy Visnu = Isten Fenntartó 
aspektusa.)… 
… aki eljut oda, hogy megvalósítottan érti meg a MINDEN örök + boldog + teljes tudású 
természetes-, alap sajátosságát és hogy amivel minden Isteni lél-parány éppúgy rendelkezik, az 
már nem lesz esendő itteni (hátralévő) léte alatt. Ezen tudás-elemeket elsajátító lelki ember, 
kötelességteljesítésein túl nem keres már más elfoglaltságot, mint a MINDEN dicséretét. 
Egyetlen vágya marad, eljutni Istenhez1627. Tudja már, hogy igazi énje egy  lél, Aki az Úr hajlékán 
van otthon s oda tör. 
(511.) 
… Avatár Balarám nem riogat, Ő maga nem kelt félelmet, de bíztat, segít megérteni az utat a 
félelemnélküliséghez, ami elengedhetetlen a lelki fejlődésben. Amíg tart a félsz, az azt mutatja, 
hogy annak aki fél, van mit féltenie, mert hogy ragaszkodik, kötődései/kötöttségei pedig nem 
engedik… 
… a „JóIsten” nem csak bátorságot és örömet oszt, de a boldogtalanság és a félelem sem 
független Tőle !... 
(512.) 
… Az áldozat sosem a MINDEN-nek „kell” arra a törekvőnek van szüksége, azt segíti a 
fejlődésben, a tisztulásban… 
… Akinek az életvitele/életvezetése a szabályozó elvek szellemében zajlik, az folyamatos 
gyakorlója az önfegyelmezésnek, hisz esendő elménk és gyarló testünk megzabolázása 
elkerülhetetlen a lelki élet követése során… 
(513.) 
Isten embere egyszerű ! Így felkiáltójelesen. Ha tudjuk még egyáltalán, hogy mi az az egyszerűség. 
Amíg az emberi történet visszalát, az un. civilizált* világban (ami ellentettje a természetesnek !) 
nem látható egyszerűségre való törekvés, sőt. Ennek egyik megnyilvánulása a technikalizálódott 
tárgyiasult kultúra mindenek felettisége1628. (* ‟civilizált‟ az idegen szavak szótára szerint ≈ művelt, 
kifinomult - Háááát? Erősen kérdéses azon kultúrákról ilyesmit elmondani amelyek szellemi 
sötétségben, tudatlan hatalomvágytól fűtve vív(nak)tak pusztító csatákat, gyakorolnak elnyomást 
/lásd pl. a rabszolgatartást/ folytattak népírtásokat, a maguk kifinomult módján teszik tönkre 
élőkörnyezetünket, FöldAnya gyermeke élhetőségét.) Azt már tudjuk, hogy a lél arra kárhoztatott 
(önnön választása és sorsa okán - mert hogy semmi korábbi létezés adóssága nem maradhat 
törlesztetlenül !) hogy testben próbáljon tanulni, olyat- és úgy hogy megszabadulhasson minden 
testi/anyagi vonzalomtól. Ha majd egyszer megtisztul minden anyagitól, akkor tiszta lél-ként 
juthat eredeti otthonába, a lelki világ kiérdemelt szférájába. Ehhez képes az egyszerű élet fogalmi 
köre már rég nem eszményített. (és megint csak; sőt !)… 
(514.) 
Talán nem árt megismételni azt a felsorolást, amit Úr Balarám tett részben a valódi tudás 
ismérveként, valamint Isten embere jellemzéséűl (legyen bármíly‟ unalmas is a tulajdonságjegyek 
sora, aki lassan olvassa és minden egyes „állomást” próbál értelmezni és/vagy önmagával 

                                                             
1626  Ha megvizsgáljuk úgy a Bizalmas Tanítást, mint a MINDEN-tudat kapcsán összeállítottakat, nem 
véletlen, hogy -ha már „besorolási” kényszer merül fel- a hindu gondolatkör kerül említésre. Már tudjuk 
hogy nem vonható MINDEN-tudat kapcsán zsidó, keresztény, vagy muszlim teológiai párhuzam, hisz 
amikor a Bizalmas Tanítás elhangzott Ábrahám még nem született meg, így egyik ábrahámita világvallás 
sem létezett, miközben a „hindu” igen ! Balarámról is csak a hindu mitológia szól, bár az sem olyan 
hangsúllyal, mint Krisnáról, Síváról, Brammáról, vagy Visnuról. A békepárti gondolat, mint ha idegen 
volna az embertől (?)   
1627  Nem a mennyei szférákba (~ mennyországba), hanem a Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajlékára. 
1628  Már az nagy vívmány volna, ha bármi technikai eszközt a lehető leghosszabb (élet)időtartamra 
készítenénk és azt végleges elhasználódásáig-, alkalmatlanságáig használnánk. 



463 

 

kapcsolatban mértékként szemlélni -ha elkeserítő is a helyzete1629- nagyjából megtudhatja hol is 
tart a tisztulásban - hozzá téve hogy nem teljes a „követelményrendszer” ahhoz érdemes 
egészében értelmezni a Bizalmas Tanítást) : B.T. 437. - 441.-ből: alázat + nem ártás + híján levő 
büszkeség + önfegyelem + hű szolgálat + tisztaság + becsület + őszinteség + egyszerűség + 
önzetlenség + türelem + változások belátása + érintetlen(ség) + derűs kedv + áléntudat elhagyása 
+ nemkötődés semmihez + ragaszkodás csak Énhozzám + elengedve már mindent + az 
Abszolút Igazságnak töretlen kutatása + a MINDEN-nek mindenfelett látása, majd a B.T. 511. - 
513.-ból (némi átfedéssel, de bizonyára az sem ok nélküli) : félelem ment + tiszta éltű + bölcselet 
a kenyere + mindig adó + áldozatos + szent szavakat kutató + önfegyelmes + igazmondó + 
jámbor + példát mutató + egyszerű + béketűrő + szerény + könyörü-letes + kedves + szorgos + 
irigység ment + hibát soha nem keres(ő). Első megközelítésben mindezek „inverzei” forditottjai, 
vagy ellentettjei képezik a gerincét az istentelenségnek1630. E bizonyos „istentelenség” már 
többször megvilágításra került, hogy filozófiailag értelmetlen, hisz ami/aki Istenben helyezkedik 
el -márpedig minden és mindenki ott van- ráadásul mindenben és mindenkiben Mindáthatóként 
Isten személytelen energiája jelen van, hát értelmetlen volna istentelenségről beszélni és mégis; 
nem igazán van jobb kifejezés azokra, akik úgy élnek s gondolkodnak, hogy abban Isten nem 
jelenik meg még fogalmi szinten sem, sőt inkább léte is (le)tagadott. Mégis, lelki törekvőnek „mi 
az mit kerülni kell” ? „Dölyf düh vadság képmutatás dőreség és fennhéj kedv”1630 … 
(515.) 
Az talán nem vitatott, hogy az ‟Isteni-ember‟ (aki már rég letette az állati-ember1631 „ruhát” és 
messze meghaladta az emberi-ember lelki evolúciós fejlettségi szintjét is), valamint ‟Isten embere‟ 
(aki/k/ről bőven szólt Úr Balarám az előző szakaszokban) mint az Isteni „tulajdonságokkal‟ 
áldottak útja, a Legfelsőbbhöz vezet. (Azt érdemes pontosítani, hogy „Isten embere” és az 
„Isteni-ember” nem ugyanaz ! - míg az előbbi lehet akár emberi-ember1632 is, aki ugyan sokat 
fejlődött az állatihoz képest, de még az emberlét az eszményképe, miközben az Isteni-ember1633 
már megszabadult téves ön/én/azonosságtudatától.)… 
…  az Úr nem az embert teremtette Önnön képmására, hanem minden ember lényegi lénye, azaz 
minden lél olyan mint Isten, nem pedig az ember/ek/1634 ! … 
… 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, 

                                                             
1629 Egyén számára egy -relativizált- vigasz van: az emberiség 99,9999….%-a nem bírja az összes felsorolt 
„tulajdonságot” és még akik néhányat fel is mutat(hat)nak, az is inkább képmutatás, nem megvalósított. 
Vannak akik úgy tartják, hogy a MINDEN-tudat olyan idealisztikus gondolat, ami a sokság embere 
számára kivihetetlen és ez igaz. Nem is a sokságnak szól, de azon keveseknek, akikért nem szükséges sem 
egyház, se templom … (és nem csak a praktikum miatt, hanem mert igaz lelki élet nem szervezetben és 
nem templomban zajlik ! Az Isten és a lél doga !)  
Azt a kritikát azonban nem szabad elfogadni, hogy ha az általános ember számára kivihetetlen, akkor nem 
is kell Abszolútról szót ejteni.  
1630  Abból viszont bőséggel találhatunk követőket, szószólókat ! 
1631  Aki ösztönlény. 
1632  A tudatos ember. Legfőbb ismérve, hogy gondolkodik és nem csak megtévedt ön(én)azonossági 
alapon. 
1633  Aki megvalósítottan van tisztában valódi kilétével – Nem ez a test az énünk ! 
1634  Az ember olyan félisten-féle; gyarló és esendő. Isten, MINDEN csak nem gyarló, sem nem esendő. 
Azért hogy Teljességéből semmi ne hiányozzon, a gyarlóságot és az esendőséget Fél(ig)Istenei és lél 
parányai révén éli/nyilvánítja meg. 
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hiába „világ sora hanyatlása” (B.T.393.) a szent tudás őrzői nem vesznek el soha. (B.T.628. 
„…kerüld minden vallás útját1635 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”1636 is mint koholmány mutatnak be, 

                                                             
1635 Senki számára nem tilalmasak más vallások (hisz léteznek és ha Istennek nemtetsző volna, bizony nem 
volnának), csak hát - Minek a‟ ? - mikor az Abszolút Igazság leginkább (ember számára is kezelhető 
módon) körülírva a MINDEN-tudatban található. Ám ne feledjük, az idézett intelem ie. 3.102-körül 
hangzott el Jas számára. Az azóta kialakult vallások sem jutottak közelebb a MINDEN-hez. 
 
1636 Részlet az ELŐSZÓ-ból: 
 

„…Mr. Henry Ford, egy 1921. február 17-én, a New York-i Worldben megjelent interjúban a "Cion 
bölcseinek jegyzőkönyvei"-ről tömören és meggyőzően kifejtette:  
"Az egyetlen nyilatkozat, amit a Jegyzőkönyvekről hajlandó vagyok közzétenni az, hogy ezek összhangban 
vannak a fejleményekkel. Tizenhat évesek, és mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen 
mostanáig. Most is összhangban vannak !"  Csakugyan összhangban vannak !...” 
 

„…Tizenegyedik jegyzőkönyv utolsó előtti bekezdésével:  
"Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk, az Ő Kiválasztott Népének, s éppen ez, amit mindenki 
gyengeségünknek tart, bizonyult legfőbb erőnknek, mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett 
bennünket."…” 
 

„…A Harmadik jegyzőkönyv a judaizmus Jelképes Kígyójára való utalással kezdődik. A Jegyzőkönyvek 1905-
ös kiadásának utószavában Nyil a jelképpel kapcsolatban a következő érdekes beszámolót adja:  
 
"A titkos zsidó cionizmus feljegyzései szerint Salamon és más zsidó bölcsek már i. e. 929-ben, elméletben 
kidolgozták Cion* békés világhódító tervét. A történelem folyamán részleteiben tovább dolgozták a tervet 
olyan emberek, akik következésképpen be voltak avatva az ügybe. Ezek a bölcs emberek úgy döntöttek, hogy 
békés eszközökkel meghódítják a világot Cion számára - a Jelképes Kígyó ravaszságával, amelynek a feje a 
zsidó közigazgatás tervébe beavatottakat jelképezte, a teste pedig a zsidó népet. A közigazgatást mindig 
titokban tartották, még magától a zsidó néptől is. Ahogy a Kígyó behatolt a nemzetek szívébe, aláásta és 
elnyelte ezeknek az államoknak a hatalmát.  
A jövendölés szerint a Kígyó be kell, hogy fejezze munkáját, szigorúan ragaszkodva a tervhez, amíg a pályát 
be nem zárja és a fej vissza nem tér Cionhoz. Ez azt jelenti, hogy a Kígyó bekeríti Európát és Európa 
megbéklyózásának segítségével bekeríti az egész világot. Ezt úgy kell véghezvinni, hogy minden eszközzel 
gazdaságilag kell leigázni az országokat.  
A Kígyó feje csak akkor térhet vissza Cionhoz, miután Európa összes szuverén államát tönkretették, amely 
azt jelenti, hogy gazdasági válságokkal és nagybani pusztítással lelkileg demoralizálják és erkölcsileg 
megrontják az embereket. Ehhez zsidó nőket is bevetnek, akik úgy mutatkoznak, mint francia, olasz, stb. nők. 
Ők a szabadosság legbiztosabb terjesztői a nemzetek vezető rétegeinek életében.  
A Jelképes Kígyó pályájának térképe a következő: Európában az első lépcsőfokot i. e. 429-ben, 
Görögországban tették meg, ahol Periklész idején a Kígyó az ország hatalmát kezdte kóstolgatni. A második 
lépcsőfokot Rómában érték el, Augustus császár idején, i. e. 69-ben. A harmadikat Madridban, V. Károly 
idején, 1552-ben, a negyediket Párizsban, XVI. Lajos idején, kb. 1790-ben, az ötödiket Londonban, 1814-től 
kezdődően (Napóleon bukásától). A hatodikat Berlinben, 1871-ben, a francia-porosz háború idején. A 
hetediket Szentpétervárott, amely fölé a Kígyó fejét rajzolták, 1881-es dátummal.  
Mindezen államok alkotmánya, amelyeken a Kígyó áthaladt, alapjaiban megrázkódott. Ez alól még 
Németország sem volt kivétel, a látszólagos hatalmával. Németországot és Angliát gazdaságilag megkímélték, 
de ez csak addig tart, amíg Oroszország elfoglalását véghez nem viszik, melynek érdekében jelenleg (1905.) 
minden erőfeszítést megtesznek…” 
 

* Cion = „Sion”. A Cion szó először Sámuel próféta könyvében jelenik meg (2Sámuel 5.) Miután Dávid 
elfoglalta Jeruzsálemet a jebuzitáktól, Cion helyén épült fel „Dávid városa”. Dávid király ide tette át székhelyét 
(ie. 1.000) és a várost az ország fővárosává tette. Cion Jeruzsálem egyik erődítményének a neve. 
 

BBB vázlat, az ELŐSZÓ „kritikája”: 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1muel_pr%C3%B3f%C3%A9ta
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1vid_zsid%C3%B3_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jebuzit%C3%A1k&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeruzs%C3%A1lem
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Vannak lelki emberek és vannak testi emberek. Nyilvánvaló, hogy ez utóbbiak vannak meghatározó 
többségben. Meghatározóak; amennyiben az ő hatásuk (eszményeik, vágyaik és tetteik) érvényesül immár 
évezredek óta és fog érvényesülni még hosszú-hosszú ideig a Földön. 
 

A testi emberek -legyenek hívők, vagy ateisták- bármennyire vallásosak is, a földi berendezkedésben 
érdekeltek, itt szaporodnak és sokasodnak, itt gyarapszanak anyagi- és szellemi javakban. Ide köti őket testi 
tudatosságuk, mely tudatosság téves önazonosság-tudatukból ered. Ha fel is merül sokakban a gondolat -de 
akár a tudat is arról- hogy lényegi lényünk nem véges ember, nem változó test, nem mulandó anyag, hanem 
mindezeken túli örök lény, olyan lény, Aki személyes és egyedi, ez nem megy át a köztudatba. A lényegalkotó 
lél-ek, ahány annyiféle. Számuk végtelen és minőségileg olyanok mint Isten, de mennyiségileg viszonyuk 
érzékeltetésére még a „csepp és az óceán” hasonlat is kevés.  
 

Az emberek számára az egyik legnagyobb erő a hit, de földi-, testi-, anyagi eszmények területén még ennél is 
erősebb a tudatosság a hitben. Jól példázza ezt a világ zsidóságának története, amennyiben abban a tudatban 
élnek ezredévek óta, hogy ők Isten -egyedüli- kiválasztott népe. Ezzel a tudattal képesek rabszolgaként-, kivert 
hazátlanként-, deportáltként- és akár milliárdos hatalomgyakorlóként hitükben élni.  
 

Némi kitérőként had álljon itt egy gondolat Isten emberléthez való viszonyáról, valamint a Földi életbe 
történő beavatkozásáról. 
 

Embertudat szempontjából Isten egyik legmeghatározóbb tulajdonsága az, hogy Ő szeretetteljes.  
 

(„embertudat”-ú megközelítés került említésre, mert az ember(-ek) Istennel kapcsolatban számtalan 
gondolatot, képet és képzetet vázoltak fel, kihagyva azt az alaphelyzetet, hogy Ő MINDEN, tehát semmibe és 
semmiben be nem korlátozható, ki nem sajátítható. Mivel Ő MINDEN, ezért mindennek birtokosa, 
mindennek tudója, minden tulajdonságban- és képességben a LEG. Senki semmiben Őt meg nem haladhatja. 
Ő mindennek forrás-OKA.) 
 

Isten szeretetteljessége abban nyilvánul meg, hogy Ő birtokolja és gyakorolja az abszolút-, vagy isteni 
szeretetet, ami: elvárásnélküli – adakozó – részrehajlás nélküli.  
 

- Elvárásnélküli, hisz Isten önmagában teljes, nincs semmiben hiátusa. 
- Adakozó, hisz kiáradása révén csak ad, s mivel önmagában teljes semmire nincs szüksége, soha-, semmit 
nem kér. 
- Részrehajlás nélküli, azaz megkülönböztetés-nélküli, hisz számára minden forrása, mindennek oka és 
mindennek részese Ő. Mivel nincs hiátusa, nincs mit mitől s miért megkülönböztetéssel bírni. 
 

Isten; (= MINDEN) EGY. Belőle nincs több, vagy más és nincs Őrajta kívül senki és semmi, hisz minden 
Őbenne nyugszik, örök mozgásban és változásban. Földi világunk, mindannyiunkkal együtt szintén nem 
Őrajta kívül van. Mindeközben pedig Ő, minden létezőt áthat, beleértve lényegi lényünket, a lél(-ek)-t is. 
Benne van minden atomban, kőben, fűben, fában, lóban és madárban, zsidóban s minden nációban. Minden 
Őbenne zajlik, de nem minden általa, csak az Ő okán, amit isteni elrendezéseknek lehet leginkább nevezni. Ő 
a teremtés oka, de Teremtő aspektusa teremt. Ő a teremtettség oka, de Fenntartó aspektusa működteti azt. Ő 
a teremtettség megsemmisülésének oka, de Pusztító aspektusa végzi a megsemmisítést. Önmagán belül 
terjeszti ki Önmagát és teszi ezt kedve szerint, a végtelen térben és időben, végtelen sokszor. Elrendezése 
szerint idéz elő megnyilvánulásokat és megnemnyilvánulásokat, mely megnemnyilvánult állapot az anyagi világ 
nemlétével egyenlő. 
 

De mi emberek a megnyilvánult világban élünk testi formában, még akkor is ha a lelki emberek tudják -nem 
csak hiszik- hogy nem ez a test az énünk. Lényegi lényünk nem anyagi, nem ez a világ az otthona. A zsidó 
gondolatban ez nem nyilvánul meg, de helyette ott a hit és e hit tudatos vallása, hírdetése, követése és 
örökülhagyása, hogy Isten kiválasztott népe.     
 

Ez tévedés.  
 

Mivel Isten Önmagában teljes, nincs szüksége semmire és senkire, szeretetteljességében pedig nem tesz 
megkülönböztetést. ISTENNEK NINCS KIVÁLASZTOTT NÉPE.  
 

Az egyes népeknek van kiválasztottsági elgondolása, nem csak a zsidónak de a magyarnak is és más népeknek 
is, de ez a hit csak a zsidókba tudatosult, csak ők képesek e tudatban keresztülvinni akaratukat, megvalósítani 
vágyaikat e Földön.  
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miközben figyelmes olvasója /be/láthatja, hogy annak végrehajtása folyik.) BBB. „Jász ősiség - 
JÁSZ ↔ ÁSZI ↔ JAS ↔ AS” -részletek- (jász) „…korlátozza a személyes érdeket1637, azt a 
társadalomnak, a környezetnek rendeli alá1638 - felelősség a többiekért1639 - az igazság 

                                                                                                                                                                                              
A zsidó emberek is testi emberek. Testüket szolgálják, mely testnek része -anyagi része- elméjük, értelmük, sőt 
azon téves önazonosságtudatuk is, hogy ők emberek. De ezen is túlmennek, nem csak, hogy emberek, de 
zsidó emberek, akik pedig Isten kiválasztottjai és egyedüli kiválasztottjai. 
 

Ismerve a zsidó hagyományokat, köztudott, hogy a zsidó alapvetően kapni és nem adni kíván. Ha ad, azt is 
haszonelvűen, azaz elvárással teszi és részrehajlással, hisz mindezt önösen és saját fajtája javára, anyagi 
gyarapodása céljából cselekszi. Belátható, hogy a SZERETET egyik aspektusával sem rendelkezik. (értsd: 
szeretet = elvárásnélküliség – adni, adni és adni – megkülönböztetés-nélküliség)   
 

Akár követhető is volna e kiválasztottsági hit, ha annak okát-, célját feltárnánk. Ez a hit a zsidó szellemiségbe 
van beágyazódva, ami akkor kezd valakire hatni amikor zsidóként születik meg. (tudni kell, hogy aki ma zsidó 
az nem biztos, hogy előző életében is az volt, vagy következő életében is zsidóként fog megszületni, de 
miként többszöri életünk során többször is születhetünk egyazon nép embereként, a zsidó szellemmel történő 
többszöri azonosulás erősíti a zsidólétben ezt a tudatot!) 
 

Mi húzódik a zsidó kiválasztottsági hit mögött? Az, hogy az általuk- és számukra felállított eszmény, a 
követett gyakorlat; az emberlét szellemi- és erkölcsi romlásának végrehajtása.  
 

Minderről nem tudnak a zsidók ! Sőt ennek ellenkezőjét hiszik. A zsidó mitológiában és a zsidóság körében  
ne ismert a vaskor fogalma és létezése. Ez a romlás jó ötezer éve az isteni elrendezés következménye -
mondhatnánk Isten akarata- de árnyaltabban fogalmazva inkább Isten létének és az anyagi megnyilvánulásnak 
természetszerű -újra és újra ismétlődő- velejárója. Most ezt a kort éljük, ami még évezredekig fog tartani. 
Mondják vaskornak is, a sötétség korának is és a nézeteltérések korának is, és ebben a korban az elsötétedés, a 
lealjasodás legszorgosabb munkása a zsidó. 
 

Lám lehet a zsidóságnak un. „összesküvés-elmélet” mentén szervezni életét, sorsuk mégis a tudatlanság. A 
szellemi- és erkölcsi degradáció élharcosa az a nép és annak a népnek a szellemisége lehet, amely a 
legalantasabb eszmények mentén él. Az a nép amely a Földön kíván úr lenni. A lelki ember nem ilyen.  
 

De ne feledjük, minden létező lényegi lénye, a lél(-ek) nem növény, nem állat, nem ember és sem nem magyar, 
sem nem zsidó, sem nem más nép gyermeke.  
 

Mitől akkor ez a különbség? A tévedéstől. Az isteni elrendezés okán ható azon tévedéstől, hogy az ember 
emberi mivoltával azonosítja magát, mert bekerülve az anyagi létbe- elfeledte, hogy ki az ő lényegi lénye. 
 

1637 Első a köz. Lehet a legfontosabb az egyéni fejlődés, de abból hiányzik az áldozat. Áldozat nélkül pedig 
nincs lelki fejlődés. A ‟lelki‟ az úgy épül, hogy fokozatosan háttérbe szorul az ‟anyag(i)‟ – egyfajta olyan 
lemondás, amikor a szubjektív-, énközpontú ambiciók háttérbe szorulnak. Ilyen a köz szolgálata is, amikor 
az egyén aláveti magát a köznek. Mindezzel pedig nem az a cél, hogy ha majd jobb lesz a köznek, akkor az 
egyén is áttételesen jobban fog élni/járni; Nem !  
Adott köz annak Felsőbb Irányítója/Fél(ig)Istene közösségben történő megnyilvánulása, az adott köz 
Felsőbb Irányítója pedig feladattal bír a megnyilvánulásban, amit érintettjei által képes véghezvinni az 
Isteni elrendezésben.  
(Mikor egy „köz”/össég/ meghal, akkor annak Felsőbb Irányítója -„funkcióvesztve”- már korábban 
eltávozott.)   
Mostanra már tudjuk, hogy a lél életről-életre -akár- születhet más és más köz(össég) tagjaként, pl. náció 
vonatkozásában. Hogy miért oda-, abba a létformába születik, annak oka van, csak nem tudjuk. E 
nemtudás átléphető azzal a magatartással, hogy „Ha már ide -ebbe a kö(össég)be születtem, hát ezt kell 
szolgáljam emberként, miközben egyénileg tisztítgathatom anyagi befedettségét lényegi lényemnek.” 
Összezavarodott világunkban, amikor pl. nációk keverednek, a kevert egyén nehezen-, egyre nehezebben 
találja meg emberi hovatartozását. Vagy egész élete vívódásban zajlik, vagy egyik „hovatartozását” 
feláldozza-, vagy elnyomja a másikért. Ezen egészséges vívódások elfedését szolgál(tat)ják a 
hiábavalóságok, a figyelemelterelő időmúlatások -kvázi- a kötelességkerülő szórakozás(ok).    
1638 Továbbra is az ‟áldozat‟ (hozatal) a kérdés, amikor már konkrétan megfogalmazódik a köz (értsd: 
társadalom – ill. annak bizonyos része) és a(z) (élő)környezet. Szolgálat és nemártás. „Ne vedd el azt, amit 
nem tudsz adni !” 
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képviselője1640 - kiegyensúlyozottságot, biztonságot és rendet szimbolizál1641 … a kordában tartott 
ösztön1642 - háttérbe szorul az individuum, a személyes érdek és az ösztönök kielégítése1643 … a 
gyakorlati élet sikeres feladatmegoldása, ami felelősségvállalást követel1644 … mértéktartó és 
kötelességtudó1645 … szigorú önmagához és másokhoz1646, az egyéni fejlődés háttérbe szorul1647, 
hiányzik a kreativitás, a spontaneitás1648 …” - mert szolgál és tiszteli az Isteni hagyományt1649. 
(516.) 
A MINDEN-tudat érdeklődését nem kelti fel -még csak mint fogalmi kör sem- a Gonosz, nincs 
vele dolga… 
… lehetne a ‟gonosz‟ akár -mindaz, aki/ami- ‟nemjó‟ meghatározottságú, mármit a ‟jó‟ ellentettje. 
Már tudjuk, hogy a ‟jó‟ -leegyszerüsítve- mindaz ami Isten felé visz, míg a ‟nemjó‟ ami Tőle 
távolít, Neki hátat fordít… 
… a gonoszság leginkább a ‟nemjó‟ megfelelője, ami amikor eluralkodik az egyénen, akkor 
leginkább gonosznak, gonoszsággal terheltnek mondható1650… 
… a MINDEN-tudat ajánlása a minden ‟nemjó‟ kötöttségű dologtól való tartózkodás… 
… az ember gonosz is meg nem is, azaz uraltja is a ‟nemjó‟ kötőerőnek, meg nem is, ami lehet ‟jó‟ 
bár leginkább a ‟szeszély‟. Másfelöl be kell látni, hogy senki nem mentes -akár csak csekély 
mértékben is- úgy a ‟nemjó‟ mint a lelki fejlődésben szintén hátráltató ‟szeszély‟ kötelékétől. Úgy a 
Bizalmas Tanításnak, mint az azon alapuló MINDEN-tudatnak alapelve, hogy a ‟jó‟-val 
foglalatoskodik s ajánlja, hogy lelki törekvő azzal foglalatoskodjon, de mint realista hozzáállás, 
tudja és belátja, hogy minden ember esendő, hát a ‟jó‟ ellentettjeiről is szükséges felvilágosítást 
nyújtani1651. Gondolkodó ember azután majd eldönti -belátása szerint- hogy melyikkel él s 
melyiket kerüli. A nemgondolkodóknak nincs szükségük ilyen mérlegelésre, hisz úgyis viszik őket 

                                                                                                                                                                                              
1639 A felelősség(vállalás) is áldozat(vállalás). 
1640 A ‟jász‟ úgy az ‟igazság‟ képviselője, hogy a szívében örzött Abszolút Igazságot megpróbálja a felszínen 
is érvényre juttatni. Ebből erednek konfliktusai, mint minden embernek, amikor a relatív fölé/elé próbálja 
helyezni/erőltetni az Abszolútot. 
1641 Mikor valaki a (valódi) helyén van, akkor kiegyensúlyozott-, biztonságot- és rendet sugároz. ‟Jó‟ a 
kisugárzása és nem csak szimbólikusan. 
1642 Az ösztön kordábantartása az első lépés az állati-emberből emberi-emberré válásban. Az állati-ember -a 
ventillátor-effektus- szellemében, még sok állati reflexet hordoz, visel magán. Ilyen pl. a harc(oskodás). Az 
örök küzdő típus még közelebb ál az állatihoz, mint az emberihez. Az ilyen embereknél(en) megfigyelhető 
mi kelti fel érdeklődésüket, minek hódolnak… nem béke-pártiak, ami Úr Balarám és a MINDEN-tudat 
alapeszménye.  
1643 Fegyelem, önszabályozás. Görcsösség nélkül, hisz már tudja/érzi hogy több mint egy emberalkatu 
létforma. 
1644 A ‟jász‟ földhözragadt. Ezért kereng valahogy mindig a föld- és a gyakorlati praktikum körül 
érdeklődése. 
1645 ‟Jász‟ tudja mi az elég. 
1646 A szigor -általában- a feszültség Abszolút és relatív között. Az önkényes szigoruság a relatív túlhatalma, 
a megkeményedett kötelességkövetés az Abszolút felülkerekedése. 
1647 Az egyén elsődleges célja valódi köz(ege)e megtartása – (‟jó‟)hagyományőrzés. 
1648 A hagyománykövető nem kezdeményező, sosem ötletszerű. Olyan ‟hideghónaljú‟-féle ≈ higgadt, 
nyugodt, önfegyelmezett, nemigen jön izgalomba, gyanakvó, meggondolt, zárkózott.  
 

Részletek: Kunszabó Ferenc: „Jászföld” című könyvéből : „A hideghónalj azt jelenti, hogy a jász figyelembe 
vesz mindent és mindenkit akit-, illetve amit figyelembe kell venni - meghallgat minden véleményt - de 
nemigen lelkesedik semmin, azaz nem izzad meg a hónalja az izgalomtól…”   
„A hideg hónalj azt jelenti, hogy a jász sem Istennel, sem hatalommal szemben nem enged föl, de 
engedelmeskedik neki, mert történelme arra tanította, hogy csak így maradhat viszonylag békében, csak így 
hódolhat egyetlen nagy szenvedélyének, a földnek!...” 

 
1649 Az Isteni hagyomány pedig az igazság, az Abszolút Igazság képviselete, bármíly degradálódó időkben. 
1650 Az biztos, hogy a ‟jó‟-tól elfordít. 
1651 Jogi hasonlattal élve; valaminek a nemtudása, nem mentesít-, nem ment fel a következmények(től) alól. 
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ösztöneik és a megszokás, leginkább a szellemi- és erkölcsi hanyatlásból sarjadt hagyományok 
(értsd: lelki fejlődés szempontjából kedvezőtlen normatívák és berögződések)… 
… talán nem oktalan ide idézni az elektronikus országútról keresztény és zoroasztrián 
ellentmondásokat és kapcsolódásokat. (*Ahura Mazdá /Ormazd/, a fénynek és jóságnak istene és 
Ahriman /Angra Mainju vagy Ahra-Majniu/, a sötétségnek, a gonoszságnak és a rossznak az 
istene.) „…Szembeötlő a hasonlóság a kereszténység Sátánja és Angra Mainju* között, csakúgy, 
mint az angyalok és a „halhatatlanok” között. A pokol motívuma is megjelenik mindkét 
vallásban1652. A zoroasztrizmus és a judaizmus-kereszténység egyaránt úgy véli, a történelemnek 
egy adott kezdete és vége is van és a végítélet után a jók örökké élnek, a gonoszok pedig 
megbűnhődnek bűneikért. A felszín alatt azonban lényegi eltérések is megfigyelhetők. A 
zoroasztrizmusban nyoma sincs a kereszténységben oly fontos eredendő bűnnek1653. Itt az ember 
nem egy bűnös testbe zárt, jóra törekvő lélek; itt az anyagi világ alapvetően jó és épp a Gonosz 
az, aki az anyagi világ rabja. Angra Mainju ezen kívül nem bukott angyal, hanem egy Ahura 
Mazdával majdnem egyenrangú, tőle független lény, azaz egyidős vele. Pár hasonlóság : A 
mindenséget teremtő egyetlen és jóságos Isten léte + A gonosz nem Istentől származik, hanem 
egy neki alárendelt, de magasrendű szellemi Lénytől + A jó és gonosz küzdőtere jelenleg a Föld + 
Az ember szabad választási képessége és az ezzel együtt járó felelőssége + Isten boldogságra 
teremtette az embert + Az igaz és helyes életelvek, az erkölcsi törvény fontossága + Az utolsó 
ítélet gondolata + A halottak feltámadásának tanítása + a Gonosz végső bukása + Az örök élet 
tökéletessége, mint végső üdvösség…” - „csupán” a leglényeg marad ki mindkettőből, az Isteni és 
örök lél. 
(517.) 
… Igaz lelki törekvő, ha nem is tudatlan a sokság általános normatívái felöl1654, azért igyekszik 
Abszolút-al (is) mérni s így jó és nemjó/rossz is ilyen megitélés alá esik. A MINDEN-tudat úgy 

                                                             
1652 A MINDEN-tudat épp úgy nem fordít figyelmet a pokolra, mint a mennyországra, ahogy a gonoszra 
(egyiket sem tagadva !) Ez nem elzárkózás (nem fejnek homokba dugása) pusztán annak érzékeltetése ezen 
körülményekben illetékesekkel, hogy MINDEN-tudatú a Legfelsőbb helyen van „biztosítva” vágyai pedig 
sem pokol-, sem menny felé nem sarkallják, gonoszokat kerüli. 
1653 A MINDEN-tudatban „létezik eredendő bűn”* ami azt jelenti, hogy a lél „bűnösen” itt van s nem a 
lelki szférák valamely kitüntetett helyén, ami az otthona. Ezen bűnt követően minden más kisebb-nagyobb 
vétség, melyek azonban jóvá tehetőek. (* ám ezen eredendő bűnnel nincs mit foglalatoskodni, hisz itt 
vagyunk. A figyelmet arra kell/ene/ fordítani, hogy el innen ! Megtisztulva, vissza Istenhez.) 
Az „eredendő bűn” jelenthet „tiltott gyümölcsöt” akár a tudás, akár az örök élet alakjában. Ezek egyikére 
sem tart igényt MINDEN-tudatú, hisz tudja hogy lényegi lénye örök és teljes tudású, nem mellesleg 
boldog is (!) mi kéne hát még ? Azoknak, akik pedig úgy gondolják, hogy tiltott ember számára a tudás, 
azok vetkőzzék le ember-tudatukat s amint megvilágosodva ráébrendek valódi kilétükre, máris előbbre 
jutottak. Az ember-testbeni örök élet pedig be kell látni illúzió, hisz aminek kezdete van, annak vége is 
van, legyen az jámbor szerzetes, ég-föld ura fáraó, vagy bármi más emberi „nagyság”.  
E kérdéskörnél ide kívánkozik néhány nem közkeletű-, vagy legalább is általánosan el nem fogadott 
megközelítés: ugyan a zsidó, a keresztény és a muzulmán -értsd; iszlám- szellemiség egyaránt Ábrahámra 
vezeti magát vissza (ábrahámita vallások), mégis három külön dologról kell beszélni. Leegyszerüsítve, a 
kereszténység valójában az Új-Testamentumhoz, azon belül pedig leginkább (Saul) Pál (apostol) 
munkásságához köthető, hiába Jézus a hivatkozási alap. A zsidó „vallás” alapja a héber-Biblia, amit a 
kereszténység nevez Ó-Testamentumnak. A héber-Biblia, héber neve: Tanakh;  a Tóra (Törvény), a 
Neviim (Próféták) és Ketuvim (Iratok) - kezdőbetűiből alkotott betűszó. A zsidók nem Jézus-követők -
mint a keresztények- hanem Mózes és Ábrahám követői. Legfiatalabb a három világvallás közül az iszlám 
és ha sorba rendezzük munkálkodási idejük alapján „vezéregyéniségeiket” : Ábrahám → Mózes → Jézus 
→ Mohamed, be kell látni hogy mindnyájan a Bizalmas Tanítás elhangzása után hirdették a maguk Isten-
képét s ember üdvözülését. Ha pedig elfogadjuk az emberiség szellemi- és erkölcsi hanyatlásának Isteni 
elrendezettségét, akkor mindhárom tan a teljes(ebb) felől az egyre „kevesebb” felé visz. Ez így 
természetes.    
1654 Attól, hogy valaki lelki elkötelezettségű, az nem jelenti azt, hogy nem igazodik el a való világban.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazd%C3%A1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angra_Mainju
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1t%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angra_Mainju
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pokol
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eredend%C5%91_b%C5%B1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Etika_%28vall%C3%A1s%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%ADt%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%ADt%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cdv%C3%B6ss%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mozaiksz%C3%B3
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tudja, hogy teremtettségünk nem azért létesült hogy a „teremtés koronája” ITT kiteljesedjen. Még 
akkor sem, hogy ha ameddig emberi történet visszalát az emberiség azon igyekezett s igyekszik 
ma is. Az isteni-ember már csak testi valójába földi, már elméje is felülemelkedett az anyagi/testi 
megnyilvánuláson. Az emberi-ember legyen tudatos ugyan az ösztönlény állati léthez képest, úgy 
hiszi hogy itt a helye. És igaza van: embernek itt a helye. Ember nem tud létezni sem mennyben 
sem pokolban, sem más bolygókon, vagy dimenziókban. Ott a lényegalkotó -lél- már nem 
„ember-bőrben” van és már nem is ember. Az ami „porból s hamuból vétetett” az itt maradt, 
mint por és hamu. Időnek pora, hamvainak hamuja. Idővel minden szétporlik, mit ember 
alkot(ott). (Ezért is nem lelni gazdag régmúlt tárgyi nyomait.1655)… 
(518.) 
… Az egyáltalán nem jelenthető ki, hogy minden ember tiszta lappal születik, hisz mindenki hoz 
magával előző életekből jót-rosszat egyaránt. B.T.498. „… testelhagyást követően mind felvesz új 
alakot - visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot…” - azaz tettek vissz(a)hatásai a „síron túl” 
is követnek bennünket s munkálkodnak az új(abb) életben1656… 
(519.) 
… A MINDEN-tudat egyetlen emberformájú lényt sem zár ki az emberiség soraiból, legfeljebb 
„besorolja” őket olyan csoportba, amely igazából még az ember névre se volna méltó… 
… Nem kell bonyolítani az életet (mesterségesen) elég bonyolult az Isten-adta, természetes 
önmagában is. Van a lél-en elég vaskos burok, minek azt még tovább növelni ?... 

                                                                                                                                                                                              
A MINDEN-tudat szerinti rend -ember esetében- úgy működik, hogy mindenkinek végig kell járni a négy 
életszakaszt. Tanuló+családos+visszavonult+lemondott. Bármelyik kimarad, netán felcserélődik, a rend 
felborul. (Figyeljünk csak meg bármilyen természeti folyamatot, ha az nem annak rendje szerint alakul, 
félresiklik a „kisérlet” más eredményre vezet !) Hiába mesél a történelem ifjú, bölcs prédikátorokról, ha 
azok kihagyták a családos életrendet és a háztartói kötelezettséget elkerülték, hiánnyal zárták abbéli 
életüket, amit a következőben pótolni kell. Hasonló a fiatalkori mártíromság, vagy egyáltalán a mártír-halál. 
Idejekorán hagyja el az ilyen személy a testét, hiánnyal távozik, amit szintén pótolni kell az új(abb) életek 
valamelyikében. 
Az Új-Testamentum alapú kereszténység Jézus Mester áldozatvállalását helyezi középpontba, hozzá téve a 

kereszthalál mártíromságot, majd a feltámadást.  (emberiségszintű „bűn-elvétel” ? „balhé elvitele” ?  - 
nevetséges, Jézus Mester ennél sokkal bölcsebb volt, tudva-tudván hogy megváltója kinek-kinek csak 
önmaga lehet !!!)  
Az Ó-Testamentum alapú zsidó tanítás nem fordít figyelmet Jézus munkásságára. Nem tart karácsonyt 
(nem ünnepli a kis Jézus megszületését), sem húsvétot (nem emlékszik meg a kereszthalálról), nem 
gyakorolják a pünkösdölést (nem foglalkozik szentlélekkel)… – Nem alaptalan az a feltevés, hogy a Pál-
izmus (értsd: Pál apostol által lerakott keresztény alapok) zsidó hatásra vette gondolati körébe az Ó-
Testamentumot, hogy ezáltal a világvallássá kinőtt keresztény tanok továbbvigyék, az egyébb iránt azzal 
nem rokon héber-Biblia szavait. (Sajátos, hogy a keresztények tanítják az Ó-Testamentumot -kérdés; Mire 
fel ? - míg a judaizmusnak nem része az Új-Testamentum.) 
Az évezredes hiedelemmel ellentétben Jézus nem halt meg a kereszten (tetszhalott – színlelt halál), így hát 
feltámadnia sem kellett. A „kereszthalál” utáni találkozása apostolainak Jézus Mesterrel nem illuzórikus 
volt, hanem valóságos. Nincs „szent-lélek” akinek/aminek száldosnia kell(ene) le-fel, hisz minden lél 
„szent” atom lényegétől, növény-, gomba-, állat- s minden ember lényegalkotójaként, minden egyes lél !!!  
Mivel Jézus Mester (be)látta, hogy még „önfeláldozása” sem mozdította el a sokságot a zsidó 
szellemiségtől a valódi ‟szeretet‟ felé (értsd: elvárásnélküliség+adás+részrehajlásnélküliség+e három együtt, 
egyidejű megnyilvánulással !!!) így elhagyta prédikálása helyszinét. Egyes vélemények szerint haláláig 
vándorszerzetes lett, más nézetek szerint nőül vette MáriaMagdolnát és két gyermekük is született. A 
MINDEN-tudat ezen természetes rend-követés mellett foglal állást. Jézus Mester sok ifjonti, cölibátusban 
mártírkodó szentéletű lelki törekvővel szemben tisztességgel élte le abbéli életét, hogy -természetes- halálát 
követően lényegi lénye miként folytatta vándorlását, az már tényleg kifürkészhetetlen. 
1655 Nem mondható másnak, mint materialista-, anyagelvű alapúnak az a történetkutatás, amely csak tárgyi 
megnyilvánulásokból hajlandó következtetéseket levonni, mint ha a tárgyakon kívül-, anyagon felüli nem is 
létez(het)ne. 
1656 Nem csak ebbéli élet -egyénre nézve- hátrányos körülményeit érdemes mérlegelni értékelő megitélésekor. 
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… ím e botor (~ bolond, buta, meggondolatlan, ostoba…) világ úgy fejlődik napról-napra, hogy 
szellemi- s erkölcsi vonatkozásban vissza ! Hiába sok okosság, hiába sok technikai vívmány, 
emberi életet „könnyítő” (?) furfang, ha egy tappottat sem közelítünk Istenhez – sőt !... 
(521.) 
… Kedveli az Úr azt, aki nem gyűlöl, akit nem befolyásolnak a kettősségek (jó-rossz, van-nincs és 
így tovább) de még jobb aki nem aggódik, amivel már némiképp a félelemmentesség is 
előrevetítésre került, hisz aki fél az jellemzően -előbb inkább- aggódik valami miatt, vagy valami 
elvesztése feltételezése okán. Ugyancsak a „még jobb”-ak közé sorolja a Legfelsőbb az öröm-, a 
harag- és nem utolsó sorban a félelem-ment embereket, valamint mindazokat akik minden ebbéli 
bizonytalanságok közepette is megőrzik nyugalmukat. Elfogadják az elrendezéseket (akár értve-, 
vagy nemértve azokat.) 
(522.) 
… A különböző szellemi- és vallási duális kép(zet)eket1657 inkább lekicsinylően közelíti meg az 
általános felfogás, holott talán már világos hogy az általunk lakott és szemlélt/vizsgált világ 
kettősség alapú. Mindennek megvan az ellentettje, akárcsak az anyagnak az antianyag. A ‟jó‟-t és a 
‟nemjó‟-t nem kell, nem is szabad megszemélyesíteni -mint; JóIsten ↔ Gonosz/Sátán- hisz a 
Legfelsőbb elrendezése folytán, Isten Teremtő aspektusa által -mint hatóerők- léteznek. Nincs 
mit kitalálni rajtuk, sem pedig vitatni azokat. Van(nak)… 
… Nem a gonosz(ok)/démon(ok)/sátán(ok) vette(ék) át a hatalmat, hanem az ilyen erők. De hát 
„Ki mivel attól…” - így az erők elhatalmasodtak és elhatalmasodnak azokon akik azzal élnek. Az 
„Egyszerű élet és magasszintű gondolkodás”-elv nem lett népszerű. 
(523.) 
A Démon, a Gonosz, a Sátán és társaik -mint személyek- nem tartoznak a MINDEN-tudat 
érdeklődési körébe, de tudja, elfogadja és tudomásul veszi, hogy vannak istentelen gonosz, 
démonikus és sátáni emberek…  
… Talán nem alaptalan nézetek szerint egykor mindegyik „jelző” azt a funkciót töltötte be, 
egyszerűen fogalmazva ‟rossz‟ ‟nem jó‟ -MINDEN-tudat szerint ‟nemjó‟- volt jelentéstartalmuk. 
Ez vélhetően arra az archaikus időre vezethető vissza, amikor még -széles körben- világos volt 
hogy mi az igazán jó és mi a rossz*. Ilyen volt az un. védikus kor, ami tömören úgy jellemezhető, 
hogy valódi tudás alapú. Vitatott okok és körülmények következtében kerültek 
„megszemélyesítésre” de tény, hogy Isten és ember között még bőségesen akadnak Felsőbbségek 
és nem csak ‟jó‟ szándékuak, vagy ‟jó‟ meghatározottságuak - sőt/!/ - * a relatív „jó - rossz” a 
test-tudat terméke. Úgy mér, úgy ítél, hogy a testnek -beleértve az elmét is- mi idéz elő bizonyos 
öröm- és/vagy elégedettség-érzetet. Az Abszolút nem anyagban-, vagy testben s nem közérzetben 
mér/ítél, hanem lelki értékben. Mi az ami embert a tisztulásban segíti, a felszabadulás felé 
vezeti… 
(524.) 
… Akadnak olyan vélemények, hogy a Bizalmas Tanítás egy régi „mese”. Sőt -talán- igaz sem 
volt. Mikor azonban e szakaszokat olvassuk, rá kell döbbenni hogy mint ha ma lenne. Az elmúlt 
ötezer év nyomtalanul múlt el az emberiség felett? Igen is meg nem is. (azisnemis) Nyomtalanul a 
vonatkozásban, hogy az ‟ember‟ -mint létforma- változatlan. Biológiailag mindenképpen, de 
viselkedésében, reakcióiban és viszonyrendszereiben is. A változás azonban nem maradt el, 
sajnálatos módon negatív irányba1658… 
(525.) 
… Ha alapul vesszük azt a MINDEN-tudati tételt, hogy mikor -átmeneti- teste halála során -az 
örök- lél eltávozik, akkor az un. anyagi/testi tulajdonságokat-, képességeket szinte teljesen 

                                                             
1657 Nincs ellentmondás egyistenhit és duális szemlélet között, hisz az bizonyos, hogy az az EGY Isten, Aki 
a Legfelsőbb, a MINDEN Az bármilyen teremtést/megnyilvánulást képes alkotni, kettősségen túl akár 
„többes”-séget is, vagy sokistenes valóságot. 
1658 Ez a Kali juga, a nézeteltérések-, sötét-, vas-kora. 
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elveszíti, akkor újabb megtestesüléskor a lél által „hozott” dolgok szinte elhanyagolhatóak 
anyagi/testi vonatkozásban1659… 
… Lelki értékek terén kizárólag az Abszolút érvényesül1660. A Legfelsőbbet és Annak 
elrendezéseit nem lehet kijátszani ! A lelki fejlődésben nincs sógorság-komaság, nincs korrupció, 
semminemű kijárhatóság, vagy kijátszhatóság ! Igaz értéket sem örökölni, sem megvásárolni nem 
lehet ! A világi hatalmaskodás, dinasztiák kiépítése lehet bármilyen csillogó, mögötte semmi lelki 
nincs, így hát a MINDEN-tudatnak sincs vele semmi dolga. Tudja s elfogadja a vérségiség 
jelentőségét, ám a vezetői alkalmasság -ami nagyban meghatározza közösség sorsát- nem ilyen 
alapon nyugszik. Mindezen még a különféle áldozatok/áldozati cselekmények sem segítenek. 
Áldozatok bemutatásával meglehet vesztegetni-, le lehet kenyerezni olyan Felsőbbségeket, Akik 
sok dologban nagy hatalommal bírnak, de tudni kell hogy mind(en) a MINDEN alárendeltjei… 
(526.) 
A megkülönböztető képesség elengedhetetlen a lelki életben. (az anyagi életben is az, de az egy 
más terület - a lelki evolúciós fejlődés* szempontjából -gyakorlatilag- az egyik a másik inverze, 
ahogy fejlődik az egyik, úgy csökken-, szorul vissza a másik. * mindenek lényegalkotója-, minden 
lél tökéletes /hisz Isten parányi szerves része, Vele minőségileg mindenben megegyező !/, ám 
amint kapcsolatba kerül az anyaggal, az burkolja be és csak olyan mértékben képes érvényre jutni 
a tökéletesség, amennyire azt az anyagi burok engedi. ) …  
… Minél erősebb lényegi lénye (valódi kiléte, a lél) anyagi/testi befedettsége**, annál inkább az 
értéktelenebbet részesíti előnyben az értékessel szemben. (** mely befedettség abban nyilvánul 
meg, hogy az egyén mennyiben azonosul anyagi/testi mivoltával - az emberi nem többségének 
fogalmi képzete sincs valódi kilétéről, igaz lényegéről, az Isteni lél-ről !) Ezen érték fogalom 
megint két szempontból vizsgálható; lelki és anyagi/testi vonatkozásban. Nem ok nélküli a 
reklám szlogen; „Az érték a mérték !” - csak kérdés, hogy milyen érték ? Az általános embernek 
pl. érték a tárgyi tudás, vagy a vagyon, az anyagi javak, az arany és társai, míg B.T.206. „…tudást 
bíró sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár vagy arany mindegy annak akár kő 207. 
részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös 
egyet ér…” - bizony nagy a különbség a kétféle ~ értékszemlélet között… 
… „jutnak sötét pokolra”- nem feltétlenül a pokolbolygók valamelyikére való jutást jelenti (persze 
nem egyszer azt is) hanem arra utal, hogy azok a személyek, akik emberi-emberhez méltatlan-, 
istentelen életet élnek, azok azt következő életükben és/vagy életeikben csak olyan módon 
egyenlíthetik ki az Isteni lél ellen elkövettek vétkeiket, hogy leróják tartozásaikat. Ennek egyik 
módja a hátrányosabb helyzetbe való újabb testetöltés, amikor is a korábbi „jólét”-et egy sanyarú 
élet(körülmény)*** követ. (*** Ne kérdezzük, hogy „- Jaj! Miért ver/i/ az Isten ?” - megvan 
annak az előzménye. Említésre került már, hogy nem ok nélküli az un. fejlett társadalmakban 
érzékelhető népességfogyás, miközben az anyagi vonatkozásban hátrányos(abb) helyzetű 
vidékeken inkább népességrobbanásról lehet beszélni. Oda születnek, a most a jobb körülények 
között vétkezők)… 
(527.) 
A valódi lelki élet legfőbb akadálya az általánossá vált anyag- és test-tudat. (Ezért eredendően 
senki nem hibáztatható, hisz az Isteni elrendezés része, hogy amikor egy lél testet ölt, az első 
adomány számára a felejtése valódi kilétének és azonosulás azzal a testtel amiben világra jő. 
Ember esetében ez a rend a tanulóévekkel folytatódik, amikor nem csak tárgyi tudás és 
eligazodási praktikum a tananyag, de nyitottság a világ színeire, benne a vallásfilozófiai 
megközelítésekre. A tanulmányok formális befejeztét követően jön a családos lét, amikor már 

                                                             
1659 Természetesen vannak kivételek, amikor is olyan tehetségeket lehet tapasztalni, aminek nincs genetikus 
magyarázata. 
1660 Már tudjuk a korábbiak alapján, hogy minden ami lelki, az örök s mint ilyen életről-életre gyűlik, ahogy 
ezzel fordított arányban mérséklődik az anyagi/testi késztetés. Ebben a folyamatban nincs hanyatlás, 
legfeljebb erős anyagi burok és az azzal járó valamennyi anyagi/testi vágy és -késztetés olymértékben fedi 
be, hogy nem képes érvényre jutni.  
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munka, házastárs, két gyermek és megannyi rokoni- és társadalmi kapcsolat áldása és terhe 
következik. Ezen két első életszakasz tökéletesen elégséges anyag- és test-tudat megszilárdítására. 
Ha pedig elmarad a visszavonult élet-rend, akkor már úgy is marad a halálig. Az életrendek 
/tanuló-családos-visszavonult-lemondott/ éppúgy nem kategórikus sarokkövek, miként a 
kötőerők, vagy az emberi osztályok, melyek szintén -természetszerüen- keverednek. Tanuló 
időszakban is van helye a -részleges- visszavonult-ságnak, családos életszakaszban is lehet helye 
lemondásnak, miként sok vonatkozásban van is. Azonban úgy az 50. életévet követően nem ú-
jabb és újabb anyagi/testi terheket kell/ene/ felvállalni/felölteni, de az elengedést kéne 
megkezdeni. Finom „vetkőzést” az első két élet-rendben „felöltött ruhákból” hogy 
csupaszodhasson a lél1661 !) …  
…  Esett már szó vallásról és vallásosságról, de sosem árt az ismétlés. Röviden: a hit Isten és a 
hívő (kapcsolati) dolga, (belső személyes-) magán-ügy ! A hit megvallása (közzé-tétele) = a vallás, 
majd az azt követő vallásosság köz-ügy ! A MINDEN-tudat tudatosság alapú kapcsolódás 
Istenhez, nem hit kérdése ! Nem mentes a hit-től, de nem az az alapvető viszony(ulás)… 
… A hit → vallás → vallásosság azután intézményesül(t) mert az általános ember birka fajta, 
nyájban érzi magát (hamis) biztonságban és igényli a pásztort, sőt még annak csahos kutyáit is 
(el)viselve. A mindig akadó pásztor-hajlamúak azután rájönnek, hogy kell a rend(szer) az sem baj 
ha megfoghatatlan, sem ha délibábos az, sőt az talán még biztosabb mert jobban lehet vele 
igazgatni/kordában tartani a nyájat. A lél szuverén identitás, míg az ember hiába kérkedik 
hasonlóval (hamisan önazonos), mégis csak társas lény. Az általános ember nem csak hogy fél 
egyedül (itt a „fél” nem csak a félelemre utal, de mint ha az egésznek csak fele volna - 
feltételezésű) de kérkedni sincs kinek elvonult magányban1662… 
(528.) 
… a béke a MINDEN-tudat -talán- legfontosabb eleme. Kezdve a megbékéléssel, hogy a lél ide 
jutott, majd mindazzal amivel ez jár1663. Akiben bármi elégedetlenség felmerül anyagi/testi létével 
kapcsolatban, annak „csak” fel kéne szabadulni, azaz meg kéne tisztulni minden anyagi 
behatástól, -késztetés-től és ezirányú vágytól. Mindezek természetesen önmaguktól nem fognak 
működni. Lehet akár az elhatározás is szilárd, a megszokás és a berögződések igen erősek, nem 
beszélve a környezeti elvárásokról és az egyéni szokásos megfelelni akarásról. Az előbbiek 
leküzdésében segítenek -többek között- a szabályozó elvek (lásd a korábbi hozzáfűzésekben több 
helyen felvázolva) ám a társadalmi elvárásokkal való szembehelyezkedés már kinek-kinek egyéni -
nehéz- csatája. Hiába a békevágy, ha a másság konfrontál1664. A más szokások nyilvánvalóvá 
válása során a gyanútlan gyakornok azzal fog szembesülni, hogy a megszokott környezet ferde 
szemmel tekint az addig normálisnak tűnt egyénre. Aki nem úgy tesz mint szokott és/vagy a 
környezet általában, az -legkevesebb- különc szerepet fog vállalni, a különcködés pedig gyanús. 
Az ilyen személy kezd idegenné válni. Nem véletlen az ‟idegenkedés‟ kifejezés, amikor is a 

                                                             
1661 A „csupasz” lél-en semminemű anyagi nincs ! Megtisztult, nincs dolga anyagi megnyilvánulással. Az 
ilyen lél-ek már nem tartózkodnak itt. 
1662 Nem véletlenül népszerűek a különböző elektronikus megosztók, melyekben az is megfigyelhető hogy 
minél könnyebb bármi információ megosztása/közzé tétele, azok annál hitványabbak. Gyakorlatilag 
értelmetlen semmik.  
1663 A ‟béke‟ kifejezés általában pozitív megjelölésként használt, mégsem tapasztalható hogy valódi igény 
volna rá. (Nem beszélve olyan esetekről, amikor valaki komoly igényt támaszt az otthoni béke iránt, 
miközben a világban egy merő hadbanállás a gyakorlata. Nincs ez másként államok szintjén sem. Határain 
belül „béke-párti” miközben hol itt, hol ott háborúzik.) Miként az elme, az ember is nyughatatlan. Ha 
belegondolunk, hogy a lél is egyfajta nyughatatlanság következtében kerül(t) az anyagi megnyilvánulásba 
(nem vállalva a Legfelsőbbnek alávetett feltétlen szolgai állapotot) hát nem is lehet csodálkozni a ‟szeszély‟ 
fűtötte emberi csapongáson. 
1664 Akad olyan vélekedés, hogy ha egy hívő mindenkihez szeretettel viszonyul, akkor őt is mindenki 
szeretni fogja. Ez a valóságban nem így működik. Mindig vannak gyanakvók, irígyek, rosszindulatúak, 
sötét tudatlanok akik a legnagyobb jószándékot is ellenségesen fogadják. Nem véletlen az a tanács, hogy az 
ellenségeseket-, a ‟nemjó‟ társaságot ajánlott kerülni.  
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másként viselkedő olyan kifürkészhetetlen benyomást tesz, mint az ismeretlen idegen. Az 
idegennel szemben lelki embernek nem az a teendője, hogy kirekeszti, hanem hogy megpróbáljuk 
megismerni… 
… A megismerést követően a jött-ment már „csak” külsőleg idegen, hisz megismertük. 
Napjainkra a túlnépesedés okozta (népesség) keveredés* mindennapossá tette a más gondolatok, 
vallások, kultúrák, szokások találkozását. (* Vannak akik e mögött tudatos háttérhatalmi 
fondorlatot sejtenek1665, de a MINDEN-tudat -ha van is véleménye- tudomásul veszi, hogy „világ 
sora változása” - nem tud örökké minden ugyanúgy lenni, különösen ha folyamatos az emberi 
változtatás minden téren.)… 
… Abszolút szinten az igazság tökéletesen működik. Minden kiegyenlítődésre törekszik a 
teremtettségben, hát a „túl” sok (bármiből is) egyszer  „túl” kevésre kell váltson. A törvény nem 
ismerete pedig nem mentesít a következményektől. A szabályozott életvezetés azért gyanús az azt 
nem követők számára, mert feszültség gerjed bennük. Rossz érzés, ami tiltakozásban, 
arroganciában, megvetésben nyilvánul meg. Bennük is ugyanolyan lél rejtőzik, mint bárkiben és 
hiába a vaskos anyagi/testi burok, a lél jelez amikor esély merül fel a tisztulásra1666. Miként a 
mantra meditáció során, bármilyen elnyomott is a lél, örül a Szent Nevek vibrálása keltette 
rezgésnek. Tudja, hogy nem reménytelen a sorsa. Ilyenkor örülhet egy kicsit a nehéz időkben is. 
(530.) 
… Kettős világunkban a pokol szféra is kétféle; valódi Pokol, a pokol bolygók valamelyikén és a 
Földi pokol, ami itt van. A MINDEN-tudat a valódi pokol szférákkal úgy nem foglalkozik, 
miként a mennyekkel, mindkettőt meghagyja azoknak, akik ilyes „szélsőségekhez” vonzódnak. 
(vicces lelkész ember mesélte, hogy gyermekként egyházi iskolába járva, volt egy olyan apáca 
tanítója, aki olyan érzékletesen beszélt a pokolról, mint aki ott nőt fel.) Nem mindegy hogy az 
egyén gondolatai merre kalandoznak. A „Ki mivel attól….” igazsága nem csak az anyagi 
kapcsolódásokra érvényes, nem csak attól szennyeződünk, amit teszünk, vagy eszünk, de még 
inkább attól amerre csapongó elménk méltatlan utakra vezet… 
… Van aki a mennyekbe vágyik, van aki a pokoliakkal kokettál***, MINDEN-tudatú, tudatosan 
kerüli a végletes szélsőségeket1667. (*** kacéran kínálgatja magát s a vonzalom alanya- s tárgya 
megnyilvánul !)… 
… az Isteni lél mindenkiben ott szunnyad és csak a kínálkozó lehetőséget várja, hogy segíthessen. 
Ha meg van a szándék, a legmélyről is képes (fel)emelni testi gazdáját1668. 
(531.) 
… aki belemerül az anyagi tettekbe, teste kényeztetésébe, csapongó vágyai kielégítésébe -
különösen anyagi/testi kedvteléseibe- és a haszonelvű cselekedetekbe, az óhatatlanul egyre 
telhetetlenebb lesz minden sikeres (kedvére vált) „ügylet” után1669. Kapzsivá lesz. Kéj, harag és 
kapzsiság, a három pokoli eredményre vezető… 
… megvan az uralásra is a lehetőség lelki ember előtt, csakhogy nem másokat és helyzeteket 
kell(ene) uralni, hanem az illuzórikus anyagvilág ajzotta érzékeket. Nem kell mindent, amit lehet ! 

                                                             
1665 Azért a „Cion bölcseinek jegyzőkönyvei”-ben foglaltak erősíthetik a gojok gyanakvását. 
1666 Lél jelzését Arról tudatos lelkesítőleg érzékel, míg a lél-ről nem tudatos, vagy Azt tagadó esetén a lél 
tisztulást/megvilágosodást segítő szándéka nem értett belső zavart idéz elő, ami -mint egy gyomorgörcs- 
agresszívvá teszi áldozatát és ellenségesen lép fel a tisztulás útján haladóval szemben. Lelki törekvőnek 
nincs arra szüksége, hogy másokat zavart helyzetbe hozzon, mindenkiben elérkeznek pillanatok, amikor 
munkálkodó lényegi lénye figyelmeztet. Van aki megérti, van aki nem. 
1667 A kedvezőtlen töltetű dolgok (‟szeszély‟ és ‟nemjó‟ fűtötte körülmények) a lelki fejlődésben azon 
szélsőségek közé tartoznak amit kerülni kell, miközben az anyag/test-tudatúak számára a szabályozottság -
már magában- szélsőségesként kezelt/értelmezett.  
1668 Ha a szinte „legprimitívebb” létformában -atomi részecskékben- szunnyadó lél olyan energiával 
rendelkezik, mint a fúziós-, vagy hasadásos jelenség eredménye, akkor egy emberben-, annak lényegét 
alkotó lél miért ne lehetne képes -akár a leg- mélyről is emelni. 
1669 Nem kell megijedni ettől a jelenségtől, ez (ma) a normalitás. 



474 

 

Ezt példázza Úr Balarám és Úr Krisna magatartása is a korszakváltó Kuru mezei csata során, ahol 
az egyik IstenEmber élt a küzdelem lehetőségével, míg a Báty elállt a harctól1670. (azisnemis)… 
(532.) 
… a lelki élet kölcsönösségi alapon működik Isten ↔ lél↔ egyén közös -számítás nélküli- 
munkálkodása által. A MINDEN semmit nem kér, de csak érdem szerint ad !1671 … 
… Nem panaszkodhatunk, hogy a MINDEN-tudat, benne a Bizalmas Tanításban megszólaló 
Legfelsőbb, ne tenne meg mindent az igaz kereső felvilágosítása érdekében, miután az emelkedés 
a vissz(a)hatás törvény szellemében fog megtörténni1672. A „Ki mint vet…” népi regula itt is 
érvényes. Hosszan lettek sorolva az erényes-, üdvös dolgok, de épp így a kedvezőtlenségek is, 
amiből látható hogy Avatár Balarám nem áltat, nem kecsegtet, de meg sem téveszt, miközben a 
MINDEN -többek között hiába a legnagyobb hazug (is)- be sem csap és nem is vezet félre. Szól 
követendőkről és nem követendőkről, majd a döntést hívére bízza1673… 
(533.) 
… felidézve a Bizalmas Tanítás elhangzásának időpontját -i.e. 3.102 körül- be kell látni, hogy a 
ma szentírásként kezelt iratok még nem léteztek1674… 
… A Bizalmas Tanítás elhangzásakor és az azt követő évszázadokban az Ind „irodalom” sásztra 
néven említi azokat az írásos „segédleteket” melyek tulajdonképpen különböző (szak)területeken 
vezérfonal szerepet töltenek be. Sásztrákban dolgozták fel a törvény, jog, vallási és világi 
kötelességek, szokások, bölcseleti rendszerek stb. tanait, de idetartoznak a közhasznú 
tudományos művek is, például az orvostudomány, csillagászat, matematika, nyelvtan, zene, 
politika stb. tankönyvei1675. A tanok alapjául szolgáló, ősi eredetűnek tartott velős mondások, 
sűrített tartalmú aforizmák a szutra-irodalomhoz tartoznak, de a szutrák részletes, közérthető 
fejtegetései, magyarázatai, kommentárjai már a sásztra-irodalomhoz tartoznak. Így például a 
bölcseleti rendszereknek is megvannak a maguk ilyen tankönyvei, ezek közt a legfontosabbak a 
Szánkja, a Jóga- és Védanta-Sásztrák. Nagy jelentőségűek az Ájurvéda-Sásztrák, vagyis a régi 
orvostudományi munkák, a Vasztu-sásztra térrendezési értekezései. A szutrák kapcsán említett 
Kámaszutra is voltaképpen a sásztra-irodalomhoz tartozik. Úgyszólván minden ismeretkörnek 
megvolt a maga sásztrája… 
… (a démonikus ember) Miért boldogtalan ? Mert illúzióban, tudatlanságban él. Miért céltalan ? Mert 
nincs fogalma a lényegről. Sem mindenek lényegéről, Istenről, Aki a MINDEN, a Legfelsőbb, 
sem pedig minden létező lényegéről, a lél-ről, beleértve a parányoktól az emberig terjedő minden 
(mi több Felsőbbségi) létformát. Az évezredek során feledésbe küldött (eltitkolt/atott/, 
megsemmisített, meghamisított, stb.) ismeretek hiánya naponta megtapasztalható un. modern 
korunkban is… 
… Leginkább azért nem fogtak mellé bölcs őseink, mert olyan hiteles alapokról indult 
látásmódjuk és gondolkodásuk, ami részben Isteni eredetű volt* részben századok megpróbálta 
tapasztalásokon nyugodtak. (* B.T.125. „…mit most mondtam tőlem kapta Vivaszván a Napisten 
- tőle Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanít meg 126. szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók 
során - mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott tovább 127. ezért ezt a legszentebbik 
teljes tudást most neked - átadom…” - és ehhez hasonlóan hagyományozódtak olyan alaptudás 

                                                             
1670 Jelen korunkra a „békevágy” vágy-szinten rekedt meg. Minden a küzdelemre, érdekérvényesítésre, 
anyagi/testi célok elérésére, harcra bíztat. 
1671 Az érdem szerinti „kapás” nem ajándék, vagy jutalom, az természetszerű következmény, miként 
vétkek-, mulasztásokért a negatív vissz(a)hatás. 
1672 Mindenki mindig azt kapja ami jár. Ha nem értjük, akkor is. Sem szerencse-, sem véletlen nem létezik, 
csupán értetlenség. 
1673 A szabad akarat megnyilvánulás a mindenkori döntési lehetőség. 
1674 B.T.126. „szájról szájra szállt a tudás…”  
1675 Öt-hatezer évvel ezelőtt nem a „pattintott kőkorszak” uralkodott civilizált helyeken, mint pl. Ind 
vidékeken, vagy Bactria területén, ahol a jász ősök is éltek. A valódi emberi kultúra nem korlátozható 
tárgyi kultúrára. Első az emberi szellem.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BAtra
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1masz%C3%BAtra
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elemek, melyek biztos talapzatot nyújtottak minden szakterületnek és az azokban 
működőknek.)… 
… Mikor szabályozó elvekről esik szó, az leegyszerüsítve annyit jelent, hogy a külső-belső 
ingerekre/késztetésekre olyan választ adjunk/adhassunk, ami lelki fejlődésünket szolgálja, nem 
anyagi/testi előmenetelünket ! (FONTOS ! Jelen sorok nem az anyagi/testi boldogulás „receptes-
könyve” nem pszichológiai lélekgyógyászati útmutató, hanem olyan segédlet, ami megpróbál 
vezérfonalat húzni, hogy annak mentén az elkötelezett lelki törekvő ne kerülhessen tanácstalan 
helyzetbe !)… 
(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. B.T.1.-7. Jas bánata a családfők nélkül maradt jász 
ősök zavartsága miatt. B.T.8.-36. Avatár Balarám „bemutatja” mindenek lényegalkotóját a lél-t, 
Akik személyek, öröktől fogva- és örökké valók. Ami változik, az a test, a lél mindenkori 
létformája, mint „ruha”. B.T. 37.-42.  A Kuru mezei csata és annak kimenetele Isten által 
elrendelt/elrendezett dolog volt. Az elesett jász ős vitézek üdvözültek. B.T.43.-50. Minden ember 
számára elsőszámú kötelezettsége, kötelességének végzése (miután tudás-szerzés által megtalálta 
azt !)1676 B.T.51. Úr Balarám bevezeti a három kötőerő létét. B.T.52.-59. A Mester rámutat 
Tanítványának arra, hogy a mindenség megértése fölöslegessé tesz bármi spekulációt, majd 
bevezet a vissz(a)hatás (karma) törvény fennállásába. B.T.60.-80. Jas kiváncsi arra, hogy „miként 
ismerszik a bölcs” ? Mire megkapja a szemléletes eligazítást. B.T.81.-102. Jas nem érti mivégre a 
harc, a küzdelem, ha a bölcselet többre vezet ? Ami megszületik „tétlenségben nem élhet” hisz a 
kötőerők mozgatnak - így a válasz, de hogy ki, mit, hogyan s milyen indittatások által tesz, abban 
az értelemnek kell(ene) első helyre kerülni1677. B.T.103.-116. Isten sem tétlenkedik sosem. A 
tudatlanokat a kötőerők mozgatják, míg akik a kötőerők ismerői azok képesek önálló döntések 
meghozatalára. B.T.117.-124. Akiket csak az anyagi/testi/önös vágy hajt, azok nem tudják 
elkerülni a lelki fejlődésben hátráltató vétkeket. B.T. 125.-127. Az Abszolút Igazságról szóló 
tudást Isten átadta egykor a NapIstennek, Az Manu ősatyának s haladt az apáról fiúra, míg meg 
nem szakadt a tanítványi lánc(olat). Ezért tárja most fel Avatár Balarám azt újra B.T.128.-136. 
Isten és minden lél megszületetlen -tehát örök- míg Isten mindenre emlékszik, a létformák 
szerezte ismeretek életről életre elvesznek. Többek között az is, hogy a Legfelsőbb időnként 
anyagi testben is megjelenik, alászáll, mint avatár. (Minden avatár inkarnáció /megtestesülés/, de 
egy-egy inkarnáció csak nagyon-nagyon ritkán avatár ! Általában a többszázezer éves Földi 
korszakokban, korszakonként csak egy-egy !) B.T.137.-138. A négy emberi osztályt (gondolkodó-
uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) Isten teremtette. B.T.139.-151. A MINDEN (Aki Isten, a 
Legfelsőbb) általi teremtés Önmagán belül történik, de a teremtettség éppúgy nem érinti meg Őt, 

                                                             
1676 Míg az egyén nincs tisztában a való(di) világgal -benne Istennel és emberrel- addig kevés az esély arra, 
hogy igazi helyét megtalálva, abban (mármint e világban) rendelt teendőjét és magatartását követhesse. 
1677 Lehet hogy valakiben ott munkálnak a kötőerők és -akár- küzdelmes tettekre sarkalják, de az értelem 
által féken lehet(ne) (s kellene is) tartani a küzdeniakarást. A „Csak könnyedén” - buddhista mondás arra is 
utal, hogy nem kell erőlködni, megy az élet magától is és ha elég alázatos a lelki gyakornok, akkor sosem 
fogja magát olyan dolgokkal szembetalálni, amire harciassággal kéne reagálni. 
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mint bármi tette, vagy történés. Rajta kívül mindenki a vissz(a)hatás elrendezése alatt áll.  B.T. 
152.-169. Áldozat (hozatalok) nélkül senki nem élhet ! Mégis minden áldozatnál magasztosabb a 
tudás ! B.T.170.-199. Bármi zavarodottságban megsegít a rendelt kettősségek természetének 
felismerése. B.T. 200.-224. Nem csak mindennemű anyagi/testi vágyat kell elhagyni lelki 
törekvőnek, de az eredményvágyat is. Sem bármi elvárás, sem pedig részrehajlás nem segít a lelki 
előmenetelben. B.T.225.-291. Mindennek van lényege, de a lényegek lényege a MINDEN s 
Avatár Balarám felvázolja Őt és a Hozzá vezető utat/módot. B.T.292.-294. Úr Balarám leírja e 
teremtettség létrejöttének időmértékeit. B.T.295.-297. A megnyilvánulás kezdettel és véggel bír, 
míg a lelki világ örök. B.T.298.-303. A testelhagyás szerencsés és kedvezőtlen időszakai. B.T. 304.-
349. Az Isteni tanítás legbizalmasabb mondandói. B.T.350.-355. A Tanítvány Jas ráébred Balarám 
MINDEN-ségére, majd azt tudakolja, miként forduljunk Felé? B.T. 356.-380. Úr Balarám feltárja 
ki(k)ben/mi(k)ben való létét. 381.-405. Jas kéri had láthassa a MINDEN teljességét, amihez 
Avatár Balarám kellő „szemet” biztosít számára, de Tanítványa inkább elretten, mint sem hogy 
megnyugvást szerezne. Ne kacérkodjunk a felfoghatatlannal ! „Világ sora hanyatlása” - ez jelen 
korunk soron következett Isteni elrendezése ! B.T. 406.-448. Úr Balarám részletesen szól a 
követendő „magatartás-formákról” köztük a valódi ‟tudás‟ ismérveiről. B.T.449.-452. 
Test(forma)-vágy-lél kapcsolata. B.T.453.-464. A Mindáthatóról, mint a MINDEN mindenütt és 
mindenben jelen lévő személytelen energiája. B.T. 465.-483. A kötőerők szerepe a létformá(k)ban. 
B.T.484.-515. Ki éri el az érintetlenséget ? B.T.516.-533.  „Kétfélék a teremtmények isteniek s 
gonoszok” - ám igaz lelki törekvő megismerve önmagát az isteni felé igyekszik, bármennyi 
gonoszság szorult is bele jelen s korábbi életei következményeként. Úr Balarám nem azt mondja, 
hogy mindenki a Bizalmas Tanítást kövesse, de ismerje meg ha keres és okuljon belőle1678. 
(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.) A ‟szeszély‟ embere inkább a se 
vele, se nélküle szellemiséget követi, akar is meg nem is, mer is meg nem is, mely tanácstalanság 
örökkön feszíti. Mindez pedig távolról sem az ‟azisnemis‟ ! egyidejű azonosság és különbözőség  
(536.) 
… Tekintve, hogy „Mindenki más” és minden ember (is) kevert (kötőerők és osztályba 
sorolhatóság terén) kilátástalan az azonos látásmód. Az Isten által elrendelt -jelen- korunknak 
főtörvény jellege pedig -többek között- az hogy a nézeteltérések kora. Ha az Úr így gondolta(ja) 
(rendelte) ugyan mi értelme volna Vele szembeszállni ?1679... 
(537.) 
… A tárgyilagos gondolkodó túljut a tisztán érzelmi alapú, értelem-mentes vallásosságon. Más 
kérdés, hogy korunkra úgy a (lelki vonatkozású) gondolkodás, mint a sallangmentes tárgyilagosság 
kiveszőben, az érzelem fűtötte lét pedig fölébe kerekedett az értelemnek. (Ha vesszük a Bizalmas 
Tanítás-kori két IstenEmber önellentmondásosságát -mármint, hogy Egy Személy két Avatárban, 
az Egy MINDEN két alakban és formában, két jellemmel*- akkor érthető hogy napjainkig miért a 
küzdelem került előtérbe a békével szemben és miért az érzelem győz/ött/ az értelem felett. - * 
Balarám és Krisna az ‟azisnemis‟ elv személyes megnyilvánulása.) A csak hit alapon élőtől nem 
várható tárgyilagosság, így magáról sem képes valós képet látni. Nem érti, nem tudja mi ‟jó‟ mi 
‟nemjó‟ s mi az hogy ‟szeszély‟-es… 
(538.) 
… „Amint fent úgy lent”1680 … 

                                                             
1678 A „vázlat” még folytatódik a 633. szakaszig. 
1679 A nézeteltérésok korában nem a nézetek összeegyeztetésére kell(ene) hangsúlyt fektetni -hisz az 
hiábavalóság az Isteni elrendezés ellenében !- hanem a felszabadulásra a megtisztulás útján. 
1680 Több szellemi iskola elfogadja a hermetikus filozófia „alapokmánya”-ként kezelt Smaragdtáblát, a 
Tabula Smaragdinát, amelyet Hermész Triszmegisztosznak tulajdonítanak. (A tábla korával kapcsolatban 
megoszlanak a vélemények, de nagyjából 10 ezer-, mások 14 ezer évesre teszik keletkezését - az 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hermetizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A9sz_Triszmegisztosz
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… A Tabula Smaragdina mondanivalója … semmilyen ellentmondással nem bír a MINDEN-
tudati ; MINDEN EGY-ségével s az Ő mindenek forrásával… 
… (Annyi megjegyzést azért érdemes tenni, hogy mivé is alakult -fejlődött?- az emberi gondolat s 
értékrend az évezredek során a valódi tudás vágytól s annak elérhetőségétől, annak tilalmáig ? 
„…Válaszd el … tudással… Válaszd el a Fényt a Sötéttől … tudással…” - Még napjaink 
uralkodói is eredményesen gyakorolják hatalmukat a sokság tudatlanságban tartásával.) Ha az 
ember és az ő hite (is) háromféle (jó - szeszély/es/ - nemjó) úgy -a korábbi analógia alapján- ez 
érvényes a Felsőbbségekre is. Mindebből következik az is, hogy ha szinte számtalan az ember 
(képletesen) akkor Felsőbbség is akad bőségesen. Nemcsak hogy akad, de köztük is vannak ‟jó‟-
val áthatottak, ‟szeszély‟ tüzeltek és bizony ‟nemjó‟ meghatározottságuak is (mind-mind a maga 
kevertségében). Így hát minden emberi keresés „emberére/istenére” talál(hat) miként talál is, még 
ha nem is tudatos felőle. Vakon követ. Hol a hamisságot, tévtanokat, hol a sötétséget, a 
tudatlanságot. És bizony hit is van háromféle, még ha nem is mondjuk ki, hogy melyik milyen. 
„Zsák a foltját” - az un. lelki életben is megtalálja. Aki hamisra vágyik azt kap, aki a valódit keresi 
és őszinte alázattal, meg fogja találni. Egymásra találnak - mert hogy a kapcsolat oda-vissza 
működik. A hamis istenek vonzzák a hamisra vágyókat, a tudatlansághoz vonzódok tévhiteket 
fognak találni. Pedig a Felsőbbség-i és ember-i hasonlóság azt a célt szolgálja; „Hogy az egyetlen 
műveletét1681 végrehajtsd” - ahogy a Tabula Smaragdinában is elhangzott… 
(539.) 
… ha valamit elveszel, adj helyette jobbat. Ez egy magától értetődő kifejezésnek tűnik, de 
gondoljunk csak bele hogy az ember mit vesz el FöldAnyától (?) s mit ad helyette (?) Szinte 
mindent Tőle vesz és nem ad érte jobbat, sőt szemetet, szennyeződést, hulladékot. Ez egy -vitán 
felül álló- erkölcstelen magatartás… 
(540.) 
… A MINDEN-tudat legfőbb érdeklődési köre -Isten után- a lél. Ezért számára nem mindegy, 
hogy a lél milyen helyzetben van. Ha már ide sodorta sorsa, lehet az a sors ‟jó‟ sors is, a tisztulás 

                                                                                                                                                                                              
alkalmazott időszámítás függvényében) Második szakasza magyarul: „Ami lent van, az megfelel annak, ami 
fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét 
végrehajtsd.” - ami arab fordítás magyarítása révén így hangzik: „Íme, ami fent van, alulról jön, ami lent 
van, felülről. Az Egy műve a varázslat.” - köznyelvileg leginkább: „Amint fent úgy lent” - s mindegy, hogy 
melyik változatot vizsgáljuk, a mondandója talán leginkább annyi, hogy ez a világ és a -kvázi- felső(bb) 
világ nagyon hasonló. (Legyünk óvatosak a teljes azonosítás dolgában !) Rövidségére tekintettel (annál 
hosszadalmasabb értelmezhetősége ellenére) érdemes ide idézni az elgondolkodtató sorokat.  
 

”Való, hazugság nélkül, biztos és igaz. Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az 
megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd. Ahogy minden dolog az 
egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett. Atyja 
a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta. Ő a théleszma, az egész világ nemzője. Ereje 
tökéletes, ha a földbe visszafordul. Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel. 
Válaszd el a Fényt a Sötéttől, az Éterit az Anyagtól, tudással, elkötelezettséggel. A földről az égbe emelkedik, 
aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat önmagad és az egész világod 
fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér. Minden erőben ez az erő ereje, mert a 
finomat és a nehezet áthatja. A világot így teremtették. Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja. Ezért 
hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém. Amit a Nap 
műveletéről mondtam, befejeztem.” 

 
 - Hamvas Béla röviden így fogalmaz: „…A Tabula Smaragdina mondanivalója a következő. Ha az ember 
az Egy varázslatának műveletét végre akarja hajtani, műveletéhez az, ami lent van és ami fent van, 
egymásnak megfelel. Mert ahogy minden dolog az Egy gondolatából származik, úgy a természetben is - 
átvitellel ugyan, de - minden az Egyből keletkezett …” 
1681 Ama bizonyos „művelet” annyit tesz, hogy a mód, az Isteni elrendezések szerint, annak keretein belüli 
lét. Ez vonatkozik Felsőbbségekre és emberekre egyaránt, a maguk mozgásterében. Nem a Legfelsőbb 
teszi meg, hanem az Általa elrendezett szabályok, természeti törvények azok amelyek hatnak, működnek. 
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útja és lehet ‟nemjó‟ ami a további befedődés/befedettség állapota. Ez az a bizonyos 
gúzsgbakötése a lél-nek… 
… Sanyargatott testben a lél sem érzi jól magát, … hiába érintetlen a MINDEN, Neki sem 
mindegy hogy lél parányai miként küszködnek. A minden lél mellett ott ügyelő/figyelő (be nem 
avatkozó !) Mindátható (a MINDEN személytelen energiája) szintúgy szomorú amikor azt 
tapasztalja, hogy az Isteni lelki lényt az ostoba, sötét anyag egyre csak sározza, mocskolja, fedi be 
és korlátozza. Nem kell itt szándékos rossztéteményekre gondolni „csak” érdemes mérlegelni, 
hogy mely megszokott életvezetési szokás mit idéz elő felszabadulási-, vagy épp további „lél-
burkolászati” vonatkozásban ? Ami megköt, az nem enged. Ami befed, az eltakar, elzár. Ami árt, 
az bánt hátráltat és nem lelki keresőnek/gyakornokna/törekvőnek való. A normális emberek 
„jól” (?) el vannak e zavarodottságban, csak nem tudják, nem értik hogy miért van a sok 
kellemetlenség, nem beszélve betegségekről, szenvedésekről, nyomoruságról, kudarcról, 
tragédiákról … Semmi nincs ok nélkül… 
… A kötelességkereső, majd azt követő alázatos és áldozatos élet megtalálja a ‟jó‟-t hisz teljes 
tudású lényegalkotója mindig súg (a tiszta lelkiismeret révén). Nem szóval, még csak nem is 
ésszel, de a tiszta szívvel. Fontos ! Tiszta szívvel, nem az anyagi/testi megkötöttségek által 
‟szeszély‟ s ‟nemjó‟ uralta szív. Nem az elsötétített elme, amit a szertelenül csapongó vágy sodor 
egyre összevissza. 
(541.) 
… Mostanra már tudjuk, hogy teremtettségünk (az amit mindenségként értelmezünk) egyik alap 
sajátossága, hogy három kötőerő munkálkodik benne, melyek minden itteni létezést (élettelent) és 
létformát (élőt) áthatnak (beleértve az un. magasabb szférákkal is kapcsolatban álló 
Felsőbbségeket is -Istenek, Fél/ig/istenek, Felsőbb irányítók, de még az angyali és/vagy 
tündér/manó/kobold/őszapó/gnóm/pixi és más szerzeteket1682 is !) Kiben/miben mi (mármint: 
jó - szeszély - nemjó) az uralkodó, olyan annak kisugárzása/ható- és vonzereje, olyanokhoz 
vonzódik és olyanokat vonz be… 
… Meg kell/lehet adni a tiszteletet a Felsőbbségeknek, de barátkozni Velük hiábavalóság, ha 
valódi eszményünk Isten, Aki a Legfelsőbb, a MINDEN, célunk pedig nem Földi lét, nem 
mennyei születés, még csak nem is valamely lelki szféra, de a MINDEN Bizalmas Benső Hajléka. 
B.T.46. „…ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el nem téved 
higgy nekem …” - az egyhegyűség minden komoly törekvésben szükséges, miért ne kéne 
gyakorolni a lelki igyekezetben ?... 
… A nagy igazságok, az Abszolút Igazság részei minden tanrendszerben azonosak, ám ha más a 
„körítés” és nem csak a szövegkörnyezet, de az értékrend, a cél és az eszközök, akkor tévútra 

                                                             
1682 Mit is ír az elektronikus országút egy helyen tündérek tárgyában? 
 

 „…Számos nézet szerint a tündérek, törpék, koboldok, … és társaik nem csupán a mesevilág és a mitológia 
kitalált alakjai, hanem valóban létező, élő entitások, akik az angyalok fizikai szinten is megtestesülő segítőiként 
irányítják és gyógyítják a Földet egy többségünk számára láthatatlan létsíkon. Azért nem észlelhetőek 
számunkra, mert más dimenzióban, az emberétől eltérő rezgésszinten élnek, így létük tudományos bizonyítása 
érthető korlátokba ütközik Akadnak persze olyan emberek, akik előtt már megnyíltak bizonyos kapuk, így az 
ő beszámolóik alapján mi is megtudhatunk pár dolgot az ún. természet-szellemekről … A tündérek, mint 
csodás mitológiai és mesei alakok igen népes családfát és szerteágazó történetet tudhatnak magukénak. Maga 
az alak szinte minden népnél megtalálható valamilyen formában. Az indiai népektől az irániakon át a kínaiakig 
egyaránt előfordulnak a hiedelem-világokban olyan varázslatos lények, melyek ártó vagy jó szándékúak, és a 
létezés egy magasabb, vagy legalábbis embertől különálló részén foglalnak helyet, ugyanakkor az isteni szférát 
még nem érik el…”)  
 

Ha egy lelki törekvő körültekintő, akkor nem kacérkodik olyan „közvetítő” -köztes- Felsőbbségekkel, 
Akiknek lelki értelemben vett tisztító közreműködése bizonytalan. Lehetne azt is mondai, hogy kétséges, 
de mivel nem ismerjük e „segítők” valódi szándékát, igazi jellemét, legbiztosabb a  „velük, de nélkülük” - a 
„Vele, de nélküle”-elv érintetlenségi „technikát/stratégiát” alkalmazni. Fontos a „stratégia” kifejezés, mert 
nem a puszta átmeneti taktikai -leginkább opportunista- megközelítés segít, de az elszánt elkötelezettség. 
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vezetnek. Nem csak alig érthetőek, de inkább félre. Nem véletlen a nézeteltérések kora, amikor 
minden keverten fordul elő. 
(542.) 
… a szabályozó elvek s így a Bizalmas Tanítás kinyilatkozásai sem azt mondják, hogy 
mindenkinek így kell élni, ezt és ezt, és csak így és így ! A szabad akarat itt is működik. Mindenki 
szabadon dönti el, hogy valamit fogyaszt, vagy nem, majd viseli annak következményét… 
… ha kiindulunk pl. a MINDEN-tudat által is ajánlott vaisnava (Visnu-hívő) gasztronomiából, 
azon belül az étkezési szokásokból, akkor mindig csak Istennek felajánlott étel kerül fogyasztásra. 
A felajánlás által az ilyen étel, tiszta, úgymond (meg)tisztított étel (akár szentnek is tekinthető - 
vérmérséklet kérdése) hát az ilyen étel szemétbe dobása nem helyes. Számtalan élőlénytárssal 
vagyunk körülvéve mindenütt, hát akár aprójószágnak, vagy madaraknak „felajánlható” a kény-
szerű maradék… 
(543.) 
… Bárminemü viaskodásban az az alap probléma, hogy mindig felek-, vagy táborok között zajlik 
és aminek következménye, hogy az egyik felülkerekedik, míg a másik vesztes lesz. Így működik 
természetes világunk. Zajlanak a kiegyenlitődésre törekvő folyamatok -és leegyszerüsítve- jó és 
rossz hadban áll. (önnön szempontjából minden küzdő jónak véli magát ! míg ellenét rossznak !) 
Magukat lelki embereknek tartók, hogyan képesek embertársaikkal szemben ellenségesen fellépni, 
nem ritkán vallási eszmék jegyében ? A ‟szeszély‟ által fűtötten. Igaz hogy legnagyobb romboló-, 
elsötétítő erő a ‟nemjó‟ -‟jó‟ ősellene- mégis elterjedtsége okán a szeszély az ami küzdelemre tüzel. 
Nem véletlen, hogy a történetírás sem énekli meg a békés jámborokat, a hódítani-, uralni nem 
akaró népeket, de mindig a szenvedélyes „hazaszerető” küzdők a „hősök” akár kontinensnyi 
távolságokban vívott „honvédő” csatáik és hódításaik okán. Az eluralkodott vallástalanság (közte 
az álvallásosság, vagy formális vallásosság) az egyik oka ‟nemjó‟ és ‟szeszély‟ terjedésének 
(miközben a ‟szeszély‟ és a ‟nemjó‟ visz a vallástalansághoz1683 !) amihez a Kali juga négy jelének 
elhatalmasodása vezetett: 1. a tiltott nemi kapcsolatok (erkölcstelen, tisztességtelen viszonyok) 2. 
a húsevés 3. az önmérgezés (alkohol, kábítószerek, ajzók és serkentők -tea, kávé, kakaó- 

                                                             
1683 Hogy mi volt előbb; vallástalanság, vagy negatív -lelki értelemben- hátráltató kötőerők ? Nyilván, hogy 
a kötőerők, hisz azok a teremtéskor megnyilvánultak a MINDEN akaratából. A vallástalanság a négy 
korszak előrehaladtával (kvázi a korok alacsonyodásával – arany → ezüst → bronz → vas) vette kezdetét s 
mélyült – majd mélyül napról-napra tovább. 
 

A Baktay Ervin féle MAHÁBHÁRATA nyomán „A Mahábhárata világképe” bevezetőjéből: 
 
„…aranykor: amelyben az igazság ismerete töretlenül él az emberekben, tudják az élet eredetét és felépítését, 
nem vesztették még el a kapcsolatot a magasabb világokkal s ezért a földi élet szép, nemes és magasrendű, az 
isteni törvényeknek megfelelő élet pedig alig ismer szenvedést. 
 
ezüstkor: már csökken az igazság ismerete, a gonosz, sötét erők -a természetben gyökerező vak 
anyagiasságnak mélybehúzó nehézkedése folytán- egyre hatásosabbakká válnak és kezdik háttérbe szorítani a 
Törvényben gyökerező tisztánlátást. Ennek megfelelően az emberi élet nehezebbé, kínosabbá válik és 
megkezdődik a jó küzdelme a rossz ellen. 
 
bronzkor: a sötét erők még nagyobb hatalomra tesznek szert és már-már túlszárnyalják a törvényben 
gyökerező igazság és jóság erejét; a küzdelem fokozódik, a szenvedések sokasodnak, az élet egyre nehezebbé, 
keservesebbé válik. 
 
vaskor: akkor áll be, amikor a gonoszság túlerőre jut, úgyhogy a jónak és az igaznak már súlyos és elkeseredett 
küzdelmet kell folytatnia a sötét, anyagias hatások ellen; az élet tele van szenvedésekkel, az igazság 
elhomályosul, a gonosz gyakran győzedelmeskedik s a jó elbukik, mert immár csak a szellemi síkon 
érvényesülhet, az anyagi síkon ritkán tud eredményesen szembeszállni a gonoszsággal. 
 
…Minden korszaknak van hajnala és estéje, ezek az átmenetet jelentik két-két korszak között…”  
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fogyasztása) 4. szerencsejáték élvezete (benne a sokféle pénzügyi nyerészkedő manipuláció) ... 
(ahogy az említésre került a B.T.165. szakasznál)… 
… Nem lehet elégszer hangsúlyozni; a MINDEN-tudat nem mindenki útja ! de azon keveseké, 
akik értik, hogy az „ahogy szoktuk” sehova vezet. Az ahogy szoktuk, úgy alakítja egyén és 
közösség életét/sorsát, ahogy az alakulni szokott. Elrepül az élet, hiábavalóságokkal… 
(544.) 
… Avatár Balarám azt ajánlja, hogy lelki törekvő (Figyelem ! Nem mindenki1684, csak akinek lelki 
céljai vannak !) kerülje az állott, túlfőtt, tisztátalan, büdös, íztelen ételt és más maradékát… 
(545.) 
… a Bizalmas Tanítás első helyre teszi lelki törekvők számára a kötelességteljesítést. Aki azt 
követi -míg azon az úton halad- folyamatosan áldozatos cselekményeket hajt végre, azaz ‟jó‟ 
áldozatot gyakorol. Tehát nem kell különleges szertartásokra, misztikus-, vagy mágikus 
bűbájoskodásokra gondolni, csak mindenki tegye a dolgát és csak azt ! Nem véletlen a B.T. sok 
kötelességre bíztató ajánlása. Ezek közül is kitüntetett a 43. 116. majd a 609. szakaszban -
gyakorlatilag azonos- ajánlás (az Ind gondolatiságban a háromszoros ismétlés a legnagyobb 
megerősítése a mondandónak !) B.T.43. „…ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi - 
megszabadul félelemtől íly lét bűntől mentesít…” 116. „…önnön kötelességedet hibákkal is ha 
teszed - jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen…” 609. „…hogyha ember hibákkal is 
kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha másét végzi tökéletesen…” - de számtalan más 
vonatkozásban is előkerül a kötelességteljesítésre való felhívás… 
… már jó ideje nem szállt alá személyesen a Legfelsőbb és még sokezer évig nem várható, hát 
arra lehet gondolni, hogy az a sok emberhez méltatlan cselekedet, mit a sokság elkövetett és követ 
még el folyton, az a MINDEN által elrendelt szellemi- és erkölcsi hanyatlás kiteljesedése 
érdekében zajlik. Bár a sokság kötelezettsége -az elrendezések és tudatlanságuk folytán- a 
degradáció építése, mindig akadnak akik a felszabadulás felé hajlanak… 
… az odaadó kötelességteljesítés melletti legüdvösebb lelki tett -értd; áldozat- lemondani 
anyagi/testi kötődésekről. 
(546.) 
… Lévén, hogy eredendően lelki vonatkozású a célja úgy a Bizalmas Tanításnak, mint az azon 
nyugvó MINDEN-tudatnak, a világi anyagi/tárgyi eredmények firtatása nincs az érdeklődési 
körében. Mint ahogy egyházat- és szervezetszerüséget elvető hozzáállása sincs kapcsolatban sem 
vallási-, sem pedig párt-, alapítványi-, vagy akár karitatív** szervezetekkel. (** Már nemegyszer 
történt hivatkozás arra, hogy „A szervezetszerüség a lelki élet halála !” - melynek analógiájára 
füzhető a bárminemű társulás olyan színben való feltüntetése, hogy annak alapvető célja a közjó 
emelése. Különösen sánta az igyekezet, ha a közös tevékenység mögött hibás eszmék, hamis el-
vek állnak, netán eleve elvtelen alapokon nyugszik. Semmiképpen nem tekinthető ‟jó‟ áldozatos 
cselekvésnek bármi öncélú-, én-érdekű-, pláne -ki nem mondott- anyagi gyarapodási motiváltságú 
törekvés !) Az emberiség problémáinak megszüntetésére tett effajta próbálkozások a hiábavalóság 
kategóriájába tartoznak, mindaddig míg alapvető Igazságok nincsenek felmutatva. Ennek 
igazolását jól mutatja az emberi történet újra és újra ismétlődő kudarca ember-nemesítésre(ben). 
… a ‟szeszély‟ nem tesz bölccsé1685.  
(547.) 
… Az ember alkotta szabályoknál lényegesen fontosabb az Isteni elrendezések -értsd: szabályok, 
törvényszerüségek, köztük a természeti törvények- figyelembe vétele. Ha tudunk róluk, ha nem, 
ha figyelembe vesszük, ha nem, ha betartjuk, ha kerüljük, semmi nem múlik el következmény 
nélkül… 

                                                             
1684 Bár a figyelmes táplálkozás mindenkinek a javára válik, mégsem merül fel a MINDEN-tudatban, hogy 
mindenki azt kövesse amit elkötelezett lelki törekvők (t)esznek. 
1685 Bármilyen sokan és bármennyire is sokra tartják a szenvedélyes hozzáállást sokmindenhez, ha ér is el -
elképzelései szerinti- eredményt az ilyen személy, bölcsebbé nem válik. Annál inkább feltüzelt akarnokká. 
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… MINDEN-tudatúak azért (is) vannak kivételezett helyzetben a soksággal és/vagy más 
hitüekkel szemben, mert a Legfelsőbbel kacérkodnak, nem az Ő közbenjáróival. Márpedig ha a 
törekvés Isten felé irányul, akkor az Annak alárendelt Felsőbbségek sem állnak az útba. Nem, 
mert igaz lelki törekvő elfogadó, elégedett azzal ami adatik (lásd az előző szakasznál idézett 
B.T.146.-147.) és mindig azt keresi, hogy az adandó körülményeket, miként tudná a Legfelsőbb- 
és minden lény megelégedésére alakítani. Nem kerüli az Isteni szabályokat… 
… függetlenül emberi osztály-meghatározottságtól, vagy nemi hovatartozástól a MINDEN, 
minden teremtményhez egyenlő. Jól tudja, hogy „Mindenki más!” - így hát „csak” ajánlásokat tesz 
és segít megvilágítani nyitott elméjű kereső(k) számára, hogy mi az üdvös és mi nem az. Nem tílt 
el, de figyelmeztet; B.T.135. „…minden ember énfelém jő ez bíz vitathatatlan - de én akként 
megyek elé amennyire lemond az…” - a ‟jó‟ áldozatos kedvesebb a ‟nemjó‟ áldozatosnál… 
(548.) 
… Ha Istentől semmi nem független (mint ahogy nem !) akkor hol a probléma ? Tulajdonképpen 
sehol semmi probléma s az emberiség mégis folyton méltatlankodik. Nem veszi figyelembe azt, 
hogy a világ működésében hiába az Úré a főszerep, lél parányai azok, akik e megnyilvánulásban 
(is) hánykódva, vonzanak be olyan körülményeket, melyek következtében a kötőerők 
kényszerpályáján cselekvő létformák a megvalósítói a tervnek. Jelen korunk „vezér-terve” az 
emberiség szellemi- és erkölcsi hanyatlása. Vitán felül áll, hogy mindkettőben remekül teljesítünk. 
Tudatlanság és erkölcstelenség mindenütt1686… 
… Egyszerűség – kéne mindenekben. A szükséges és elégséges. Kevés az isteni-ember, de 
emberi-ember úgy kell éljen, hogy az ember(lét)hez méltó legyen. Ha ez nem sikerül, marad az 
állati-ember sors, bármíly dicstelen is. (Tudatlanságban fel sem tűnik.)... 
… A Felsőbbségeket akkor is tisztelni kell, ha nem keressük barátságukat, ha nincs dolgunk 
Velük. Az érintetlenség itt is segít; Velük, de nélkülük ! Ki a saját dolgát végzi -tisztességesen- azt 
sem baj, sem negatív vissz(a)hatás nem éri. A Tanítók tisztelete sem elvakult imádat, figyelem és 
alázatos szolgálatuk. 
(549.) 
… Igazat kedvesen, hogy ne is bántson ? Nem egyszerű. Nem ok nélkül mondják, hogy az 
„Igazság fáj(dalmas) !” Vegyük pl. a lélekvándorlás kérdését. Vannak szellemi iskolák ahol ez 
természetes, más helyeken szinte „istenkisértő” gondolat, vagy valótlanság (megjelölésű). Ha a 
MINDEN-tudat tudja, hogy nem egyszer élünk, ennek igazmondó -netán még a lehető 
legkedvesebb módon is való közlése- van akit (meg)bánt. Mert hogy őt nem úgy tanították, nem 
azt vallja, az pedig teljesen ellent mond eddigi gondolkodásának, hogy voltak korábbi létezései, 
más-más létformá(k)ban és lesznek is még sokszor. Hogy lehet ezt bántás nélkül közölni ? 
Valószínüleg nem kell. Ha valaki kérdez(i) az vessen magára, hogy kit (milyen világlátású embert) 
miről kérdezett. Tehát a kérdés (mint a beszéd egy része) szintúgy fegyelmezésre szorul, hogy a 
kérdés se kérkedő-, se szemtelen-, se tudálékos ne legyen, miközben a keresés érdeklődésre (is) 
sarkal. Marad hát a fegyelmezés. Figyelem. Gondolkodás. Tanulás. Megfontoltság. Megfontolt 
kérdések és megfontolt válaszok/beszéd. Lehetne azt mondani, hogy kövessük a jelen szakasz 
második fordulatának záró gondolatát „legfőbb téma e bizalmas tanítás” - de ezzel is bajba 
kerülünk a sokság társaságában. Vagy nem érdekli, vagy nem érti (legrosszabb esetben szellemi 
támadásként kezeli - mármint a sokság tagja, azaz a nem nyitott szellemű általános ember.) Ezért 
a „szó szerinti” B.T. értelmezés a köznapi beszélgetésekben használhatatlan. Azonban a szellem 
széleskörű művelése, a tisztánlátásra való törekvés nem a közbeszéd témája … 
… érdemes úgy a Bagavad Gíta, mint a Bizalmas Tanítás kapcsán ide idézni a XX. sz. legnagyobb 
Indiai bölcsének tartott Niszargadatta Maharádzs (1897-1981) pár gondolatát: „…A legtöbb 
vallásos könyvről azt tartják, hogy olyan szavakból áll, amelyek valamilyen megvilágosodott 
személy ajkát hagyták el. Bármennyire megvilágosodott is egy személy, szükségszerűen bizonyos 

                                                             
1686 Sokságot mozgatók/manipulálók pont e kettőt teszik s gerjesztik; tudatlanságbantartás (lásd irányított 
kommunikáció, benne a különböző tanítások lebutítása, sajtó, média…) és erkölcstelenség állami szintre 
emelésével (szerencsejáték, alkohol, dohányipar uralása…) annak követésére való késztetés (reklám). 
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fogalmak alapján beszél, mely fogalmakat elfogadhatónak tart. A jelentős különbség a Gítában az, 
hogy Úr Krisna1687 (a MINDEN)  olyan nézőpontból beszél, mely szerint Ő minden 
megnyilvánulás forrása, vagyis nem a jelenség, hanem a Lényeg nézőpontjából szól…” - B.T. 
olvasó is vesse le anyag/test/elme komplexumát. 
(550.) 
…lelki törekvő (ön)fegyelmezésének ajánlott módjai: egyszerűség + tisztaság + önmegtartás + 
sosem ártó erőszakmentesség + Felsőbbségek és a Tanítók tisztelete, ill. beszédben: az 
igazmondás + nem bántás + kedvesség és a legfőbb téma a Bizalmas Tanítás üzenete - hangzott 
el eddig, de nem csak viselkedésben és beszédben vannak ajánlott (ön)fegyelmezési módok, 
hanem a gondolatok terén is, azaz útját kell állni a kalandor elme csapongásainak. További 
fegyelmezési teendő (nem lehetőség, de szükségszerű gyakorlat még !) a kevés beszéd + a derűs 
kedv + a kitartás + az önuralom + a békesség. Aligha lehet(ne) fontossági-, vagy hierarchikus 
sorrendet felállítani (ezért is kerültek az egyes elemek közé „+” jelek) hisz mind együttesen, nem 
csak egy-egy mozzanat az, ami segíti az elkötelezett lelki gyakornokot. Mind eközben azt is tudni 
kell, hogy az egyik fegyelmezésben elért eredmény hatással van más fegyelmezési elemek 
minőségére is. B.T. 175. „…önfegyelem hiányában tisztulás nem kecsegtet…” - jelenti ki Avatár 
Balarám, majd közli, hogy; B.T.176. „…önfegyelem érzéken győz…” - aki pedig, az „…érzék 
ura…” - az valójában „…lemondott…” - az ilyen személy pedig már; „…megkülönböztetés 
nélkül él tegyen ő akárhogy…” - azaz megvalósítja a valódi ‟szeretet‟ 3. fordulatát, a részrehajlás-
nélküliséget. Az (ön)fegyelmezés nem öncél, vagy testnek ostoba sanyargatása, hisz általa el lehet 
jutni olyan szintre, amikor; B.T.177. „…tisztán lát az ilyen személy érzékek mik mozgatnak - lél 
az soha nem cselekszik test hogyha lát vagy ha hall 178. hiába az érintés is szag íz látvány egyre 
megy - alvás mozgás légzés beszéd test csak az mi megtéved 179. aki vágy nélkül cselekszik s lát 
mindent a MINDEN-ben - úgy nem tapad visszhatás rá mint víz lótusz levélre…” - mert hogy 
cselekedni muszáj („tétlen senki nem lehet”) de hogy milyen összetett cselekedet/cselekménysor 
milyen következménnyel jár, az előre nehezen határozható meg. Így hát legbiztosabb a tudata 
annak, hogy minden a MINDEN-ben, Aki -nem mellesleg- Önmagában teljes és tökéletes, tehát 
minden cselekvés lehetővé tevője, következmények elszenvedője, de a ‟jó‟ következményü tettek 
‟jó‟ hatást váltanak ki (a Legfelsőbbnek is ‟jó‟ érzést !) míg a ‟nemjó‟ eredményű cselekedetek 
‟nemjó‟ vissz(a)hatása senkinek nem kedvez… 
… Mikor lelki gyakornok mindent a MINDEN-ben lát, akkor a MINDEN is megnyilvánul 
mindenben, mindenek lényegalkotó lél paránya által, a MINDEN személytelen energiájaként 
mindenben jelenlevő Mindátható felügyeletével. Bár egyikük sem Maga a cselkevő (hisz 
Mindnyájan ‟nemcselekvő‟-k !) segítségük révén az egyén megérzi a ‟jó‟-t és azt fogja választani. 
(Ilyenkor is színrelép az isteni-ember sajátsága -értsd: akiben a szív és az ész együttáll- azaz mikor 
nem értelme által, akkor a tiszta lelkiismeret révén, -tisztuló- szíve jól dönt.) Lelki törekvő 
szemléletmódjának alapeleme kell(ene) legyen mindig és mindenben a ‟jó‟ keresése, hisz tudja, 
hogy csak az viszi előre, úgy a megértésben, mint a tisztulásban, vagy a megvilágosodásban. Nem 
véletlen hát, hogy B.T. 561. „…áldozat és önfegyelem vagy az adás szintúgy SZAT* - jó az hisz 
szent kötelesség törekvő mást nem akar…” (* „SZAT” = jó. Ami a ‟jó‟ kötésében van.)… 
(551.) 
… három (ön)fegyelmezési terület: a magatartás (B.T.548.) a beszéd (B.T.549.) és a gondolat 
(B.T.550.) szabályozottságáról szól… 
… Önmegtartóztatás követendő „úttörője” Maga Úr Balarám volt, Aki mint a Legfelsőbb, bármit 
megtehetett volna, mégsem tett meg bármit1688… 

                                                             
1687 A Bizalmas Tanításban Úr Balarám, Aki a Jadu-nemzetségben Krisna bátyja, ontológiai* szempontból 
Krisna -a MINDEN/Isten/a Legfelsőbb- elsődleges kiterjedése. 
(* más néven; léttan, lételmélet, létfilozófia vagy általános metafizika, az a filozófiai tudomány, amely a 
léttel mint létezők alapjával foglalkozik, azaz elsősorban nem a létezőről, hanem a létről szóló tudomány) 
1688 A „Minek a‟ ?” – egyszerű népi regula nem oktalan. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Metafizika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_l%C3%A9tez%C5%91
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… Ha Úr Balarám azt mondja, hogy máshitüt B.T.629. „…hitében kell tartani …” - akkor semmi 
okunk nincs arra, hogy más tanrendszerek kiemelkedő Tanítóival kapcsolatban tiszteletlenül 
járjunk el1689… 
(552.) 
… A MINDEN-tudatban nem úgy értendő a „kaszt” miként a hindu tradicióban. Az emberi 
osztálymeghatározottság nem örökletes ! Ki-ki saját korábbi érdemei szerint -lelki evolúciós 
fejlettségi szintjének megfelelően- kapja meg születése során a négy emberi osztály 
„vegyülékének” arányait, amit azután tudatos élete során tud lelki értelemben fejleszteni, vagy 
tudatlanságában vissza. Ez utóbbi annyit tesz, hogy nem lép előbbre, miközben viszi következő 
életére a mostani lerovatlan mulasztások következményeit. Mivel lelki érték nem vész el, így lelki 
evolúciós „mutatója” nem csökken, de anyagi/testi körülményei nehezednek… 
… Balarám vaisa1690 volt? Nem, Balarám nem volt vaisa, de mint családfenntartó ugyanazokat a 
szabályokat fogadta el, mint a vaisák. Becsülte a ‟gondolkodó‟ szellemi embereket, tisztelte az 
‟uralkodó‟ vezetőket, adót fizetett, mindent megcsinált családja és közössége számára. Elfogadta 
az érvényes szabályokat, de valójában nem volt semmi kapcsolata azokkal a szabályokkal. 
(azisnemis - mikor valaki ilyen-, vagy olyan munkakört, családi állapotot … betölt, attól még nem 
válik azzá, de ha kötelességtudó, akkor elfogadja rendelt helyzetét és annyira azonosul azzal, 
amenyire hely-idő-körülmény azt megköveteli. Ez nem képmutatás, de szabálykövetés.)  
Az Abszolút-, lelki ‟jó‟ gyakorta az anyagi/testi jóval akár ellentétben is lehet (leginkább van).  
Ezért nem kerülhető meg a tudatos lét(re törekvés). A szív1691 -különösen míg tisztátalan- inkább 
rossz tanácsadó, miközben tudjuk hogy a ‟kisebb ellenállás felé‟-törvény működik. Nem csak a 
természetben, természeti folyamatokban, de a létformák magatartásában, reakcióiban is, amit a 
‟szeszély‟ tovább fokoz, a segítő ‟jó‟ ellenében. 
(553.) 
… A test sem nem jó, sem nem rossz. Mindhárom kötőerő mindig benne (is) munkál, miként 
mindazokban amikkel kapcsolatba kerül… 
… a béke állapotába jutott ember végzi kötelességét, ami már nem is önálló tett, hanem az 
elrendezéseket elfogadó hasznosság, a Nagy Rend-ben és másokat sem késztet tudatlan és sötét 
cselekedetekre… 
(554.) 
… Az igaz lelki törekvő, aki ismeretekkel rendelkezik az Abszolút Igazságról, az tudja, hogy 
mikor van a „jókor s jónak” (adomány). Ilyenkor is előjön a spekulációtól/számítástól mentes szív 
szava. (elvárásnélküliség = a valódi ‟szeretet‟ 1. fordulata)… 
… A Kazinczy idézet nem csak egy költői szófordulat; „Jót s jól ! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha 
nem érted, Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.”1692 – bizony. 
(555.) 
… A MINDEN nem csak szabad akaratot, szabad döntési lehetőséget biztosít az embernek, de 
azt a körülményt is, hogy miként alakuljanak anyagi viszonyai és javaival mit legyen képes1693 
kezdeni. Nem az Úr intézi, hanem javak birtoklója dönt; ad, vagy sem, mikor, kinek és mit (netán 
mennyit)?... 

                                                             
1689 Nem mások tanítását kell értékelni, vagy hírdetőjét bírálni, hanem az ember-nemesítő szándékot kell 
tisztelni.  
(Hogy más véleményen vagyunk ember-nemesítési vonatkozásban, az kinek-kinek a magánügye. A „kevés 
beszéd” fegyelmezési ajánlással leküzdhető, „kedvesség”-ről, „nem bántás”-ról nem is szólva.) 
1690 vaisa, vagy vaisja = ‟nyerészkedő” (gazdálkodó, kereskedő) 
1691 A szív az értelem-érzelem párhuzamban az érzelem megszemélyesítője. (miként az ész az értelemé) 
1692 Nem lehet tudni, hogy Kazinczy milyen módon viszonyult a kötelességteljesítés kérdésköréhez. Az 
bizonyos, hogy nagyon jól látta, hogy amíg az ember nem kész a valódi lelki áldozat(ok)ra addig nem tehet 
többet-, jobbat, mint teljesíti kötelezettségét, dolgát végzi. 
1693 Az Isteni elrendezések nem javainkkal való hogy- s mit- és mint kezdést szabályozza („kényszerítő”-
módban !), hanem hogy az egyén -ha akar(ja)- mit is legyen képes kezdeni azokkal. (feltételesmód-ban !) 
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(556.) 
… Az emberi méltóságot még a legelesettebbek esetében is tisztelni kell. Kivételes és kitüntetett 
az emberi létforma. Legyen viselője bármíly galád, vagy elesett, az emberlét páratlan lehetőség a 
lelki életre. Nincs más Földi létforma, mely alkalmas volna1694 „hitéletre”… 
… Az ember alapvető baja, problémái forrásoka, hamis ön/én/azonosság-tudata.  
Hívő, szellemi eszményét azzal a hittel közelíti meg, ami magyarul azt jelenti, hogy „vagy úgy van, 
vagy nem” ám testi mivoltával való azonosulásáról tudatos - úgy tudja, hogy az ő ! Megfordítva; ő 
az ! - mármint a test/e/! Úgy tudja, hogy ő az az anyag s test, amit nevén neveznek1695, némi 
lelkiséggel1696… 
… Nagyon nehéz tisztán látni, ezért elkerülhetetlen a tudatos és szabályozott életvezetés, mely 
állapotban a döntések meghozatalában a lél teljes tudása is megsegíti az őszinte lelki törekvőt, a 
lelkiismeret formájában1697. A lél alapvetően passzív. (nem-cselekvő) Olyan lényegalkotó, Aki 
Isteni, de beburkolózva, Ő maga is inkább elszenvedője létformája kalandozásainak, mint sem 
irányítója. Ám amikor lelki törekvő megtalálva valódi helyét és saját útját, majd azon 
fegyelmezetten, békés szabályozottsággal halad, akkor a lél figyel. Örül a mantra simogatásának 
(Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari) szívesen hallgatja a Bizalmas Tanítás strófáit, 
elégedetten nyugtázza létformája gondosságát és segít a döntéshozatalokban. Mikor gyakornok 
válaszút elé kerül (hogy legyen tovább ?) akkor szívet és észt egy lócára kell ültetni. Az ész 
kombinál, a szív mosolyog, majd mikor a szív dohog, az ész fékezi.  (Úgy tartják, hogy „A hit 
tudás nélkül merő szentimentalizmus, míg a tudás hit nélkül csak üres spekuláció !”) Akinek 
nagyon befedett lényegi lénye, annak a „lelkiismeretnek” képzelt belső késztetése hamis. 
Lényegalkotója „néma”. Figyel, a Mindátható ügyel, de rossz-sorsot egyikük sem fordít. A sors-
kovács az egyén… 
… Úr Balarám szándéka a Bizalmas Tanítás által, a tudatos ember (ön-meg)formálása, nem az 
ösztönlények gyarapítása. A valódi tudás által közelíteni a felszabaduláshoz. 
(557.) 
… Az „OM” : az igen*, a teremtő ige. (* egyben az életigenlés) A „TAT” : ez. Ami van, maga a 
létezés. A „SZAT” : a jó. Ami a ‟jó‟ kötésében van. A „Teremtő” : a MINDEN/Isten/a 
Legfelsőbb teremtő aspektusa, egyfajta (megnyilvánulási) formája. Valójában egy Általa „felkent” 
(felhatalmazott) Felsőbbség. Hiába nevezi számtalan vallási megközelítés a Teremtőt az Úrnak, 
vagy Vele megegyezőnek, ténylegesen -mivel Isten EGY- nem Ő Maga, hanem kedvtelésének 
megfelelő megnyilvánulása. Miként minden lél olyan mint Isten, de egyik sem Ő Maga ! A 
MINDEN teremtő aspektusa az „om tat szat” kinyilatkozással jelölte a Lelki Tanító(ka)t (értsd: 
azon Lelki Tanítók, Akik a valót hirdetik, Azok „igen, ez jó” megerősítéssel jellemezhetők), jelölte 
a ‟jó‟ áldozatokat (értsd: „igen, ez jó” a minősítése azoknak az áldozatoknak, amelyek ‟jó‟ 
meghatározottságúak) és alkotta meg a Védikus szentírásokat (mert a Védák is „igen, ez jó” 
hagyja jóvá a Teremtő. Ezen teremtettségben ez a vezérlő tudás). A MINDEN végtelen, így a 
Benne zajló események variánsai is végtelen számúak és formájúak… 
… Az Isteni szabályok a természeti törvények /melyek minden részét/részletét máig sem 
ismerjük… 

                                                             
1694 Minden megtestesülési létforma csúcsa az emberlét, leginkább férfi testben, amely lehetőséget biztosít a 
megvilágosodásra, megtisztulásra, felszabadulásra. 
1695 Ez tévedés ! 
Kicsit kibővítve; sosem a testnek van lelke (miközben a lél benne tartózkodik), hanem a lél-nek van teste, 
amit -átmenetileg- magára ölt ! 
1696 A köznyelvi „lelkiség” nem a lél műve, hanem valóban az anyagkomplexum olyan terméke amit -lévén 
hogy nem anyag jellegű- anyagfelettiként kezel a közgondolkodás, vagy épp a pszichológia, leginkább az 
elme alkotása. 
1697 A lelkiismeret működésének legszemléletesebb példája, amikor az ember valami rosszat megtehetne, 
mégsem tesz. (Persze ilyenkor működik a félelem az esetleges kedvezőtlen következménytől is, de annak 
való felvillantásában is a lél a „mozigépész”.) 
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… az a fajta külső kutatás, amire megannyi időt-pénzt-fáradságot áldoz az emberiség, 
hiábavalóság. „Nincs hol és miért kutatni”1698 - miközben a belső kutatás, ami egyéni feladat 
(lehetőség) nincs eltanácsolva, hisz ha „Amint fent úgy lent”1699 - analógia szerint, ha megismer-
nénk „benső” önmagunkat, megismerhetnénk a mindenséget. Persze mindehhez had fűzzük az 
egyszerű „népi regulát” „Minek a‟ ?”1700… 
… nyugodtan mondhatjuk, hogy om tat szat1701 - igen, ez jó. … Így jó, hisz Istentől semmi nem 
független és működése szerves része az ‟azisnemis‟ törvény, az egyidejű azonosság és 
különbözőség tana. Ezen teremtettségben így élhetnek a lények1702. 
(558.) 
… a MINDEN-tudat OM-hoz való viszonyában, az amit Úr Balarám mond: B.T.253. 
„...vagyok…a teremtő OM…” -majd - a B.T.320.-ban -többek között- „…vagyok teremtő 
OM…” -majd harmadján- B.T.362. „...Én vagyok szóban OM mi teremtő…” (már tudjuk, hogy 
a Keleti gondolatban a háromszoros megerősítés a legmagasabb szintű !) - ha a Legfelsőbb, Isten, 
a MINDEN Maga így nyilatkozik, akkor számunkra nem volna több hozzáfűzni való… 
(559.) 
… Az OM TAT SZAT-ból az „OM” : az igen, a teremtő ige (a megnyilvánulás létrehozásának 

                                                             
1698 Idézet a BBB „MINDEN” – című B.T. „esszenciából” 
1699 A Triszmegisztosz féle Tabula Smaragdína (smaragd tábla) egyfajta köznyelvi(sített) részlete. 
1700 Kölcsey Ferenc: Vanitatus vanitas (Hiábavalóságok hiábavalósága - 1823. február-április) amit az 
irodalomtörténet a Himnusz ellentétes párversének is nevez. Néhány hónappal a Himnusz megírása után 
keletkezett. 
 

„Itt az írás forgassátok.  
Érett ésszel, józanon, S benne feltalálhatjátok, Mit tanít bölcs Salamon. Miképp széles e világon Minden épül 
hitványságon, Nyár és harmat, tél és hó Mind csak hiábavaló!  
Földünk egy kis hangyafészek  
Egy perchozta tűnemény; A villám és dörgő vészek Csak méhdongás, s bolygó fény; A történet röpülése Csak 
egy sóhajtás lengése; Pára minden pompa s ék; Egy ezred egy buborék.  
Sándor csillogó pályája  
Nyúlvadászat, őzfutás; Etele dúló csordája Patkánycsoport, foltdarázs; Mátyás dicső csatázási, Napóleon 
hódítási, S waterlooi diadal; Mind csak kakasviadal.  
A virtus nagy tüneményi  
Gőz, mit hagymáz lehele; A kebel lángérzeményi Vértolúl s kínjele; A vég melyet Sokrat ére, Catonak kihulló 
vére, S Zrínyi Miklós szent pora Egy bohóság láncsora.  
És ti bölcsek, mit hozátok  
Ami volna szép s jeles? Mámor bírta koponyátok, Plato s Aristoteles. Bölcselkedő oktalanság, Rendbe fűzött 
tudatlanság, Kártyavár s légállítvány Mindenféle tudomány.  
Demosthén dörgő nyelvével  
Szitkozódó halkufár; Xenofon mézbeszédével Rokka közt mesére vár; Pindár égi szárnyalása Forró hideg 
dadogása; S Phidias amit farag, Berovátkolt kődarab.  
Mi az élet tűzfolyása?  
Hulló szikra melege. A szenvedelmek zúgása? Lepkeszárny fergetege. Kezdet és vég egymást éri, És az élet hű 
vezéri, Hit s remény a szűk pályán, Tarka párák s szivárvány.  
Holdvilág csak boldogságunk;  
Füst a balsors, mely elszáll; Gyertyaláng egész világunk; Egy fúvallat a halál. Vársz hírt s halhatatlanságot? Illat 
az, mely tölt virágot, És a rózsát, ha elhúll, Még egy perccel éli túl.  
Hát ne gondolj e világgal,  
Bölcs az, mindent ki megvet, Sorssal, virtussal, nagysággal Tudományt, hírt s életet. Légy, mint szikla 
rendületlen, Tompa, nyúgodt, érezetlen, S kedv emel vagy bú temet, Szépnek s rútnak húnyj szemet.  
Mert mozogjon avagy álljon,  
E parányi föld veled, Lengjen fényben, vagy homályon Hold és nap fejünk felett, Bárminő színben jelentse 
Jöttét a vándor szerencse, Sem nem rossz az, sem nem jó: Mind csak hiábavaló.” 

 
1701 B.T.557. kezdősora. 
1702 „Megszoksz, vagy megszöksz !” – ám az innen (teremtett Földi világunkból) való elszökéshez meg kell 
tisztulni, minden anyagi kötődéstől, kötöttségtől, tévképzettől. 
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szándéka és megtétele annak). A „TAT” jelentése: ez. Ami van, maga a létezés. A „SZAT” : a jó. 
Ami a ‟jó‟ kötésében van… 
… a Legfelsőbb Teremtői működése … elengedhetetlen a vanság-hoz1703, ami a lét, azaz a TAT 
megénekelte „ez”. 
(560.) 
… Aki Isten teremtettségének ‟jó‟-ságát vonja kétségbe, az Istent vonja kétségbe. Hogy 
folyamatosan bajokat vélünk felfedezni? Az mind okozat, aminek okára nem fordítunk 
figyelmet1704… 
… Úr Balarám kinyilatkozása szerint nem csak a SZAT a merő jóság, de a létezés maga s így, 
mindaz ami van… 
… Úgy a (lelki, vagy Abszolút) ‟jó‟ és a (Földi, világi) jó forrása (is) Maga Isten (B.T.343.) hol 
adja, hol pedig elrendez(ése)i. 
(561.) 
… a teremtéskor nem csak ezen lét jött létre, elrendezett Isteni szabályaival (természeti 
törvényekkel) de a Teremtő annak a lehetőségét is megadta, hogy emberi teremtményei 
áldozatokat mutathassanak be, vagy áldozatokat hozhassanak, melyek vissz(a)hatásai/ 
következményei -nagyjából*- a szándék szerint alakuljanak.  Mondhatni, az áldozás-, vagy 
áldozathozatal is egyfajta kötelezettség, bár a szabad akarat következtében végezhető, vagy sem. 
Nem végezendő kötelezően annak, akinek itt- s így megfelel. (* az áldozat mindig eredményre 
vezet, de nem biztos hogy olyan módon, -formában és -mértékben, ahogy azt az áldozatot 
hozó/bemutató gondolta. Az eredmény megvan, csak nem mindig látni azt teljességében… 
… Az örök forgásnak számtalan aspektusa van, de számunkra -embereknek- leglényegesebb, az 
újabb és újabb születések sorozata. Más néven szanszára vagy szamszára (jelentése: „vándorlás”, 
átvitt értelemben „létforgatag”) a születés és a halál kör-forgása, a lélekvándorlás. Nyugaton: -
inkább- reinkarnáció. A gondolati alap nem egyetlen valláshoz kapcsolódik, egyaránt jelen van a 
buddhizmusban, a hinduizmusban, a dzsainizmusban és a szikhizmusban, de más ezekhez 
közelálló vallásokban is1705. Hány élet? Kinek több, kinek kevesebb, de mindenkinek nagyon sok. 
Realisták nem átallanak akár milliárdos nagyságrendeket1706 emlegetni és ha visszatekintünk az 
elmúlt 5-10 ezer évre, de különösen napjaink tendenciáira, nem tűnik túlzásnak. Nem akaródzik a 
tisztulás, így természetszerüleg a felszabadulás sem. Mindig jönnek az újabb és újabb születési 
kényszerek… 

                                                             
1703 Ahhoz, hogy valami legyen -értsd: van- ahhoz Valakinek azt el kell képzelni, akarnia kell (hogy legyen) 
és a -létrehozó- teremtést követően fenn kell tartani, míg fennáll. 
1704 Okok feltárásában kiváló segítséget nyújt a Bizalmas Tanítás. Nem derít ki mindent, de úgy a forrás-
okot, mint az alapvető okokat és körülményeket tökéletesen felvázolja. Aki tanulmányozza és megérti, az 
képessé válhat okozatokkal kapcsolatban tisztán látni. 
1705 Az un. lélek-vándorlás vonal elhalványult, pedig több nagy vallásban is voltak jelei. Miért tűnte/tté/k 
el? Bizonyára társadalom-irányítási -pontosabban manipulálhatósági- célzat miatt. Az un. Ábrahámita 
vallások oly erős szerepet kértek és kaptak (vagy vívtak ki) az államok működésében, hogy az összeolvadás 
(állam+államvallás) közös  tömeg-manipulálást eredményezett.  
(2010-es felmérés szerint; a világ népességéhez viszonyítva 0,2 %-nyi a zsidó, 23 % a muzulmán, 32 % a 
keresztény - azaz a vallásos emberek mintegy 55%-a nagy valószínüséggel egyélet-hitű + a 16 %-nyi 
vallástalan, tehát durván marad alig 30 %-nyi reinkarnáció-hívő)  
Csakhogy a többször emlegetett példa szerint: „A szervezetszerüség a lelki élet halála !” - mely analógiára 
nyugodtan fűzhető fel az, amikor egy vallás államirányítási funkciót is fölvesz, ahhoz igazítja tanait, 
felépítését, hierarchiáját, gazdasági erejét/működését és befolyását, függetlenül alapítója tanaitól és pláne az 
Abszolút Igazságtól ! 
1706 Minden lél örök, megszületetlen, ám minden létforma megszületik, megöregszik, majd meghal. Lél 
pedig nem csak emberben van, de minden élőben (lényben, szervben, sejtben…) sőt élettelenek önálló 
egységeiben is (minden egész-résznek egy-egy lél a lényegalkotója/lényege). Mikor egy lél egy olyan pl. élő 
létformában „testesül” meg amelynek -természetes- élettartama akár csak napokban mérhető, az is egy 
letöltött élet, amit újabb követ.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9lekv%C3%A1ndorl%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Buddhizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hinduizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsainizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szikhizmus
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… nem a kialakult helyzetet teremtette az Úr, de annak lehetőségét, hogy az Isteni lél parányok -
átmeneti- gazdái szabadon dönthessenek1707 sorsuk felöl. 
(563.) 
… A lelki élet egyik lényeges eleme, hogy mindazon körülményekről, amelyek akadályozzák a 
fejlődést s így a tisztulást, anyagi beburkoltság alól, azokról ajánlott lemondani és minden 
hátráltató esetében üdvösebb a tartózkodás, mint sem a „bűnbe”-esés, vagy kártétel.  
A Bizalmas Tanítás nem újkeletű ajánlás. Sokáig nem volt leírva, de szellemisége apáról fiúra szállt 
generációkon keresztül. Lévén, hogy sem szervezetszerüségre nem biztat, sem nem térítő tan, 
követőinek száma ismeretlen. A történetírás sem örökítette meg, csak látni eredményét1708 azon 
jász jegyek fennmaradása által, amelyekben azok eltérnek más népekétől… 
… volt a jász történetben lemondás is, viszálykodástól való tartózkodás is, melyek nem lelki 
célzatúak (voltak ugyan), viszont lelki nagyság eredményei. Hisz amint elér valaki némi lelki 
emelkedettséget, megváltozik viszonya a világhoz és megváltozott magatartása/viselkedése lelki 
nemesedését szolgálja/eredményezi. Jas még kérdezett, korunk jásza nem kérdez, mert belül 
érzi/tudja „Nem nőnek a fák az égig !” - „Semmi nem tart örökké !” - nehézségek esetén; „Ez is 
elmúlik egyszer !” - és ha kell, képes lemondani -különösen hiábavalóságokról- de tartózkodni is 
minden olyantól, ami hátráltat abban, hogy Isten felé haladjon. Sosem harcolt alávetettség miatt. 
Századokig viselte „kun” név alá sorolását. Nyelvét is elhagyta, hogy kedvtelésének; a földnek és a 
munkának zavartalanul élhessen. Mert tudja a kötelességet. Szánt és vet, őrizve szívében az  
ős-tudást, mit őse az Úrtól kapott- 
(564.) 
A vágy -természetszerüleg- velünkjáró. B.T.118. „…önös vágy az ami mozgat abból gerjed 
indulat - mindezt szeszély mi sarkallja észnek ellen lábasa…”  
… az első lépések egyike, a lényeg megértése, ami itt most a lél létét, annak lényegalkotó 
kibenlétét jelenti. Amíg ez nincs meg, addig inkább csak szellemi kalandozásokról beszélhetünk, a 
lényeg megragadása nélkül… 
(565.) 
A lelki út majdnem annyi, ahány ember1709. Ezt a tanítások is értik, azért van oly sok út. Ami 
bizonyos, senki nem képes átlépni önmagát ( -saját árnyékát; ami lelki evolúciós fejlettsége 
fényének vetülete). Mikor valaki előbbre szalad fejlettségénél, olyankor jön az illúzió (tévképzet) a 
képmutatás (ha egyáltalán érti mi az) és a frusztráció (megfelelési kényszer és önerőszak)…  

                                                             
1707 A „szabad döntés” itt természetesen képletes, de annyiban helytálló, hogy döntésre képes létformák 
minden választási lehetőség esetén így-, vagy úgy választhatnak. Megteszik vs. nem teszik. Élnek a 
lehetőséggel vs. nem élnek a lehetőséggel, és így tovább. Nyilvánvaló, hogy tudatos döntés úgy hozható, ha 
a döntési helyzetbe került személy képes látni-, átlátni a lehetőségeket, következményeket*. Ha 
könnyelműen az „ahogy szoktuk” a döntési motiváló (azaz nincs döntés, nincs szabad választás) akkor 
számolnia kell a szokásos sötétítő-, degradáló-, lél-t tovább burkoló következményekkel. 
(* nem véletlen a védikus hagyományokon alapuló azon megállapítás, hogy ember-gyerekek kb. 12 éves 
korukig -a szó teljes értelmében- nem rendelkeznek saját karmával, tudatos döntési képességgel. 
Helytelenkedéseik következményeit szüleik/gondviselőik hordják.) 
1708 Különböző okokból sokminden kimaradt -vagy törölték- az írott történelemből. Azonban vannak 
olyan jelek, amelyek igazolják, hogy nem ok nélkül állnak fenn, de régi hagyományozottságok, amit nem az 
emberi ismeret, de az ősemlékezet örzött meg.  
Mikor Avatár Balarám az ős-jász Jas tátost oktatta, az öreg értetlenkedett: B.T.128. „…miként lehet jó 
Balarám hogy Napistent oktatád - hisz Te csak később születtél mégis adtál tudományt…” - de az Úr 
felvilágosította; B.T.129. „…végtelen sok születésem volt úgy nekem mint neked - én az összesre 
emlékszem míg te jó Jas egyre sem…” - felelt Balarám. Márpedig ha minden lél a Legfelsőbb parányi 
szerves része -mint ahogy az !- (Vele minőségileg mindenben megegyező !) akkor lél-emlékezet is van. Ezt 
nevezzük ősemlékezetnek, amit azonban csak tisztitott elmével lehet érzékelni. Szennyes szív és zavart 
elme befedi a lél-t annyira, hogy Isteni tudása elfojtva marad. 
1709 Nyilvánvaló hogy nincs annyi „vallás” ahány ember, de egy-egy tanrendszeren belül annak hívei sem 
egyformán értelezik tanaikat. 
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… Ugyanarra lehet így is és úgy is tekinteni, attól függően, hogy a megfigyelő mely oldalon áll ? a 
lél oldalán s így Isten oldalán, vagy az anyag/test, azaz az ember oldalán ? Nem kell nagy fantázia 
ahhoz, hogy belássuk; a tévtudatban lévő sokság ez utóbbit pártolja, legyenek akár a Föld 
legnagyobb tudományos tudósai is… 
… had legyen meg mindenkinek a maga fejlettségi szintjének megfelelő folyamat1710. Lelke -
fejlődése- rajta. 
(566.) 
A három kötőerő minden létezőre hatást gyakorol és az erről való ismeret -bár nem elterjedt- 
nem újkeletű; B.T.51. „…réges régi jó tanácsok három jármot beszélnek - tiszta jóság bőszült 
szeszély s nemjó amit rejt e hely…” - mikor ez több mint ötezer éve elhangzott, már akkor úgy 
szólt, hogy „réges régi” értsd; már akkor sem volt újdonság. (Ma meg a sokság körében 
ismeretlen /?/) Úr Balarám a forrásukat is megjelöli; B.T. 257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó 
mindhárom belőlem jő…”  
… nem a lél-nek kell lemondást gyakorolni, hanem az anyagi létformáknak. Emberként 
kihangsúlyozottan a csapongó elmének. Az ösztönlények kényszerpályán mozogva, bekorlátozott 
szabadságfokuk okán ki vannak téve a kötőerőknek s azok vissz(a)hatásainak. A tudatos, emberi-
ember, különösen pedig az Isteni-ember (akiben szív és ész, érzelem és értelem együtt áll) képes 
úgy együttélni a kötőerőkkel, hogy azok hatása nem terem lelki emelkedésükben hátráltató 
körülményt. Ilyen az érintetlenség állapota, a „Vele, de nélküle”-elv követése, valamint a kizárólag 
kötelességteljesítésre összpontosított életvezetés… 
… A nyílt gondolatú MINDEN-tudat semmit nem tilt, legfeljebb megmondja hogy ha ezt, vagy 
azt teszed, (vagy ezt és ezt eszed !) az ezzel, vagy azzal jár; B.T.625. „…tégy hát belátásod szerint 
eredményét megláthasd…” - más kérdés, hogy bizonyos szint alatt lévő(k) nem láthatnak 
bizonyos szint fölé ! Értetlenül állnak az előtt, ami bizonyos szint fölött evidencia1711. Ezért 
valójában nem is ajánlott számukra oda kukucskálni… 
… mindenki mindenre megérik - (majd) egyszer ! Ezt a több élet lehetőségét kizárók sosem 
tudják felfogni, hisz számukra itt a kényszer, hogy csak egyszer élünk és ha itt valamit 
elmulasztunk (hiába vagyunk arra éretlenek) akkor az elviselhetetlen hiányérzetet szül. (Így 
élvezkedő uralkodni igyekszik, nyerészkedő a gondolkodók útjával kacérkodik, de akár fordítva is, 
amikor bizony gondolkodó nyerészkedővé válik, uralkodó élvezkedővé…!) Ez a kényszer pedig 
eleve tiltakozik bárminemű lemondással szemben (legyen az ‟jó ‟nemjó‟ vagy ‟szeszély‟ uralta - 
amit egyébbiránt -ezirányú ismeretek hiányában- éppúgy nem tudnak értelmezni.)… 
… 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. 
(567.) 
… Bölcselet minden olyan tett, amit a MINDEN-el való összekapcsolódás hat át… 
… a békesség, a megbékélt állapot nagy áldás érintettje számára. Ám nem csak maga lesz békés, 
de kisugárzása is az. Megnyugtató a társasága. Bármi érheti, ő már egy. Egységben van a 
MINDEN-el. Különváltan, de tudatosan Őbenne… 
(568.) 
… az ÖnMagában teljes Legfelsőbb nem hogy semmiben nem szenved hiányt, de minden Belőle 
származik… 
… teremtettségünk megnyilvánulása (hiába sok milliárd éves is) átmeneti. Ám amiből származik, 
az -anyagi értelemben- megnemnyilvánult lelki világ nem teremtett, időtlen s így örök és végtelen, 
mint foglalata a MINDEN Maga… 

                                                             
1710 „Bele lehet hajtani a lovat a patakba, de nem lehet kényszeríteni, hogy igyon is” 
1711 Akár megfordítva, Esterházy Péter után: „Egy bizonyos szint fölött nem sűllyedünk bizonyos szint alá” 
– ami erkölcsi tartás által érhető el, míg a bizonyos szint alatti, objektíve nem láthat/emelkedhet bizonyos 
szint fölé.  
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… az önfeladás az, ami vissza segít Istenhez. Ez az önfeladás, a tulajdonképpeni-, sokat 
emlegetett ön-átadás. Feladni téves test-tudatot és valódi kilétünket a Legfelsőbbnek 
adományozni1712… 
… kötelességteljesítés és a szív; Istennek adományozása… 
… B.T.557. „…OM TAT SZAT szólt a Teremtő „igen ez jó” imígy van…” - Mikor bárki, 
bármivel elégedetlenkedik, elég volna erre gondolni. Ha az Úrnak tetsző, nekünk mi bajunk 
lehet(ne) vele ? Ha csak nem más elképzeléseink vannak, (miként csak azok vannak !) mint hogy 
valódi lényünket, az igaz benső lél-t megtisztítsuk… 
… Az ön→feladást, oda→adásnak kell(ene) követni. A puszta feladás üres, de az oda→adás, a 
‟szeretet‟ része… 
(569.) 
… Földi világunkban (hozzá téve, hogy eme teremtettségben, aminek része a Föld bolygó) az 
emberi létforma az amelyből megtisztulva véglegesen ki lehet jutni az anyagi létből, így 
természetszerüleg következik, hogy emberlét legfőbb kötelezettsége a (megvilágosodás - 
megtisztulás) felszabadulás.  
Mindez persze azokra érvényes (Abszolút értékén túlmenően) akik tudatosak valódi kilétünkről, 
mindenek lényegalkotójáról, a lél-ről.  
Következő „szint” az emberi osztálymeghatározottság szerinti életvezetés. Ez már nem annyira 
egyértelmüsíthető, hisz tudjuk, hogy senki nincs az emberek közt, aki tiszta osztály-
meghatározottságú volna. Nincs tökéletes(en) ‟gondolkodó‟ (mint a legmagasabb rendű emberi 
lét) sem ‟uralkodó‟ vagy ‟nyerészkedő‟ és megannyi (emberi/társadalmi) probléma forrása, hogy a 
túlnyomórészt ‟élvezkedő‟ meghatározottságú emberekben is ott pislákolnak a magasabb rendek 
jegyei (még ha felfedezhetetlenül, meg nem nyilvánuló nyomokban is, de zavart okozva) Ebből 
ered, hogy az igazi „dolgozók” sem tudnak kialakulni, mert fel-fel üti a fejét mindenkiben egy kis 
nyerészkedési vágy/késztetés, megannyi uralmi kísértés, de esetenként még a tiszta gondolattal 
való kacérkodás is előfordul(hat). Így nem képesek tökéletesen be(ki)tölteni egy életben 
‟élvezkedői‟ feladataikat, aminek lényege a szolgálat.  
Korunk gondolkodói nemegyszer nyerészkedőkké válnak. Uralkodók úgyszintén, nem kevés 
élvezkedői törekvéssel. A nyerészkedők, pedig csalnak. Még leg tisztességesebbek (a szó Abszolút 
értelmében) az ‟élvezkedők‟ és mivel az ő tevékenységük a meghatározó, látható is a Kali jugára 
rendelt szellemi- és erkölcsi hanyatlás elmélyülése.  
Mondhatni harmadik „szint” az életrendek diktálta kötelesség. A ‟tanuló‟ számára a tanulás és 
nem csak a praktikus anyagi/testi tananyag elsajátítása és a világi normák megismerése, de 
bepillantás a magasabb szellemi körökbe is (persze életkorának megfelelő mélységig !).  
A ‟családos‟ életszakasz (rendesen, úgy 25 év körül megkezdve) amelyben a munka kötelező, 
miként a családalapítás, két gyermek* (nem több !) vállalásával1713.  
Úgy az 50. év után kezdődik az „elengedés kora”. Elengedni a felnőtt két gyermeket. Elengedni a 
„hivatás”-béli ragaszkodásokat. Elengedve  férj-feleség addigi érzelmi/testi kapcsolódását. 

                                                             
1712 Isten ez ügyben is semleges, hisz Számára mindegy, hogy lél paránya Rajta belül hol helyezkedik el, hol 
tart. A Legfelsőbb nem egyénválogató, ami a valódi ‟szeretet‟ 3. fordulata. 
1713 E vállalás annyit is jelent, hogy amennyiben az elrendezések nem adják meg a lehetőséget saját gyermek 
nemzésére, kihordására, akkor örökbefogadás révén élni meg(át) a szülői kötelezettségeket (ez értendő a 
homoszexuális párkapcsolatokra is, hisz nem a szex az ember küldetése ! Még mindig jobb két 
árva/eldobott gyermeknek egy rendezett, harmonikus azonos nemű nevelőszülői párkapcsolatban, mint a 
nevelőotthonok személytelen lélektelenségében.) Természetesen a családos kötelezettségek rendes 
teljesítésével !  
* Az egy családon belüli min/max. 2 gyermek, a szülők „reprodukciós” kötelezettsége, amiben nem a 
személyes ragaszkodások továbbvitele a hangsúlyos, hanem az, hogy az emberi létformának /is/ rendelt 
szerepe/feladata a szaporodás**. Messze nem oly módon, ami a túlnépesedéshez vezet/ett/, de olyan 
formában sem, hogy önző módon, család-fenntartói kötelezettséget megkerülve csak egy gyermeket 
vállalnak, vagy egyet sem. - ** születés - növekedés - szaporodás - öregedés - halál.  
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Megkezdeni a ‟visszavonult‟ életrendet. Fokozatos megszabadulás a korábbi anyagi/testi 
kötődésektől (közte; családiház, nagy lakás, szükségtelen javak, rossz emberi kapcsolatok, rossz 
szokások, betegítő életvitel …), minden olyan hiábavalóságtól, ami a szellemi/lelki tisztulást 
hátráltatja. Legalább a családos élet-rendben „elsajátított” anyagi/testi berögződések felülírása, 
azok „jóvátétele”1714.  
A ‟lemondott‟ életrend, a szellemi/lelki elmélyedésnek az időszaka, miközben az ezirányú 
érdeklődés (keresés) sosem ártalmas !  
Napjainkra a két utolsó életrend már fogalmilag is „kihallt” nem hogy gyakorlatában. Ennél fogva 
felelősen kijelenthető, hogy így senki nem képes teljesíteni az emberlét elemi kötelezettségeit 
maradéktalanul1715.  
Tekintve, hogy a MINDEN-tudat egyik legfőbb sajátossága a realitás, belátóan viszonyul a Nagy 
Rend-hez, az Abszolút Igazsághoz és szerény alázattal ugyan, de megosztja ismereteit, az iránta 
érdeklődőkkel. 
(570.) 
 … bár ‟jó‟ és ‟nemjó‟ a két „szélső” kötőerő, ám -mégis- a teremtettség -annak minden 
létformájával- leginkább a ‟szeszély‟ kötelékében mozog. Nincs nyugvópont. (A változás 
természetes !) A jó felől mindig visszaesés van, míg a nemjó/rossz csak emelkedést vonhat maga 
után… 
… Miként a ‟tudás‟ ismérveit bevezette Avatár Balarám (B.T.437. „…elsorolom mi a tudás s mit 
elhagyok sötétség…) hasonló mondható el a kötelességgel kapcsolatban is. Ami nem került 
felsorolásra1716 a B.T.569. hozzáfűzéseinél, azok túlmutatnak lelki törekvő kötelezettségein. 
Megmaradnak a sokság szintjén. Abszolút értelemben nem követhető a lelki életben, hogy 
folyamatosan a világi körülményekhez és/vagy az anyag/test-tudatú elképzelésekhez igazítjuk a 
tisztulás gyakorlatát1717… 
… Vannak dolgok amikről le kell mondani, amit úgy is meg lehet közelíteni: „- Nem kell mindent 
megtenni, nem kell minden eshetőséggel, lehetőséggel élni !” - ami kezelhető azzal a nagyvonalú 
eleganciával; „Köszönöm, nem.”1718… 

                                                             
1714 Ha 100 évnek veszünk egy emberi életet, akkor kb. 25 tanulóév a sárbahengergőzéssel zajlik, majd 25 
az abban való dagonyázással, majd 25 tisztálkodás és 25 lemondott év eljuttathat egy magas lelki szintre. 
Tekintve, hogy a várható élettartam messze elmarad a Föld minden részén a 100 évtől, be kell látni, hogy 
magas szintre igen kevesen jut(hat)nak. Pláne ha nincs visszavonulás, főleg pedig lemondás. Pedig mind a 
négy életrend(szakasz) az emberi lét kötelezettségi (Abszolút) része.  
Nem véletlen a sok téren megtapasztalható „négyes”*** hát ha jut rá idő (meg nem halva 75 életév előtt !) 
emberlétünk utolsó szakasza a lemondásról kell(ene) szóljon. 
*** 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 ! 
1715 Nem véletlen a rohamos népességnövekedés, hisz sok-sok állati létforma tölti be rendes/rendelt állati 
kötelezettségeit és azt követi az emberlét, de sajnos „tömeges” felszabadulás nélkül. Egyre csak jönnek az 
újabb és újabb -emberi- születések. 
1716 Ember kötelessége: 1. vissza Istenhez – erre való törekvés 2. megfelelés az egyéni osztály-
meghatározottságnak 3. teljesítése az életrend szabta kötelezettségeknek. A többi -alsóbbrendű- kötelesség 
inkább relatív síkon érdekes, hisz az örökös váltakozás közegében, a hely-idő-körülmény szerint zajlanak. 
1717 Egyértelműen kizáró a fejlődésben az a tudat /hiedelem/ hogy nincs is szükség tisztulásra, hisz 
minden természetes /?/ 
Persze ahol olyan elképzelések vannak, hogy semmin nem kell változtatni, haladjunk csak nyugodtan a 
sokság hagyományosságában, és elég némi templomolás, némi ima, gyónás, vagy egy kis jóga, ezo-izé 
meditáció, ami mentesítőleg hat a normális világ igénybevételeivel szemben, ott baj van. Ez így nem 
működik ! Újra és újra megmártózva a posványban, sosem lehet tisztulni ! 
1718 Lehet azt is követni, hogy amikor előáll egy kellemetlen közösségi/társasági „kihívás” akkor azt úgy 
hárítja el gyakornok, hogy „- Lelki Tanító Mesterem megkért, hogy ezt ne tegyem !” - ami még akkor sem 
füllentés, ha ilyen direkt felkérés nem hangzott el. Akik pedig ezt nem tartják tiszteletben, azoktól jobb 
tovább állni. 



491 

 

…  B.T.572. „…jó kötésben él ki szorgos kellemetlent is végez - kívántért sem rajong ő már tudja 
kötelességet…” - teljesül a kötelezettség + nem tart a lemondástól + még a kellemetlent is -
zokszó nélkül, derűsen- végzi. Aki nem így tesz, az a ‟szeszély‟ rabja. Márpedig a szenvedély rossz 
tanácsadó. Szenvedélyes vonzalom minden olyan iránt, ami elterel a kötelezettségektől1719 nem 
csak a lelki fejlődésben hátráltat, de folyamatosan konfliktusokat generál. Vagy nem jut idő a 
kötelességkövetésre és örökös -behozhatatlan- lemaradásba kerülünk, vagy eltereli a figyelmet és 
nem jó irányba… 
(571.) 
… Újra le kell szögezni, hogy úgy a Bizalmas Tanítás, miként a MINDEN-tudat, a lelki 
előmenetelben igyekszik segíteni, nem a szokásos emberi (anyagi/testi) boldogulásban. Hozzá 
téve, hogy ha nyitott szellemű ember tisztába kerül a valódi értékekkel, megérti a „lényeget” 
(mindenek lényegét; Aki a lél !) akkor anyagi testi vonatkozásai sem maradnak érintetlenül. Biztos 
szellemi alapokon minden másként értékelhető, élet is másként élhető1720… 
…a kötelesség, nem a „csak úgy” kategóriája és különösen nem egyéni anyagi/testi ambíciók 
kiélése, megélése. Isteni kötelezettség, ami az elrendezések beteljesülése érdekében működik1721. 
Az ‟azisnemis‟-elv szellemében ma jó a ‟nemjó‟ és a ‟szeszély‟1722 hisz ezek által mélyülhet, 
szélesedhet a Kali juga sajátossága;  nézetkülönbségek és a degradáció. 
(572.) 
… Ember(lét) legfőbb kötelezettsége a (megvilágosodás - megtisztulás*) felszabadulás. Azért ez 
tehető az első helyre, mert más létformából ennek lehetősége nem adott, még a Felsőbbségek sem 
képesek felszabadulni, hisz az Általuk betöltött pozíció (Fél/ig/Isten/kedés/) annyira 
„megfertőzi” Őket, hogy regnálásuk lejártát követően -ha sorsuk úgy rendeli- emberként 
megszületve elérhetik a tökéletes megtisztulást (értsd: lényegalkotó lél-jük minden 
teremtettséghez való kötöttségtől mentesült). Felsőbbségként erre nincs lehetőség.  
(* A megvilágosodás nem feltétele a felszabadulásnak, míg a megtisztult állapot igen ! A 
megvilágosodott személy mindent ért, ám a felszabadulás lehetőségét is felfogva, minden 
elengedéséhez még tennie kell. Lásd; Úr Buddha megvilágosodását követően még hosszasan 
tanított -megtisztult- eltávozása előtt. Méltatlan bírálat nélkül, annyi kijelenthető /hisz tény/ hogy 
elhagyta feleségét és gyermekét, azaz el egyik fontos /elméletileg megkerülhetetlen/ emberi 
kötelezettségét. Így bemutatott egy olyan utat, hogy „szegjük meg kötelességünket” és egyéni 
érdekérvényesítési elképzeléstől tüzelten törekedjünk az igazság felkutatására. Aszkézisbe fogott, 
de pár év alatt annyira „csak megvilágosodott” hogy nem az a helyes út ! Példája és tanítása 
rámutat, hogy lelki törekvőnek meg kell találni a világi- és lelki kötelezettségei között az 
egyensúlyt1723. Egyik sem hanyagolható. Hasonlatos ez az Isteni-ember „szint”-et elért 

                                                                                                                                                                                              
 
1719 B.T.596. „…szeszély minden eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség gazdagságban 
szerelemre vágyásban…” – kerüljük. 
1720 Kívül, mint ha semmi nem változna, mégis minden más. Olyan, mint ha ugyanazt, valaki más-, vagy 
ugyanaz a személy más „szemüvegen” át szemlélné. (Míg az ember meg nem ismer-, netán meg nem 
kedvel valami újdonságot, addig idegen, szokatlan, talán nem is jó, majd mikor megbarátkoztunk vele még 
a kedvencünk is lehet.) Mikor úgy fogadunk el mindent ahogy az rendelve van, megszűnik a 
kellemetlen(ség). Nemegyszer még értelmetlenségek is értelmet nyernek.  
1721 Az elrendezések beteljesülése nem rajtunk (egyéneken) múlik, de ha szerves része vagyunk a Nagy 
Rend-nek, akkor környezetünk harmónikussá válik (számunkra) míg ha ellenkezünk a 
kötelességteljesítésben, akkor érthető hogy minden rendetlen lesz. Ahogy ma látjuk, mint ha minden 
kaotikus volna. 
1722 A hanyatlás korában az azt segítők vannak harmóniában a világgal. Ilyenkor a nemesítő szándék-, vagy 
tett jó ha csak -megbocsáthatóan- nemnormális, nem pedig -üldözendően- destruktívnak tekintett. Csak 
óvatosan a szembefordulással. 
Keresztény kultúrkörben is érthető(bb)en; Jézus Mester semmi rosszat nem tett -Abszolút értelemben- ám 
relatív síkon bűnözőként végezték ki, az ott jelenlévők többségének megelégedésére. 
1723 Miközben kötelességszegő viselkedés(e) kerülendő ! 
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helyzetéhez1724, akinek fontos feladata, hogy a tisztátalan szív által diktált -érzelmi- késztetések 
fölé helyezze az értelem-központuságot, ám mind eközben nem hanyagolhatja el szíve 
tisztogatását sem ! Így a tiszta szív és a megvilágosodott értelem együtt képes az anyag/test-
embert is Isteni szintre emelni.) Második emberi kötelezettség; az osztály-meghatározottság 
szerinti életvezetés. Eszményekben, gondolkodásban, viselkedésben… 
… elhanyagolhatatlan a „hely-idő-körülmény” figyelembe vétele minden kereső-, majd lelki 
törekvő számára1725. Ide illik a harmadik kötelezettség, az életrendnek-, vagy életkor-csoportnak 
megfelelő hozzáállás mindenhez. Az életrend: a tanuló  → családos → visszavonult → lemondott, 
míg az életkor-csoportok: a 0 - ~25 év (max. 33) → 25 - ~50 év (max. úgy 60) → 50 - ~75 év → 75 - 
~100 év. Mindezek között pedig szoros párhuzam van. (Kell legyen !) Mindent a maga idejében ! 
Senki nem makulátlan, így legtöbben kihagynak életrendeket (főleg a visszavonultat és a 
lemondottat1726) vagy összekevernek életkort életrenddel… 
… Ugyan senkinek sem ártalmas, lelki embernek mégis negyedik kötelezettségnek tekinthető a ‟jó‟ 
kötőerejébe tartozók gyarapítása életükben és a másik két kötelék hanyagolása, kerülése… 
… ‟jó‟ ki szorgos, ám nem mindegy hogy miben ! Aki ezt nem tudja, az hiába szorgos - sőt ! - jobb 
volna, ha ‟szeszély‟ és ‟nemjó‟ dolgában „lusta” volna ! A kötelességteljesítés gyakorta kellemetlen 
teendőkkel is jár… 
… ember vágy nélkül -gyakorlatilag- elképzelhetetlen. A vágy kívánságban/kívánásban nyilvánul 
meg. Önmagában ez sem ördögtől való. Így természetes. Azonban a kívánthoz való 
vonzalom/epekedés is lehet ‟jó‟ ‟szeszély‟-es de akár ‟nemjó‟ is… 
… érvényre kell hogy jusson a MINDEN-tudat azon realista szemléletmódja, miszerint ha egyén 
tisztába is kerül önmagával1727, szemét/eszményeit ‟jó‟-ra szegezi. 
(573.) 
… mikor egy szabályozott életvezetést gyakorló elmondja kérdezőjének, hogy nem fogyaszt 

semmi féle húst (halat, sem - az is húsból van  - ezért talán praktikusabb is volna azt mondani, 
nem fogyasztok állatot ) nem iszik alkoholos italokat, sem teát, kávét, vagy serkentőket, nem eszik 
hagymaféléket, gombát, tojást, kakaót, csokoládét, nem dohányzik, nem él semminemű 
kábító/bódító/ajzó szerrel, nem él házasságon kívüli nemi életet, de házasságban is csak 
gyermeknemzés céljából, nem hódol semmilyen szerencsejátéknak, olyankor szinte autómatikus a 
kérdés: „- Akkor minek élsz ?” - amire a válasz nem egyszerű, hisz a kérdésben már benne van az 
az értetlenség, hogy mindezek nélkül milyen is -volna- az élet. Azért praktikusan olyas válasz 
szokott elhangzani, hogy „- Mindazokért, ami ezeken kívül van.” - hisz oly sok minden van még a 
felsoroltakon kívül. Közel sem ezek a ‟minden‟ ! Test és lél egybentartásához anyagcserére 
szükség van, hisz az anyagi/testi működések energiát igényelnek (a prána jógiság -a Nap 
energiájának direkt hasznosítása- sem nem elterjedt, sem nem ajánlott jelen korunkban !) ám a 
szükséges és elégséges táplálkozási energia tökéletes tárháza a növényvilág, beleértve annak 
terméseit is. A tejtermékek -szinte- már csak hab a tortán. Az egészséges életvitel nem igényli a 
serkentőket (kávé, tea, kakaó, csokoládé). A rendezett lelki állapothoz nem szükséges 
tudatmódosító (alkohol, drogok). A laktovegetáriánus (tejterméket is fogyasztó „növény-evők”) 
étrendjében minden olyan alkotóelem megvan ami a testi-szellemi egészséghez elégséges. Azt is 

                                                             
1724 Mikor a szív és az ész-, érzelem és értelem együtt áll. (Mint bolygók kedvező együttállása, egymás 
hatását erősítve) 
1725 Ugyanaz-, vagy ugyanazt, mindig egy kicsit más(ként). 
„Pantha rhei” - Minden folyik -  vagy; „Az egyetlen állandó a változás maga”. - Hérakleitosz 
1726 De nem egyszer a családos-, házas/háztartó életrend marad el. 
1727 Nem kizárt, hogy komoly érdeklődő olyan „tudományok” birtokába jut, amire -jelen életében még- 
nem érett. Attól még nem kell a sárba tekinteni, nem tilos az ég ! Bölcs azt is be kell lássa, hogy -ha- tud 
magasabb eszményekről, de azok követésére, különösen pedig megvalósítására ezen életében nem 
alkalmas. Nem kell mindenkinek a Murphy-i kelepcébe esnie, miszerint; „Minden ember addig törekszik, 
míg el nem éri azt a pozíciót (helyzetet) amire tökéletesen alkalmatlan !” Persze ehhez be kell látni a több 
élet tényét. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/hu:H%C3%A9rakleitosz_%28filoz%C3%B3fus%29
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mondhatnánk, hogy mindazok amelyek ezeken kívül vannak a „túl” kategóriába sorohatók. 
Mostanra már tudjuk hogy a „túl” annyit tesz, hogy több a kelleténél. (Természetesen a „túl” 
lehet „alulméretezett” is, azaz túl kevés, de ez a laktovegetáriánus étrendben évezredek óta 
igazolt, hogy nem merül fel !) Azt majdnem mindenki belátja, hogy nem azért élünk, hogy együnk, 
de azért eszünk, hogy éljük - csak hogy nem mindegy mit és annak milyen életminőség lesz a 
következménye. (Azért jut nagyobb figyelem az étkezésre, mert az nélkülözhetetlen, míg a többi 
eltanácsolt „szokás”-nak semminemű -lelki fejlődés szempontjából- pozitív és/vagy életszükséglet 
indoka nincs1728.) 
… A testet úgy kell tisztelni, mint hívőnek vallása templomát1729, de azok közül is a szükséges és 
elégséges szakralitást felmutatót, nem a „túl” ragozottat1730…. Itt a lél sem tud előbbre jutni test 
nélkül1731, hát ügyelni kell rá, de sem kényeztetésre, sem „túl”-zásokra nem szorul rá ! 
Legtöbbször itt is a „kevesebb a több” érvényesül. Nincs elterelő hatás, egyhegyüséget 
zavaró/gátló/kizáró körülmény. Az emberlét természetesen nem puszta anyagcsere, különösen 
nem vágyak hajszolása. Első helyen a tudatos lét emeli a többi létforma fölé, mely tudatosság -‟jó‟ 
esetben- Isten-tudatban is megnyilvánul, a tudatos életvezetésen felül1732… 
… élvhajhász szkeptikus azt gondolja; „- Milyen jó is ez a több életes verzió. Újra és újra 
élvezhetek !” - csak hogy ez bizonytalan. Mivel nem anyagi/testi vágyak hajszolása-, élése- és 
kiélése az emberlét1733 feladata, értelme, célja, hát az újabb életben a korábbi habzsolásnak gátjai 
adódnak. A szerves folytatás az életről-életre gyarapodó lelki értékek halmozódása terén jut 
érvényre, nem az ez ellen ható káprázatokban. (Ahhoz, hogy valakinek bármiből is „túl” sok 
legyen az a máshol gerjesztette hiányok okán a „túl” kevés eredményre vezet. A most sokban 
dúskálók, az új életben a kevésben szenvedők „kasztjába” jut. Az „Egyszer fent, máskor lent!” - 
nem csak egy életen belül igaz.) 
(574.) 
Mivel vágy is háromféle (jó- szeszélyes- nemjó) hát az eredmény sem lehet más 
meghatározottságu…  
… nem csak az elme tisztogatása a fontos, de szívünket sem hagyhatjuk gondozás nélkül. Ha 
„lefordítjuk” szív és elme dolgát, nem használható más kifejezés, mint érzelem és értelem. Mikor 
tisztátalan szív diktál, akkor még a józan elme is megtéved… 
… az érzékek adottak (mármint az érzékelő képesség) ám érzékszervek minősége, 
értelem/intelligencia (ami az érzeteket „feldolgozza”) művelhető. Műveletlenül 
ösztöntevékenységgé silányulnak -akár- emberi viszonylatok, reakciók, nem beszélve a vágyakról ! 
Az érzéktárgyak világa -szinte- korlátlan, nem tudni kit mi érint/fog/ragad meg ? 
… hiába szívbéli vonzalom -akár- jóra1734, a bölcs belátás nélkülözhetetlen… 

                                                             
1728 Megjegyzendő, hogy senkinek nincs szüksége ezekre ! Mind, valamifajta érzékkielégítés. 
1729 Abszolút értelemben -miként az ős jász gyakorlatban- nincs szükség templomra /sem lakásra/ hisz 
minden a Legfelsőbb temploma s lakása. Nincs olyan, hogy Rajta kívül ! 
1730 A testnek magának is a biológiailag szükséges és elégséges -volna- a kívánatos (csak semmi „túl” !) és 
ember cselekvő szakralitásának is hasonló az üdvös mértéke. 
1731 A lél hogy ide kerül az anyagi világba, nem tud fejlődni testetöltés nélkül. Anyagi világban anyagi 
lét(forma) van otthon. A lél nem anyagi, így testetöltése egy olyan kényszerpálya, aminek levetésén való 
fáradozás a szerencsés, nem az egyre csak újabb és újabb rétegek felöltése, ám mind eközben folyamatos a 
tanulás és a tapasztalatszerzés.  
1732 Nem elég a szellemi szintű tudatosság, úgy is kell élni. 
1733 Ember(ek) lételeme a vágyak hajszolása, ám az ember-lét, mint létforma feladata nem az. 
1734 Váci Mihály: Még nem elég -részlet- 

 
„…Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell ! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell !  

A jószándék kevés! Több kell: - az értelem ! Mit ér a hűvös ész ?! Több kell: - az érzelem!  
Ám nemcsak holmi érzés, de seb és szenvedély, keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj !...”  
 

hogy tanulhasson a lél. 
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(575.) 
… az Úr … nem szorul pihenésre (mondjuk egy teremtést követően) de folyton aktív. Embernek 
is ez (volna) való, ha nem esne teljesítési „túl”-zásokba. Mikor buddhista azt mondja, hogy „Csak 
könnyedén” az annyit -is- tesz, hogy folyton végezzük dolgunkat, ám olyan mérték-tartással, hogy 
sose kelljen (fáradalmakat ki)pihenni. A könnyedén való cselekvés természetes tevékenység, nem 
fárasztó teher. (Egyfajta hobby, miként jász számára a munka.) A biológiailag elrendeztetetten 
szükséges pihenés nem a „túl”-hajszoltság kompenzálása, hanem puszta regeneráció1735… 
… Ha követnénk a Legfelsőbb -örökkön cselekvő- példáját, nem eshetnénk a restség vétkébe… 
… A könnyedén végzett tisztes kötelességteljesítés nem igényel kikapcsolódást, sőt pozitív 
bekapcsolódást eredményez a Nagy Rend zavartalan működésébe… 
… Komoly lelki törekvő -ha életét a kötelességkövetés és a lelki gyakorlatok töltik ki- 
(gyakorlatilag) nem rendelkezik szabad idővel. Minden pillanata (le)foglalt… 
… „tudás elemzői” azok a személyek, akik kötelezettségeiket végezve, vagy életrendjük szerint azt 
maradéktalanul már elvégezve, gondolatban sosem hagyják el a ‟tudás‟ az ‟igazság‟ -benne 
Abszolút és relatív- elemzését, sem pedig B.T.441. „…az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - 
nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása…” – megközelítést. 
(577.) 
… aki Abszolút helyeset kíván tenni, annak azt lél alapú1736 tudatszintről kell(ene) megtennie. 
Relatív helyeset test alapról is meg lehet tenni, amiből mindjárt kitűnik, hogy sem helyes-, sem 
pedig helytelen nem egysíkú. Relatív helyes lehet Abszolút értelemben helytelen (mint ahogy 
rendszerint az is) és fordítva… 
… A MINDEN-tudat abból indul ki, hogy Istentől semmi nem független (miközben Ő valójában 
mindentől az ! értsd; semmi anyagi nem érinti meg !) ezért bármi alakul helyzetként, az 
elfogadható. Ha kellemes, akkor gyanús (Maya Dévi huncutkodik ?) ha kellemetlen, akkor nem 
értjük annak okát1737. Bárhogy is; éberség kell, tisztánlátásra törekedni kell, szív bárhogy dobog, az 
értelem nem aludhat, de mégis viselni kell jót-rosszat1737… 
(579.) 
… A Bizalmas Tanítás a korszakváltó Kuru mezei csata után hangzott el. A mai ÉNY indiai 
területen bekövetkezett -minden részesének- sorsfordító ütközet lezárta a történeti (nem 
történelmi !) bronz kort (a Dvápara jugát, a betegségek és szenvedések megjelenésének korát*). 
Kezdetét jelentette a Kali juga eljöttének. (* Míg az aranykorban, az igazság korában, a Szatja 
jugában az erkölcs 100%-os, a Tréta jugában -ezüstkorban- 75%-os, ebben a korszakban már 50-
50% az erkölcs és a bűn aránya -világosan érvényesül a binaritás alapú kettős/ség/ világ 

                                                             
1735 A fák tavasszal erőlködés nélkül kihajtanak. Nyáron termést hoznak, ám sosem erőlködve ! Őszre 
beérlelik azt, majd bárminemű erőlködés nélkül „édes terhüket levetve” télen megpihennek. 
1736 A lél alapú szemléletmód is lefordítható a valódi szeretet „nyelvére”. Aki tudatos lényegi lénye, a lél 
felől s azzal is tisztában van, hogy Ő az igazi Én-je, az elvárások nélkül viszonyul testi valójához. 
Anyagi/testi valójához is önzetlen adó jelleggel viszonyul, de bárminemű részrehajlás nélkül; önmagának 
(testi valójának) sem adva sem többet sem kevesebbet, mint másoknak. Nincs elvárás, de személyválogatás 
sem. Ide idézhetők Jézus Mester szavai: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat !" (Mk 12,30-31) - ami a 
jelen szövegkörnyezetben úgy értendő, hogy sem magaddal-, sem „felebarátoddal” szemben ne támaszz 
elvárásokat. (A barátság MINDEN-tudat szerinti kritériuma is; „~ Úgy fogadlak el, amilyen vagy. Nem 
kívánlak megváltoztatni, nem támasztok elvárásokat veled szemben, hisz szeretlek .”) Ha pedig folytatjuk 
ezt a gondolatmenetet, rájövünk hogy az elvárásnélküli adás-, majd a részrehajlásnélküliség következtében 
minden ember a felebarátunk ! B.T.206. „…tudást bíró sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár 
vagy arany mindegy annak akár kő 207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát 
rokon s gyűlölt szent vagy bűnös egyet ér…” - hisz mindnek lényege egy-egy Isteni lél. B.T.427. „…kinek 
egy az ellen s barát dicséret vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása 428. hajlék 
nélkül rendületlen mindent visel csendesen - magasztalják vagy ha szidják egy ő s ezért szeretem…” 
1737 B.T.64. „…teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy 
rossz…” 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szatja-juga
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szatja-juga
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9ta-juga
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kétpólususága; ‟jó‟ és ‟nemjó‟ közötti hullámzás, a ‟szeszély‟ kötelékében- A negyedik korszakban, 
a Kali jugában az erkölcs már 25%-ra csökken, majd fogy el teljesen az újabb aranykor kezdetére, 
úgy 427 ezer év múlva.) Jelenleg a Kali juga elején élünk… 
… Megtudhatja valaki, hogy ő valójában nem anyagi/testi valója, hanem anyagon túli 100%-osan 
halhatatlan lelki lény, ennek tudatosulása, különösen pedig megvalósítottsága gyakorta nem megy 
végbe egy élet során. A sok-sok születés is azért van, mert mindig vannak átmenetek. Hol itt, hol 
ott tisztul, nemesedik egy egyén s jut el ‟gondolkodó‟ tiszta ‟jó‟ szintjére1738… 
(580.) 
… 1739egyfelől; 1. a tudás 2. a tudó 3. a tudni való - másrészt; 1. a tevő 2. maga a tett 3. az eszköz 
(ami közrejátszik/közrehat) Ezek az öt cselekvésre késztető felett* vannak. A ‟tudás‟ ami szintén 
a ‟tett‟ vagy tenni akarás késztetője -itt (jelen szövegkörnyezetben) egyfajta- gondolati felkészülés -
is- a tettre, valamint maga az aki a ‟tudás‟ birtokosa, aki tud. (* B.T. 576. „…helyzet és a hamis 
énkép érzék ami ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami elrendezés…” - más szóval; 1. a 
helyzet 2. a hamis énkép 3. az érzék 4. a vágykésztette törekvések 5. a sors, ami elrendezés.) A 
‟tudó‟ a ‟tevő‟ egy személyben a cselekvő személyisége, egyénisége ≈ aki tesz. Tudása és 
tevékenysége -különösen annak módja- egyénfüggő. Ahogy „Mindenki más” ugyanazt -akár 
ugyanakkor és ugyanott- más, másként teszi1740. … A ‟tudni való‟ az ‟eszköz‟ a cselekvés tárgya, 
amire a tett irányul. Ezek az öt okon túli további mozgatók. Ahhoz hogy valóban tudatos 
cselekvések sorozata szegélyezze lelki törekvő életét, gyakorta kell(ene) időt szentelni efféle 
elemzésekre. Nyilvánvaló, hogy az un. normális élet(vitel) ezt nem teszi lehetővé… 
… Mivel napjainkra -már jó ideje- az érzelmi meghatározottság, az érzelmi töltet fölébe 
kerekedett az értelmi megközelítéseknek, így nem lehet azon csodálkozni, hogy az elmélyülést a 
pillanatnyi hevületek váltották fel, mindenekben a szélsőségek az uralkodók. Nincs idő és igény 
sem az elmélyedésre. Az alaposság lassú. A pörgő világ embere egyre szűkebb információkra 
támaszkodik, szinte csak jelszavakat skandálva, amelyek értelmezése ugyan csak kétes (értékű). 
Sokan elítélik-, lekicsinylik a mantrázás erejét, pedig a sokat szajkózott üres szavak is erőt 
képeznek1741. Bár pusztítót, degradálót, de erőt… 
… Van olyan -nem teljesen alaptalan- megközelítés, ami az általános embert marionett bábuként 
kezeli. Vannak a mozgató szálak, amit valaki-, vagy valami önkényesen rángat és a báb tehetetlen 
a zsinórok kényszerével szemben. Ez igaz is, meg nem is -azisnemis- hisz a kényszeres 
késztetések tudatlanságban elkerülhetetlenek, de nem vagyunk tudatlanságra rendelve ! Sőt; 
bennünk -mindenkiben- a teljes Isteni tudás, amit lényegi lényünk a lél hordoz, bár béklyóba 
kötve. Mint a kényelmetlen-, szűk ruhát ha ember leveti, úgy lehet szabad(abb) mozgást engedni a 
lél számára, ha nem a kényszerességek-, a(z) (el)rendelt cselekvésre-késztetések a vezérlői 
tetteknek, cselekedeteknek, rossz szokásoknak, berögzött hamis hagyománykövetéseknek… 
(581.) 
… a kötőerőktől teremtettségünkben semmi sem mentes. Nem mentes jó - szeszély - nemjó alól 
sem tett, sem annak (meg)tevője. Hiába gondolnánk, hogy tőlünk függetlenül zajlanak a 
bennünket érintő folyamatok s hogy alig van (rá)hatásunk cselekedeteinkre, a kötőerő-béli 
meghatározottság nagyban befolyásolja az események megtörténtét, vagy épp azok elmaradását. 

                                                             
1738 A ‟gondolkodó‟ az emberi osztályok tetőfoka, míg a ‟jó‟ az, ami Isten -Aki a MINDEN, a Legfelsőbb- 
felé visz. Mikor e kettő, egyén meghatározója (legmagasabb-rendű osztály és a legmagasabb-rangú 
kötelék), akkor biztos hogy a valódi jó lelki úton halad. 
1739 B.T.575. „…öt oka van cselekvésnek ők az örök késztetők … 576. helyzet és a hamis énkép érzék ami 
ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami elrendezés…” 
B.T.580. „…tudás ami tettre késztet tudó és tudni való - tevő tett és az eszköze e három mi mozgató…” 
1740 Még ha a teljesen beszabályozott összeszerelő szalag-, vagy „robot”munkát vesszük is alapúl, azt is -
hiába külsőleg ugyanolyan- egyénenként más és más belső folyamatokat tükröz s közben gerjeszt. 
1741 Nem tévesztendők össze a -‟jó‟ felé segítő- szent mantrák és a manipulatív jelszavak/szólamok 
szajkózása, ami tudatlanságban tart, ‟szeszély‟-t gerjeszt, ‟nemjó‟-t épít. (lásd: politikai jelszavak, -szlogenek, 
lebutított közlések…) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kali-juga
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Mikor az un. -Isteni- elrendezésekről esik szó, az nem azt jelenti, hogy az Úr folyton arra ügyel 
miként csetlünk botlunk1742, de mindenek komplexitása úgy hat s jut eredményre, ahogy azt az 
elrendezés lehetővé teszi. Már tudjuk, hogy sem szerencse, sem pedig véletlen nem létezik. 
Akárhogy értelmezhetjük a történéseket, ha világos volna az összjáték minden eleme, fel sem 
merülne, hogy csak úgy történhet bármi is. Mindebből következik, hogy ha lelki fejlődésről 
beszélünk (mert hogy ezen oldalak nem az anyagi/testi boldogulás megfejtését kutatják !!!) akkor 
más az útja ‟jó‟ uraltnak, ‟szeszély‟ fűtötte embernek, vagy ‟nemjó‟ terheltjének. Ezért nem 
mindegy, hogy ki mivel társul, mivel kerül kapcsolatba s azzal mennyire azonosul (legyen az 
eszme, tevékenység, személy/ek/, étel/ek/, ital/ok/ s megannyi kapcsolódás). Nem oktalan a 
népi regula; „Ki mivel … attól …”1743 - Első helyre természetesen a cselekvő személy(e) kerül és 
csak azt követik annak tettei… 
… Isten személy*. Minden lél személy**. Minden ember személy. Majd mindezen 
személyességeknek vannak személytelen kisugárzásai, hatása. (* Hiába van személytelen aspektusa 
is ! - ** Hiába lényeg-alkotója akár élőnek, akár élettelennek !) A tett -maga- személytelen, hiába 
követi el személy és személytelenségében is jó-szeszély-nemjó befolyása alatt áll; keverten, de 
mindig valamely kötőerő túlsúlyával. Ez jelenti a meghatározottságot… 
… Aki tudatlanságból építgeti testét és ezzel szellemét is, azt nem képes nemes tudás vezérelni 
cselekedeteiben sem. A tudatlan tettek ‟nemjó‟ eredményre vezetnek. Már kész is a képlet, csak 

oktalan elmék meg ne tudják  Bár nincs semmi félnivaló, hisz hiába a ‟jó‟ szó ‟nemjó‟ vagy akár 
‟szeszély‟ által meghatározottat meg nem érinti. (Miként a funkcionális analfabéta, aki ismeri a 
betűket, képes el is olvasni a szavakat, mondatokat, de értelmüket értelmezni-, felfogni 
képtelen.)… 
… Tett legyen bármíly‟ személytelen, mégsem független (meg)tevőjétől. A cselekvő pedig nem 
mentes mindannak hatásától, amivel kapcsolatba kerül… 
… A tűz nem képes kialudni, de még csak mérséklődni sem, ha folyamatosan táplálva van. 
Talányosnak vélik azt a gondolatot, hogy „A népszerű olyan mint  a nép olyszerű !”1744 - pedig 
„Suba subával …” „Zsák a foltját…” A hatás és a vissz(a)hatás kölcsönös. Amilyen a fogadó 
közeg, olyan szólamok találnak halló fülekre. Aki eltalálja célközönsége meghatározottságát, 
annak biztos a siker1745 - függetlenül annak a valódi ‟jó‟-hoz való viszonyától. Ahol ‟nemjó‟ és 
‟szeszély‟ meghatározta a tevő, ahol ilyen a tett1746, ott ‟jó‟ számár nem marad hely. 

                                                             
1742 Erre ott vannak a különböző rendű-rangú Felsőbbségek; Fél(ig)Istenestűl, angyalostúl, démonostúl…  
1743 Leragadva az étkezésnél, aki csak ‟nemjó‟ kötelékébe tartozó*** élelemmel építi anyag-testét, az 
azokból eredő kötőerő nem múlik el hatástalanul. *** ‟nemjó‟ /tamasztikus - azaz a tudatlanság 
kötőerejébe tartozó-, az által meghatározott néhány étel: borjú és marhahús, hal, gomba, hot dog, 
kolbászok, felvágottak, szalonnák, szardíniák, olajban-zsírban sült ételek, valamint a sóban és ecetben 
tartósított ételek. Mindenféle rövidital s egyéb aperitif, pálinka, bor, stb. - ha belegondolunk a magyar 
kulinaritás hungarikumjaiba, mind ide tartozik !  
Mikor viszonylagosságban történik az értékelés /relatív mércével/ olyankor az egyszerű magyar csak 
annyit mond: „- De hát máshol és mások is ezt /t/eszik !” Mi a globális következmény ? A tudatlanság 
erősödése, hiába bármi tárgyi tudás, vallási elkötelezettség, vagy technikai vívmány. 
A ‟szeszély‟ /radzsasztikus/ ételek: csirke, pulyka, bárány, sertés, tojás. Fűszerek közt pl. só, erős paprika, 
fekete bors, vörös- és fokhagyma ... ízesítők, savanyú és keserű ízű ételek. Élénkítő szerek, mint a kávé, 
tea, cukor, méz, cola, kakaó, csokoládé. Szeszély uralt pl. a sör is.  
Hiába hangzott már el e felsorolás -vázlat- a B.T. hozzáfűzéseiben, a tisztánlátás érdekében nem árt újra és 
újra megismételni. (ha lepereg, ha nem) 
1744 BBB. „elmerengések” -részlet-  

 
„…a népszerű olyan mint a nép oly-szerű - s hogy milyen a nép ne tudd meg soha - hogy sírás nélkül bírd mit 
bírni kell - a nép fal dúl rest és henyél kapzsi és goromba szomorú beteg reménytelen - s csak ostobán beszél 
beszél beszél…” 

 
1745 Ezért szól a propaganda (legyen az vallási, vagy politikai) lebutítva. 
1746 Korunkban a tevők és azok tettei ‟nemjó‟ és ‟szeszély‟ által meghatározottak - amiből ‟jó‟ nem lehet. 
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(582.) 
‟Jó‟ aki „látja”* mindenek lényegét, az Isteni lél-t, ami megfordítva is igaz, miszerint; aki ‟jó‟ 
meghatározottságú, az valódi lényeglátó. ( ‟jó‟ aki látja és aki ‟jó‟ az látja - * ez a látás nem puszta 
vizualitás, de értés alapú belátása az Abszolút Igazság ezen részletének is.) Akiken(ben) ‟szeszély‟ 
és ‟nemjó‟ uralta tudatlanság a meghatározó, azok előtt a lényeg érthetetlen, ami szintúgy -
értelmesen- megfordítható, miszerint; aki(k) értetlenül állnak a lényeg(alkotó) előtt, azok -bizony- 
tudatlanok… 
…  teremtettségünk egy merő megosztottság, különösen -szinte- végtelen számú egész-rész 
elemei folytán. Önmagában egész egy atom, miközben pl. egy sejt része, ami maga is -részlegesen- 
önálló, miközben molekula részét alkotja, ami szerv része, ami szervezeté, ami már hol ami, hol 
pedig aki (tudatosultsági szintje függvényében) és hiába valami az, vagy valaki szintúgy csak része 
nagyobb egységnek. Még önálló ember is mindig része egy meghatározottan sajátos emberi 
halmaznak, melynek összetartó ereje sokféle (nemi hovatartozás, rassz, nemzetségi 
meghatározottság1747 …). De egész egy bolygó, ami része egy naprendszernek, ami sajátos egész, 
részeként egy galaxisnak, melyek az univerzum részei és az univerzumot is hiába gondolja a 
modern ‟tudomány‟ a mindenségnek, „csupán” a MINDEN egy dimenziója a végtelen sok közül. 
Ami oszthatatlan -itt- az a lél1748. Lél aki mindig személy, hiába a „legbutább” elemi részecske 
lényegalkotója. Darabolhatók szervek (akár még életképesen is maradva), -molekulák és -sejtek, 
még az atomok is hasíthatók (maghasadás) miközben mindnek oszthatatlan a lényegalkotója. 
B.T.28. „…lélt a kard nem kaszabolja tűz nem hamvaszt víz nem old - nem szárítja szélförgeteg 
marad bizton bármikor 29. lél a szilárd mozdulatlan…” - amennyiben nem változó, hiába 
vándorol létformáról(ból) létformára(ba), ami megkülönbözteti egymástól Őket, az befedettségük 
szintje és tisztultságuk foka, minősége. Legyen bárhogy is B.T.25. „…a lél az bíz el nem 
pusztítható…” - mert, hogy; B.T.23. „…nincs a lélnek születése halála sincs éppen úgy - ha már 
megvolt nincsen vége számára nincs véges út 24. megölhetik mozgó testét de ki mozgat sértve 
nincs - ősi az ő léte miként örök valósága is…” - a lél nem illúzió, nem képzelet szülötte, de 
minde(n)nek lényegalkotója. Sosem testnek van lelke, hanem lél ölt magára testet ! (amitől 
természetesen minden testnek lelke van, legyen az bárki s bármi.) Nem létezik lényeg-nélküliség, 
miként senkit nem szállhat meg (szent)lélek, mikor már az rég megelőzte anyag/test létrejöttét. 
Még fogalmi elemek sem léteznek lényeg nélkül1749, ha ugyan személytelenek is, de minden 
személytelen energia forrása személy, Akinek akarata/szándéka/tudása/hatása … érvényre jut -
akár fogalmak szintjén… 
… Magasan fejlett „lelkek”** fennkölt dolgok megalkotói, míg tudatlanok-, erősen befedettek 
alantasoké. (** nem ok nélküli az ind; maha-atma -mahatma- Nagy Lélek kifejezés) A Nagy 
Lelkek jellemzője a ‟jó‟ s mint ilyenek megosztot világban is látják a lényeget. B.T.187. „…aki így 
vált igaz bölccsé*** különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt pap kutya s ki azt eszi…” - ugyanis; 
*** B.T.183. „…lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bíztat hanem 
nemtudás mi mozgató 184. bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb - testnek összes 
tévelygése bizton elkerüli Őt 185. ám ha tudás felszínre jut Napként ragyog mindenre - eloszlanak 
tévképzetek test lényege feléled 186. mikor minden a MINDEN-ben elme hit és értelem - szilárd 
örök menedéket lel az ember Énbennem…” - mert már nem csak anyag/testi valójában létezik a 
‟jó‟ ember a MINDEN-ben, hanem tudatilag is azonosul lényege Atyjával. Tudatos elméje, hite, 
értelme. A MINDEN lelki világában végtelen sok szféra van. Minden szférának megvannak a 
sajátságai, de mindben lél parányok nyüzsögnek. Mivel a lelki szférák finomabbak az anyagi 
megnyilvánulásnál, jobb „rálátás” esik a Legfelsőbb személyes Személyiségére, amit az anyagi 
kötelékek -itt- eltakarnak. A lelki szférák lél-jei (be is) látják Isten uralmi helyzetét, ezért (hisz 
tudják, hogy az Ő parányai, Vele minőségileg megegyzők, miközben mennyiségileg 

                                                             
1747 Megőrizve persze önálló ‟egész‟-ségét. 
1748 Teremtettségünkben minden más részeire-, alkotó elemeire osztható. 
1749 Mikor egy költő leír egy fogalmat, mikor tudós hasonlóan tesz, mérnök megalkot materializálandó 
képzetet, azokban ott munkál megalkotójuk/kigondolójuk személyisége, lényegalkotójuk állapota.  



498 

 

összemérhetetlenek !) uralkodni szeretnének, szeretnének ‟Isten‟ lenni. Hogy uralkodási vágyukkal 
kapcsolatban gyakorlatot tehessenek -de azt is megtapasztalhassák, hogy ennek milyen ára van- 
hát időről időre, hol itt, hol ott (a lelki szférák körében) a Legfelsőbb megnyilvánulásokat teremt, 
ahova az oda zuhanó1750 lél-ek magukra vonzva az annak a megnyilvánulásnak megfelelő 
sajátosságokat, testet öltve megpróbálhatják magukat. Ezen uralmi/uralkodási vágy hívja életre 
mindig a teremtettséget, mert az Úr kegyes és megadja a lehetőséget a tanulásra minden lél 
számára. Nem várja el a hódolatot, de Aki meghódol, az megszabadul a megnyilvánult 
világból(tól) és az Isteni lél jó esetben a Legfelsőbb Benső Bizalmas Hajlékára jut, leginkább pedig 
valamely lelki szférába (melyek részei a mennyek és a pokolbolygók is). Mert, hogy legyen a lél 
bármilyen befedett állapotban is, eredeti (örök + boldog + teljestudású) valójában a MINDEN 
hódolója1751. 
(583.) 
… Világunk -látszólagos- megosztottsága világos azoknak, akik nem látják (át) a lényeget. Nem 
formálnak még csak képzetet sem az EGY-ségről. Külön-külön látnak s -értékelnek/értelmeznek 
mindent. A minden(sége)t Magába foglaló-, mindeneket átható MINDEN számukra 
fantazmagória. Külön értékelnek, külön eszményítenek s külön-külön isteneket állítanak (mármint 
a hívők) maguk elé. A ‟jó‟ meghatározottságú személy, mikor látja az „oszthatatlant 
megosztásban” akkor a sok-ban az EGY-séges lényeg(-ek)et tudja, aki(-k) végtelenül sok(-an 
vannak), mégis mind ugyanaz és mind más és más (azisnemis). A ‟szeszély‟ embere, mikor „külön 
külön lát” nem látja az EGY-séget, ezért szétszort. Sokféle elmélettel kacérkodik. Hol kreálja-, hol 
követi azokat -pillanatnyi- szeszélye szerint… 
… „aki külön külön lát itt mindent” -annak- „köteléke szenvedély” miközben akin a ‟szeszély‟ 
uralkodik, az „külön külön lát itt mindent ami létezés” s közben „nem érti a MINDEN-séget”. 
Mikor a kereső ember mindent kutat, jó eséllyel egyszer a MINDEN-re is rátalálhat1752. 
(584.) 
… egy dologhoz ragaszkodó ≈ aki test-tudatban van és sem a MINDEN-ről, sem a lél-ről nincs 
ismerete. Testi valóját helyezi mindenek fölé; eszik, alszik, nemi életet él, védekezik, mint minden 
állat… 
… az emberlét az egyetlen, amelyből az Isteni lél úgy léphet ki, hogy megtisztult, visszajuthat 
Istenhez. A ‟nemjó‟ nem akar elmenni. Legtöbbször azt sem tudja hova mehetne1753. Nem tudja, 
hogy a ‟jó‟ tisztít, a ‟szeszély‟ ide köt, nem enged, a ‟nemjó‟ pedig még a reményt is megöli… 
(585.) 
… Lehet ‟jó‟-l, lehet ‟nemjó‟-l és lehet szenvedélyesen cselekedni. Szebb időkben (értsd: arany-, 
ezüst- és bronz korban) erkölcsösebb volt az ember(iség). Szerencsére ma sem mindenki teljesen 
erkölcstelen, de biztos hogy inkább relatív síkon történik a vizsgálódás és -értékelés, nem pedig az 
Abszolút Igazság jegyében. Egyáltalán nem MINDEN központúan, de meglehetősen egyén- és/ 
vagy csoport vonatkozásban1754… 

                                                             
1750 Ezen „zuhanás” nem térbeliséget fed, hanem lelki-szint-beliséget. Egy magasabb szintről (megint csak 
nem fizikális földszinthez viszonyított emeletről van szó !) alacsonyabb lelki szintre való zuhanás. Emberi 
létformát magára öltő lél számára hiába ez a megfelelő hely -(a test okán) mint emberi élettér- az 
anyagvilág mindig sötétebb a lelki világ magasabb szféráinál. Az itteni létformák többet vesznek el 
környezetük(től)ből, mint ami azt emelőt/fejlesztőt/növelőt… hozzáadnak.    
1751 Miként ember hódol ‟ember‟-ségének, lél úgy hódol lelkiségének, áttételesen Isteniségének, végső 
soron Istennek. 
1752 Mely „rátalálás” -egyfajta- megértés. Lehet, hogy még nem érzi át, de már érti. 
1753 A személyes- és a személytelen hitüek közötti lényeges különbség, hogy a személyes hitünek van hova 
menni(e). 
1754 Egy kicsit -vagy talán nem is kicsit- manapság úgy tekintünk sokmindenre, mint a Föld-központú 
szemlélet idején, tagadva, vagy nem is tudva a Helio/Nap/-központuságról, ami már tudjuk hogy jobb 
viszonylat, de még messze nem a MINDEN/Isten-központúság ! Ember-központú szemlélet(mód) -
értelemszerűen- csak emberig vezet(het) és még ezt is alig értettük meg az eddigi emberi történet során. 
Szerencsére mindig akadtak(nak) gondolkodók, akik túllátnak emberléten. Lényeglátók.  
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… A közösségi szinten elfogadott úgynevezett közerkölcs szabályai társadalmi csoportonként, 
kultúránként, országonként, régiónként változnak1755… 
(586.) 
… Isten nem tagadja meg sem a ‟szeszély‟ sem pedig a ‟nemjó‟ köteléket (hisz Őtőle származnak !) 
de jól körülírja a Bizalmas Tanítás keretében, hogy a ‟jó‟-val együtt, mely kötelék túlsúlya milyen 
jellemzőket von(z) maga után s azok mivel jár(nak). A B.T. nem áll meg egyénjavító körülmények 
megfogalmazásánál, vagy eltanácsoltak közlésénél, de túllép egyéni sorsokon1756… 
… A MINDEN-tudat nem arról szól, hogy hosszú életűek, egészségesek és anyagi értelemben 
elégedettek legyünk e világban !!!1757... 
… Hamis alapokra nem építhető tartósan, szilárd szellemi felépítmény, sem egyéni-, sem 
nemzetségi szinten1758. Nem véletlen a sok bizonytalan világnézet, ami a sok Fél(ig)Istent-, a 
pénzt-, javakat-, a gazdasági eredményeket- és a tárgyi/technikai vívmányokat állította az 
ember(iség) elé… 
(587.) 
… ártalmas pedig mindaz, ami az Isteni elrendezések kerékkötője (tudva, hogy semmi nem 
történhet a Legfelsőbb tudta/jóváhagyása nélkül !!!) de mivel a ‟nemjó‟ forrása is Isten, így az 
Általa; lél-nek és embernek biztosított szabad akarat következtében azt is megteheti, bár saját 
kárára1759. Lásd: az emberiség „fejlődése” következtében bekövetkezett külső-belső- és globális 
változásokat, melyek nem FöldAnya javát-, de kárát szolgálják. 
(588.) 
… Bár a Legfelsőbb részrehajlás nélküli, mégsem hagyja figyelmen kívül a lelki erények 
gyarapítását. Maga jelenti ki, hogy az egyenlőségben is vannak kitüntetettek, akik kedves(ebb)ek 
Számára1760. (Mindez nem az emberi viselkedésben megfigyelhető; „egyenlőbb az egyenlőknél” 

                                                             
1755 Mikor eltérő erkölcsi norma-körök követői egy érdekszférába kerülnek (lásd pl. egy országon belüli 
különböző nemzetségek alkotta régiók keveredése) ott és akkor megérkeztünk a nézeteltérések korába (a 
jelen Kali juga gyakorlati megnyilvánulásába.) 
1756 A Bizalmas Tanításban Úr Balarám kinyilatkoz „dolgokat” és nincs tekintettel társadalmi 
berendezkedésekre, állami működésre, vallási-, politikai csatározásokra, azon problémák megoldása 
ember(iség)re vár. Látszólag reménytelenül. Isten sosem mondta, hogy Földünk a boldogság völgye ! 
1757 és az ‟azisnemis‟ törvény szellemében arról is, hisz aki Isten előtt meghódoltan, itt kíván szolgálni, az 
hosszú életű lesz hogy gyakorolhassa szolgálatát. Aki Isten-tudatosan, szabályozott életvezetést követ, 
annak nem lesznek egészségügyi problémái, hisz ‟egész‟-ségben van. Aki Isten-tudatú, annak minden 
gazdagság megadatik, amire szüksége van.  
1758 „Európa: világnézet nélküli, csak periódikus vélemények vannak. Nyugat: a „szent egoizmus” a 
világnézetet helyettesíti. …” - mondta Baktay Ervin (1917-ben) és valóban, ezredévek óta nem látni önálló 
nép/nemzet/nemzetiség-függő szellemi irányzatokat. Még a megveszekedett antiszemiták is a héber bibliát 
(Ó-Testamentumot) forgatják -elfeledett- sajátjuk helyett (?) Pedig ha vannak önálló küldetésű 
embercsoportok, akkor azoknak hitrendszerük sem nyugodhat idegen alapokon. 
1759 Hogy ne legyen zavaros ez az „Isteni elrendezés” vs. „ember” - meg kell érteni, hogy Isten = Isten, Aki 
a MINDEN. Lél = lél, Aki mindenek lényege. Az ember pedig Isten-ben, lél átmeneti öltözete/burka-ként 
folyton emberségét maga elé állítva küzd az anyagvilággal, benne annak (Isteni) elemeivel (elrendezésekkel 
≈ természeti törvényekkel) 
1760 B.T.422. „…kedvelem azt ki nem gyűlöl aki jámbor s önzetlen - megbocsátó barátságos részvétérző s 
kötetlen 423. egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám ügyel mindörökkön elégedett szolgálóm 
424. még jobb aki nem aggódik ki nem okoz problémát - öröm harag s félelem ment megőrzi a nyugalmát 
425. az is jó ki szenvtelen él tiszta gondos vágytalan - lemond kezdeményezésről szeretően elfogad 426. ki 
nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen - nem csügg semmi eredményen bíz Én azt is 
kedvelem 427. kinek egy az ellen s barát dicséret vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt 
ragaszkodása 428. hajlék nélkül rendületlen mindent visel csendesen - magasztalják vagy ha szidják egy ő s 
ezért szeretem 429. legkedvesebb mégis az ki Engem tekint MINDEN-nek - bírja Bizalmas Tanítást 
rendületlen hisz Bennem…” - látható, hogy nem szűk azok köre, akikkel kapcsolatban mégis 
megkülönböztetett érzéseket fejt/fejez ki az Úr (azisnemis, ami itt ≈ nem tesz különbséget és különbséget 
tesz !) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1g
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magatartás !!! Lásd csak a további ( 1760 lábjegyzetbeli ) kiemeléseket majd hasonlítsuk azon 
tulajdonságokat, jellemvonásokat azokéhoz, akikről tudjuk hogy egyenlőbbek az egyenlőknél … 

… mivel a MINDEN nem csak mindenek foglalata, de mindent át is hat egyben, így aki a lényegi 
lény ellensége, az Istent sem tiszteli… 
(589.) 
… Egyes vélemények szerint az un. higiénia nem lételeme az emberi lénynek (amit a történelem 
során számtalanszor és sok kultúkörben tapasztalni is lehet). A MINDEN-tudat mégis azt vallja, 
hogy a fizikai tisztaság is fontos eleme a lelki életnek. Van ahol a napi háromszori tisztító fürdő 
kötelező (un. papi körökben) míg másutt olyan is előfordul, hogy nem tulajdonítanak jelentőséget 
a fizikai tisztátalanságnak1761 -akár még -szerzetesi, papi körben sem. Úr Balarám úgy nyilatkozik, 
hogy „szeszélyes ki tisztátalan” s mivel Ő hiteles forrás, elkötelezett gyakornoknak nem szorul 
bármi további fejtegetésre… 
… Ha kötelességszerűen teszünk, annak érdem szerinti következménye lesz. Az eredmény nem 
jutalom, természetes következmény. Ha valamit természetszerűen, rendben megteszünk és az 
rendelt soron (sors-szerűen) halad, akkor az eredmény nem marad(hat) el. Az Isteni elrendezések 
akkor is tökéletesen működnek, ha és amikor nem értjük1762. Ama bizonyos „elszámolások” során 
nem tudhatjuk, hogy a jócselekedetek következményéből mennyit emésztettek fel a korábbi 
tartozások… 
(590.) 
… (lelki fejlődésre*) a Bizalmas Tanítás, mint az arra alapozott MINDEN-tudat elsődlegesen …* 
koncentrál… 
… „Ami nem hajlik, az törik !” - azaz, (’nemjó’) áldozatai nehezen fogadják el a hely-idő-
körülményhez való alkalmazkodás kényszerét. Más a ragaszkodás és más a makacsság. A 
ragaszkodás lehet akár ‟jó‟ vagy ‟nemjó‟-hoz való ragaszkodás, de a makacsság inkább 
megfontolás nélküli. Öncélú.  
Újra ide idézhető a Darwini megállapítás, miszerint nem a legokosabb-, még csak nem is a 
legerősebb-, de az marad fenn, amelyik képes a változásra, alkalmazkodásra1763.  
Vannak Abszolút Igazságok melyekhez lehet ragaszkodni, de vannak olyan körülmények is, 
amikor a ragaszkodás, inkább makacsság, értetlenség az idők szavával szemben; ‟nemjó‟1764… 
… ha már értelmes a kereső ember, belátta hogy tennie kell, akkor annak is legyen meg a hely-
idő-körülmény szerinti ritmusa, lendülete. Minden egyes élet véges. „Amit ma megtehetsz…” - 
nem légből kapott. Természetesen aminek nincs ott az ideje, nem teszik lehetővé a körülmények, 
annak kierőszakolása inkább a ‟szeszély‟-el jellemezhető… 
… Míg a (B.T.588.-590.-béli) ‟jó‟ jelleg, alig három (bár alapvető* !) tulajdonságot említ (* 1. jót és 
rosszat egyként élő 2. alázatos 3. érintetlen) a ‟szeszély‟ hatot (1. ki tisztátalan 2. jóra rosszra 
egyként tör 3. vágya hajtja 4. tett jutalma 5. irigy 6. mindig esendő) addig a „népszerű” ‟nemjó‟ -
alapból- nyolcat (szinonímáiban akár százat is). 
(591.) 
… a „tátos” a tudás embere. Nem révülő táltos, sem nem magát transzba doboló sámán … 

                                                             
1761 Egyik fajta tisztátalanság (be)vonzza a más(ik fajta) tisztátalanságnak és jó terepet biztosít a(zok)nak. 
1762 Amikor a vágyott eredmények -ádáz- küzdelem ellenére sem következnek be, akkor sose a 
körülményeket firtassuk, de vágyaink mibenlétét, -megalapozottságát, -lelki/szellemi előmenetelünket 
szolgáló minőségét. 
1763 Nem feledve, hogy a Darwini „fennmaradás törvény” az anyagi/testi formára vonatkozik ! hisz a lél 
változatlan ! (csak burk/olat/a idomul) 
Ha a változási/változtatási kényszernek engedést szellemi/lelki tanok terén értjük, akkor (be)látható, hogy 
egy degradálódó (szellemileg és erkölcsileg hanyatló) világban az a tan marad fenn (az idomul/változik), 
amely alkalmazkodik a korhoz, azaz degradálódott. 
1764 Mikor kedvezőtlenek a körülmények, olyankor a MINDEN-tudat csak az érintetlenségre bíztathat, 
nem a -bármiáron- küzdelemre. A lényeget -a lél-t- nem érinti semmi kedvezőtlenség, a létforma az ami -
adott esetben- „kárt” szenved.  
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… véletlenek nincsenek ! Szerencse sincs, hogy valami csak úgy szerencsésen megtörténik ! 
Mindehhez kapcsolódik még, hogy „Ha kész a Tanítvány, megjelenik a Mester !” Fontos -lehet- a 
Mester és a Tanítvány esetében is a nagy kezdőbetű, jelezve hogy nem általános kifejezésekről van 
szó. Nem valaminek a kimagasló tudója/gyakorlója csupán a Mester és nem egyszerű kereső 
/tanuló a Tanítvány. Minkét „pozíció” hely-idő-körülmény szerint elrendezett. Nyilván, minden 
tanulás kereséssel kezdődik. „Aki keres, talál !” - ami megfordítva is igaz, hogy aki nem keres az 
nem talál. Esetleg rábukkan valamire, vagy őrá valami, amivel kapcsolatban -általában- azt sem 
érti, hogy mi dolga is van/volna azzal ?... 
… Fontos, hogy a Tanítvány nem pusztán kiváncsi és legfőképp nem önös érdeklődésű ! Mindig -
egyfajta- „küldött” aki a megszerzett tudásnak nem csak birtokosa, de továbbadója is, potenciális 
Mester1765.  
A Tanítvány kérdez, a Tanító/Mester felel. Ha nincs kérdés, nincs mire válaszolni… 
… úgy az Úr, mint Jas az emberi értelemre apellál. Az érzelmi megközelítések másokra 
marad(tak). 
(592.) 
… Komoly szellemi ember sokra értékeli az értelmet, de tudni(a) kell hogy annak is három 
„válfaja” van; a ‟jó‟ a ‟nemjó‟ vagy a „szeszély‟ által meghatározott (miközben mindhárom átszövi, 
különböző arányban, ami fo-lyamatosan változhat, miként változik is !). Az értelem alapjai 
veleszületettek, ahogy az emberi osztály-meghatározottság1766 is. Amíg azonban az utóbbi -ha 
árnyalódik is- nem változik egy életen belül (ki milyen jellemű/jellegű, az nyomja rá bélyegét 
életére, döntéseire ! Hozott dologként kell rájuk tekinteni !) eközben az értelem jól formálható 
(természetesen „csak” egyéni kereteken belül ! Tanulható/tanítható !) Bár mindig minden 
változik, a jellem -nagyjából- állandó… 
… vannak Abszolút és relatív viszony(lat)ok. Az általános ember, köztük a sokság mindig 
viszonylagosan vizsgálódik, úgy értékel, úgy mérlegel; „- Mihez képest ?!” - „- Ahhoz (valamihez) 
képest, nem is olyan rossz !” (sőt lehetne rosszabb is) - gondolja s mindig azzal áltatja magát és 
környezetét, hogy jó az úgy. (Még ha véletlenül érzi is belül, hogy nem így van. A biztonság 
kedvéért, azért nem vallja meg !) Tehát elkerülhetetlen szellemi/lelki és anyagi/testi 
különválasztása. Ami anyagi/testi szempontból -mint ha- üdvös volna, az szellemi/lelki 
értelemben -inkább- ártó. Eközben, ami szellemi/lelki vonatkozásban üdvös, az látszólag 
anyagi/testi téren -mint ha- ártana. Pedig akiben a ‟jó‟ uralta szellemi/lelki jelleg van túlsúlyban, 
annak anyagi/ testi dolgai sem fognak érdemi csorbát szenvedni. Nem így van ez forditva, hisz 
akin az anyagi/testi meghatározottság uralkodik, az ugyancsak negatívan hat szellemi/lelki1767 
minőségére… 
… Az az értelem a ‟jó‟ amely B.T.179. „…lát mindent a MINDEN-ben…” - aminek az egyik   

                                                             
1765 Ami hagyományosan úgy működik, hogy amíg a Mester él, addig minden Tanítványa tanuló, de nem 
Tanító ! -meg az ‟azisnemis‟ törvény szellemében az is, hisz puszta létével-, elköteleződésével tanít !- 
Viszont a Mester eltávozását követően, minden Tanítvány Tanító, akadva közöttük -néha- Mester is. 
1766 Gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő - élvezkedő emberi osztályok között még akkor sincs egy életen 
belüli átjárás, ha azt sokan erőltetik. Úgy tesznek, mint ha a bemutatott emberi osztályba tartoznának, 
figyelmes szem számára mégis mindig kiütközik a diszharmónia. Pl. egy nyerészkedő/élvezkedő hiába 
kerül uralmi pozícióba, nem tud szabadulni elrendezett /meg/kötöttségeitől. Nem képes a valódi 
‟uralkodó‟ elegáns nagyvonaluságára, mindig is eredményorientált marad, javak rabjaként és élvezetét leli 
szeszélyeiben. Hiába töltenek be nyerészkedő egyének gondolkodói pozíciót, meg-nyilvánulásuk igazi 
képmutatás. Mindezek -bár hibák- embertől elválaszthatatlanok. Ahhoz, hogy ne essünk „osztály-
tévesztésbe” először is meg kell ismerni annak létezését s mibenlétét. Alapos önvizsgálatot követően -elég- 
jól behatárolható, ki meddig nyújtózkodhat szerepjátékaiban, hogy hitelességét megőrizhesse. 
1767 Talán nem hiábavaló leszögezni, hogy minden lél-nek -köznyelvileg léleknek- van szelleme, 
szellemisége, de maga a szellem -mint az elmeműködés egyfajta terméke- lélek nélküli, mondhatni 
személytelen. A köznapi „szellemiség” talán leginkább gondolatiság, ami megnyilvánul a szellemiséget 
sugárzó személyben/személyen és/vagy viszonyokban. 
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következménye, hogy „…nem tapad visszhatás rá mint víz lótusz levélre…” - azaz ott van az ártó 
s kárt jelentő viszonyok között, de mivel mindent a MINDEN-ben lát s egyben mindenben látja a 
MINDEN-t, így a relatív kedvezőtlenségek elkerülik. Magasabb helyen van „biztosítva”! B.T.457. 
„…aki mindenben Engem lát Mindátható Legfelsőt - nem a múló anyagra néz az a lényeglátó 
bölcs…” - mert már tudja, hogy B.T.505. „…minden szívben benne vagyok…” - amit később 
megerősít az Úr, hogy B.T.623. „…ott vagyok Mindáthatóként minden szívben tudhatod…” - a 
‟jó‟ értelem B.T.189. „…tudja minden MINDEN …” - ám az ilyen lelki törekvő B.T.193. 
„…belül tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből…” - és B.T. 
223. „… MINDEN-tudat megsegíti léte bárhogy hányja is…” - mert Ő ama „biztosítás” 
magasabb „helye”. A ‟jó‟ értelem birtokosa B.T.227. „… mindenben látja a MINDEN-t s tudja 
mind a MINDEN-ben…” - Avatár Balarám pedig eképp szemlélteti világunkat - B.T.252. 
„…minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon…” - amit később így folytat; B.T.297. 
„…bár MINDEN-ként nem itt lakom mégis mindent áthatok …” - majd - B.T.307. „…mint a 
MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig mindent - át de nem Én vagyok bennük minden 
nyugszik Énbennem…” 411. „…az ki személyemnek hódol Reám gondol örökkön - szeretettel él 
MINDEN-ben az a legjobb törekvő…” - mely ‟szeretet‟ az elvárásnélküli, folyton adó (szolgáló) 
részrehajlásnélküli, aki mentes a személy/egyén-válogatástól. B.T.509. „…aki belátja a 
MINDEN-t Engem Aki Legfelsőbb - örök boldog telt tudásunn az már nem lesz esendő…” - s 
bár e Földön mindenki esendő, mégis a B.T.619. „…MINDEN-tudat általvezet útba került 
göröngyön…” - hisz gyakorlása és a szabályozó elvek követése során a megkülönböztető 
képesség fokról-fokra javul s finomodik, megvilágítva mi ami árt, mi kár, mi üdvös és mi ami jó. 
(593.) 
… Ez a szakasz jól érzékelteti az általános ember tulajdonságait: 1. nem látja (be) mi a rossz és mi 
a jó (megkülönböztető-képesség hiánya) 2. nem érti a kötelességet, azon belül, hogy mi az ő 
kötelessége 3. nem tudja mi (vagy ki) érdemes a követésre.1768 Minden emberben ott a ‟jó‟ (ha 
parányiban is) ott a ‟nemjó‟ (ha némiképp többségében is) de ami leginkább jellemző, az a 
‟szeszély‟ azaz örökös csapongás a végletek között -jobbára- úgy hogy a „szélsőértékeket” ugyan 
el nem éri, de hullámzik minden megnyilvánulás… 
… A ‟jó‟ ember békés, a ‟nemjó‟ rombol, míg a ‟szeszély‟ fűtötte egyre csak küzd, kívül-belül 
egyaránt. Békétlen… 
… Be kell látni, hogy ahol -miként itt- „Mindenki más !” és dúl a ‟szeszély‟ ott elkerülhetetlen 
tiszta alapok rögzítése és azok megismerése/megértése/követése, hogy ha a viszonylagosat is, de 
lehessen szilárd alapokhoz mérni, leginkább pedig az Abszolúthoz. Hiába lesz sánta a hasonlat, 
gondolkodó ember számára mégsem ártalmas. Habár relatívban él, Abszolútban 
gondolkodhasson. Ilyenek -többek között- a kötelezettségek dolgai, jó-rossz és a követni valók, 
valamint a kerülendők. 
(594.) 
… Istent, Aki a Legfelsőbb, Maga a MINDEN, azért nem látjuk, mert végtelenül nagy, 
meghaladja felfogó képességünket. Világunk lényeg-alkotóit, a -szinte- végtelenül sok lél-t azért 
nem látjuk, mert végtelenül parányiak, nem érik el érzékelő képességünket. Így hát marad 
számunkra a látható/érzékelhető közeg, ami a MINDEN-ben nyugszik és lél parányok köré 
„épülnek” hol elemi, hol univerzális mértékben/léptékben… 
… Érzékszerveink nem adnak -közvetlen- információt sem a Legfelsőbbről, sem a lél-ről. 
Tapasztalataink „Mindkettőjük” vonatkozásában -bizonyos fokig- áttételesek. Nincs akkora 
teleszkóp és nincs olyan felbontóképességű mikroszkóp, melyek lehetővé tennék, hogy a „Hiszem 
ha látom !” - alapú ‟élvezkedő‟ sokság azt mondhassa; „- Igen láttam egy lél-t.” - vagy „- Láttam 
Istent !” - bár ez utóbbit sokan vélték s vélik nemegyszer. Illúzió. Istent hinni lehet, vagy a 

                                                             
1768 A sokak által ókorinak tartott (értsd: régi/es/, régimódi, amúgy idejétmúlt ?) Bizalmas Tanítás örök 
aktualitása tagadhatatlan, amennyiben az ember(iség) -mint létforma- semmit nem változott ötezer (mi 
több tízezer) év alatt. Így ami elhangzott anno; Balarám és Jas között, annak túlnyomó többsége mindig-, 
így napjainkban is aktuális. 
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MINDEN-t tudni lehet. Nem tudom bemutatni, nem tudom teljességében leírni, mégis tudom, 
hogy Ő van. Anyag/test lény addig terjeszkedhet „tudományában” amíg korlátai azt megengedik. 
Azt pedig tud(hat)juk, hogy korlátolt korláttalant felfogni képtelen… 
… Mikor az ember ‟jó‟ által uralt, akkor a lényegalkotója megsegíti -akár- a felfoghatatlan 
felfogásában is, ami nem biztos értés, de belátása a való(ságos)nak. Mert, hogy az igaz való 
túlmutat mindazokon, amit érzékszerveink érzékelnek, érzetünk képes feldolgozni és 
intelligenciánk értelmezni tud. Marad az illúzió és a vallászavar1769… 
… Mikor belegondolunk emberi kötelezettségekbe, akkor nem látjuk értelmes helyét annak, hogy 
valaki bejárja a világot, megkostolva „mindent” anyagban-, szellemben egyaránt. Egy élet teljes 
leélése (leélhetősége) során nincs szükség rendelt élettéren1770 túli helyváltoztatásra… 
(595.) 
… A ‟jó‟ kötelékébe tartozó; 1. aki lényeglátó 2. aki teljesíti kötelességeit 3. aki érintetlen 4. aki 
megkülönböztetésnélküli. Az ilyen ember szépen halad a tisztulás útján. A ‟szeszély‟ kötelékébe 
tartozó az; 1. aki különbséget tevőn, nem látja az EGY-séget 2. akit vágyai tüzelnek 3. aki esendő 
4. aki nem tudja mi a követendő (a lelki fejlődés érdekében). Az ilyen ember tétova, határozatlan, 
ezért még sok születés vár rá, hogy a ‟jó‟ irányba fordulhasson, hisz mire feleszmél(ne) vége egy 
életnek. A ‟nemjó‟ kötelékébe tartozó az; 1. aki nem törekszik dolgok megértésére (ösztönszerűen 
él) 2. aki nincs tekintettel a (lelki fejlődésben kedvezőtlen) vissz(a)hatásokra 3. „aki makacs, rest és 
lomha, sértő s rosszindulatú, csalfa, hazug, ingadozó” (B.T.590.) 4. aki illúzióban él. Az ilyen 
embertől még a ‟jó‟ felfogása is távol áll. Tökéletes test-tudatban, anyagi/testi jókra tör, nem 
látva-, nem értve a lényeget. Ezen előzményekből belátható, hogy a ‟jó‟-ra kihegyezett-, 
lecsillapított elme által uralt érzékek segítenek a szabályozó elvek követésében, amit ha eltökélten 
gyakorol a lelki törekvő, akkor megszabadul(hat) a csapongó ‟szeszély‟ és a visszahúzó ‟nemjó‟ 
hatásaitól. A Bizalmas Tanítás szellemiségéről -nyilvánvalóan- csak olyan kereső(k)nek érdemes 
szót ejteni, aki(k) tanácstalan(ok) a bőséges kínálatban, de B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok előtt 
kik nem bírják hallani - (s) ha … nem fegyelmes…” - azaz, lelki törekvő számára elemi 
magatartásforma a fegyelmezettség. Nem csapong (ezer fele) és igyekszik betartani az ajánlott 
szabályozó elveket (lásd több helyen a B.T. hozzáfűzéseiben, mint 15. 56. 77. 95. 101. 110. 165. 
216. 329. 340. 573.) melyek mindegyikének jobbító hatása, hosszas kifejtéssel és alátámasztással  

                                                             
1769 Nem csupán egy-egy valláson belül figyelhető meg zavar (még ha azt híveik nem is látják !) de a 
szellemi „mindenevők” a tiszta és zavart szellemiség vegyitése által még azt is félre értik/értelmezik, ami 
külön-külön akár egyértelmű is lehetne. Nem szorul bizonyításra, hogy az egyes emberek más és más 
(értelmi, érzelmi …) „szinten” vannak más benső osztály-meghatározottságuk s azok aránya, egy életen 
belüli adott életrendjük (életkorcsoportjuk), kötőerő-béli meghatározottságuk és/vagy azok kevertségének 
aránya, nemi-, rassz-béli-, nemzetségi hovatartozásuk, nem beszélve lelki evolúciós fejlettségi szintjükről*. 
Így természetes, hogy nem lehet(séges) mindenkihez egy módon, egyként szólni, még ugyanabban a 
témába sem ! hiában vannak évezredes törekvések erre, különösen egy-egy adott kultúrkörön belül, vagy 
államhatalom alatt. (* a lelki evolúciós fejlettségi szint ≈ egyén lényegalkotó lél-jének az 
anyagi/testi/szellemi befedettségének mértéke, minősége) Nem véletlen hát a sok szellemi-, vallási iskola, 
tan és elmélet. A ‟gondolkodó‟-k, az ‟uralkodó‟-k, a ‟nyerészkedő‟-k és az ‟élvezkedő‟-k más értékrendet 
eszményítenek. Más inspirálja a ‟jó‟ a ‟szeszély‟ és/vagy a ‟nemjó‟ kötelékében lévő -akár- lelki törekvőt 
(is). (Lásd: keresztény-, vagy hindu körben a többszáz irányzatot, felekezetet… melyek még ha egy tőről 
fakadnak is, nem átallanak akár véres harcokat vívni „hit-béli unokatestvérükkel” vagy lásd; az ábrahámita 
vallások évszázados viszálykodásait.) 
1770 A rendelt élettér ≈ ki hova születik. Ami azzal bonyolódik, hogy nehéz eldönteni, hogy ha pl. egy 
buddhista ázsiai apa, muzulmán európai anya gyermeke amerikában születik -mert, hogy a szülők 
életvitelszerűen ott élnek- s tanult egy keresztény isolában, majd ateistaként éli életét, ugyan melyik a 
gyermek számára rendelt hely ? Ez már sajnos a mértéktelen túlnépesedés, a keveredés és helyváltoztatási 
kényszer lél fejlődése szempontjából kedvezőtlen következménye. Szerencsére tudjuk, hogy a lél sem nem 
férfi, sem nem nő. Nem keresztény, nem hindu, sem muzulmán, vagy buddhista, stb. még csak nem is 
ember. Azonban tisztulási lehetősége, lelki vonatkozású emelkedése csak emberlétben lehetséges. Hát ott 
kell ezt megpróbálja, ahova születik. Az ottani „porból vétetett” még ha a fogantatás nem is ott esett meg. 
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(vagy egyszerű józan ésszel) megvilágítható… 
… nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a ‟nemjó‟ és a ‟szeszély‟ kötőerejébe tartozó dolgok sem 
függetlenek Istentől,  sőt Tőle vannak ! Nincs külön gonosz, a Legfelsőbb ellenében, hanem Ő 
úgy álmodta meg a teremtettséget, hogy abban majd‟ mindennek van helye. /Nyilván nem olyan 
gazdag, mint a lelki világ, de ember számára bőségesen-, ember alatti létformáknak meg 
tökéletesen elégséges ami itt található./ Az ösztönlények ösztöneik szerint csipegetnek, hol ebből, 
hol abból, míg a tudatos lelki törekvő tudva/látva mindenek lényegét, értve a vissz/a/hatásokat, 
mindig /csak/ abból választ ami ‟jó‟ felé viszi. Nem tilos az ártók közül sem választani, csak 
viselni kell azok kedvezőtlen következményeit… 
(596.) 
Aki azért hisz, hogy ne legyen egyedül-, vagy azért tesz, hogy minden kívánsága megvalósuljon- és 
azért vallásos, mert bizalmas hite mit sem ér, ha meg nem vallhatja (valaki/k/nek) az bizony a 
‟szeszély‟ rabja. A hit személyes ügy, hívő és (a neki megfelelő) Istene között. Személyes, 
ugyanakkor -általában- egyoldalú. A hívő megfogalmazza vágyait/félelmeit s Istenének az a 
„dolga” hogy azokat teljesítse, megoldja. „Add meg nekünk ezt…, azt…, bocsásd meg ezt…, 
vagy azt…” (Ja és hogy „ne vígy‟ a kisértésbe” - mert, hogy nem mi vagyunk a ludasok, hanem 

Isten huncutkodik velünk   ) - ahelyett, hogy beérné azzal, ami adatik. (hisz a Jó-Isten sosem 
hagyja hívét nélkülözésben, vagy védelem nélkül - amit persze szeszélyes hívő kétkedve fogad; 
„Biztos, ami biztos, megoldom - hátha nem figyel rám az Úr”) Bolondság. Aki azért hisz, azért 
tesz, azért követ vallási gyakorlatot, hogy kívánt vágya eredményét elérje, az nem rossz (értsd; 
‟nemjó‟) de bizony nem is ‟jó‟… 
… Igaz szerelemben egy csalhatatlan „partner” van (férfi és nő számára egyaránt !) Isten. Ő hiába 
megalkotója jó-szeszély-nemjó köteléknek (ami szerelemben is munkál !) Őt mégsem érintik 
meg… 
(597.) 
Hiába sokféle (amúgy Önmagába teljes) a Legfelsőbb, egy bizonyos; mindig derűs. Ha csak az 
általunk ismert teremtettségre tekintünk is, másként nem lehetne elviselni azt a sok 
oktalanságot1771, amit az emberiség elkövet. Az ember alatti létformákkal semmi gond, hisz teszik 
mit tenniük kell, szabadságfokuk rendkívül bekorlátozott. Ezzel szemben az ember -teljes- 
szabadságot kapott a szabad akarat formájában. Mindig dönthet-, választhat érettsége szerint. 
Persze a ‟jó‟ uralt -általában- jól dönt, a ‟szeszély‟ által meghatározott csapongva, hol jól, hol 
rosszul, míg a ‟nemjó‟ behatás alatti ember -rend-szerint- rosszul választ… 
… A Bizalmas Tanítás 6401772 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… 

                                                             
1771 Hiába merül fel az „oktalan” kifejezés kapcsán, egyfajta -szellemi/elmebeli- korlátoltság, ha a szó 
gyökét vizsgáljuk /ami az ‟ok‟/ már tudjuk, hogy nincs ok-nélküliség. Mindennek -sőt mindenkinek- oka 
van, ami még meg is előzi azokat. Minden- és mindenki okozat. 
1772 640 szakasz. 640 → 6 + 4 + 0 = 10 → 1 + 0 = 1 azaz EGY. A Nap, az első, a legfőbb, a kezdet, 
mindenek alapja.  
Az 1 egyenlő az Egyetlen Istennel. Az 1 az élet, az isteni tűz. Mindent képvisel ami egyedi, kreatív, pozitív.  
A Teremtő. Az egység. Az igazi bölcs útja ez. A nyugodt erő, amely lehetővé teszi a fejlődéshez szükséges 
feltételek létrehozását. Aki kímélné magát, vagy könnyű kalandot keres, az rossz helyen jár. 
 
A numerológiában addig kell összeadni az egymást követő számokat, míg egyjegyűt nem eredményeznek, 
azonban vizsgálni kell a 10 és 22. közötti értelmeket is.  
10 = A szerencse száma. Jelentheti a felemelkedést és a bukást is, de megmérettetés előtt valószínűsíti a 
sikert. Arra utal, hogy az egyén terveit élete második felében tudja megvalósítani. A szélsőségek száma, 
nem ismer középutat. 
 

Számok jelentése: 1. Kezdet, elindulás, cselekvés, vezetés, nyitottság, önállóság, győzelem, (uralom, 
akaratosság). 2. Együttműködés, társulás, mások szükségleteinek figyelembe vétele, türelem, intuíció, 
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(598.) 
A kötőerők léte tény(szerű) mégsem foglalkozik velük az általánosság. Istentől jönnek a teremtés 
óta. Erről eképp nyilatkozik Avatár Balarám (Aki Isten, a MINDEN, a Legfelsőbb) B.T.257. 
„…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő (engem mégsem érint egy sem így 
vagyok a Legfelsőbb)…” - ahol a szakasz második fordulata arra mutat rá, hogy -részben- azért is 
a Legfelsőbb Avatár Balarám, mert a mindent átható/átszövő kötőerők, hiába származnak 
Tőle/Belőle, Reá nincsenek hatással. Egyfajta olyan azisnemis, amikor a kötőerők mindenre 
hatnak, kivéve (a) MINDEN-re. B.T.258. „…ezen változó világban három jelleg vezérlő…” -a 
tömegek- „…mégsem látják mögöttesét érintetlen Legfelsőt…” - még ha elő is fordul 
„kétvégletes”1773 szemléletmód s közte az ingadozás, a mögöttes erő/személy (mármint Isten) 
nem látható…  

                                                                                                                                                                                              
(félénkség, depresszió). 3. Kommunikatív személyiség, önkifejezés, vidámság, boldogság, önbizalom, 
optimizmus, (túlzások, kételyek). 4. Stabilitás, rend, gyakorlatiasság, szervezőkészség, szilárd alapok, 
(merevség, rugalmatlanság). 5. Újdonságok, változások, tanulás és tanítás, szabadság, kíváncsiság, 
(nyughatatlanság, türelmetlenség). 6. Harmónia, egyensúly, együttérzés, család, művészi érzék, egészség 
(makacsság, önfejűség). 7. Kutatás, intelligencia, mély lelki élet, spiritualitás, kedveli az egyedüllétet, 
(elzárkózás, rugalmatlanság) 8. Célok, siker, anyagiak, tekintély, határozottság, (anyagiasság, stresszes életvitel) 
9. Önzetlenség, feltétel nélküli szeretet, szolgálat, önismeret, művészi érzék, (hullámzó kedély, birtoklás) 

Számmisztika és Tarot: 1. Mágus 2. Főpapnő 3. Uralkodónő 4. Uralkodó 5. Főpap 6. Szeretők 7. Diadalszekér 
8. Igazságosság 9. Remete 10. Szerencsekerék 11. Erő 12. Akasztott 13. Halál 14. Kiegyenlítődés 15. Ördög 
16. Torony 17. Csillag 18. Hold 19. Nap 20. Végítélet 21. Világ 22. Bolond 

1773 „kétvégletes” pl. a menny s pokol „effektus” is -közte a Földi lét- de ami teljeskörűen kétpólusú 
szemléletmód, az a zoroasztrianizmus, vagy mazdaizmus, az emberi kultúra egyik legősibb vallása. E 
tanítás fő elve; az idő, amennyiben az örök változás az idő tengelyén zajlik. Minden változásnak van 
kezdete - folyamata - vége, de mivel az idő halad, újabb kezdetek - folyamatok - befejezések követik 
egymást. (Ahogy Avatár Balarám mondja; B.T.370. „…örök Idő is Én vagyok…”) A zoroasztrizmus 
legfőbb tétele: „Isten a legbölcsebb út, Ő minden jóságos teremtője”. Fényhitű tanítása szerint, a világ 
rendszerében a jó és a rossz harcából adódó kettősség érvényesül. Minden létezőnek két oldala van: egy 
lelki, vagy mentális, és egy fizikai vagy anyagi. Azonban nem csak 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 visz-szatükröző- a jó szavak, jó vibrációk 
forrása. A Nap, az eredet, a terem-tés, a teremtő jó cselekedetek, jó tettek jelképe. A Zaratusztra-hit szent 
könyve, a Zend-Aveszta, (aveszta = Tudás könyve). Zaratusztra, vagy Zoroaszter az összes régi jó iráni 
isten fölé helyezte Ahuramazdá-t, a Bölcs Urat és kiemelte az ember szabad akaratának fontosságát, mely 
alapján mindenki megválaszthatta, miszerint a jót vagy a rosszat szeret-né követni. Zoroaszter, az ókori 
Baktriában született, a mai É-Afga-nisztán területén kb. 1.500 évvel Krisztus előtt. Papnak tanult. Harminc 
éves lehetett, amikor látomása támadt. Találkozott egy sugárzó alakkal, aki Vohu Manahnak, azaz Jó 
Célnak nevezte magát. Ez az angyal vezette el őt Ahuramazdához. Zoroaszter kérdéseket tett fel, amire 
Ahu-ramazda megadta a válaszokat, ezek a válaszok képezik a vallás alapjait. (Lásd a párhuzamot 
Zaratusztra és Jas között, amennyiben mindkettő Isten/é/t kereste fel kérdéseivel).  
Zaratusztra elutasította a különböző istenek tiszteletét, kivéve egyetlen istent, a Bölcs Urat, Ahuramazdát, 
aki a Legfőbb Jó, a Bölcs, a Minden-tudó. Reformációja ugyanakkor megőrizte az isteni panteon többi 
istenét is, akik közül a jókat Ahuramazda kísérőinek tette meg, vagy akik éppen Ahriman uralma alatt álló 
sötét és ártó istenekké váltak a gonosz oldalán. Az ősi Ahuramazda, aki az Asa*, vagyis a kozmikus rend és 
az igazság őrzője volt, aki nemteremtett istenné emelkedett és megteremtett mindent, ami világos, ragyogó, 
tiszta, értelmes és az anyagi világot. (* Ind nyelvterületeken -általában- a szóvégi ‟a‟ hangtalan /lásd: Ráma 
= Rám, Ardzsuna = Ardzsun …/ így Asa = As, az ősi jász elődök neve melynek jelentése: EGY – 
érdemes a 1772-ben vázolt numerológiai jelentéstartalommal is összevetni.)  
Zoroaszter élesen elkülönítette a bölcsesség, az igazság és a jóság természetét a gonoszság és kegyetlenség 
természetétől. Ezek a tanítások akkoriban teljesen újszerűek voltak, szabad akarattal ruházta fel az embert 
a jó és gonosz közti választásra. A zoroasztriánus vallás a legkorábbi monoteisztikus vallásnak tekinthető, 
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… hiába kettősség (jó-rossz), hiába a három -Isteni- kötőerővel való áthatottság, van arra mód 
hogy e megosztottságtól, elkötelezett lelki törekvő mentesülhessen. Ennek legfőbb eszköze az 
érintetlenség, a „Vele, de nélküle !”-elv gyakorlása… 
(600.) 
… Az érzék teremtette képzetek (mert, hogy nem tudjuk annak valóságmértékét) a szeszély által 
uraltak. Egy kicsit, ‟jó‟ is meg ‟nemjó‟ is, de igazából egyik sem. Van is, nincs is, nem is van és 
nem is nincs. (Ahogy azt pl. gondolkodó buddhista szemlélné - hozzátéve, hogy a MINDEN-
tudat sem nem buddhista, sem nem zoroasztrián /ami kissé bővebben került ide idézésre a 
B.T.598. szakaszánál/ A MINDEN-tudatnak megvan a maga szellemi útja, nem csak e kettőtől, 
de akár a másik két/három nagy vallástól, az iszlámtól, a kereszténységtől vagy a judaizmustól is. 
Hogy mi „nagy” vagy mi nem, az megközelítés kérdése. Az általánosság rendszerint 
számszerüséggel hozza összefüggésbe. Mondjuk, hogy egy vallásnak hány követője van1774. A 
MINDEN-tudat a „nagy-ság”-ot leginkább aszerint értékeli, hogy adott szellemi út mennyire van 
közel az Abszolút Igazsághoz - értsd: a MINDEN-hez, Aki Isten, a Legfelsőbb… 
… Feloldhatatlan vita forrása értelem és érzelem -ész és szív- központúak között annak 
eldöntése, hogy melyik a magasabb rendű, melyik áll közelett Abszolút Igazsághoz. A MINDEN-
tudat -nyilván- értelem-párti, míg a szív-pártiak hiába tudják, hogy az érzelmek ugyancsak 
hullámzók, mégis vallják, hogy a szív az, ami a döntő… 
… Bár a tudás is rendkívül viszonylagos (ki hol tart ! - lényegi lénye mennyire tisztult !!!) mégis 
belátható, hogy amit tudva tudunk, az közelebb áll(hat) a valósághoz, mint amit hiszünk (Vagy 
úgy van, vagy nem !) vagy amit érzünk… 
(601.) 
… Elemi ‟nemjó‟ az olyan öröm, ami anyagi/testi vágyak kiteljesedésének következménye1775… 

                                                                                                                                                                                              
hiszen az egyetlen teremtő Istennek Ahuramazdát tartja, Aki nem teremtette a „rosszat”, ám szabad 
választási lehetőséget adott. Azért nevezik a zoroasztriánus vallást dualisztikusnak, mivel ettől fogva a jó és 
a rossz harcban áll egymással - nem feledve, hogy köztük a folyamatos változás hullámzik. 
Valódi „kétvégletesség” azután majd Mani munkásságában jelenik meg Perzsiában, ami -nagyjából- 
egyformán alapoz Buddha, Zaratusztra és Jézus „működésére” szellemiségére. Ezt a fajta eklektikus 
megfogalmazást nevezik manicheista kereszténységnek, ami úgy a magyarság ősei körében, de még inkább 
a kunság soraiban is teret nyert (más vidékek népeivel egyetemben - bogumilok, katárok…) Tekintve, hogy 
a jász ősök ekkorra (i.sz. III. szd.) már rég a MINDEN-tudat szerű szellemi alapokon szemlélték a világot, 
benne Istent és az embert, a manicheizmussal érdemi kapcsolatba nem kerültek. (Hiába volt az elterjedt, 
nem egy helyen „állam-vallás” szinten – É-Afrikától, a Pireneusi félszigeten át D-Európa, arab és perzsa 
vidékek, majd egészen NY-Kínáig.) A jász ősök mind-e területektől északra vándoroltak, saját 
hitrendszerükkel, bár tudva Buddháról, Jézusról, Zaratusztráról, vagy Maniról.   
Mani 216-ban született. Azt tanítja, hogy a hiedelmektől, hitbéli és hagyománybéli tekintélyektől az érvelés 
erejével kell megszabadulni. A tudás megvilágító ereje teszi lehetővé, hogy az ember megértse saját 
természetét, az univerzumét, az ember és a világegyetem sorsát. A tudás biztosíthatja, hogy megtudjuk, kik 
vagyunk, honnan jöttünk, és hová megyünk. Mani tanai szerint csak a tudás vezethet az üdvözüléshez, 
emberi mivoltunk kiteljesüléséhez. A 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 meg:  
Értelem – Megismerés – Gondolkodás – Mérlegelés – Felfogás   
1774 „Attól, hogy valamit sokan állítanak, attól igazságtartalma nem lesz több !” 
1775 1. Mikor emberi hiúság legyezésre kerül. 2. Mikor megalapozatlan hatalmi pozícióba kerül arra 
méltatlan (aki nem ‟uralkodó‟ meghatározottságú ! - amivel kapcsolatban már tudjuk, hogy ilyen méltó 
ember egymillióból -jó- ha ~ 9 előfordul !!! a többi mesterkélten páváskodó, idegen tollakkal.) 3. Mikor 
anyagi javak felhalmozójává válik ‟élvezkedő‟ ‟uralkodó‟ vagy ‟gondolkodó‟. (‟élvezkedő‟ nem tud mit 
kezdeni vele, ‟uralkodó‟ szükségtelenül birtokolja, ‟gondolkodó‟-t mikor anyagi javak örömre serkentenek; 
elveszett !) 4. Mikor örömmel töltenek el anyagi/testi élvezetek ‟gondolkodó‟ ‟uralkodó‟ vagy 
‟nyerészkedő‟ embert. Egy közösség akkor van egyensúlyi állapotban, amikor egymillió személyenként 
legalább 1 -valódi- ‟gondolkodó‟ tagja van, legalább 9 -valódi- ‟uralkodó‟-, legalább 90 igaz ‟nyerészkedő‟ 
alkotja és a fennmaradók tisztességgel élik ‟élvezkedő‟ mivoltukat, ami nem azt jelenti, hogy csupán az 
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(602.) 
… B.T.257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő…” - azaz a kötőerők 
forrása, Maga Isten, ám; „engem mégsem érint egy sem így vagyok a Legfelsőbb …” - tehát 
miközben a három kötelék mindent áthat e teremtettségben -beleértve mindennemű 
Felsőbbségeket is !!!- Magát Istent nem érinti meg, egyedül Ő független a kötésektől. Az itt 
„működő”/ható Felsőbb Irányítók, ezen teremtettség „része(se)i” így ezen megnyilvánuláshoz 
kapcsolódik létük s kötöttségük. Mivel Isten EGY, míg a Felsőbbségek (Fél/ig/Istenek) 
számosak, a sok Felsőbb Irányító között bizony van Aki ‟jó‟ más ‟szeszély‟ megint más ‟nemjó‟ 
által meghatározott. Közöttük bőséggel vannak jók is, szeszélyesek is és gonoszok is ! Nem 
véletlen hát a sokféle Isten(kép)… 
(603.) 
Az emberi osztálymeghatározottság veleszületett, egy életen belül nem lehet rajta változtatni ! 
Köznyelvileg talán a jellemmel lehet(ne) érzékeltetni, (bár nem azonosak !) inkább viszony 
milyensége/minősége. Egyén viszonya önmagához, viszony környezetéhez, abban elsősorban 
ember- és más élőlénytársaihoz. A körülmények változnak/változhatnak, de az ember 
viszonyulása kapcsolódásokhoz nem… 
… Bele lehet bújni idegen gúnyába (nem tilos) de egyfelől nem áll jól1776, másrészt a bohóc nem 
érzi jól magát… 
… Kötőerők megnyilvánulása/keveredése szerint: B.T. 138. „…gondolkodó tiszta jóság uralkodó 
szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó…” - amit pedig Úr Balarám 
nyilatkozott ki ! Mindezekből világosan kitűnik, hogy a három kötőerőtől még az osztály-
meghatározottság sem független. Tekintve azonban, hogy tiszta osztálybasorolható ember nem 
létezik (világunkban minden kevert !) így az egyénre jellemző meghatározottság szerint arányosul 
a kötőerő hatása is a személyiségre/jellemre… 
… A négy emberi osztály között -a fentiek szellemében- nincs átjárás. Ez egy valóságos -szigorú- 
kasztrendszer ! Az hogy vannak „áttetszések” (olyan mint ha az volna !) az részben a 
keveredettségnek a következménye, ugyanakkor a kötőerők változásának játéka, nem beszélve a 
megkülönböztető-képesség hiányáról és a tudatlanság elharapózásáról. Ahogy kötött az emberi 
osztály-meghatározottság, olyannyira képlékeny a kötőerők hatása ! „Ki mivel, attól … !” Az 
osztály-meghatározottságot nem az egyénen/egyénben túlsúlyba került kötőerő fogja eldönteni, 
de az ember megnyilvánulásában- és megnyilatkozásaiban igenis fontos szerepet játszik a jó-
szeszély-nemjó aránya… 

                                                                                                                                                                                              
anyagi/testi élvezeteknek élnek, de teljesítik ezen osztály-béli kötelezettségeiken belül az érettségüknek 
megfelelő életrendi kötelességeiket. (Mivel a több élet léte nem általános információ, különösen pedig nem 
elfogadott tény, így mindenki egy életébe kívánja beleerőszakolni minden vágyát, annak teljesülését, 
különös tekintettel azokra, amelyekre eleve nem hivatott. Mint jelen korunkban: a ‟gondolkodó‟-k 
nyerészkednek, az ‟uralkodó‟-k élvezkednek és javakat halmoznak fel, ‟nyerészkedő‟-k hatalmi pozícióra 
törnek, ‟élvezkedő‟-k pedig javakat is, hatalmat is szeretnének, hiúságuk -bármíly alaptalan is- erőszakra 
serkenti őket.) Amikor egy közösség ugyan nem éri el az egymillió főt, mégis bír/rendelkezik az előbbi 
emberi osztály-meghatározottságú egyének számával, akkor az ilyen közösségnek -most- itt van az Arany-
kor. Az Arany-korban 100%-os a ‟jó‟ erkölcs, viszonylag könnyű a felszabadulás. A vallásos elvek teljes 
mértékben érvényesülnek. Természetes a tisztánlátás, szív és ész szinte egy. Békesség uralkodik. Az igazság 
kora. (Baktay Ervin féle MAHÁBHÁRATA nyomán „A Mahábhárata világképe” bevezetőjéből: 
„…aranykor: amelyben az igazság ismerete töretlenül él az emberekben, tudják az élet eredetét és 
felépítését, nem vesztették még el a kapcsolatot a magasabb világokkal s ezért a földi élet szép, nemes és 
magasrendű, az isteni törvényeknek megfelelő élet pedig alig ismer szenvedést…”) Nem kell tartani bármi 
idealisztikus képzelgéstől, ilyen közösség korunkban (több mint ötezer éve a Kali jugában) nem létezik 
(sajnos nem is fog !) Mindez azonban nem arra kell hogy késztessen -igaz- lelki törekvőket, hogy 
belefeledkezzenek az általános normák követésébe és az ostoba eszmények galád erkölcsi rendjébe. 
Minden egyén előtt szabad az út a tisztulásra (ha meg nem is sikerül tisztulni teljesen, de a következő életre 
már kevesebb teherrel mehet aki azt szeretné). 
1776 Hiteltelen ! 
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… Vannak azonban belső „letiltók” („Na ezt azért már nem !”) de bizony senki nem 
makulátlan1777 ! 
… Mahatma Gandi is utalt egy helyen a jellem fontosságára (mégpedig az erőszak  
vonatkozásában, a tudás összefüggésében) „Az erőszak gyökerei : Jólét, munka nélkül, Öröm, 
lelkiismeret nélkül, Tudás, jellem nélkül, Kereskedelem, erkölcs nélkül, Tudomány, emberség 
nélkül, Imádat, áldozat nélkül, Politika, elvek nélkül.”1778… 
… B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan 

le nem jő…” - a csalhatatlanság nem evilági … 
(604.) 
… A valódi ‟gondolkodó‟ nyugodt és nem csak probléma- és/vagy konfliktusmentes helyen, 
időben és körülmények között. Mindig. B.T.71. „…a fegyelmezett elme vágykeltések között is - 
mély békéjét mind megőrzi…” - ami már át is vezet a békesség mezejére, mert hogy lelki 
előmenetel vonatkozásában a békés és nyugodt egy tőről fakad. Nem háborog, nem 
méltatlankodik, nem indulatoskodik, nem küzd, nem harcol ! Viaskodjanak a nyughatatlanok1779. 
Az igaz ‟gondolkodó‟ -gyakorlatilag- vágytalan… 
… a lényegnek is több szint-je van; legmagasabb szint Isten Maga, Aki mindenek lényege. Bár 
hiába hat Ő át Mindáthatóként mindent -teremtettségében és azon túl is ( ! )- valódi lényeg 
(alkotói) a végtelen sok Isteni szerves lét(ezés), a lél-ek… 
… „lemondott”-ság nem azonos a ‟lemondott‟ életrenddel, lelki törekvő negyedik életciklusával, 
úgy 75 év fölött, haláláig… 
… Az igaz ‟gondolkodó‟-ban felszínre jut Isteni lényege -többek között- a lél teljes tudása… 
… a ‟gondolkodó‟ becsületes, nem él vissza a lehetőséggel, miközben reálisan belátó is egyben és 
ott-akkor-úgy viselkedik/cselekszik, ahogy és amit hely-idő-körülmény lehetővé tesz - hisz ő nem 
harcos ! Tudása valós hiten alapszik, nem szentimentális és illuzórikus, intézményesült 
(tév)tanokon, -eszméken. 
(605.) 
… Igaz ‟gondolkodó‟ és/vagy méltó ‟uralkodó‟ sosem tör pozícióra. Ha a körülmények úgy 
hozzák megfelel a kihívásnak, de mivel motiválója mindkét meghatározottságnak a ‟jó‟ egy 
‟szeszély‟ fűtötte világban, nincs igény a ‟jó‟-ra. Inkább a ‟nemjó‟-ra, annak építőiből pedig mindig 
akadtak- s akadnak mai is vállalkozók1780.   
… Bármíly sajnálatos, de ez tény. Ez a Kali juga sajátossága, hisz miként lehetne másként előbbre 
vinni a szellemi és erkölcsi hanyatlást. Magában a jelenségben nem Isteni elrendezést kell keresni 
(az a globális fővonal) hanem a gyarló és esendő embert…  
… Sem a Bizalmas Tanítás, sem a MINDEN-tudat nem társadalmak szabályozására-, még csak 
együttélési módozatok felmutatására sem-, és állam(ok) irányítására sem törekszik1781…  

                                                             
1777 Napjainkban leginkább a „- Van az a pénz … !” - működik. 
1778 A Gandi által sorolt „erőszakgyökerek” napjainkban ugyancsak érvényre jutnak. 
1779 Annó: Krisna csatába ment, míg Balarám elkerülte azt. Úr Balarám megtehette azt, hisz Ő -is- Maga a 
Legfelsőbb, míg pl. jász ősök hadrafogható férfiúinak baráti kötelezettsége volt bekapcsolódni a harcba - 
vesztükre, ugyanakkor javukra -azisnemis- hisz akik azon Kuru mezei szent összecsapásban - Isten 
Személyes jelenlétében- hagyták el testüket, mind felszabadultak. 
1780 Vegyünk egy mai példát a gazdasági szférából.  
Mikor vezető beosztásba kerül egy személy egy olyan tevékenységű területen, ami inkább ember- és 
környezetellenes, akkor nem azt a vállalkozást kéne jól menedzselnie, hanem be kéne zárni. Csakhogy 
akkor ő is pozíció nélük marad. Oda lenne a dicsőség, na meg a pozícióval járó anyagi előnyök. 
1781 Sajnos az ismert vallások, vallási mozgalmak többsége ebben munkálkodik, ebben él, nem Isten 
szolgálatában. Nem elégszik meg tanítással, erkölcsi példamutatással, anyagi/tárgyi léte fenntartásához 
összeölelkezik a működési területén uralkodó vezetéssel.  
Majd‟ mind államvallás szeretne lenni (hogy tanai mögé tudhassa a hatalom erejét). Pedig népeknek sosem 
lesz -kollektív- mennybemenetel ! (Még a „kiválasztottaknak” sem !)  
Akik képesek megtisztulni (sok életen át, sok lemondással és odaadással) azok az elkötelezett Isten-
tudatúak.  

https://www.citatum.hu/szerzo/Mahatma_Gandhi
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(606.) 
… A ‟nyerészkedő‟ „földet művel” gazdálkodik a természeti erőforrásokkal (föld, jószág - 
 „nyájőrző”), vagy pénz-eszközökkel végez nyereségalapú műveleteket, vagy áruk cseréjét 
vezényli, mint „kereskedő” természetesen nem önzetlenül. A három kötőerő a ‟nyerészkedő‟-ben 
is munkál, de leginkább a ‟szeszély‟ a meghatározója, nem kevés jól megfontolt -látszólagos- 
rapszódikussággal (ne hogy kiismerjék). Céljai(k) elérése érdekében rendkívül hajlamos(ak) az 
opportunizmusra is, mely az a tudatos politika, ami megragadni igyekszik minden kínálkozó 
lehetőséget az előnyszerzésre, gyakran akár az erkölcsi elvek vagy a másoknak okozott esetleges 
kár figyelmen kívül hagyása árán is. Még sajátjai közül sem átallja a „- Vesszen a férgesse !” - 
hitvallást gyakorolni1782… 
… ne igyekezzünk „befeketíteni” a két ‟nyerészkedő‟ meghatározottságú ‟szeszély‟-es 
népcsoportot, vegyük csak figyelembe a jelen szakasz első fordulatának kereskedelmen túli másik 
két markáns megjelölését is; a föld művelését és a nyáj őrzését. Az nem vitatható, hogy mindkettő 
gazdálkodó tevékenység. Egyik a földművelés, másik az állattartás1783… 
(607.) 
… mindenkinek megvan a helye, szerepe a Nagy Elrendezésben (miként egy atom, annak rend-
szerében, vagy egy sejt az ő helyén, szerv a létforma létfenntartásában … aki/ami elkalandozik, az 
felborítja a rendet ! jönnek a rendellenességek, betegségek…) és ha aszerint él, akkor nem csak 
hogy harmóniában van a világgal, de segíti a Rend-et1784… 

                                                                                                                                                                                              
Talán nem szorul bizonyításra, hogy ha különböző embercsoportok között megkülönböztetéseket 
teszünk, vagy vélünk különbséget fennállni, akkor létezik az a bizonyos „lényeg”-iség, amitől egyik eltér a 
másiktól. Márpedig ha van eltérés, akkor -miként mindenki más- embercsoportok is mások.  
Az igaz ‟gondolkodó‟ dolga felkutatni s felmutatni népe „lényegét” -ami csak annak sajátja*- a méltó 
‟uralkodó‟-nak pedig az abban való segítségnyújtás, hogy népe megőrizve legyen. Együttes munkájuk 
(‟gondolkodó‟-k + ‟uralkodó‟-k) őrizője a népnek. (* Ahogy egy létformának sem belső szervei-, sem azok 
sejtjei nem csereszabatosak, mindegyiknek a maga helyén kell a maga dolgát jól végezni ahhoz, hogy a nagy 
lét-egész egész-séges maradhasson.) 
1782 Két népesség körében vannak túlsúlyban a ‟nyerészkedő‟ meghatározottságuak, az ‟arm‟ (örmény) és a 
héber (zsidó). Mindkettő életében a kereskedelem (beleértve a pénz-”kereskedelmet” is !) játszotta- s játsza 
a fő szerepet. Az emberi civilizáció Keleti bölcsőjében (Kínától a Földközi- tengerig majd tovább) az áruk 
mozgásában ez a két népcsoport játszotta a fő szerepet. A két letelepült nép közelsége miatt az örmények 
(korábbi „székhelyükről” NY-Anatóliából) Keletebbre húzódva gyakoroltak nagy befolyást a Selyem-út 
árú- és nem mellesleg eszme-forgalmára. A héber-biblián -értsd: Ó-Szövetségen- alapuló kereszténység 
elterjesztésében ez a két nép volt az úttörő. Örményországban lett először államvallássá a kereszténység. 
Abban azonban mégis a zsidók lettek az eredményesebbek, hogy jobban szövik át a világot, beleértve 
annak nem csak vallási életét, de gazdaságát is. 
1783 Adódik a kérdés: - Miből nyer terményt/termést a földművelő ? - tény, hogy munkája/munkálkodása 
(„homloka verejtéke”) révén (is), de nem maga-magától ! Föld-ből (FöldAnyából), víz-ből, Nap(sugár)ból 
és magból. Ugyan melyik az emberé ? Melyiket teremtette-, vagy teremti az ember ? Egyiket sem !  
Hogy kerül az ember asztalára hús, bőr, szőr(me), gyapjú és sok más állati eredetű, a dolgai közé ? Nem 
maga-magától ! Élőlénytársak vadászata/halászata, megzabolázása (háziasítása - nyereségorientált 
tenyésztése) által. Nem mondható, hogy vadász-, halász-, földműves- vagy pásztor ne volna -nagyon is ( !)- 
‟nyerészkedő‟ ( ? )!  
Tudatosan vesz el, tesz magáévá-, vagy áruvá olyan dolgokat, amit más(ok)tól kap. Teszi pedig mindezt 
hála-, vagy ellenszolgáltatás nélkül ! miközben tudjuk, hogy; B.T.95. „…élelemből élőlények esőből az 
élelem - áldozás termi az esőt az áldásért tenni kell(ene)…” - s az áldozás rendre elmarad.  
Nem véletlen időjárás szélsőséges rapszódikussága, elsivatagosodás terjedése (lásd pl. a nagyhírű Egyiptom 
területének 96-97%-a terméketlen sivatag ! de az egykor bőtermő Turán Alföld sem különb.)  
Mielőtt megítélnénk a „kereskedőt” lássuk be, ugyancsak hálátlan, parazita életvitelünket ezredévek óta 
1784 Sajnos jelen korunk -már jó ideje és még századokig- a szellemi- és erkölcsi hanyatlás kora. Ez a 
Legfelsőbb elrendezése. Nem kell tőle depresszióba esni, hisz ez a világi ember(iség) sora. Igaz-Hitű * 
elvégzi mi dolga -nem többet, nem mást !- a többi nem rajta áll. (* az „igaz-hitű”-ség nem keverendő sem a 
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… Isten nem csak hogy lendületbe hozta- s tartja a teremtettséget, de előfordul hogy személyesen 
is megmutatja Magát. (Ilyenkor nem csak kiválasztottjának jelenik meg, de „életvitelszerűen” él 
köztünk. Lásd: Krisna, Balarám, vagy Buddha esetét, hogy csak a három legutóbbi avatárja -
személyes alászállása- kerüljön említésre1785.) 
… mostanság nincs szükség a MINDEN alászállására, hisz a degradáció szépen folyik. Nemesek 
nincsenek, a galádok pedig -sorsuk szerint, a vissz(a)hatások rendjében- megkapják 
„jutalmukat”1786… 
(608.) 
… A kisded még látja az „angyalokat” és tanácstalan helyzetében „tépelődik” hogy melyek az 
Isteniek, a -csak számára látható- „szellem”-lények, vagy az őt csucsujgató emberek ? Hova 
húzzon a szíve? Lelki lénye(ge) a lél, próbál „orientálni” de mivel Ő „nem-cselekvő”** csak 
sugallni tud, aminél -általában- erősebbek az anyagi erők.  (** B.T.177. „…lél az soha nem 
cselekszik test hogyha lát vagy ha hall 178. hiába az érintés is szag íz látvány egyre megy - alvás 
mozgás légzés beszéd test csak az mi megtéved…”) Ott van elsőnek az Isten-adta feledés, amikor 
is a -kisember- gyermek már nem tudja hogy Ki valódi Énje. Már az anyaméhben azonosult testi 
mivoltával, amit azután a születés kínja tovább erősít (egész testében fáj - félreértés ne essék, a 
sokat emlegetett szülési fájdalmak az újszülött számára ezerszeresebb kínok !) Mikor azután 
világra jön, megkezdődik a fentebb már jelzett „emberré-formálás”. Külsejében ember(ke) de 
megnyilvánulásai még nagyon hasonlítanak a korábbi -állati- életeiből maradtakra. (Hiába volt 
közben számtalan emberi lét !) Tanulnia kell… 
… Ember-milliárdok élték- s élik életüket a MINDEN- és az Ő Mindáthatósága tudata nélkül. 
Tévedés ne essék a Mindenható, nem egyenlő a Mindáthatóval ! A „Mindenható” Isten -Aki 
/jellemzően/ nem a Legfelsőbb, hanem valamely Fél/ig/Isten- pl. valamely vallás-, vagy nép-
csoport istenének egyik megnevezése, míg a „Mindátható” a Legfelsőbb személytelen energiája, 
ami mindent áthat, mindenütt és mindenben/ mindenkiben örökkén jelen van !1787… 
… B.T.225. „…aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel - bűntelen lesz s érintetlen nem téveszti 
semmi meg 226. ilyen hívem már itt boldog tudja MINDEN legfőbb cél - hiba nélkül örök 
rendben éli jámbor életét 227. mindenben látja a MINDEN-t s tudja mind a MINDEN-ben - 
mozgó az vagy mozdulatlan Tőle lobog mind egyre 228. aki mindent Énbennem lát s Engem lát 
meg mindenben - azt Én soha el nem hagyom s ő sem hagy már el Engem 229. tudja az ki úgy lát 
Engem lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy 
vagyon…” - Isten -hiába osztjuk végtelen felé (hitek, nézetek, vélemények szerint)- mégis 
örökkön csak EGY, Akihez érdemes vonzódni, ragaszkodni s érdemes  mindig imádni. 
(609.) 
…Tudjuk, hogy nincs hatás (tett, cselekvés, gondolat…) következmény nélkül, tehát nem 
elégedhetünk meg azzal, hogy jobb az egyik mód, mint a másik, hanem célozzuk meg a 
„bűntelen”-séget (ha már egyszer lényegi lényünk bűnbe esett azáltal, hogy a lelki világból ezen 
anyagi megnyilvánulásba -vágyva- zuhant !)… 

                                                                                                                                                                                              
keresztények-, sem pedig a muzulmánok által használt kizárólagosságukkal ! Az Igaz-Hitű Isten-tudatos ! 
Mely Isten nem Allah, még kevésbé Jézus Mester, hanem a MINDEN !  
Fontos tudni, hogy úgy a kereszténység-, mint az iszlám értelmezhető- s belefér a MINDEN-tudatba, míg 
fordított helyzet nem áll fenn !) 
1785 Ábrahám, Mózes, Zaratusztra, Jézus, Mani, Mohamed nem volt avatár !!! 
1786 A mai galádok gyakorta nem ezen életükben kapják csak meg méltó jutalmukat, de ha tudnának 
következő életekről és továbbvitt törlesztendőkről, bizony már most „megtérnének”. 
1787 B.T.442. „…de halld most azt mi az mit érts mi az mit kutatnod kell - születetlen Mindáthatót 
MINDEN-t mint a lényeget 443. Benne mind mi által ható ok s okozat nélküli - ezer kar láb fej és szem 
száj összes hangot füleli 444. minden érzék lényege Ő mégis érzék nélküli - fenntartó ám kívül álló Őt 
semmi nem érinti 445. távoli és mégis benn van legyen az mozgó álló - tárgyi tudás föl nem éri MINDEN-
tudat mi látó 446. mind e hatás szórtnak tűnik mégis egy Ő mint MINDEN - teremt fenntart pusztít 
egyben bár Ő teljes elhiggyed 447. önfényű Ő sötétségment megnemnyilvánult erő - tudás maga s mit kell 
tudni minden szívben meglevő…” 
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(610.) 
… Hiába a jószándék, még az alapos tudás és a kárt kerülni szándékozó igyekezet is, valami 
„mellékes” mégis kiséri a cselekedeteket. A probléma forrása világunk kettősségének-, kettős 
természetének azon sajátossága, hogy emberként (is) lelki lények is vagyunk és anyagi/testiek is. 
Lényegalkotónk, a lél 100 %-ban lelki, míg az anyag/test -szinte- teljesen anyagi. (Hozzátéve, 
hogy minden önálló alkotóelemének lényegalkotója egy-egy lél, Akik szintúgy 100 %-ban lelkiek. 
Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy az öt durva fizikai elem -értsd: az anyagi megnyilvánulás 
kimutatható részei- /szilárd föld -folyékony víz - légnemű levegő - hullámjelenség tűz - tér „éter”/ 
közül a tér valójában a lelki szféra „nyulványa” azaz részben anyagi is, de leginkább lelki /egy-
fajta olyan föveny, ami se nem part, se nem víz/ hiszen a MINDEN végtelen lelki terében 
teremtődnek az átmeneti /akár évmilliárd évig is fennálló majd megsemmisülő/ anyagi 
megnyilvánulások.) A ‟lelki‟ lelki értelemben tökéletes, míg az ‟anyagi‟ anyagi értelemben. Itt 
azonban e kettő átszövi egymást és attól függően, hogy milyen szempontból vizsgálóduk (lelki, 
vagy anyagi) annak megfelelően az egyik szemléletmód vonatkozásában a másik, attól eltérő 
érték(rend)et mutat. További lényeges különbség, hogy a lelki értékek örök értékek, míg az 
anyagi/testi értékek olyanok mint közegük (az anyagi lét/ezés/) melynek kezdete, fennállása, 
fejlődése, leépülése, megszűnése van, értsd: mulandó. Mulandó a test, annak szépsége, ereje, 
képességei, tudása, miközben a lelki értékek sosem vesznek el. Igaz lelki ember azért is fordít 
nagyobb figyelmet lelki vonatkozásokra, mint sem anyagi/testiekre, mert a lelki megmarad, sőt 
életről életre összeadódik, miközben az anyagi/testi kopik, fárad, betegeskedik, majd meghalva 
elmúlik. Mindezek szellemében, az anyagi/testi cselekvések sosem mentesek bizonyos hibáktól. 
Ha többtől nem, hát attól hogy míg elkövetőjének ha javára válik is, környezete bizonyosan 
elszenved valami kárt… 
… B.T.118. „…önös vágy az ami mozgat…” lél vágya az uralkodás -istenkedés- lehetőségére, az 
emberben pedig hírnévre-hatalomra-javakra-élvezetekre. Mondhatni egész létünk -önös- 
vágyvezérelte. Isten-tudatban azonban létezik; egyfelől vágy-talanság, belátva hogy úgy a lelki 
világban, mint itt legfőbb teendőnk betölteni szolgálói szerepkörünket a MINDEN-ben, másrészt 
-öncélú- vágy nélkül is lehet -leginkább lelki- törekvés. Ilyenek; a kötelesség (teljesítés) és a valódi 
‟szeretet‟. Mikor nincs elvárás és csak adás van, mindez pedig részrehajlás/személyválogatás 
nélkül (mint a Legfelsőbb), akkor Isteni a magatartás, ami minél Istenibb, annál makulátlanabb. 
Tudva, hogy B.T.506. „…aki itt van mind esendő…” - makulátlanságra való törekvésnél jobb a 
kötelesség megkeresése és annak maradéktalan teljesítése, kötelezettségnek való megfelelés1788… 
… Voltak, vannak és lesznek próbálkozások tökéletes emberi cselekvésekre (ha máshogy nem 
ideológiai-, vallási-, szellemi síkon) de realista -miként a MINDEN-tudatúak- tudják, hogy 
minden „tüzet füst vesz körül”… 
(611.) 

                                                             
1788 A kötelességteljesítés hasonlatos a parancsra történő tettekhez, amikor is az elkövetőt -részben- 
mentesíti felelőssége alól a parancs, ill. a felelősségvállaló a parancs kiadója (lesz). Gyakorlatban ilyesmi 
általában a fegyveres erőknél, -szervezeteknél és -testületeknél merül fel, de vallási intézmények sem 
mentesek hasonló gyakorlatoktól. Túllépve azonban földhözragadt világi dolgainkon, hívő ember számára 
-még tudatosság nélkül is ( ! )- az Isteni „parancs” szent, követése-, végrehajtása felment (?) annak káros -
mellék- hatásai alól. (A „parancs” azért kényszerült idézőjelek közé, mert vallása válogatja, hogy az ő 
istenük parancsolt-e egyáltalán és hogy mit, nem beszélve arról, hogy azt hogyan kell érteni/értelmezni és 
végrehajtani ? Sok esetben azonban még az Isteni parancs/olat/ok is relativizálódnak.  
Lásd pl. a „keresztény” „sokasodjatok és szaporodjatok” parancsolatot, amit a teremtett egy férfi és egy nő 
esetében nem lehet másként sem mondani, sem értelmezni, vagy követni, de amikor az emberiség már 
sokmilliárdos számossággal rabolja ki-, pusztítja FöldAnyát s önmagát is, akkor már a sokasodás háttérbe 
kényszerülne a fajfenntartó szaporodás Isteni parancsával szemben. A fajfenntartás elrendezett 
kötelezettségünk, míg az esztelen túlnépesedés emberi gyarlóság, vallási köntösbe öltöztetve !!! 
Természetesen olyan vallási kör/nyezet/ben, ahol a túlnépesedés erény, ott mit sem érnek az észérvek.  
Ott nem látják /be/ hogy a valódi ‟szeretet‟ nem egymás-, élőlénytársak- és természet kizsákmányolásáról 
szól ! ) 



512 

 

Ha elfogadjuk, hogy igaz(i) valónk -a lél- teljesen lelki, azaz nem anyag/test és annak elmebeli 
működése, akkor megérthető, hogy Neki nem ez az otthona, Ő nem ez a test. Itt Ő -kényszerű, 
átmeneti- „vendégségben” van… 
… ha rangsort kell(ene) felállítani ‟lelki‟ és ‟anyagi‟ között, akkor melyik a magasabbrendű, tovább 
lépve; melyik van meg-, melyik létezhet a másik nélkül ? Leszögezve azt, hogy a ‟lelki‟ nem az 
‟anyagi‟ terméke, melynek szellemében kijelenthető, hogy a ‟lelki‟ tökéletesen megvan ‟anyag(i)‟ 
nélkül, míg forditva kizárható. Semmi nem létezhet lényeg nélkül, értsd: ‟lelki‟ -lél- nélkül… 
… A ‟tér‟ döntően ‟lelki‟ de mivel minden létező ‟anyagi‟ a MINDEN-en belül, csak az Ő 
végtelen terében képes megnyilvánulni (megnyilvánulása idejéig) ezért a ‟tér‟ anyagi is, 
amennyiben nem csak teret ad a teremtett megnyilvánulásnak, de annak anyaga alkotóelemei közti 
-belsőleg végtelen- tereket is kitölti/alkotja1789.  
A ‟tér‟ a teremtettség olyan/azon eleme, ami csak önmagával jellemezhető. Belépve azonban a 
‟tér‟ ‟anyagi‟ megnyilvánulásába, az un. durva fizikai összetevők közül első (a ‟tér‟ után a második 
!) a „tűz” ami hullám tulajdonságú (tartománya szerint sok-sok elektromágneses válfajával; fény-
hő-hang…1790) Az ilyen „tűz” -értsd: hullám- képes információkat (meg sokminden mást is) 
továbbítani. Képes úgy átsuhanni a sötét téren hogy semmi nem érinti meg, egészen addig amíg 
„árnyékvető-felületbe” nem ütközik (kellően sűrű közegbe), -szinte- nyomtalanul libben 
keresztül1791… 
… A lél hogy ide kerül, hiába teljesen ‟lelki‟ hiába önfényű1792, a tudatlanság sötétjébe keveredik, 
ami elfedi, beburkolja örök+teljestudású+boldog Isteniségét. E burok is az öt durva fizikai 
elemből áll (föld+víz+levegő+tűz+éter, azaz szilárd+légnemű+folyékony+rezgés+tér) de még 
azok felett a három finom fizikai elemből, a hamis én(ön)azonosság-tudatból, az értelemből és az 
érzékből. A finomak által áll kapcsolatban a durvákkal. Mindezek nem „bekebelezik” a lél-t, 
hanem a lél vonzza magára azokat annak érdekében, hogy ‟anyag‟-testben képes legyen 
bekapcsolódni az ‟anyag‟-világba. A fénynek el kell halványulni/sötétedni, hogy a sötét része 
lehessen. Miután a „bekapcsolódás” megtörténik, az anyag/test úgy viselkedik, ahogy azt az Isteni 
elrendezések, értsd: természeti törvények lehetővé teszik. Ám nem csak az anyag működik, de itt 
vannak a megkerülhetetlen kötőerők (jó-szeszély-nemjó) és a figyelmen kívül nem hagyható 
vissz(a)hatás -karma- törvény is… 
… Lelki embernek nincs más esélye, mint a vágy- és ragaszkodás nélküli érintetlenség. 
(612.) 
Az érintelenség (röviden) ~ a MINDEN-tudat eszményi állapota - a MINDEN-tudat által 
eszményített állapot. Amikor a lelki törekvő végzi kötelességeit, ott-akkor-úgy, ahogy a hely-idő-
körülmény lehetővé teszi, de semmi nem érinti meg sem elméjét, sem lelki célját. Felülemelkedik a 
változásokon és már itt boldog1793 ezen árnyékvilágban. Gyakorlatban a „Vele, de nélküle !” - elv 
követése. Ez is az ‟azisnemis‟1794 törvény megnyilvánítása/megnyilvánulása. Megtanulni a REND-

                                                             
1789  Pl. az atomon belül az atommag és az elektronok közötti tér, ami arányaiban / ! / nagyobb, mint 
naprendszerünkben a Nap és bolygói közötti tér ! 
1790 Ide kell sorolni az egész teremtettséget -köznyelvileg; mindenséget- átható kozmikus háttérsugárzást is. 
1791 Hasonlatos ehhez a leptonok közé sorolt neutrínók viselkedése, melyek nem vesznek részt az 
elektromágneses kölcsönhatásokban és mint semleges töltésű elemi részecskék -gyakorlatilag- 
akadálymentesen haladnak át mindenen. Pl. egy fényévnyi vastag ólom falon legalább fele részben 
átáramlanának.  
1792 A MINDEN-en kívül csak a lél-ek sajátossága az önfényüség.  
1793  B.T.225. „…aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel - bűntelen lesz s érintetlen nem téveszti semmi 
meg 226. ilyen hívem már itt boldog tudja MINDEN legfőbb cél - hiba nélkül örök rendben éli jámbor 
életét 227. mindenben látja a MINDEN-t s tudja mind a MINDEN-ben - mozgó az vagy mozdulatlan 
Tőle lobog mind egyre 228. aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - azt Én soha el nem 
hagyom s ő sem hagy már el Engem 229. tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - Én de egyik 
lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon…” 
1794 Az ‟azisnemis‟ az egyidejű azonosság és különbözőség alapelve. E teremtettségben mindennek kezdete 
van, tehát vége is van. Így mint átmeneti „valami” az is meg nem is az, aminek véljük.  
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et, a nagy Rendet, aminek alapja az Abszolút Igazság1795. Az érintetlenség egy folyamatosan 
tudatos állapot. Tudatosság a MINDEN-ről, a lél-ről, az elrendezésekről, a kötelességről, a 
kötőerőkről (jó-szeszély-nemjó), azok hordozóiról és hatásairól, a visszhatás létéről és 
működéséről. Tudatosság arról, hogy minden változás, vagy változtatás következménnyel jár (jó 
jóval, nemjó nemjóval, szeszélyes kétségbeesett tanácstalansággal). Tudatosság e teremtett 
átmenetiségben az örök változásról, hogy semmi nem tart örökké - minden elmúlik egyszer…  
… A Legfelsőbb a B.T. 444.-ben úgy -is- jellemzi Magát, hogy „…minden érzék lényege Ő 
(mármint a MINDEN) mégis érzék nélküli - fenntartó ám kívül álló Őt semmi nem érinti…” - Ő 
az Abszolút Érintetlen. Avatárként ugyan alá-alá száll, de a létezéstől függetlenül. Személytelen 
energiája folytán mégis mindent áthat. Cselekszik, ám B.T. 140. „…tett az engem nem érint 
meg…” -mi több- B.T.257. „…tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - engem 
mégsem érint egy sem…”  
…  Hiába mindenek lényegalkotója egy-egy lél (elemi részecskéktől a Felsőbb Iránytókig) Azok 
minden létforma egészének lényegalkotójaként képesek eljutni a tökéletes megtisztuláshoz1796 és 
nem rész-egész lényegeként1797… 
… Az érintetlenség állapotában nem csak hogy az anyagi/testi hátráltatók nem gátolnak, de a 
vékonyodó burkon keresztül a lél egyre erőteljesebben képes felragyogni, értsd: hozzásegíteni a 
nemesedéshez, a lelki fejlődéshez, a tisztuláshoz, a megvilágosodáshoz és az azt követő 
felszabaduláshoz. Már nem az anyag lesz felül, nem az lesz a meghatározó az egyén számára, 
hanem az Isteni lél… 
(613.) 
Az érzék, az érzékszervek által észlelt információkat kezeli. A finom fizikai összetevők első 
lépcsője (követi az értelem és a hamis éntudat). Az érzékszervek állapota szerint és az érzék 
minősége alapján állítják azokat az „ítélőszék” a döntéshozó intelligencia elé. Megjegyzendő, hogy 
az intelligencia, azaz az értelem, vagy értelmező képesség sem objektív, miként az érzékszervek, 
vagy az érzék. Ahogy mindenki más, mindenkinek más és más érzékszerveinek finomsága, 
kifinomultsága, „műveltsége”. Amit az egyik érez, azt a másik vagy csak gyengén, vagy egyáltalán 
nem. Nem egyformán látunk, nem egyformán hallunk és így tovább, azután ha -akár 
korlátozottan is, de- látunk, hallunk és így tovább, nem ugyanúgy érzékeljük-, majd legkevésbé 
egyformán értékeljük, értelmezzük a hatásokat, információkat. Ugyanazt látjuk, halljuk, ízleljük és 
így tovább és mást látunk, mást hallunk, másként ízlelünk, de még inkább másként viszonyulunk 
hozzájuk. Tetszik-nemteszik, kedvelem-elutasítom, szimpatikus-unszimpatikus… Mindezekben 
legnagyobb mester, az érzelem, az érzelmi megközelítés. Ártót is lehet szeretni, jót is el lehet 
utasítani… és mindezt teszi is az ember úgy egyénileg, mint csoport-szinten. Hiába reménykedik a 
lél, hogy „gazdája megvilágosodik”* az bizony maga-magától nem fog. (* testi- és elmebeli 
azonosulása az egyénnek.) Sőt, a „kisebb ellenállás felé”-törvény alapján mindig az lesz a válasz a 
kihívásokra, amit a pillanatnyi szeszély diktál, amit az egyén -megtévedt- önmaga szempontjából 

                                                                                                                                                                                              
Anyagi értelemben legtöbbször valóság, míg lelki értelemben illúzió, maya. (A szemfényvesztés Istennője 
Maya után) 
Az ‟azisnemis‟ ugyanott - ugyanakkor az is és nem is az. A ‟van‟-ság és a ‟nincs‟-ség  elfogadása egyaránt 
lelki evolúciós (azaz: tisztultsági) szint kérdése. E kettő egyidejűségét pedig csak a lényegi lény teljes 
tudásának felszínre jutása által lehet belátni. 
1795 Az Abszolút Igazság tőlünk-, látásmódunktól független, ezért mikor fel-fel villan olyankor az első érzet 
a fájdalom, a szenvedés. De ugyanakkor tisztító hatású is. Amint tudatossá válunk az igazságról, abban a 
pillanatban számtalan visszhatás elillan. A tudás oszlatni kezdi a nemtudás ködét. Mivel a lél teljes tudású, 
amint tisztul úgy jut érvényre az anyagi megnyilvánulásban. 
1796 A valódi tisztulási folyamat, maga a lelki evolúciós fejlődés. Létformáról-létformára, életről-életre jut 
előbbre a lél helyzete, majd a felszabadulás, a tökéletes megtisztulás esélye csak az emberi létformában(ból) 
-mint az egyén lényegalkotója felszabadulása- valósulhat meg. 
1797 Bár az egész-rész ember, ugyan önmagában egész, mégis része -többek között- embercsoport(ok)nak 
de a megtisztulás szempontjából nem adott valami részeként (bizonyos csoport; nemzetség, vallási 
közösség, stb.) hanem szuverén egyéniségként szabadulhat fel – saját jogán s érdemén ! 



514 

 

kedvezőbbnek képzel. Képzeli, mert a „gondolja” már feltételezne bizonyos fokú értelmi 
hozzáállást is… 
(614.) 
… Tudni kell, hogy a „szenv” nem csak ellen-, de épp annyira rokon-szenv is lehet. A 
szenvtelenség pedig nem tesz megkülönböztetést, mint ahogy a valódi ‟szeretet‟ 3. fordulata sem. 
Hisz aki részrehajlásnélküli, nem egyéválogató, az mindenkihez Egy ! Ehhez persze csak az 
jut(hat) el, aki MINDEN-ről, lél-ről, mindenek lényegéről -valóban- tudatos ! Nem csak hallott-, 
olvasott- és tud róla, de megvalósítottan gyakorolja is azt - derűvel ! Ahogy a düh-nélküliséget és 
az indulat-mentességet, úgy az örökös Istenre gondolást is lehet folyton gyakorolni. Nincs olyan 
hely/helyzet/körülmény hogy Ő figyelmen kívül volna hagyható. Tudjuk-nemtudjuk, hisszük-
nemhisszük, figyelembe vesszük vagy sem, Mindáthatóként mindenütt s mindenben örökkön 
jelen van ! A lényegalkotó lél megfigyelő-, néma társa... 
(615.) 
… A szerénység csúcspontja, a „Nem ez a test az énem !”1798 - Abszolút Igazság belátása és 
megvalósítása… 
… ha az Isteni-, teljes tudású-, örök- és boldog lél kerül egyénben felszínre, akkor nem tud mást 
tenni mint hogy ragyog, értsd: olyan pozitív kisugárzást nyer, hogy nem csak bajok kerülik, de 
körülötte is mindenki derűsebben szemléli -bármely- anyagvilágot. 
(616.) 
… Az elvárásnélküliség … Istennel kapcsolatban is fennáll, abban a kapcsolatban, ami valódi 
‟szeretet‟ alapú ! Az a viszony Istenhez, amely kér, vagy elvár csupán mostoha kistestvére az igaz 
‟szeretet‟-nek. Hasonló, csak nem egy „családból” származik/ered… 
… az odaadás sokféle minőségben jelenhet meg, lelki vonatkozásban mégis a fontos, hogy 
alanya/akire irányul; Isten/a Legfelsőbb/a MINDEN legyen. Aki értelemmel él s elméjét 
megtisztítva megengedi, hogy a bensőjében szunnyadó Isteni lél felébredjen -értsd; felszínre jutva 
hasson- az már nem csak úr minden érzékén, de elhagy dühöt indulatot, csendesen él magányban, 
szenvtelenül csak a MINDEN-re gondol és elégedett magában. Az ilyen személy mérséklettel 
eszik, szerény, rossztársulást elkerül, lemond kéjről, hiúságról, hatalomról s egyszerű. (B.T.613.-
615.) Semmin nem bánkódik, hisz belátja, hogy az odaadó Isten-tudatos személy zokszó nélkül 
viseli azokat az elrendezéseket is, melyeket -még- nem lát át, nem ért. Nem fűti hiúság, -hirnév 
iránti vágy. Nem kíván hatalmat, uralmi pozíciót. Megelégszik azzal ami(je) van s mi adatik. 
Lemond az érzéki élvezetekről, ami nem áll meg a testiségnél, de minden olyan kapcsolódásról, 
amit érzékkielégítés motivál. Ahogy az érzéki élvezetek túlmutatnak a szexualitáson, a „minden 
lénnyel való baráti viszony” is kiterjesztettebb fogalomkör. Még a „Szeresd felebarátodat !” - 
intelem katolikus értelmezése is embertársként, minden ember-ként értelmezi a „felebarát”1799-
ságot. E szeretetre bíztatás nem korlátozódik rokonra, hit- és/vagy párt-társra, nem honfi-társra, 
vagy nemzet-testvérre… de minden emberre értendő !... 
(617.) 
… Amíg ember anyagi/testi valójával-, vagy annak termékeivel-, hamis gondolatok 
folyamodványaival azonosítja (ön)magát, addig tévedésben van, téves alapról pedig nem 
remélhető vonzalom az Abszolút Igaz(ság) iránt. Megelégszünk az örökös viszonylagossággal, 
pillanatnyi azonosulásokkal (rasszal, nemzetséggel, nemi-, faji-, vallási hovasorolódással, státusszal 
és így tovább.)… 
… Az ilyen út ‟emberhez‟ ember-tudathoz vezet, nem Istenhez. A lelki törekvőnek nem kell 
megtagadnia-, elvetnie testi valóját, hisz legyen az bármennyire is átmeneti (kinek-kinek a maga 
élettartamáig) az sem illúzió, de nem az az igazi ÉN-je ! Miközben embermivoltunk az egyetlen 
lehetőség kiszabadítani lényegalkotónkat -az Isteni lél-t- az anyagi újjászületések spiráljából1800… 

                                                             
1798 A bárki-, vagy bármi lényegének a semmiből való jötte, majd semmivé válása botor gondolat. 
1799 A „felebarát”-ság nem azt jelenti, hogy mindenki a barátunk. Csak félig(meddig) az ! 
1800 Fontos ! Nem a „spirál-füzet” ‟spirálja‟ az igazi spirál /az valójában egyfajta csavar-rugó/ hanem a 
csigaház mintázata, ami nem párhuzamos emelkedések vagy sűllyedések sorozata, hanem emelkedés- vagy 
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… Csak az önfeladó odaadás az ami a MINDEN-hez vezet… 
… Az Isteni egyidejű azonosság és különbözőség -azisnemis- … a MINDEN esetében 
megvalósul… 
(618.) 
… A lelki ember … mindennemű anyagi eredményre való vágy- s törekvés nélkül végzi azt, ami 
dolga, küldetése. Ez a „küldetés” pedig nem „nagy szó” hanem arra való figyelemfelhívás, hogy 
senki nem ok nélkül született, nem ok nélkül abba a testbe és helyzetbe, amiben van. Igen ! 
„testbe” ! és nem „testben” - mert hogy lél nem testben „ébred” hanem test „nő rá” a lél-re1801 !!! 
... Hiába a szabadság is, hiába az Isten-adta szabad akarat, hiába az ember a „teremtés koronája” 
bármit ha meg is tehet(ne) nem kell mindent megtennie ! De ez az értelem által kezelhető csak. 
(619.) 
Mindegyik vallás „istene” ezt  ajánlja/kéri/parancsolja (nem lényegtelen a megközelítés !) 
(mármint, hogy: „légy hű Hozzám”) annyi azonban -talán- leszögezhető, hogy az olyan Isten amely/aki 
csak egy csoport/nép istene, az bizonyára nem lehet az a Legfelsőbb, Akitől senki és semmi nem 
független. Ebből az a következtetés is levonható, hogy egy ilyen isten „csak” részlegesnek 
tekinthető…  
… az emberek -természetüknél fogva- nem egyformák. Azt tudjuk hogy sok(féle) isten- és isten-
imádat létezik (s létezett az emberi történetben, melyek nagyobb részben feledésbe merültek !) és 
bármennyi hasonlóságot is találunk isten-képek és isteni-üzenetek között, azért van több (féle) 
mert sokfélék vagyunk. Ama bizonyos „Minden ember egyenlő” - kifejezés ugyancsak hamis(kás) 
mikor mindenki más „összetételü” ami nem biológiai értelemben értendő ! Elsősorban azt kell 
szem előtt tartani, hogy a sok-sok lél ugyanolyan, de nem egyforma !!! Mint lél egyformák, mint 
szuverén egyéniségek sokfélék. Azt pedig hogy kinek hányadik ember-élete zajlik és hogy korábbi-
, meg jelen ember-életében mit tanult (értsd: mint felejtett -engedett- el emberi-, anyagi/testi 
ragaszkodásaiból !) az lelki evolúciós fejlettségi szintjén múlik. Lehetnek ma többen egy 
állásponton, egy vallási úton, azonos felekezetben, netán hit-köz(ös)ségben, nem csak hogy 
másként tekintenek istenükre, de más és más hitükben való megszilárdultságuk, lelki kivoltuknak 
megvalósítottsága… 
… A különböző vallási/szellemi világképek nem egyformák, így nem csoda hogy egyik 
híve/követője nem tud mit kezdeni a másikéval… 
… az olyan isten-kép(zet)ek, melyek bizonyos személyeket Isten-nel azonosítanak tévesek, hisz 
minden ilyen személy megszületett, majd meghalt.  
Hogy viszonyul ehhez az „avatár”-ság ? Balarám, Krisna és Buddha, az ismert Avatárok (Nincs 
több !!! - Isten tényleges Személyes Alászállásai) miközben ember-testben jelen voltak, 
MINDEN-ségük változatlan volt.  
Mikor Úr Balarám úgy nyilatkozik, hogy „Tőlem függ az alakom” akkor nem csak személyes 
megnyilvánulásaira kell gondolni, de mivel MINDEN minden, bárminemű teremtettség -összes 
„alkatrészével”- Isten bizonyos alakja. Személye a foglalat (amiben a létezés megnyilvánulhat) és 
Mindátható személytelen energiája a lényegisége, lél parányai társaságában… 
… A MINDEN-tudat sem nem gyógymód, sem nem gyógyszer. Az Abszolút Igazság Bizalmas 
Tanításon nyugvó vázlata, mely bárkit segít az eligazodásban, egy régi-új alapú szemléletmóddal. 
(620.) 
… Akinek minden pillanata a MINDEN-el zajlik (mindenben tudja -még ha nem is mindig látja !- 
az Isteni elrendezéseket) az túljut a hátráltató körülményeken… 

                                                                                                                                                                                              
sűllyedés közben kifele, vagy befele is halad. Tehát életről életre nem csak egy tengely mentén van a 
haladás, hanem kifele az anyag/test-tudatból, vagy az abba való egyre súlyosodó belekeveredés ! 
1801 A lél a hím-ivarsejtben jön, majd eredményes megtermékenyítést követően az Anya-test „épít” rá 
testet, a petesejtből kindulva. A fáradhatatlanul ömlő lél milliárdok lényegalkotói lesznek minden egyes 
sejtosztódás révén születő újabb és újabb sejtnek. Ahova nem érkezik lél, ott sem anyag, sem élő 
alkotóelem nem nyilvánul meg. Ez a természet rendje, amit a MINDEN álmodott, rendelt el a teremtéssel, 
Teremtő aspektusa révén. 
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… példát vehetünk az Úrról, Aki így folytatja a tanítást; B.T.140. „…tett az engem nem érint meg 
nincsen vágyam énnekem - ki így ismer nem téved meg látja teljes lényegem…” - hisz lehet úgy 
tenni, hogy az ne érintsen meg, ez az érintetlenség megvalósított szintje… 
(621.) 
Kali juga van1802. A szellemi és erkölcsi hanyatlás kora. Ez -a soron lévő- Isteni elrendezés1803 ! …  

                                                             
1802 A -messzelátó- bölcsek által már több mint ötezer éve körvonalazva lettek a Kali juga jellemzői: (a 
sorrendiség, szinte mindegy is, együttesét láthatjuk mai korunkban) 1. Általános a vallástalanság, -a viszály 
és -az erkölcsi, morális állapotok romlása. 2. A védikus áldozatokra vonatkozó ajánlásokat -ha időnként be 
is, de- inkább rendszertelenül tartják be. („védikus”-t értsd: tudás alapu, valódi ‟tudás‟ alapu → lásd: 
B.T.437.-441.) 3. A társadalom légköre romlott, működése önző számításokon és üzleti érdekeken alapul. 
4. A kötelezettségek követelményeit semmibe veszik. 5. Félelem, nyugtalanság jellemzi az emberek 
csoportjait. 6. Éhség, türelmetlenség, düh és bánat uralkodik. 7. Az emberiség morális állapota 
megromlott, barbárság uralkodik a világon. 8. Az emberek állatokat ölnek, hogy élelmiszerhez jussanak. 9. 
Semmibe veszik a szexuális korlátokat. 10. Családok szakadnak szét, nők és gyermekek elhagyatva és 
bántalmazva áldozatokká válnak. 11. Egyre degradáltabb generációk fogannak a véletlen vágyak 
következtében és nőnek fel vadon. 12. A politikai vezetés elvtelen gazemberek, bűnözők és terroristák 
kezébe kerül, akik kihasználják a társadalmak gyengeségeit. 13. Népeket tesznek rabszolgává, vagy 
pusztítanak el. 14. A világ megtelik fanatikusokkal, szélsőségesekkel és spirituális csalókkal, akik hatalmat 
nyernek a hedonizmus, valamint a kulturális és erkölcsi relativizmus rabjai körében. 15. A társadalom egész 
körében napról-napra csökken a vallás(osság), az igazmondás, a tisztaság, a tolerancia, a kegyelem erénye, a 
fizikai erő és az emlékezet. 16. Az emberek kapzsik, rosszak és könyörtelenek, csupán a birtoklás 
határozza meg az egyén társadalmi státuszát. 17. A házasság mint „szent unió” megszűnik létezni, a férfiak 
és nők egyszerűen együtt élnek testi vonzalom és szóbeli megállapodás alapján, csak a javak és a szexuális 
öröm tarja össze őket. 18. Az emberek nem törődnek a szüleikkel és nem biztosítják gyermekeik jövőjét. 
19. A teheneket leölik, ha már nem adnak elég tejet. 20. Az istentelenség, az ateizmus virágzik. 21. A vallási 
szertartásokat kizárólag hírnevük megőrzése miatt végzik. 22. Az alacsonyrendű emberi ösztönök által 
vezérelt uralkodók és állami vezetők irányítják a népet, hamis eszméket hirdetnek és a bölcseket üldözik. 
23. Súlyos aszályok és járványok dúlnak. 24. Betegség, éhség, félelem terjed a világban. 25. A nemzetek 
folyamatosan háborúban állnak egymással. 26. A hősöket meggyilkolják, a dolgozó osztályok fejedelmi 
hatalomra törnek, csak azért, hogy élvezhessék a királyi vagyonokat. 27. A királyok tolvajokká válnak. 28. 
Új vezetők jelennek meg a munkás kasztokból és üldözni kezdik a vallásos embereket, szenteket, tanítókat, 
értelmiségieket, filozófusokat. 29. A civilizációból kiveszik minden isteni útmutatás. 30. A szent könyveket 
már nem tisztelik. 31. Hamis tanokat hirdetnek és félrevezető vallásoknak hódolnak szerte a világon. 32. A 
fiatal nők szabadon rendelkeznek szüzességükkel. 33. Nők, gyerekek és a tehenek -akik mindig védettek 
egy felvilágosult társadalomban- elesettek és magukra hagyatottak. 34. Sok a koldus és széles körben 
elterjedt a munkanélküliség. 35. A kereskedők korrupt üzleteket kötnek. 36. A víz hiányzik, a gyümölcsök 
ritkák. 37. Mindenki vulgáris beszédet használ. 38. Az emberek öröm és élvezet nélkül élnek. 39. Sokan az 
öngyilkosságba menekülnek. 40. Az emberek kis intelligenciáját ateista tanok befolyásolják. 41. Értelmet-
lenné válik a család, klán és kaszt. 42. A férfiaknál már nem erény a tisztesség. 43. A tisztaság, a könyörület 
és a vezeklés már nem tartozik az erények közé, egyedül az igazságosság* maradt meg. 44. Az eszmények a 
korszak általános hanyatlásával együtt silányulnak. A Kali-juga első időszakában még néhány embert 
érdekel, hogy mi az Isten, de ahogy az idő halad, nem lesz már értelme, hogy megértsük Istent. (* 
„igazságosság” alatt értsd, hogy a vissz/a/hatás-, a karma törvénye, maradéktala-nul érvényesül ! Valóban 
mindenki -nem csak egyéni-, de nép-, nemzeti szinten is- azt kapja, amit megérdemel, csak leginkább az 
érintettek nem tudják, hogy mi minek a „jutalma” !) Ezen Isteni elrendezés ellen -amit az emberiség 
épít/ett/ ki** ! nemtudással lehetetlen viaskodni. (** a hír-név-, a hatalom-, a javak- és az élvezetek iránti 
fékezetlen vágyaival !) Az elöljáróban pontokba szedett galádságok nem ma született „kor(kór)-képek” 
részletesen foglalkoznak velük az ó-Ind bölcselet gyöngy-szemei, a Bágavata Purána, vagy Srímad 
Bagavatam***, a Linga-, vala-mint a Visnu Purána. (*** 12 könyv, 332 fejezet, maga a mű egyike az ősi 
időkre visszavezetett 18 fő Puránának. „Purána” = szent iratok, szmritik.) 
1803 A négy „Isteni korszak” -arany-ezüst-bronz-vas- (bár emberi léptékben igen nagy időintervallumokban, 
de) harmokinusan követi egymást újra és újra. Most a vas-kor, a Kali juga van soron, immár 5.100-
egynéhány éve s tart még több százezer évig, az újabb arany-kor beköszöntéig. Ahogy az Úr rendelte. 
Sajnos ameddig az emberi történet visszalát, csak lokális- és/vagy egyéni „arany-korok” -hamis- érzetét 
tudták néhányan sejte(t)ni. Még több ezernyi generáció követi egymást a vas-kor végéig.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pur%C3%A1n%C3%A1k
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(622.) 
… 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… 
(623.) 
… biztosan csak akkor haladhatunk az okfejtésben ha nem hagyjuk figyelmen kívül az ‟azisnemis‟ 
törvényt - nevezetesen; ugyanakkor valami az is/úgy is van, meg nem is az/nem is úgy van. Van 
is elrendeltetés és nincs is ! Ember számára van egy keret amin belül „mozoghat/működhet” 
miközben az Isten adta szabad akaratánál (szabad döntési lehetőségénél) fogva pedig, mint ha 
nem volna határ. Isten Maga jelenti itt ki, hogy Ő Mindáthatóként (személytelen energiája folytán) 
minden szívben jelen van. A „szív” -vélhetően- azért került megjelölésre, mert ember esetében, az 
egyén lényegalkotó lél-je -Akinek örök társa a Mindátható !!!- ott foglal helyet. Mivel pedig hiába 
számtalan alkotóelem- s annak minden önálló (egész-rész) egysége teszi ki az embert, mindben 
egy-egy további lél -annak lényegalkotójaként- perdöntő az egyén lényegisége, Aki az adott ember 
esetében a meghatározó, Ő az igazi ÉN-je (a többi, annak alávetettje, mint Felsőbb Irányítók 
Istennek, létformák a Felsőbb Irányítóknak és így tovább). Hogy miért beszél az Úr a jelen 
szakasz második fordulatában „élők”- ről ? Bizonyára azért, mert különbséget kell tenni élő és 
élettelen létezések (létformák) között, amennyiben az élettelen létezéseknek igen bekorlátozott a 
szabadságfoka (tevékenységi-, működési- stb. hatóköre) míg az élőknek -fejlettségi szintjük 
szerint- egyre nagyobb1804.  
Számunkra azonban mégiscsak az emberi létforma az izgató, hisz emberi mivoltunkat, kilétünket 
szeretnénk megérteni, nem anyagi/testi alkotóelemeinket. A MINDEN által említett „kápráztató 
energia” mint ha valótlanságot jelképezne, ami az is, meg nem is az. Káprázat, amennyiben 
változó/változékony, de ugyanakkor valóság is, hisz szellemi és testi valónk nem illuzórikus… 
… A Legfelsőbb egy helyen így nyilatkozott; B.T.103. „…nekem mint a Legfelsőbbnek célom 
sincs mégis teszek…” - azaz Istennek velünk s világunkkal kapcsolatban -különösebb- célja nincs 
! Mért is volna, ha Ő Önmagában teljes (? !) B.T. 188. „…önmagában teljes MINDEN…” - Igen 
Ő Önmagában teljes, Akinek semmire nincs szüksége, de végtelen sok lél paránya hiába Isteni 
(örök+boldog+teljes tudású) egyik sem teljes, azaz a lél-ek számára igény merül fel „valamire” ! 
Amíg tökéletesen meg nem hódolnak a MINDEN előtt s nem válnak az Ő örök szolgálóivá, 
addig „szabadon” csaponganak. Szabadságuk azonban behatárolt. Attól függően, hogy mely 
szféra, milyen elrendezett Isteni törvényei között mozoghatnak, addig terjed-, addig terjedhet csak 
szabadságuk. Meghatározottan/behatároltan szabadok. Tulajdonképpeni olyan bábok, akik addig 
nyújtózkodhatnak, amíg a lehetőségek azt megengedik 
(624.) 
… hogy ember megbékélhessen, tisztán kéne látnia valódi KI-létét (még ha nem is érti teljesen, 
megvalósítottsága pedig pláne nincs róla !) -helyzetét a világban, -a világ mibenlétét és nem utolsó 

                                                             
1804 Egy atom -látszólag- hiába bír nagyobb (belső) energiával, mint pl. egy ember (értsd: fúzió-, vagy 
hasadás következtében gigantikus energiák képesek felszabadulni) „mozgástere” mégis elenyésző az 
emberéhez képest. Míg világ a világ (értsd; a teremtett megnyilvánulás megnemnyilvánulttá válásáig) egy 
atom (az Isten elrendezte) kémia törvényeinek keretén belül tud csak „működni”. (Kb. elektron vesztés-, 
vagy nyerés révén változhat lényegalkotója anyagi burka, de amíg a mag -értsd: atom „szíve”- változatlan, 
addig velejében ugyanarról beszélhetünk. Az elektronfelhő változása következtében azonban 
megnyilvánulása, anyagi fizikai/kémiai viselkedése más lesz.) 
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sorban a világ viszonyát a MINDEN-hez, ill. a MINDEN viszonyát a világhoz… 
… legyünk tisztában azzal, hogy valódi ÉN-ünk nem anyagi/testi azonosságunk (tévtudata) 
hanem egy -szinte- általános meglátásainktól/vélekedésünktől független Isteni lél. Itt azonban 
tisztázni kéne, Ki is tulajdonképpen ez a lél ? A Bizalmas Tanításon alapuló MINDEN-tudat úgy 
tartja, hogy egy 100%-ban lelki Valaki, Akiben semmi anyagi nincs. Ám világunk ‟anyagi‟ (hisz így 
nyilvánul meg) akkor ebben mi a helyzete egy nem-anyaginak ? Hogy közelíthessünk túl kell(ene) 
lépni az anyagi/testi emberen, túl az anyagi megnyilvánuláson és fel kell(ene) vázolni egy anyagon 
túli „valamit”. Ha van anyag és van nemanyag, akkor kell legyen nem-anyagi világ is, ami 0 %-ban 
anyag(i). Újra előjön az „örök” kérdés: anyagnak van lelkisége, mármint hogy lelki az anyag 
terméke, vagy lelki (értsd: a lél) materializálódik ? Ami biztos; Aminek kezdete van, annak vége is 
van ! - amihez -talán- még filozófikus hajlam sem kell, hogy belássuk. Anyag nincs öröktől fogva. 
Materialisták Nagy Bumm-ról beszélnek, hívők; teremtésről, azaz mindkét tábor* szerint volt idő, 
amikor nem volt (mármint anyag). (* valójában ember esetében harmadik táborról nem 
beszélhetünk, mert ember vagy hisz anyagfelettiben, vagy nem és megmarad/megragad anyag-
elvüség/é/nél és abból igyekszik mindent levezetni, még olyant is ami nem anyagi és anyag 
létrehozni sem képes azt !) Tehát -akár ha csak munkahipotézisként is, de- feltesszük hogy van 
anyagon túli világ is, abban anyagon túli létezéseknek -is- kell lenni(e). Mikor elfogadjuk hogy van 
anyagon túli (nem anyagi) létezés is, akkor adódik a kérdés annak forrására, idekerülésének 
(anyagvilágba jutásának) miértjére s mikéntjére, itteni sorsára, majd a hova továbbra ? Erre 
számtalan válasz (kísérlet) adódott s adódik ma is, de az hogy ki melyiket fogadja el, melyikkel 
tud/képes azonosulni s melyiket építi be életébe, az rendkívül egyénfüggő. Szólhat valami az 
Abszolút Igazságról, az arra nem érzékenyek, nem fogékonyak tagadják, rálegyintenek, 
megmosolyogják és figyelmen kívül hagyják. Ember szereti azt amit ember (kitalál) teremt. 
Szereti, de mégsem ad mindig biztonságot. Különösen nem, ha hiányos a kép(let) nem ad 
magyarázatot, nem nyugtat meg. Így hát a keresés nem hiábavaló. Lelki (törekvésű) embernek 
ebbe az irányba kéne kacsintgatni, még akkor is ha -körülötte- minden(e) -mint ha- anyagi volna. 
Testi valója, gondolatai motiválója, tettei céljai, azok eredményei, stb. Az általános ember így él. 
Azonosítja magát test(iség)ével, gondolatait anyagi agya termékének tekintve. (Lám be kell hogy 
engedjen némi megfoghatatlant, hisz anyagi szempontból pl. egy gondolat nem materiális ! 
Ahhoz, hogy megnyilvánuljon, teremtő akaratra, teremtő erőre, anyagra, tervre és tettre van 
szükség.) Mind eközben pedig emberünk kapcsolatokat teremt, kapcsolódik, viszonyt alakít ki 
anyagi/testi valójával és környezetével. Mivel hatások nincsenek (nem létezhetnek) ellen-, 
vissz(a)hatás nélkül, minden „provokáció” nem csak akaratlagos eredményre vezet, de járulékos 
„melléktermékei” is vannak. Megteremtődik a szándékolt valami és „teremtője” viszonyt alakít ki 
a „mű”-vel. Tetszik-nemtetszik, akarom-nemakarom, jó-rosssz és így tovább, aminek -leginkább a 
nem értett járulékos részei- bizonyos békétlenséget, feszültséget, mi több félelmet is terem. 
Ilyenkor szükséglet mutatkozik valami biztonságot adó dologra. Ez vérmérséklet szerinti is lehet, 
szívbéli is, de értelmi is. Amit a MINDEN-tudat követ, az „annyi” hogy „biztosítsunk legfelül” 
arra felé hódoljunk, ott vegyünk oltalmat. Mindenkinek és mindennek van illetékessége, hatóköre 
és ható ereje. Aki mindenben illetékes, minden a hatóköre, hatóereje pedig végtelen, az egyedül a 
MINDEN. (Részlegességeinek -Fél/ig/Isteneknek, Felsőbb Irányítóknak, mindhárom területre 
csak részleges ráhatása tud lenni !) Ha lelki ember a Legfelsőbbel ápol kapcsolatot, megértve az Ő 
mindenségét, tudva, látva lelkiségét, Mindátható-ságát, akkor sosem érzi magát elhagyatva, vagy 
oltalom nélkül… 
(625.) 
… talán az egyik legtanulságosabb kijelentés hangzik el a második fordulatban: „tégy hát belátásod 
szerint” - értsd kb. érvényesülhet a szabad akarat, szabad döntési lehetőség van*, majd úgy 
folytatódik hogy a döntés eredménye majd megmutatja, milyen is volt a választás. (* az un. 
„szabad akarat” kérdése sokféle megítélés alá esik. Vannak akik elfogadják, de többen tagadják. Pedig 
ha azt vesszük szabadnak, hogy amikor választani kell, akkor lehet így is és úgy is, akkor tagadhatatlan, 
hogy az ember -ha meggondolja- eldöntheti; bele megy valamibe vagy sem, elfogadja, vagy elutasítja és 
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így tovább. A MINDEN-tudat szerint „ennyi” a szabad akarat, nem pedig olyasmi, hogy azt teszünk 
amit csak akarunk…) 
… Igaz hogy sok ajánlás hangzik el a B.T. keretében, az egyéni felelősséget semmi nem helyet-
tesíti… 
… úgy a Bizalmas Tanítás, mint a MINDEN-tudat azok számára örződött meg, akik hajlandóak 
keresésüket olyan irányba is kiterjeszteni, ami máshol nem-, vagy csak alig lelhető fel… 
… A Bizalmas Tanítást is lehetne úgy is fordítani, hogy Titkos Tanítás, de mivel sem a 
TanítóMester nem tartotta meg magának, hanem megosztotta és Tanítványának sem tiltotta meg, 
hogy föltárja azok előtt akiket illet (sőt), így árnyaltabb és pontosabb is a „bizalmas” értsd: nem 
akárki(k)nek (szóló) megközelítés. B.T.629. „…tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják 
hallani…” - egyfelől, másrészt; B.T.630. „…azoknak akik híveim bizalommal oszthatod…” - 
tehát van egy kör (a népesebb) amelyre nem tartozik és van egy másik (igen szűk !) kör akiknek 
„kenyere” kell(ene) hogy legyen. Ott van még azután, hogy B.T. 633. „…aki hittel hallgatja ezt azt 
is éri szent tudás - lényeg lénye boldogan él újabb létben feljebb száll…” - azaz az olyan lelki 
törekvők akik -lelki evolúciós fejlettségi szintjük szerint- érettek rá, akkor is hallgathatják, 
olvashatják, beszélhetik meg „rokonlelküekkel” ha nem a MINDEN-tudat útját járják. B.T.631. 
„…Számomra nincs kedvesebb mint ki e tudást megosztja - őszinte lelki törekvőt sötétségtől 
megfosztja…” - hangsúlyos az „őszinte lelki törekvő” nem a kíváncsi kalandvágyó, a gáncsoskodó 
szkeptikus, vagy a más hitű ! Fontos: B.T.632. „…e Bizalmas Tanításra ki figyelmét fordítja - 
értelmével imád Engem s él a MINDEN-tudatban…” - még a tisztogatott szív is kevés, kell 
hozzá a józan ész, értelem… 
… Titok lehet … pl. személytelen hitű számára a Személyes Isten (léte). Sok vallás és/vagy 
szellemi iskola sok istene között titok az EGY Isten (Aki nem keverendő azzal/azokkal a 
Isten/ekk/el, Aki/ke/t valamely felekezet sajátjaként „egyetlennek” hírdet. Számukra egyetlen, de a 
MINDEN-ben egy a sok közül.) A lél, mint lényegalkotó is titok és nem csak mint egyfajta fogalmi 
lényegiség, de Istenhez hasonlatosan személyes és minden létezésben jelen levő1805.  
Titok az ‟egy-élet‟-hívők előtt a több élet ténye. Még akik ismereteiben fel is merül a lélek 
halhatatlansága és/vagy/majd vándorlása, azok előtt sem világos, hogy az a lélek nem abban a 
testben fogja folytatni, amelyből kiindulva a „hívő” feltételezi. A „feltámadás” nem a test 
feltámadása, az miként megfogant s kifejlődött, elhasználódott és meghalt, annak rendje módja 
szerint por s hamu lesz (elemi alkotó részei -atomjai- szerteoszlanak a térben, jutva más létezésekbe - 
lásd illusztrációként a B.T.154. hozzáfűzésében a Chopra idézetet). Vegyestáplálkozássúak számára 
titok a húsevés feleslegességének igazsága és így tovább. Titok a sokság előtt az is, hogy milyen 
Isten ? Ennek vázlata a Bizalmas Tanítás esszenciájaként kezelt BBB. „MINDEN” - című 
próbálkozás, a végtelen megfogására. A „titkok titkát” is egységben kell kezelni, értőnn. 
(626.) 
… Mi az alázat? Kb. képesség (alkalmasság) és hajlandóság (szándék) a MINDEN-el szembeni-, a 
MINDEN-nek való alávetettségre, s az ilyen állapot őszinte elfogadása, -gyakorlása. Azaz nem az 
uralom, nem az uralkodás, fölébe kerekedése mindennek és mindenkinek1806, de elfogadása az 
Isteni elrendezéseknek. Aki sikeresen gyakorolja magát az őszinte alázatban, az ugyanakkor, 
ugyanott, ugyanazokat a dolgokat másként fogja látni, mint a sokság emberei… 
(627.) 
Értelem – szolgálat – áldozat – „végállomás”. A jelen szakasz fő „mozzanatai” „sarokkövei”.  

                                                             
1805 Egyáltalán nem általános ismeret, hogy mindennek lényege/lényeg-alkotója van és ami egész-részként 
kezelhető (önmagában egész, ugyanakkor része valamely nagyobb/tágabb egységnek) mindannak egy-egy 
lél a magja. Mindez pedig nem csak parányokra érvényes, de egyes emberekre is, akik egész egyedként 
részei bizonyos embercsoportnak, melynek szintúgy van lényege - értsd: ~ istene. 
1806 Ugyan hogy lehetne alázatos az olyan ember, akit Istene uralkodásra, mindenek feletti uralomra jelölt ? 
Hol marad a szolgálat ? Alázat nélkül pedig miként valósulhatna meg a valódi ‟tudás‟* ? Valódi ‟tudás‟ 
nélkül hova vezethet ember útja ? Tudatlanságba. (* a félidézőjel használata fontos, hogy a valódi ‟tudás‟ 
elkülöníthető legyen az általános értelmezéstől, különösen a tárgyi tudástól !) 
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Még egyfajta sorrendiségként is kezelhető, hisz első lépcső; megértése a Bizalmas Tanításnak, azt 
követi Isten szolgálata, ami egyben áldozat is, a „jutalom” pedig a Legfelsőbb Bizalmas Benső 
Hajléka. Ha a végén kezdenénk, mindjárt adódik az Isteni előrevetítés; személyes hitű Isten-
szolgájának van hova mennie és az örök hely1807, nincs újabb anyagi testetöltés !  
A négy „sarokkő” mellett ott van még két bizalmas/személyes „szófordulat” is; „légy a Hívem” 
valamint a megszólító „barátom” végszó. Mindkettő ugyancsak figyelemre méltó. Aki a 
Legfelsőbb híve, az ha tiszteli is a Felsőbbségeket, érdeklődési köre mégsem Rájuk terjed ki, 
hanem a MINDEN-re1808… A „barátom” kifejezéshez csak annyit, hogy a MINDEN-tudat 
értelmezése szerint egyik leglényegesebb kritériuma az igaz barátságnak, hogy úgy fogadom el 
barátomat amilyen, hisz úgy szerettem meg (hibáival együtt, mégis elvárás nélkül)… 
… Az hogy a MINDEN-hez értelem útján kell közeledni immár világos, még akkor is ha a szív 
szerepe sincs kizárva a lelki törekvésben. A „tökéletes” lelki ember, az Isteni-ember az, akiben a 
szív és az ész együttáll, egyik nem nyomja el a másikat, egyik sem uralkodik, hanem „kézenfogva” 
segíti másikát… (lásd a borító illusztrációját) 
… Az értelem pedig nem emberi spekuláció (okoskodó elmetorna) hisz B.T.341. „…Tőlem jő a 
tiszta tudás kétségtől ment értelem…” - de hiába Isteni (a tiszta értelem is) azon is képes erőt 
venni a három kötőerő. B.T.592. „…értelemből az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót - 
megkülönböztető képes tudja mi kár s mi a jó 593. szeszélyes értelmű az ki nem látja mi rossz mi 
jó - kötelességet sem érti s hogy mi követni való 594. nemjó annak az értelme ki nem látja a valót 
- illúzió vallászavar mi rajta uralkodó…” - Az értelem megkerülhetetlen a lelki úton, nem utolsó 
sorban azért, mert B.T.613. „…isteni lél abban ébred aki értelemmel él…” - azaz ősi segítőnk 
akkor képes munkálni a felszínen, ha értelmünk által oda engedjük. Végezzük dolgunkat, Isteni 
szolgálatunkat. Ez a szolgálat rendkívül egyszerű (miközben ember által kivihetetlen ! - azisnemis) 
hisz „csak” annyit kell(ene) tenni, hogy ki-ki emberi osztály-meghatározottságának megfelelően 
végzi életkorok szerinti mindenkori kötelezettségét1809… 
(628.) 
… (ős jászoknak) 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… 
… Mikor a kutató ember megkisérli visszakeresni/megfejteni a mai jász1810 jelleg/jellem gyökereit, 
elkerülhetetlenül le kell hántani az évezredek rárakódásait. A kapható eredmény nem azt jelenti, 

                                                             
1807 Nem átmeneti, mint menny, vagy pokol, netán az újabb és újabb ideszületések sorozata. 
1808 Akiben/amiben bennefoglaltatik minden, így a Fél/ig/Istenek, Felsőbb Irányítók is !  
1809 ‟Tanuló‟ tanul, ‟családos‟ viseli gondját családjának, miközben dolgozik. (NO cölibátus ! megúszása 
életrendek szabott sorának - Hogy néz/ne/ ki az év bármely évszak nélkül ?) Úgy ötven felett alázatos lelki 
ember visszavonul. Békével hullatja le sárguló leveleit. A tél ha néha rideg is, mégis derűs, ugyan ropogós, 
minden lassul, de tiszta a lég, jól lehet látni, ahogy az utolsó életszakasz lemondottsága megvilágosíthatja az 
igaz ‟gondolkodó‟-t. 
Az Isteni szolgálat nehézsége abból ered, hogy mindaz, amivel a sokság foglalatoskodik, amikkel múlatja 
idejét az mind hiábavaló oktalanság és messze nem kötelezettség ! Anyagi/testi kedvtelés, tévképzetes 
kényszer, ami egyre csak burkolja a lényegalkotó lél-t s nem engedi a tisztulást, gátja a felszabadulásnak. 
Pedig lél parányunk nem anyag és nem is test ! Lelki minőségében Isteni, amiből „csupán” az anyagi 
hiányzik, de tökéletesen. 
1810  vagy más ! 
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hogy korunk jász1811 jellege olyan, de ha ősit keresünk, akkor nem szabad megrekedni idők 
hordaléka között…  
(629.) 
Sok szellemi iskola titkolózik. Ez egyfelől gyermeki varázst kölcsönöz (minden izgalmas ami 
titkos - hát még ami tiltott) de ugyanakkor tapintatos is, hogy a másként gondolkodókat ne 
zavarja. Persze azért a legtöbb tan ugyancsak türelmetlen, mi több erőszakos, és térítő 
magatartását vérmérséklete szerinti buzgalommal gyakorolja. Arra pedig mindegyik felekezet 
megtalálja a maga indokát, hogy miért gondolja magát felhatalmazottnak arra, hogy képzeteit 
másokon keresztül erőltesse. Szó szerint tűzzel, vassal ! Azért akadnak fondorlatos iskolák is, 
melyek mint ha semilyen erőszakot nem gyakorolnának, ám élve az emberi gyarlósággal, 
akaratukat azok meglovagolása által viszik keresztül. A tudatlan sokság észre sem veszi, hogy 
kinek a zenéjére táncol. Még örül is, ahogy vesztébe rohan. Ez napjainkban jól megfigyelhető…  
… Mikor a kötelességről esett szó, nem csak annak teljesítésén van a hangsúly, de -
kimondatlanul- azon is, hogy „Eddig és ne tovább !”1812 … 
… Adódik a kérdés; - Ha lél nem ide valósi -hisz nem anyagi, hanem lelki lény- akkor mit keres itt ? 
Nemegyszer került már szóba; tudja magáról hogy Ő Isteni és szeretne Isten lenni. Nem csak 
olyan, de AZ. Uralkodna és nem szolgálna. Isten helye azonban -öröktől s örökre- foglalt ! Az 
uralkodási vágy lelki szinten is komoly kihívás, nem véletlenek azon Felsőbb Irányítók, Akiknek 
lényegalkotó lél-jeik nagy hatalomra, befolyásra vágytak, ezért kapták azt a létforma lehetőséget. 
Mivel az Irányítói (Fél/ig/Isteni) pozíciók száma messze kevesebb mint a többi létezés és 
létforma, hát az ilyen sorsra jutottaknak abban kell (meg-ki)élniük törekvéseiket, amibe kerültek. 
Mivel a legnagyobb szabadságfokú létforma -itt- az emberi, így ember-ként próbálunk istenkedni. 
Van aki hírnévben, más hatalomban, megint más javak tömegében, a legtöbben pedig 
élvezetekben kívánnak eleget tenni uralmi késztetésüknek. B.T.520. „…fogyhatatlan törekszenek 
mámorosan élni meg - gőgöt dühöt hiúságot állatias életet 521. örök félelemben élnek holtukig 
csak vágyhajtók - élvetegek kéjre törők minden fölé azt rakók 522. minden vágyuk mind kiélni 
szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg…” 
… Isten kegyes és adja a sok-sok életismétlés lehetőségét, hogy amit egyikben elrontunk, 
másikban kijavíthassuk - ha tudunk róla. Míg tudatlanok és fegyelmezetlenek vagyunk, addig nem 
a Bizalmas Tanítással kell foglalkozni, van más is bőségesen. 
(630.) 
Avatár Balarám tanítása azokhoz szól, azokkal-, vagy azok számára osztható meg, akik túljutottak 
már ateizmuson, túl anyagelvüségen, személytelen szellemi irányzatokon, sőt a Fél(ig)Istenek 
világán is, elérve a Személyes Legfelsőbbhöz. Ők már ott állnak a MINDEN-tudat kapujában. Az 
abban való haladás „technikája” a régi-, jól bevált Mester - Tanítvány viszony, aminek lényeges 
eleme a kérdés. Ha nincs kérdés, a Mester nem szól. Leg üdvösebb a Mester személyes jelenléte, 
de gyakorta a gyanútlan gyakornok nem talál Mestert. Ennek oka, hogy még nem kész a 
Tanítvány arra, amiben a Mesterre volna szükség(e). Még büszke. Még sokat gondol maga felől. 
Még kérdései is inkább kérkedők, mi több gáncsoskodó okvetetlenkedések, fontoskodó 
tudálékoskodások, alázat helyett… 1813 

                                                             
1811 vagy más ! 
1812  Megint a szervek sejtjei féle példázat kerül elő, miszerint mindegyiküknek megvan a rendelt helye, 
ottani feladata, de nem más, nem több ! Ennek analógiájára azt is mondhatnánk, hogy ember ahova 
születik, egyrészt annak oka van, másrészt ott van tennivalója és nem másutt. Ott és az ami küldetése, nem 
más, nem több ! 
A valóságot jól tükrözi a Murphy-i példázat: „Minden ember addig törekszik, még el nem éri azt a 
helyet/beosztást, amire tökéletesen alkalmatlan !” A káosz kész. (Szívsejt májkodik, vese sejtje tüdősködik, 
agysejt veséskedik … Csoda hogy beteg az egész ? Szerencsére a sejtek nem kaptak szabad akaratot, csak 
kötelezettséget, amit rendesen teljesítenek is, míg betegség elő nem áll. Nem véletlenül betegeskedik az 
emberiség, mikor a kötelezettségek egyre csak elmaradnak.) 
1813 A „liberalizmus” annyit tesz, hogy gondolkodni szabad ! Sőt. (illiberalizmus = a gondolat sem szabad)  
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… a lelki törekvő a kereső ember. Még azt sem tudja mit keres, csak érzi, hogy valami nincs 
rendjén, valami hiányzik s jönnek a pótcselekvések, értelmes lét helyett az érzékkielégítések, meg 
vágyaknak garmada1814. A kiművelt intelligencia révén azonban lehet válogatni, mi ‟jó‟ mi árt. A 
‟jó‟-t üdvös követni, mert tisztító, a ‟szeszély‟- s ‟nemjó‟-ról le kell(ene) mondani, annak kinek 
magasabb célja van… 
… a parazita lét lelki embertől távol áll. Lelki értékeket keres és nem anyagi/testit. Az értékek útja 
pedig elkerülhetetlenül a MINDEN-hez vezet, legyen az bármíly kacskaringós. A MINDEN híve 
nem éri be kevesebbel, mint a Legfelsőbbel, miközben anyagi/testi valóját olyannyira 
lecsupaszítja1815, hogy a világi szemek már észre sem veszik. Neki már nincs itt dolga… 
(631.) 
Az „őszinte lelki törekvő” kb. úgy írható körül, hogy lelkiekben törekszik. Lelkiekben és nem 
anyagiakban (ami nem csak pénzt jelent !) Hiába tudjuk hogy Isten önfényű, hiába hirdeti nem 
egy vallási iskola, hogy Isten a fény, egyik megnyilvánulási formája a világosság, a sötétség mégis 
tobzódik. A szellemi sötétség. Ezredévek óta kisérli meg az emberiség világunk-, önmagunk- s a 
körülmények (meg-fel)világosítását, mégsem akar látszani. Nem, hisz sötét(ség) van. Világosban 
minden világos. Ahol sötétség van, ott a legtöbb dolog nem világos…  
… A sötétség nem fog csak úgy megvilágosodni. Kell hozzá keresés. Kell megfelelő tan és 
legszerencsésebb a megfelelő Mester. Maga magán ember alig(ha) képes segíteni. Persze a nagy 
kérdés, hogy érett-e a tanuló s mire ? Tudjuk, hogy sok(féle) tanítás forog -akár még- 
közkézen/közszájon (is), de kinek melyik a megfelelő ? Tisztában vagyunk azzal, hogy ki hol tart 
lelki evolúciós fejlődésében ? Leginkább nem… 
(632.) 
… B.T.613. „…isteni lél abban ébred aki értelemmel él…” - aki nem értelemmel él, abban nem 
ébred fel a lényegalkotó Isteni lél ? Nem tudhatjuk, de az Úr arról nem tesz említést.  
Már tudjuk, hogy minden ember leglényege, valódi kiléte egy-egy egyedi lél. Míg ember születő s 
halandó, addig a lél megszületetlen, így hát örök (miként nincs kezdete, vége sincs !) Nem csak 
hogy örök, de teljestudású is. E teljes tudásnak hiába részese minden lél, befedettségük  
szerint(i mélységbe) van elrejtve1816…  
… amelyik lél kevésbé van beburkolva (leárnyékolva a maga sötét anyagi/testi vermében) az ama 
teljes tudását meg tudja villantani lelki ember számára. Az ilyen személy legelőbb is tudatos Isten, 
a MINDEN, a Legfelsőbb felől. Tudja, hogy B.T.190. „…MINDEN önmagában teljes lél a 
MINDEN mása itt …” - tudatos Istenről és tudatos annak parányairól, Akik az Ő másai. Egyik 
sem Isten, de mind olyan. Ember -sajnos- sosem lesz olyan, hisz zömmel anyagból van, ami meg 

                                                                                                                                                                                              
A nyitott gondolat segítségével a tisztuló elme kezd olymódon rendszerezni, megkülönböztetéseket tenni, 
amitől az egyén világosodni fog, ha a megvilágosodás ugyan még messze is van. Pl. a zen buddhizmusban 
a „megvilágosodás‟ szót használják a japán szatori kifejezés fordítására, amely a szatoru (jelentése: „tud‟) 
igéből származik. A szatori szót általában a valóság valódi természetének belátásának megtapasztalására 
használják. Ahhoz hasonlítják, mint amikor kinyitunk egy ajtót. Azonban egy ajtó kinyitása egyáltalán nem 
ugyanaz, mint az ajtón belüli dolgok megtapasztalása és különösen nem az ajtón való belépés által az ott 
tapasztaltak megélése. 
1814 Aki csak világhírű szeretne lenni, gazdagok leggazdagabbja, hatalmasok hatalmasa, annak nyitva a 
játszótér, lehet lökdösődni, más szemébe homokot szórni, lehet a játékszerekről másikat letaszítani. Nem 
véletlenül hangzik el még a magaspolitikával kapcsolatban is, hogy mint az óvodások, tiszta kisdedóvó 
játszótér ! És nem túlzás. Ahol valódi értékek félretéve, hiú érvényrejutás a késztető, ott lemondásról még 
beszélni is bűn. 
1815 B.T. 437. „…alázat és a nem ártás híján levő büszkeség 438. önfegyelem hű szolgálat tisztaság és 
becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem 439. változások belátása érintetlen derűs kedv - 
áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez 440. ragaszkodás csak Énhozzám elengedve már mindent - 
házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve…” - hangzanak a valódi ‟tudás‟ ismérvei. 
1816 Mindezt nem úgy kell elképzelni, hogy a végtelenül parányi lél-ben egy végtelenül nagykapacitású 
memóriaegység van beépítve, hanem úgy hogy a mindent átszövő Mindátható /ami a MINDEN 
személytelen energiája/ -a MINDEN-en belül- egyfajta lelki hálózatként összekapcsol minden lél-t. 
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buta1817. (hiába szól a fáma arról, hogy -valakik- Istene saját képére teremtette az embert - csak 
sajnálat illeti az olyan Istent, Aki olyan mint mi !) … 
… Itt egyedül a változás örök. Bárhogy változik is a világ, úgy a szív-, miként az ész embere is a 
boldogságot keresi egyre. B.T.192. „…igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki 
értelmével veszti dühét és a vágyait 193. érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről - hiszen 
tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből…” 195. „…nincs itt mit tanulni annak ki lényegről 
tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon és a haragon…” - amihez az út az értelmen át, a 
szabályozott életvezetéssel, az alázatos Isten-szeretet révén vezet. Hiába mondták a messzelátó 
ős-bölcsek, hogy az itteni boldogság csupán a szenvedés hiánya, azért az Úr megsegíti híveit. 
B.T.225. „…aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel - bűntelen lesz s érintetlen nem téveszti 
semmi meg 226. ilyen hívem már itt boldog…” 
(633.) 
… Ha ember ‟jó‟-t cselekszik lényeg lénye, a lél örül, ha ‟szeszély‟ foglya, lél gyanakszik (- Mi lesz 
ebből ?) ha pedig ‟nemjó‟-t tesz anyagi ember-burka, akkor szomorú.  
Gyakran kérdezik mire jó a Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari mantra gyakorlása ? Mikor 
lelki törekvő (de ha akár bárki) a Hari Rám mantrát vibrálja, az a lél számára simogatás, remény 
hogy az ember-burok talán segít kiszabadulásában. 
Így a Bizalmas Tanítás szavai sem múlnak el nyomtalanul lél felett, örömmel tölti el hogy ilyen 
hangvibrációk, vagy gondolati hullámzások veszik körül s nem fogságban tartók… 
… A lél-re gyakorolt hatás elkerülhetetlen. Az Abszolút Igazság, mint „szent tudás” mindennél 
igazabb. A lél pedig Aki ember-burka révén átéli mindezt, „újabb létben feljebb száll”. 
(634.) 
… 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…” 
… A hanyatlás tényszerűsége mellé illesztette az Úr az érintetlenséget, mint megoldási 
lehetőséget. Aki úgy képes élni zűrzavaros világunkban, hogy kötelezettségéről semmi nem tereli 
el figyelmét és semmi kedvezőtlenség nem befolyásolja szellemi eltökéltségében, az képes élni a 
„Vele, de nélküle” - módot. Persze ama szellemi elköteleződés nem mindegy, hogy milyen 
irányultságú. Már az előrelépés az emberi-emberré* válásban, ha valaki nem anyagi/testi 
elsőbbségeket ápol, állati-emberként (* a tudatos ember ! akit nem ösztönei-, érzései-, pillanatnyi 
szeszélyei vezérelnek !)… 
… A Bizalmas Tanítás üzenetének követésére és gyakorlására legalkalmasabb a MINDEN-tudat. 
A B.T.619. „…MINDEN-tudat általvezet útba került göröngyön 620. túljutsz minden akadályon 
hogyha folyvást Velem vagy - de elvesztél mikor büszkén tévtudatnak** utat hagysz 621. hogyha 
elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz - néped bizony mind elveszik nyom se marad utánnok…” 
- (** tévtudat a téves információkon-, téves gondolatokon- és érzéseken nyugvó anyag/test-
központú ember-tudat. Emberségünk nem tévedés, de az annak -örök- lényegiségéről való 
ismeretek hiánya téves alapállást eredményez.) 
(635.) 
A jövő -teljességében- ugyan kifürkészhetetlen, de megismerve okok okát-, okozatok forrásait, 
értelmes ember (be)látja -akár- a beláthatatlant is. Mikor kereső ember eddig eljut, azt mondhatja, 
hogy nem volt hiába kutakodása, hisz megtudja; B.T. 346. „…Én vagyok az okok oka…” - ahogy 
szólt a Legfelsőbb, majd- „…eredete mindennek…” - és így folytatja; „…az a bölcs ki belátja 
ezt…” - s innentől: „… mindörökre hisz Bennem…” - Istenről van szó, Aki a MINDEN. 
Szinezhetjük, cáfolhatjuk, akár tagadhatjuk, bármit tehetünk Vele, Ő tökéletesen érintetlen. 
B.T.184. „…bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb…” ! B.T.139. „…teremtek mint 

                                                             
1817  értsd: anyagi alkotóelemeink Isteni parányai olyan szoros burokban/kényszerben vannak, hogy 
tudásuk sosem tud felszínre jutni. Gondoljunk egy atomra, bármely elemi részecskére, de akár sejtek, 
molekulák lényeg-alkotóira, vagy az ösztönlényekére -amilyenek emberek között is bőséggel akadnak ! - 
ezen parányok Istenisége fogságban van. 
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nemcselekvő* magamból mi végtelen2* - kit aszerint mi a sorsa s mely jármoktól fékezett 140. tett 
az engem nem érint meg3* nincsen vágyam énnekem4* - ki így ismer nem téved meg látja teljes 
lényegem…” - Hétköznapi gondolkodó (főleg nemgondolkodó !) számára teljes értelmetlenség: - 
* Teremt, miközben nem cse-lekszik ? 2* Magából ? Ami/Aki ráadásul végtelen ? (Mondjon bárki 
olyat, ami a végtelenen kívül esik ! ) Már tudjuk hogy semmi nincs hatás-vissz(a)hatás nélkül, 
mégis az 3* Úrra semmi nincs hatással/vissz(a)hatással ? 4* Mind eközben pedig Isten vágytalan ? 
Sosem szabad(na) összetéveszteni Abszolútot relatívval, anyagit lelkivel, emberit Istenivel … ! 
Mivel azonban lényegi lényünk, igazi Énünk -a lél- testetöltéskori első „hagymahéj-modell” 
köpenye a feledése valódi KI-létének, innentől megkezdődik hamis azonosulások sorozata egész 
életen át…  
… Minden hamis azonosulás tévútra visz. Minden hamis ragaszkodás megköt, hiába a 
szabadságvágy. Mert hogy a lél eredendően szabad. Szabadon választhat: Szolgálom Istent ( ? ) 
vagy Szolgálom hamis képzeteimet ? Mikor itt vagyunk, akkor bizton tudhatjuk, hogy nem Istent 
választottuk ! Hiába a sok fohász, hiába ima, még lemondások garmada is csupa önáltatás, tiszta 
értelem nélkül és valódi tudás hiányában… 
… Nem tudjuk megkülönböztetni csalóka érzéseinket a valós viszonyoktól. Miért vagyunk 
nyugtalanok ? Mert nem vagyunk képesek ellenőrzésünk alatt tartani a körülményeket ? Nem 
tudunk uralni, uralkodni ? Pedig ilyenkor adódik a legjobb lehetőség arra, hogy tisztázatlan 
érzéseinket uraljuk. Lássuk be, hogy ami gerjed, az valamifajta hiú vágy;  hírnévre, hatalomra, 
javakra, élvezetre. Ne engedjünk a változásnak. Isten tudja; mi miért van ! Ő tudja miért van 
betegség. Tudja miért van nélkülözés, miért a „katasztrófák”. Általa, de nem Tőle ! … 
… Ő nem-cselekvő5* , tehát nem tesz semmit. Ám mégis történnek dolgok (teremtés, univerzális 
változások, globális jelenségek és így tovább, mert lél parányai az Isteni kereteken belül6* 
nyughatatlanul nyüzsögnek. Mind valami „ruhát” ölt magára (egyik elemi részecskét, másik 
atomot, -molekulát, -sejtet, -összetettebb lényt, -Fél/ig/Istent… ) azután mint a köntössel 
azonosuló, teszi amit tenni képes. Ember leginkább nem azt mit kéne, de az Úr nem áll elébe 
„Tégy belátásod szerint !” (B.T.625.) Az emberi vágy s tudatlan teste késztetései (köztük a legfőbb 
lázító elme) pedig teszi mindazt ami ide köti s imígyen itt tartja életről-életre. (5* Isten úgy tesz, 
hogy nemcselekszik → azisnemis ! - 6* a Legfelsőbb által megálmodott szabályok/elrendezések, 
értsd praktikusan: természeti törvények.) … 
(636.) 
Az Abszolút Igazságnak már parányai is képesek megváltoztatni az ember látásmódját. 
Ugyanaz(oka)t ugyanakkor és ugyanott, elkezdi másként szemlélni, más szemszögből pedig 
máshogy lehet látni. Az általános emberi gondolat -főképp az emberi megítélés- mindig a relatív -
mihez-képest- síkon mozog és mert mindenki máshol áll-, máshol tart-, máshogy lát, természetes 
a nézetkülönbség (bár ennek is van eredendő ‟lényege‟ -forrás-oka- amit a MINDEN rendelt el, 
mint kor-sajátosság, lásd: Kali juga = a nézeteltérések kora ! Azaz nem emberi „találmány” hanem 
Isteni elrendezés. Mindettől függetlenül, aki ezt átlátja s érti, képes benne- és vele úgy élni, hogy 
az ne hátráltassa lényegalkotója a lél tisztulásában !) Az Abszolút Igazság -számunkra- végtelen és 
teljességében felfoghatatlan, de vannak olyan részei amelyeknek figyelembe vétele nem árt ke-
reső/gondolkodó embernek. Ilyenek egyike az un. „lényeg-elv”. Nincs létezés- és nincs semmi 
létező lényeg nélkül. Ez talán értelemszerű, de az már erős gyanakvásra ad(hat) okot, hogy a 
lényeg magasabbrendű, mint annak hordozója, vagy burk(olat)a. A lényeg-elv lényege, hogy so-
sem valami halmaz hoz létre-, fogalmaz meg ‟lényeg‟-et, hanem a lényeg ölt formát1818. Ez a 

                                                             
1818 Vegyünk egy egyszerű képzőművészeti példát. Adva van egy festmény. Vászon, festék, ecsetvonások, 
ami a festő keze munkája, de egyik sem azonos a kép szellemiségével, mondanivalójával, eszmeiségével, 
értsd: kb. lényegével.  
Megint csak egy ‟azisnemis‟ miszerint a kép rajzolata, formái, mintázata, színei, ábrázolásmódja sugallja a 
lényeget, de az a lényeg is, meg nem is az, aminek értelmezésében nagy szerepet tölt be a néző értelme. 
Persze nem hanyagolva el a megfoghatatlan érzelmet, ami képes összecsengeni a lényeggel. Tud a néző 
„egy húron pendülni” a lényeggel, aminek pedig semmi köze bármi hangzáshoz, mint vizualitás. 
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„logika” már ismert a lél vonatkozásában, ami nem csoda, hisz ‟lél‟ és ‟lényeg‟ -egyfajta teljes 
értékű- szinoníma kifejezések1819. A köznyelvi „valaminek a lényege” anyagelvű megközelítés, 
nevezetesen; képzete szerint kapcsolódik-, kombinálódik-, bonyolódik, „fejlődik” anyaghalmaz s 
előbb-utóbb kicsúcsosodik lényege. Ám ha a legegyszerűbb alkotói tevékenységet nézzük is, az 
sosem úgy zajlik hogy „véletlenül” összerak az alkotó valamit (alkatrészeket, szavakat, képeket …) 
ami azután lényeget fog mutatni…  
… Kiterjesztve figyelmünket embercsoport(ok)ra, a valamilyen alapon összetartózóknak szintén 
van lényege, amit nem a csoportot kitevő egyének hoznak létre, hanem azon egyéneket 
tekinthetjük együvétartozóknak, akik a csoport lényegének tagjai1820. Tovább tágítva a képet; 
FöldAnya első-hátsó-alsó-felső-bal-jobb… „fertálya” nem ugyanolyan. Tehát akit ide, vagy oda 
rendelt sorsa (korábbi életeinek jutalma-, vagy büntetése !) az -ember-testben- oda „valósi” ahova 
születik, leginkább vérségileg akikhez születik… 
(637.) 
… 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. 

                                                             
1819 A ‟lél‟ következetesen lényeg-alkotóként is megfogalmazásra kerül, hisz Ő alkotja mindenek lényegét. 
Egy-egy lél minden egész-rész lényege, míg minden lél lényege a MINDEN ! 
B.T.228. „…aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - azt Én soha el nem hagyom s ő sem hagy már 
el Engem 229. tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak 
Egy vagyon…” 
1820 Érdemes elidőzni egy kicsit a zsidó hagyománynál. Úgy tartják, hogy akit zsidó anya szül, az függetlenül 
attól, hogy hol- s kitől fogant és/vagy született, az született zsidó, de egyezményesen elfogadott az un. 
„betérés” is, amikor valaki -kvázi- felveszi a zsidó vallás gyakorlását, követését. Ennek szellemében 
meglehetősen bizonytalan Földi globalitásunkhoz mért „hova-tartozása” annak aki „zsidó-földhöz” képest 
máshol, más kultúrában fogant pl. nem zsidó apától és született így meg.  
További ön-ellentmondás, hogy a zsidók ős-Atyja is az az Ábrahám, aki maga nem volt zsidó. (Egyes 
vélemények szerint Ábrahám születésekor még nem létezett zsidó nép /?/ ) Ha Ábrahám nem volt zsidó 
(márpedig nem – leginkább sumérnek tekinthető - akit szemitának is mondanak, mint aki a bibliai Sém 
leszármazottja, azaz Noé unokája.) akkor miként lehet(ett) zsidó ős-Atya ?  
Ha van a zsidó-ságnak ‟lényege‟ (márpedig van ! mint mindennek !) akkor ez a ‟lényeg‟ meg kellett előzze 
mindazt és mind azokat, akiknek lényegiségét alkotja. Mintegy „rárakódtak” arra a lényegiségre, melynek 
forrása és forrás-oka, ama lényeg Istene, értsd: Fél(ig)Istene.  
Sematikusan felvázolva: ~ lőn egy olyan Fél(ig)Isten, Akinek lényeg-alkotója egy arra felkent, ugyanakkor 
arra érdemes lél. Eme lél-nek -ama bizonyos- Fél(ig)Istenként -lényegalkotója „köntösében”- az a 
kötelezettsége, hogy az Általa képviselt sajátosságok szerint „kormányozza” befolyásolja a Hozzá 
kapcsolódókat (tehát nem bárkiket !!! ) értsd: mindazokat, akik lényegalkotójának olyan burokra van 
szüksége, ami megfelel a Fél(ig)Isten „küldetésének” betöltésére, megvalósítására. Zsidó esetében ez a Kali 
juga-, a szellemi- és erkölcsi hanyatlás elmélyítése, amit évezredek óta kiválóan végeznek, a Legfelsőbb 
elrendezésének megfelelően (ez kiválasztottságuk). Lásd a mintegy 13-14 millióra tett zsidó 
szellemiségének hatását a Földi 7 milliárdra. (arányuk 0,002 % ! )  
Nnem ok nélkül vannak szellemi(ségi) választó-vonalak pl. a Szind-folyó (Indus) innenső és túlsó-, vagy a 
Himálaja (Himalája) D-i és É-i szomszédságában. A Szind-en innen hódítottak teret az un. ábrahámita 
vallások (keresztény, iszlám, zsidó, bahái) és mint térítők vették szellemi uralmuk alá szinte az ázsiai távol-
keleten kívüli kultúrákat, míg Szind-en túl* hagyományozódott a sokrétű hinduizmus és a több ágú 
buddhizmus. (* innen ered a hindu kifejezés ≈ Szind-en-, azaz Induson túli – értsd: urdu; Indus = 
szanszkrít; Szindu = perzsa; hindu)  
Nagyjából a Himálaja fölötti a konfucián és a taoista gondolat „földje”.  
Ugyan Jas a Szind-en 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 át mentette meg azokat bármi kétségtől. 
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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. Alig fogható fel, hogy ennyire világos és átfogó ismeretet miért fed(ett) a 
feledés időről-időre. Ám hiába a szellemi hanyatlás, az Igaz Tudás forrása utat tör és tiszta, sosem 
lett zavaros. Központja: MINDEN Aki Személy ! Hatása, mint kisugárzás; személytelen energia. 
Szerves részei lél parányok végtelenjei, Akik szintúgy személyek és ugyancsak „sugárzók”. Így 
szólt az Úr: B.T.250. „…minden létnek leglényege parány részem örök lél 251. tudd hogy minden 
Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak 
hidd 252. minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen 
egész világon…” -később- 307. „…mint a MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig mindent - át 
de nem Én vagyok bennük minden nyugszik Énbennem 308. vagyok s nem is azisnemis lásd be 
imígy szólhatok - vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN mondhatom 309. miként a szél 
leng a térben úgy csapongnak Bennem Ők - Én csak terük s okuk vagyok Ők sohasem veszendők 
310. mikor világ nem nyilvánul minden száll fel Énbelém - majd a megnyilvánuláskor új áradást 
teremték 311. világkorok sora szerint jön majd oszlik anyaglét - mindez oka éppúgy vagyok s fog-
lalatként adok tért 312. MINDEN önmagában teljes nem kell Nekem semmi sem - cselekszem de 
nem köt mégsem öröklétem semleges 313. nemszándékolt akaratom természeti törvényként - 
állót s mozgót meg-teremti okozat e mindenség…” - kristálytiszta okfejtés, ami tovább részletez 
(és már több mint ötezer éve !) B.T.379. „…csak parányom mi fenntart mindent ami itt terem…” 
(értsd: minden ami itt van) B.T.249. „… megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld 
víz lég hő térrész egyszer ész értelem s hamis én* 250. ezen alsóbb jellegeken uralkodik 
felsőbbség - minden létnek leglényege parány részem örök lél…” (* föld ≈ szilárd, víz ≈ 
folyékony, lég ≈ légnemű, hő ≈ rezgés, hullám-jelenség, tér-rész ≈ a tér /ezoterikus körökben: 
éter/, ész ≈ felfogó képesség, értelem ≈ értelmező képesség, hamis én = megtévedt 
ön/én/azonosságtudat) B.T. 497. „…e világban lél parányom anyagot ölt magára - öt érzékkel s 
tévképzettel kerül örök csatába 498. testelhagyást követően mind felvesz új alakot - visszhatásit 
továbbviszi mint szél virág illatot…” 51. „…réges régi jó tanácsok három jármot beszélnek - 
tiszta jóság bőszült szeszély s nemjó amit rejt e hely…” 85. „…jó és nemjó éppúgy mozgat mint 
késztetés szeszélyben …” -mindenek lényegalkotója; B.T.32. „…előbb megnyilvánulatlan aztán a 
lél testet ölt - mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő…” 27. „…miként elnyűtt ruhát vet le 
ember s vesz fel másikat - tesz a lél is egyre másra testi vándorlásokat…” 10. „…ami mozgat az a 
szent lél gyermekben és aggban is - ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait …” - ilyes szellemi 
alapokon egészen más volt a vi-láglátás Istenről és emberről, a világról, életről és a halálról. 
(638.) 
… Idézzük ide azokat a gondolatokat melyek Hari „ürügyén” (Hari = az, aki eltávolítja az illúziót) 
elhangzottak a B.T. korábbi szakaszainak hozzáfűzéseiben. B.T. 229.-ből: „…Hari = a 
Legfelsőbb, az Istenség Mindenható Személyisége. Ő irányítja az összes fizikális mozgást. A hívek 
szívének elrablója. ‟Hari‟ a férfi – Nap jelleg, ♂, a felfelé, a felszabadulás felé törekvő, ‟Hará‟ a női 
– Hold jelleg, ♀, a Földhöz-, az anyagi léthez kötő. A közkeletű ‟Hare‟ kiejtés és írásmód magába 
foglalja a Legfelsőbbön túlmenően a két nem jelentéstartalmát együttesen is, ami az anyagi meg-
nyilvánulás alapja, a kettősség - egy időben ez is, az is… 
(639.) 
… 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… 
… 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… 
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… (ember) 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… 
… 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.)1821 
… Lelki ember … olyan örökre tör, mint már tudatosult lényegisége a lél. És bízva bízhat, hisz 
megtalálta a Bizalmas Tanítás(t), megismerte annak üzenetét és ha érti-, ha nem, mint Abszolút, 
az a lél símogatója, vígasztalója - van kiút !... 
… B.T.632. „…e Bizalmas Tanításra ki figyelmét fordítja - értelmével imád Engem s él a 
MINDEN-tudatban 633. aki hittel hallgatja ezt azt is éri szent tudás - lényeg lénye boldogan él 
újabb létben feljebb száll…” - realista ember pedig már azt az esélyt sem tartja kevésnek, hogy 
következő életében folytathatja ott ahol abba hagyta, „jó‟-létben és mindent bírva, töretlenül. 
 

 

 
 

Hogy mi a MINDEN-tudat?  

Talán már körvonalazódhatott, hogy egy Istenhez-, azaz a MINDEN-hez való viszony, ami 
meghaladja a hitet. A szív mellett az értelem dolga. Olyan látásmód, amely a Személyes 
Legfelsőbbet teszi mindenek elé/fölé. Személyes szemlélet, mely tudja hogy a MINDEN 
Mindátható személytelen energiája következtében mindent átsző és nem csak a megnyilvánult 
létezésben, de végtelen Önmagán belüli Teljességében. A MINDEN-tudat tudja, hogy az Úr 
Önmagában Teljes, nemcselekvő, nincs vágya s kérése senkihez, semmire. A megnyilvánulások 
Isteni lél parányai által valósulnak meg, az itteni teremtettségben ilyes anyagi/testi sajátosságok és 
Isteni elrendezések (természeti törvények) keretein belül és azok szabályai szerint (más -előttünk 
ismeretlen és értelmezhetetlen- megnyilvánulásokban más módon). 
A MINDEN-tudat mindig mentes volt és mentes is lesz a szervezetszerüségtől. Mindenki más és 
máshol tart, a Legfelsőbb elrendezése következtében pedig már jó ideje és még nagyon sokáig a 
nézeteltérések -természetszerű- korát éljük. Itt -ezen teremtettségben- értelmetlen a sokság 
egységgé kovácsolására való bárminemű törekvés. Az EGY-ség meghaladja az ember által 
észlelhető megnyilvánulást.  

                                                             
1821 640 szakasz. 640 → 6 + 4 + 0 = 10 → 1 + 0 = 1 azaz EGY. A Nap, az első, a legfőbb, a kezdet, 
mindenek alapja. Az 1 egyenlő az Egyetlen Istennel. Az 1 az élet, az isteni tűz. Mindent képvisel ami 
egyedi, kreatív, pozitív. A Teremtő. Az egység. Az igazi bölcs útja ez. A nyugodt erő, amely lehetővé teszi 
a fejlődéshez szükséges feltételek létrehozását.  
 
Aki kímélné magát, vagy könnyű kalandot keres, az itt rossz helyen jár. 
 
(10: A szerencse száma. Jelentheti a felemelkedést és a bukást is, de megmérettetés előtt valószínűsíti a 
sikert. Arra utal, hogy az egyén terveit élete második felében tudja megvalósítani. A szélsőségek száma, 
nem ismer középutat.) 


