
Bevezetés

Valahol, valamikor egészen kicsinykét hibázott.
Egészen picinykét. Olyat, mintha alig számított volna. Olyan parányi bűnöcskét, amit az
ember többnyire éppen csak hogy észrevesz.
Aztán az ember, ezt a kicsiny bűnöcskét jóvá akarja tenni, de nagyobbal.
Most megijed. Még nagyobbat tesz, és ebből még nagyobb a bűn.
Egész Bábel.
Mert az, akinek nincs elég hite, fejét veszti.
Mindig nagyobb bűn. Fellázad.
Kétségbeesik, és őrjöngeni kezd. Mi történik itt velem?
Teremtő Isten, én ezt nem akarom…
Egyszerre csak kint van az erdőben, és olyan mint a farkas.
” Teljes szívemből téged kereslek, és ne engedd, hogy a Te törvényedet elhagyjam!”
– Aki egy ilyen embert meg tudna menteni, az az egész világot megmentené…
– Mindannyian farkasok vagyunk
– Mindenkinek először magát kell megmentenie…

CSEND

Az ég és föld nem emberi:
néki a dolgok, mint szalma-kutyák.
A bölcs ember sem emberi:
néki a lények, mint szalma-kutyák.
Az ég és föld közötti tér,
akár a fujtató,
üres és nem szakad be,
mozog és egyre több száll belőle:
kell rá szó, ezernyi;
jobb némán befelé figyelni.

CSEND

Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem
erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és
változó mérték között.

Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem, hogy mijük van; mert még a
legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse,  mely belőled hiányzik.



Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni.

Ne várj csodát. Mert a csodás ígéret teljesül, anélkül, hogy csoda történne.

Ha az élet-fölötti, különlét-fölötti világba akarsz hatolni, illetve életfölötti, valódi
lényedbe (itt az „én” és „más” szét nem választható):
vigyázz, hogy a valóság helyett káprázatokba, „csodákba” ne keveredj.

Ez ellen gyakori ima, gyakori csendben elmélyült önvizsgálat a hatásos védelem.
Sehol olyan szükség éberségre és józanságra, mint itt, a spirituálisan éber
világban, ahol a hétköznapi élet mértékai nem alkalmazhatók.

Ha meg akarod ismerni időtlen alap-rétegedet, előbb meg kell küzdened a
rája-rétegződött időbeli személyeddel, mely az alapot elfedi előled.

Bontsd szét személyedet és szemléld, mint idegent. Ne maradjon benne semmi
rejtett, vizsgálatlan, tudatalatti.

Ne maradjon benne semmi olyan, amihez ragaszkodsz, vagy amitől utálkozol,
mert a ragaszkodás is, utálat is hamisít.

Az önvizsgálat legegyszerűbb módja az imádság.
Ha imádban Istennek gyónod meg hibáidat, ezzel bejárod személyednek minden
zegét-zugát, mert az ember, imájában, őszintére-vetkőzik Isten előtt;

önmagának folyton hazudik, de Istennek nem mer hazudni. S ha Isten segítségét
kéred, ezzel a személyed alatt ismeretlenül rejlő segítőket sorra működésbe
hozod.



Hermész Himnusza

Ki dicsérhetne Téged túlságosan, vagy egyáltalán eléggé?
Hová nézzek, hogy dicsérjelek?
Felfelé, lefelé, befelé, vagy kifelé?

Nincs olyan út, nincs olyan hely, nincsen egyetlen teremtmény sem,
mely rajtad kívül lenne; minden benned, minden belőled van.

Mindent adsz, és semmit sem veszel, mert minden a Tiéd,
és semmi olyan sincsen, ami nem a Tiéd lenne.

Mikor dicsérjelek?A Te órádat és a Te idődet tudni lehetetlen.
És miért Dicsérjelek?

Azért amit teremtettél, vagy amit nem teremtettél?
Azért amit megjelentettél, vagy amit rejtegettél?

És mivel dicsérjelek?Mintha bármi is az enyém lenne, a sajátom, vagy valami
más lennék mit Te.

Mert Te minden vagy ami én egyáltalán lehetek;
minden vagy amit én egyáltalán beszélhetek;

minden Te vagy, rajtad kívül semmi sincsen.
Az is Te vagy ami nincs.
Te vagy minden ami lett, és miden ami nem lett:
Szellem, amikor a Szellemlélek néz.

Atya, amikor a mindenség általad alakulásra kész.
Isten, amikor aktív, egyetemes erőként kimész.
A Jó, mert mindent teremtesz.

Az anyag legfinomabbja levegő.
A levegő legfinomabbja lélek.
A lélek legfinomabbja szellem.
A szellem legfinomabbja Isten.



Záró gondolat

Minden bölcsesség megvédi magát.
Nem lehet a bölcsességet megszenteletlen kezekkel megragadni,
és mégis ott van mindenki számára.

A múltban, minden bölcsesség a misztérium iskolák
szűk csatornáin keresztül sugárzott,
mert nem lehetett másképpen.
De ma együtt a fény mágiájának egy új nyelvezetét tanuljuk.

A Krisztus-szellem, a Nap Logosz fenséges beavatkozásának köszönhetően.
A középpontban lévő kérdés most az út, az élet maga
és az ember lélek tudatos valóság ismerete.

Ezt a feladatot igazi barátságban és a szeretet által lehet kivitelezni.
Senki sem szabadulhat meg a múlandó világ kötelékeitől
a többiek megszabadulása nélkül.
ez a szellemi közösség mágikus segítsége.

Mindannyiunknak meg kell várnia a többieket.
Együtt a létezés egy új közösségét képezzük, egy testet,
egy lüktető lélek-organizmust.

Épp úgy, mint ahogyan az előttünk haladó tanítók
eljöttek az emberiséghez kitárt kezekkel,
hogy titkaikat és a szellem arany kincseit ajánlják fel,
az a feladatunk, hogy az ő munkáját folytassuk,
a példájuk és önfeláldozó szeretetük alapján.

Nem érzed azt a misztikus ösztönző erőt az életedben?
Nem érzed, hogy a világosság érintése megtisztít időről időre?
Nem hallod Isten egyetemes hívását?

Nem érted a szeretet nyelvét?
Érzed, látod a szent Jelenlétet?

Ne próbáld meg ezeket a dolgokat az intellektusoddal befogadni.
A legbelsőbb érzékeléseddel értsd meg őket.



És akkor azt fogod megérteni, hogy a beavatás útja ma
a Szeretet útja.

Még, ha ezeknek a dolgoknak a megértésében
a legcsekélyebb mértékű fényt is éred el,
akkor is már megvetetted a lábadat az úton

Akkor ki fogsz emelkedni az idő folytonos forgásából
az Isteni örök nyugalmába.
Akkor be fogsz menni a forma nélküli szeretet
mindent magába foglaló tisztaságába.

Ez a Vízöntő korszak kovásza.
Mely velünk és általunk nyilvánul meg az emberiség számára.

Ragyogjon a közösség személytelen fény ereje
Vezesse és adjon erőt a kereső lelkeknek
a világosság felé vezető útjukon.


