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Minden jog fenntartva!



ÉJELI FOHÁSZ

Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok.

Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst.

Látom a holdat, ahogyan az éj ringatja.

Hallom a szellőt, miközben történetét dúdolja.

Itthon vagyok, újra itthon, s talán soha nem is voltam máshol.

Lehet, mindig léteztem én, az örökkévalóság mezején,

Nem vér szült, ami mindenen megtapad,

fény vagyok, ami mindenen áthalad.

Észrevétlenül suhanok át az éjszakán,

Minden nesz les rám.

Itt, itthon vagyok, ez a nyugalom elfed,

s ezzel egy vagyok.

Minden én vagyok, ez a nyugalom,

Mindent értek, mert egy vagyok azzal, ahol létezem.

 

Az Ég Embere vagyok, nem mozdulok, utam mégis folyamatos, a változás által haladok, csillagokon és messzeségeken át.



Önkéntes száműzetés

Sötét van, szürke homok körülöttem, inkább hamu vagy por, mindenesetre nagyon finom szemcsés, selymes olyan, mint a csend,
ami körül vesz. Szinte bele süppedek ebbe a határtalan kopár térbe. Látótávolságom annyi, mint telihold idején, csak éppen a Hold
hiányzik.  A felettem lévő boltozat  csak egy árnyalatnyival  sötétebb annál,  amin lépkedem. Hol  vagyok? Talán egy sivatagban?
Bármerre nézek csupa egyhangúság. Várjunk csak! Mi az ott? Lassan a semmiből kezd kirajzolódni egy hatalmas, magas építmény,
ami egy fából készült kör alapú madár kalitkára emlékeztet, csak itt a rések között üveg van. Meghökkentően karcsú és impozáns
épület. Az egész megjelenése hívogató, hiszen annyira magányosan áll itt a pusztaságban. Belépek, kívülről nem látszott ennyire
tágasnak és magasnak. A nyomasztó külvilág után, igazán megnyugtató, s valahogy felszabadító érzés itt lenni. Meleg, párás, de még
is tiszta, s eleven a levegő. Mindenhol növények, olyanok, amiket már láttam, ez egy üvegház - állapítom meg magamban. Ezüstös
félhomály borítja ezt a különös kertet, ennek ellenére látszik a kinti sötétség. Sétálgatok, és nem tudok rájönni, hogy hol vagyok, csak
a hely érzete ismerős. Néha elkapok, egy tompa illatot minden csak emlékeztet valamire, de már elfelejtettem, hogy mire. Ekkor
hirtelen megtorpanok, s elcsodálkozom azon, vajon miért nem vettem észre eddig ezt a csodálatos fát, ami itt áll mindennek a közepén
előttem. Hatalmas, felnézek, és nem látom a tetejét. Lenyűgöző, szinte az én lában is a földbe gyökeredzik azért, hogy eggyé válhassak
vele. Fenséges, csak bámulom, nem láttam még ehhez foghatót. Az ágai és a törzs között az átmenet észrevétlen, anyagát tekintve
egynemű nincs különbség a levél, a termés között, olyan az egész, mint egy lágy kusza vonal, jól elhatárolt egységekkel.

Hangot hallok, talán csak a csend és a szél összeolvadása nem vagyok benne biztos, mert a dallamban lévő szavaknak semmi
értelme. A ritmus ismétlődik, és lassan kezd kibontakozni, mégsem tudom meghatározni, melyik irányból jön. Föntről? Vajon a fa akar
valamit súgni az ágaival. Egyre határozottabban hallom a lágy csobogó, lüktető hangot.

-Mirá, miná rilis. Mirá, miná rilis. Nem ismerem ezt a nyelvet, de mégis tudom mit jelent. Csupán ennyit? : A kínból fakad az, ami
éltet. A fájdalom mutatja meg a teljesség útját.

Boldogság, nyugalom borít be. Egyesültem a fával? Én is egy tökéletes hajlat vagyok a kisze-kusza ágai között? Megköszönöm a
Hangnak a dal megértést, amit már vele dúdolok. Rádöbbenek, ahol most vagyok az, az Éden egy darabja volt egykoron, de a Jó és
Rossz tudás fájának mélyen lelkiismeret furdalása van Éva miatt, amiért elengedte termését, s nem tartotta magánál, hagyta, hogy ez
az egész megtörténjen. Nem volt elég éber! Pedig, mennyire szerette, azt a két teremtményt, akik ott ugrabugráltak körülötte, akiket
betakart és elrejtett önön maguk elől. Olyan tiszták és boldogok voltak ott a Mindenség kertjében. S ama baljóslatú napon, amikor az
emberpár az engedetlenséget követve, leszakította a gyümölcsét, megbontotta tökéletes egyensúlyát. Ez a hiány, azóta is kínozza Őt
és a többieket. Felelősnek érzi magát abban, hogy az Atya, Anya, Lélek, Ember szentnégyessége felbomlott. Azóta próbál mindent
megtenni az egység visszaállításáért, ennek érdekében száműzte ide magát önként, pedig annyira kérték, maradjon. Tudja csak így
rövidítheti le Ádám ivadékainak kitaszítottsági idejét. Azzal, hogy itt van az örök félhomályban, mintegy átjárót képezve a földi
sötétség és az Igaz Fényesség között.

Valójában az ő gyökere a Hold, aki a legreménytelenebb mélységben is képes felfedni a fényt, ezzel segít különbséget tenni a
sötétség között. Tükre az éltető világosságnak, általa jelöli ki a hetedik napot, az ünnepek kezdetét. Folyamatos, mindenki számára
érzékelhető változásával segíti, a Törvény betartását és irányt ad az éjszaka nomád vándorainak.

Halk moraj fut végig rajtam, a törzs, az ágak mind megrázkódnak, lassan ismét önmagam vagyok, még is szédülök attól, amit most
megtudtam. Soha nem gondoltam, hogy a Holdon van egy fa, még egyszer sem vettem észre. Ekkor legnagyobb meglepetésemre mély,
fáradt hang szólalt meg, ami elég ijesztőnek hatott, kicsit felkészületlenül ért, de gyorsan összeszedtem magam, és teljes nyitottsággal
kezdtem el hallgatni.

- Időtlen, idők óta itt állok. Te most érezted és megláttad ennek a valódi okát. Már régóta várlak, sok jelentkező van, de kevés és
szétforgácsolt az erejük, ami nélkül nem lehet idejutni és végig járni az utat. Azt gondolják a puszta kíváncsiság, érdeklődés elég a
beszélgetéshez, kitartás, alázat, lemondás nélkül nincsen értelme, tartalma a kimondott szónak. Amikor ezzel szembesülnek, gyorsan
feladják a haladásért vívott küzdelmet, és még a megérkezés előtt visszazuhannak a kiindulási pontjukba. Örülök neked, mert össze
tudtál fonódni velem és a rég múlt idő emlékeivel, ezért minden tőlem telhetőt, megteszek, hogy eljuss oda, ahol a kérdéseidre vannak
válaszok. Vállalom a felelősséget érted, csak így fogadnak azokon a helyeken ahol szokatlan a látogató. – Hála és izgalom okozta
remegésemen, alig tudtam uralkodni, emiatt nem bírtam megszólalni és ez nagyon zavart. Hiszen erre a lehetőségre vártam, hogy egy
ilyen titokzatos, rejtélyekkel teli helyen lerombolhatom, és elkezdhetem újjá építeni eddigi tudásomat. Lassan alább hagyott a szorító
érzés a torkomban és elöntött a bátorság, amiből önbizalmat merítve elkaptam cikázó gondolataim legjavát és óvatosan, megszűrve
kiengedtem őket a számon.

- Annyira, annyira megtisztelő nekem ez a találkozás, de nem érzem méltónak és egyenrangúnak magamat hozzád jó Uram, pedig
mennyit ábrándoztam egy hasonló pillanatról! – itt újra elveszítettem minden elszántságomat, suta nyelvbotladozásom elszomorított.
Mit is keresek itt?- kérdeztem piciny önmagamtól.

- A megértés utáni vágy égetett ki, így kerülhettél ide, mivel könnyű és befogadó lettél. A szavakat ne keresd, hagyd őket, az
örömöd által megtalálnak és kifejeznek téged megmutatva számodra is lényed mélységét, felszínét. Kérlek, ne mondd nekem, hogy jó
uram, ez semmit nem jelent, a nevem Albirati, itt így ismernek. A megszólítás pontossága nagyon fontos, ezt jól jegyezd meg! Minden
hangnak megvan a maga értéke, ami a végtelen Egy térbeli szövetén helyezkedik el. Látom, ezt most még nem érted, pedig meg van
hozzá az elegendő ismereted, de mindent újra kell gondolnod. Mi segítséget nyújtunk ahhoz, hogy átrendezd magadban az eddigi
életed  folyamán szerzett  benyomásokat,  gondolatokat,  tapasztalatokat.  Tudjuk,  honnan jöttél,  ezért  a  hit  és  szellemvilágodnak
megfelelően  fogjuk  megjeleníteni  és  megmutatni  azt,  amik  vagyunk.  Nem adhatunk  többet  annál,  mint  ami  most  vagy,  mert



megroppannál,  csak  rajtad  múlik,  hogy  mennyit  kapsz.  Ha  sok  minden  van  benned,  akkor  még  több  leszel,  a  tudásod
átcsoportosításával, sorrendjének változtatásával, amiben új kapcsolódási pontok jönnek létre, kiszélesítve és felfrissítve a régit.

- Ígérem, éber és figyelmes leszek! Már most is kérdezhetek?- szinte meglepődtem a kibuggyanó magbiztonságomtól.

- Természetesen, hiszen a Föld körül keringve, életet adó vizeit őrizve, sok mindent tudok rólatok.

- Én most rád vagyok kíváncsi, nem az emberek jövés- menésére, közöttük élek! Miért nem láttalak még soha éjszaka? Miért
mondtad azt, hogy nem tudsz semmi újat mutatni nekem, hiszen már önmagában az a tény, hogy itt vagy szenzációs felfedezés
számomra!?

- Légy türelmes, csendes, ha ezek nincsenek meg benned, nem fogod megérteni azt, ami feltárul előtted. Mind a két kérdésedre
tudod a választ, túl hirtelen vagy ezért nem találtad meg magadban. Azzal tisztában vagy, hogy a Föld körül keringek, miközben
erőmmel elősegítem az élet fennmaradását.

Igyekeztem úgy alakítani magamat, hogy csak egy részem látsszon állandóan (1), fel akartam ébreszteni azt a kíváncsiságot, ami
beindul nálatok a titkolt és eltakart dolgoknál.

Most az újdonság illúzióját érzed, mivel minden, ami itt körülvesz ismerős, láttál már fát, növényeket, hallottál hangokat és
beszédet, de nem úgy alkottak szerves egészet benned, ahogyan itt. Erre utaltam az előbb elmondottakban.

- Még is, itt még a szellő simogatása is egészen más, sőt magamat is olyan ismeretlenül furcsának érzem, s ezek megtévesztenek,
összezavarnak. – mély szomorúság nyilallt belém, idegen és kívül álló vagyok. Hogyan is érthetném meg ezeket a felsőbb rendű
dolgokat? Hogyan vágjam sutba eddigi  életem törvényszerűségeit?  Ami az előbb még lelkesített,  most  darabokra szakított.  Ha
elfogadom a változást, miként térhetek vissza? Hová mehetek haza?

A magány, ami minden felől áradt felém, megrémisztett. Elcsüggedve álltam Albirati előtt, aki lágyan, így szólt:

- Emeld fel a fejedet, nyisd ki a szemed! Könnyeid felszáradnak, ha nem nézel vissza oda, honnan jössz és nem azt lesed, ahová
tartasz, csak a jelenre és a változásra figyelj. Most vegyél egy mély lélegzetet és tartsd bent, segítek neked, emlékezz arra a pillanatra,
mielőtt először felsírtál volna. Látom, hogy látsz minket, még a végtelen része vagy, maradj ebben a képben, ameddig bírod levegő
nélkül. – Színek, hangok, arcok forgatagában állok, a nyugalomban vagyok, de nem bírom soká, és levegő után kapkodok.

- Ezzel még jobban összekuszáltad gondolataimat! Hová tartozom?

- Mind két hely a te otthonod, csak ezt eddig nem éber állapotban ismerted, mivel álmaidban jártál itt. A testbe való születés által
tapasztalod meg a véges, határokkal, súllyal rendelkező nehéz részed, ami ismeri a Tudását, de ösztönösen nem képes felismerni
alkotó elemeit, ezt kell megtanulnod az életed folyamán. Észre venni a szürkében a feketét és a fehéret, a magban a fát és termését, a
lányban a gyermekét. A nem létező állandóság biztonságának kergetése helyett élvezni változatosság pezsgését, mivel az anyag
nyugalma  a  mozgás.  A  ritmusa  mutatja  meg  a  szélsőértékeit  a  nappalok,  éjszakák,  világosságának  és  sötétségének.  A  szív
dobbanásában van ott, az élet reménye és a halál lehetősége. S egyszer elérkezel oda, amikor véletlenek tűnő mozzanatban félre
dobod kategóriáid fiókjait, mert rádöbbensz arra a nyilvánvaló tényre, hogy minden közös tőről fakad. Erre Én vagyok az élő példa,
hiszen az a bizonyos alma, ami a termésem volt, tartalmazta mind a jót és a rosszat is egyetlen falatban koncentrálva. Olyan ez, mint
amikor a kiindulási ponttól távolodva haladunk a körmentén, de még is mindig visszatérünk annak kezdetéhez. Látszólag nem történt
semmi, valójában a megtett út már mögöttünk van. Ehhez hasonló életünk spirálja is, ami egyedi komplex egészet alkot, minden
oldalról másnak mutatkozik, szemből körnek látod, oldalról sok egymást követő vonalnak vagy egyes számjegynek tűnik, ha egy kicsit
széthúznánk, akkor hullámként lenne jelen, ha teljes erőből feszítenénk ki, hosszú egyenest kapnánk.

- Bátorítottál arra, hogy feltegyem kérdéseimet, élek ezzel a lehetőséggel, mert hiába keresem önmagamban, még sem találom az
életspirálomat, talán azért, mert nem tudom mi az. – kíváncsian vártam a választ és újra örültem annak, hogy itt lehetek.

- Kedves, kissé bátortalan lényed és ez az őszinte érdeklődés tetszik nekem, az előbb talán túl szigorú voltam hozzád, pedig nem
szeretnélek  gyengíteni  és  elbizonytalanítani,  mivel  önbizalom és  magabiztonság  nélkül  nem folytathatod  tovább  az  utadat.  Az
ingatagság zavart kelthet benned, ezért légy szilárd, mint egy kristály, amit csiszolnak, és nem gyúrnak. A korlátaid felismerésével
alakítod a saját dinamikus ritmusod, ennek alapegysége a szívizom végső határig való megfeszülése majd a középpontjába való
visszajutásnál az ernyedése.

 

 

(1) Köztudott, hogy a Holdnak mindig ugyanaz az oldala fordul a Föld felé. Ez azonban csak közelítőleg igaz. Az ettől való eltérést,
azaz a Hold keringése során megfigyelhető billegését librációnak nevezzük. A libráció miatt a Hold felszínének kb. 59%-a bukkan elő 
valamikor a keringési periódus során, azaz csak 41% van mindig a túloldalon.(Wikipedia)



Erre a pulzáló mozgásra épül az életspirálod, ami magába foglalja a benned és körülötted lévő ciklusokat, a legegyszerűbbnek
tűnőtől az egészen bonyolultakig.

- Konkrétan, melyikekre gondolsz? Az évszakok, nappalok és éjszakák váltakozására?

- Amiket említettél azok csak következményei a Föld, a Nap és önmaga körüli mozgásának, forgásának. Igen, valójában ezek is
részei éppen úgy, mint ahogyan az atommag körül vibráló elektronok is azok, az Egy a lényeg miközben a szemszög és a fókusza
változó. Vedd észre, még a legapróbb részlet is nélkülözhetetlen, mivel közvetett és közvetlen érintkezések kiterjedő hálózata az egész
világegyetem. Az egymásra épülő rendszerek váza leírható a számok összefüggésével, a matematikai logika képes megvilágítani az
anyagot és az őt átható rejtőzködő titkokat.


