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Utazom Budapest egyik fő utcáján és érdekes plakáthirdetésre leszek figyelmes.
„Megvilágosodás azonnal!” – hirdeti a viszonylag nagy felület. Kicsit jobban utána nézek, és
meglepő eredményeket találok a megvilágosodásról. Önmagukat, vagy egymást mindenféle
spirituális mesternek, tanítónak nevező emberek árulnak pénzért különféle technikákat Istennel
való kapcsolatra, illetve a megvilágosodásra.

Tudd, hogy megtévesztenek! A meditáció önmagában nem jelent megvilágosodást, ahogy
néhány spirituális tanítás sem. Istennel nem kell felvenned a kapcsolatot, mert folyamatosan
benned van és te benne. A felvilágosodásnak nincs módszere és nincs technikája, az igazi
nagy felvilágosodottak közül egy sem érte el sem heteken-hónapokon tartó meditációval, sem
pedig az ige évekig tartó tanulásával a megvilágosodást. Amíg az ember –még ha igazak is az
ismeretei- pusztán ismeretként hordozza az igaz tudást, de nem éli át azokat, illetve azok
kapcsán nem szabadul meg a felesleges illúzióktól, hamis tudástól, nem érheti el a
megvilágosodást. A buddhista szerzetesek az egész életüket szentelik elengedésre,
megbocsátásra, még sem következik be a megvilágosodás a többségüknél.

Kerüld el azokat az embereket, akik azt mondják, van 3, vagy öt szabály, hisz a szabályok
éppen a felszabadulástól való félelem teremtményei. Azokat kerüld el, akik előző életes
regressziót tartják a felvilágosodás útjának, mert hidd el, az elme képes a meglévő események,
konfliktusok mintáit egy múltbeli környezetbe belehelyezni. Azt sem hidd el, hogy a meditációt
vezető személy irányítására az már felvilágosodás, ha Istent, vagy az angyalát el tudod
képzelni, sőt azt sem, ha mindenféle járműveket látsz, amellyel a világvégén el tudod hagyni a
földet. Ne hidd el, hogy a reiki és a prána nadi megvilágosodást hoz. Lehet, bár kisebb
csodákat tesznek, kavicsokat teremtenek a semmiből, tűzet szítanak a gyertyára, vagy
gyógyítanak, de a szándékukban ott a kapni akarás, illetve azzal, hogy pénzért árulják mindezt,
lényegükben ott a sötétség. Legyen bármilyen beavatás eredménye, aki meg nem ismeri
önmagában az Istent, nem lehet felvilágosult. Ha valaki azt mondja, hogy eggyé vált Istennel és
utána sámándobolást, reikit, tarot kártyát, tűzön járást tanít nektek, biztosan hazudik. Aki eggyé
vált Istennel, az a szívében nem kételkedik a döntéseiben és annak nincs szüksége döntéspótló
játékokra. Azoknak se higgy, aki azt híresztelik magukról, hogy ők Isten klónjai. Aki ilyet állít,
nem csak nem tud semmit az igazságról, de még ostoba is, mert lelki aspektusokat nem lehet
klónozni, ráadásul Isten, aki egy van és nincs kívüle más, nem lehet klón. Kerüld el az
angyallátó tanfolyamokat, ahol bár nem látsz angyalt, és csak a technikát tanulhatod meg, hogy
láss, ám úgy engednek utadra, hogy most nem, de ha elég sokat gyakorolsz, akkor biztosan
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látni fogod őket. Kerüld el azokat, ahol legfelsőbb lényekről beszélnek. A legfelsőbb lények, a
legfelsőbb személy csak az elválasztottságban, a kettősségben léteznek, így az illúzió velejárói.

Nem tudok annyi ellenpéldát hozni, amennyi van a piacon a megvilágosodást ígérők között.
Amíg a kettősség el nem oszlik, addig a világosság fel sem dereng. Az előző élet tudása és
élménye a kettősségből való, a felvilágosodás utáni vágy a kettősségből való, ahogy minden
félelem és minden vágy is. Aki ezek mentén szervezi az életet, nem ismeri a végső igazságot.
Vakok vezetnek világtalanokat, s ezzel együtt mennek a szakadék felé. Nem jelent
felvilágosodást az sem, ha az embernek van egy-egy jó felismerése. Bár kétséget kizáróan a
helyes felismerések szabadabbá teszik az embert, azonban fontos megkülönböztetni a tanulást,
mint utat és a felvilágosodást, mint célt.

Úgy látszik az ördög ma nyerésre áll Istennel szemben, azonban az ő bukás éppen akkor
következik be, amikor már csaknem teljes a diadala. Ugyanis, amikor a sötétség ezen a földön
már nem tud hova növekedni, a kettősség hatalma akkora lesz, hogy minden lényt pusztulásra
ítél, akkor meg fogjátok látni, hogy Isten fényessége, a valódi világosság egyetlen pillanat alatt
eltörli a sötétséget. Amikor pedig meglátjátok eljönni az emberfiát nagy fényességgel, a
menyasszonyai, akik ébren vártak rá és akik nem hagyták megtéveszteni magukat az ördög
által, megkapják a megvilágosodás szentségét. Nekik megadatik, hogy megértsék, mi a valódi
világosság. Aki pedig világosságnak hitte a sötétséget és ahhoz ragaszkodott, de nem kereste
Isten igazságát, kivettetik és kiírtatik a földről, hogy meg ne tévessze többé az igazakat. A
megvilágosodás eredménye a tiszta öntudat, az önvaló. Az ember, akinek létezése más
emberektől függ, messze jár ettől. Nem az a baj, ha az ember sötét, mert ha hisz a
megváltójában, akkor a világosodása már igen közel van. Az a baj, hogy az ördög
megtévesztésével az ember világosságnak hiszi a sötétséget és elfordul megváltójától. aki az
egyetlen utolsó reménye lehet.
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