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Gonddal van tele a világ, 
Csak én vagyok eltelve Veled! 
Ha a világban lennél, 
Minden gond megszûnne. 
De mivel gonddal van tele a világ, 
Így számodra helyet nem találok!

A Világmindenségben eladnám az összes napot,
holdat és csillagot,
Csak hogy egyetlen gyönyörû pillantásodat
megvehessem!
Oh, Határtalan Tündöklés Ura!
Légy kegyes és bocsáss fénysugarat
vágyakazó szívembe.

A világi emberek világi fény és zeneszó mellett 
Éjjel énekelnek és táncolnak. 
Egyedül én ülök transzban,
Belsõ ragyogással és dallammal lebegve.

Oh, Uram, amióta megismertem dicsõségedet,
E világon semmit nem tudtam szeretni.
Ölelj magadhoz szeretõ irgalmadban

Örökkön örökké!
Ámen

Csendes Könnyek
~ Ching Hai Legfelsõbb Mester ~

Versek



A túlvilág rejtélye
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ENSZ, New York

Üdvözlöm Önöket az ENSZ-ben! Kérem, hogy mondjunk
el együtt egy imát, mindenki a saját vallása szerint
hálából azért, amink van, amit megkapunk, és kíván-

va, remélve azt, hogy azok, akik hiányt szenvednek vala-
miben - a menekültek szerte a világon, a háború üldözöttjei,
a katonák - ugyanúgy megkapjanak mindent, mint mi. Imád-
kozzunk azért, hogy a kormányfõk és természetesen az
ENSZ vezetõi véghez tudják vinni szándékaikat és békében
élhessünk együtt. Hiszünk abban, hogy beteljesedik az,
amit kérünk, hiszen ezt mondja a Biblia.

Köszönöm! Hosszú idõ telt el, mióta legutóbb itt jártam.
Volt már itt valaki közületek? Úgy értem, az elõadásomon?
Egy? Tényleg? Ilyen sokan? Köszönöm, köszönöm. Tudjátok,
a mai elõadás témája: "Ezen a világon túl". Mert nem
hiszem, hogy errõl a világról akarnék még többet beszélni,
amit ti mind ismertek, ugye? Tudjátok, ezen a világon itt van
nekünk az ENSZ, Amerika, New York, vagy ahogy ti hívjátok,
az "Alma". De ezen a világon túl vannak más dolgok. Azt
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hiszem, mindannyian, akik idejöttetek, szeretnétek ezt
megismerni. Nem olyasmirõl van szó, mint amirõl éppen az
elõbb beszélt Steve, csodák és más fantasztikus dolgok,
amiket nehéz elhinni. Hanem valamirõl, ami nagyon tudo-
mányos, nagyon logikus és nagyon fontos.

Mindannyian hallottuk már, hogy a különbözõ vallásos bib-
liákban vagy szentírásokban megemlítik, hogy van hét
Mennyország, a tudatosságnak vannak különbözõ szintjei,
belül van Isten Országa, Buddha Természete, stb. Ezek
olyan dolgok, amiket megígértek ezen a világon túl. De nem
sokan érték el azt, amit ezek a szentírások megígérnek.
Nem sokan. Nem mondanám, hogy senki, de nem sokan. A
világ népességéhez viszonyítva igen kevés azoknak a
száma, akik elérik belül Isten Országát, amit túlvilágnak is
nevezünk. Ha itt Amerikában éltek, valószínû sok lehetõ-
ségetek van, hogy olyan könyveket olvassatok, amik a mi
világunkon túli dolgokat írnak le. Van az amerikai filmek
között is néhány, amelyek nem teljesen a képzelet szüle-
ményei. Úgyszintén van néhány japánok által készített film,
amik szintén nem teljesen kitalált dolgok. Mert ezek az
emberek valószínû olvastak néhány olyan könyvet, amit
azok írtak, akik jártak ezen a világon túl. Vagy õk maguk
nyertek némi bepillantást Isten Országába.

Tehát, Isten Országában... milyen is Isten Országában?
Miért kellene Isten Országával foglalkoznunk, ha már van itt
a világon elég tennivalónk, van állásunk, vannak biztonsá-
gos házaink és szeretetteli kapcsolataink, stb.? Pontosan
ezért, mert ha ez már mind megvan, Isten Országa kellene,
hogy érdekeljen minket. Túlságosan vallásosan hangzik, ha
azt mondjuk, Isten Országa. Valójában ez csak a tudatosság
néhány magasabb szintje. Valaha a régi idõkben ezt az
emberek Mennyországnak nevezték. De tudományos kife-
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jezéssel azt mondhatnánk, hogy ez egy másik... magasabb
szintû tudás-, vagy bölcsességszint. Ez elérhetõ a szá-
munkra, ha tudjuk, hogy hogyan. 

Mostanában Amerikában mind hallottunk egy új talál-
mányról, hogy már van egy gép is, amivel el lehet jutni sza-
mádiba. Tapasztaltátok már? Nem? Itt Amerikában kapható,
az ára négyszáztól hétszáz dollárig terjed, attól függõen,
milyen szintet akarsz. Azt mondják, hogy a lusta
embereknek van, akik nem akarnak meditálni, csak azonnal
szamádiban akarnak lenni. Nos, ha nem ismeritek, akkor
röviden beszélnék róla. 

Azt mondják, ez egy olyan gép, amely ellazult tudati
állapotba hozhat téged... egy olyan ellazult állapotba,
amikor magas IQ szintet érnél el. Ettõl állítólag megnõ a
tudásod, bölcsességed, és remekül érzed magad, stb.
Néhány kiválasztott zenét is használ a gép, külsõ zenét,
úgyhogy fülhallgatóra van szükséged, aztán pedig valami-
lyen elektromos árammal stimulálnak, és aztán valószínûleg
villanásokat látsz. Ezért a szemedet is be kell kötni. Fülhall-
gató és amivel a szemedet bekötik: ez minden, ami a sza-
mádihoz kell. Nagyon jó, és négyszáz dollárba kerül, na-
gyon olcsó. De a mi szamádink még olcsóbb, semmibe se
kerül és örökké tart, örökké. Nem kell feltölteni az elemeket
vagy áramot használni, bedugni és kihúzni a dugót. És nem
kell szervizbe vinned, ha a gép meghibásodik.

Most ha még a mesterséges fény és a mesterséges zene is
így ellazíthatja és ilyen bölccsé teheti az embereket.
Állítólag ezt adja nekik. De csak újságban olvastam:
állítólag ezt csinálja, én magam nem próbáltam. Szóval
ezért olyan nagy az érdeklõdés iránta; hallottam, hogy
sokat eladtak belõle. Ha még ezek a mesterséges dolgok is
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ellazult állapotba hozhatnak és megnövelhetik az IQ-nkat,
akkor el tudjátok képzelni, hogy mennyit segíthet a bölcses-
ségünkön az igazi módszer? A valódi dolog az ezen a vilá-
gon túl van, de minden ember számára elérhetõ, ha kapcso-
latba akarnánk vele kerülni. Ez a belsõ mennyei zene és a
belsõ mennyei hang. És ennek a zenének, a belsõ fénynek
és zenének az intenzitásától függõen átnyomhatjuk
magunkat, túl ezen a világon, eljuthatunk a megértés egy
mélyebb szintjére.

Azt hiszem ez csak olyan, mint a fizika törvénye. Ha egy
rakétát akarsz küldeni a nehézségi erõn túl, nagy tolóerõre
van mögötte szükséged és amikor a rakéta nagyon gyorsan
repül, az is némi fényt bocsát ki. Azt hiszem, amikor gyor-
san túllépünk ezen a világon, mi is... hogy is mondják? Túl
sokat beszélek kínaiul. Igen, mi is fényt sugározhatunk ki.
És hallhatjuk a hangot is. A hang az a fajta vibrációs erõ,
ami a magasabb szintre tol minket, de mindenféle zaj
nélkül, minden gond nélkül, ingyen, és a tapasztalónak
semmiféle kellemetlenséget nem okozva. Így lehet átjutni a
túloldalra.

És mi az ezen a világon túl, ami jobb, mint a mi világunk?
Minden, amit csak el tudunk képzelni, és amit nem. Ha
egyszer ezt megtapasztaljuk, akkor tudjuk. Igazából senki
más nem tudja ezt elmesélni. De ebben állhatatosnak és
igazán õszintének kell lennünk, különben ezt senki más
nem teheti meg helyettünk. Ugyanúgy, mint ahogy azt sem
lehet, hogy valaki más dolgozzon helyettetek az ENSZ-ben,
de ti kapjatok érte fizetést. Ugyanúgy, mint ahogy azt sem
lehet, hogy más egyen és mi lakjunk jól tõle. Ezért az a
megoldás, hogy megszerezzük a tapasztalatot. Meghallgat-
hatnánk valaki mást, aki elmondja nekünk a tapasztalatait,
de ezzel mi nem sok tapasztalatra teszünk szert. Szert
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tehetünk egyszer, vagy néhányszor, vagy néhány napig,
köszönhetõen az ember erejének, aki megtapasztalta
Istent. Akkor lehet, hogy saját erõfeszítésünk nélkül, na-
gyon természetesen mi is látunk valami fényt és hallunk
valami hangot. De legtöbb esetben ez nem tart nagyon
sokáig. Ezért hát magunk kell csinálnunk és magunknak kell
megszereznünk a tapasztalatot.

A mi világunkon túl sok különbözõ világ létezik. Csak ve-
gyünk egy példát, azt, amelyik csak egy kicsit van a miénk
fölött. Amit mi a nyugati terminológia szerint asztrális világ-
nak nevezünk. Az asztrális világnak magának is több mint
száz szintje van. És mindegyik szint maga egy világ, ami a
mi értelmi szintünket tükrözi. Ugyanúgy, mint amikor
egyetemre megyünk. Ahogy haladunk elõre az egyetemen,
úgy tükrözi minden egyes tanév egyre jobban, hogy egyre
többet elsajátítottunk az egyetemi tananyagból, és aztán
lassanként haladunk a diplomaszerzés felé. Az asztrális
világban sokféle úgynevezett csodával fogunk találkozni,
valószínûleg minket is kísértésbe hoznak, és valószínûleg
mi magunk is rendelkezni fogunk velük. Meg tudjuk gyó-
gyítani a betegeket, vagy hogy is mondjam... néha látunk
majd dolgokat, amiket mások nem. Legalább hatféle varázs-
erõnk van. Távolabbra látunk a szokásos határnál, hallá-
sunknak a távolság nem szab határt. A távolság nem számít
nekünk. Ezt nevezzük "mennyei fülnek" és "mennyei szem-
nek". Aztán átláthatunk az emberek gondolkodásán és néha
láthatjuk, hogy valakinek mi jár a fejében stb. Ezek azok az
erõk, amiket néha megszerzünk, ha eljutunk Isten
Országának elsõ szintjére.

Ahogy már említettem, ezen az elsõ szinten belül sok
különbözõ szint van, amelyek sokkal többet kínálnak a szá-
munkra, mint amit nyelv leírhat. Ha majd eljutunk oda,
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akkor... ha például beavatás után meditálunk és az elsõ
szinten vagyunk, akkor sok-sok új képességet fogunk bir-
tokolni. Kifejlõdik bennünk akkor még egy íráskészség is,
ami azelõtt nem volt meg. Tudni fogunk sok mindent, amit
más emberek nem tudnak és sok minden csak úgy az
ölünkbe hullik majd, mint egy mennyországi ajándék. Néha
anyagiakban, néha a karrierünkkel kapcsolatban, vagy néha
más dolgok. Tudunk majd verset írni, vagy talán rajzolni,
vagy valamit, amire korábban képtelenek voltunk. És el sem
tudtuk volna magunkról képzelni. Ez az elsõ szint. Jó stílus-
ban tudnánk verset vagy regényt írni. Lehet, hogy azelõtt
amatõr írók voltunk, most pedig tökéletesen írunk, például.
Ezek nagyon anyagias elõnyök, amiket megszerezhetünk,
amikor a tudatosság elsõ szintjén vagyunk. Valójában ezek
nem Isten ajándékai. Ezek mind eleve bennünk vannak és
pusztán mivel felébresztettük õket, ezért most életre kel-
nek. Ezután már hasznukat vehetjük. Szóval ez idáig némi
tudnivaló volt az elsõ szintrõl. Érthetõ volt? Szeretnétek töb-
bet hallani? Igen? Nem hallottátok ezt azelõtt? Te igen! Igen!
Ki mondta el neked? Igen, és mondott valami mást is?
Rendben.

Amikor a magasabb szintre megyünk, akkor ott sok mást
fogunk látni, és sok mást is elérünk. Persze nem tudok nek-
tek mindent elmesélni. Igen, például idõhiány miatt. És nem
is kell mindenféle szépeket hallgatni süteményekrõl és
cukorkákról, ha soha nem esszük meg õket. Ezért csak egy
kis reklámot csinálok nekik. Ha meg is akarjátok õket enni,
az egy más dolog! Késõbb majd megkínálhatunk titeket
igazi étellel. Igen! Csak ha meg akarjátok õket enni.

Most ha túlmegyünk egy kicsit ezen a szinten a második
szintre, amit csak az egyszerûség kedvéért nevezünk
"másodiknak". A második szinten valószínû sokkal többre
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vagyunk képesek, mint az elsõn, a csodákat is beleértve. De
a legszembeötlõbb eredmény, amit elérhetünk a második
szinten...az az ékesszólás és a vitakészség. Úgy tûnik senki
sem gyõzheti le azt, aki elérte a második szintet, mert
ékesszólásának hatalmas ereje van és szellemi teljesítõ-
képességének csúcsán van.

A legtöbb ember közönséges tudattal és nagyon egyszerû
IQ-val messze elmarad mögötte, mert az õ IQ-ja már nagyon
magas fokon kinyílt. De nem csupán a fizikai agya az, ami
fejlettebb, hanem az a misztikus erõ, az a mennyei erõ, a
bölcsesség is, amely bennünk öröklõdött és most kezd
kitárulni. Indiában ezt a szintet "Buddhi"-nak nevezik, ami
intellektuális szintet jelent. Amikor eljutsz a "Buddhi"
szintjére, akkor Buddha leszel. Innen származik a Buddha
szó. Buddhi és Buddha. Szóval a Buddha az pontosan ez. De
nincs vége. Még nincs vége, kérem. Még csak most muta-
tom be nektek a Buddhát, még sok van hátra, OK? Nos, a
legtöbben Buddhának nevezik a megvilágosodott embert.
Ha az illetõ nem ismer dolgokat a második szinten túl,
akkor erre bizonyára nagyon büszke lesz. Igen, arra gondol-
va, hogy õ egy élõ Buddha, és tanítványai is büszkén
nevezik õt Buddhának. Valójában, azonban ha csak a
második szintre jutott el, azaz bárkinek, akinek csak akar,
beleláthat a múltjába, jelenébe és jövõjébe és tökéletesen
szónokol, akkor ez még nem Isten Országának a vége.

És senkinek se kellene büszkének lennie arra a képességre,
hogy tud olvasni a múltban, jelenben és jövõben, mert ez az
Akásha Krónika, ahogy azt a nyugati terminológiában
nevezik. Közületek mindazok, akik jógáznak vagy valaho-
gyan meditálnak, meg fogják érteni, hogy mi az az Akásha
Krónika. Ez egyfajta könyvtár, mint például itt az ENSZ-é a
szomszédban. Tudjátok, különbözõ nyelveken. A szomszé-
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dos könyvtárban vannak könyvek arabul, oroszul, kínaiul,
angolul, franciául, németül, mindenféle nyelven. Ha tudná-
tok mindezeken a nyelveken olvasni, akkor tudnátok, hogy
mi folyik abban az országban. Értitek? Ehhez hasonlóan, aki
elérte a második szintet, az ezt meg fogja érteni. Nagyon
tisztán értelmezheti egy ember mintázatát, úgy, mint ahogy
saját életrajzodat látod. A tudatosság második szintjén
sokkal többet is nyerhetünk. De már az önmagában fan-
tasztikus, ha valaki elérte ezt a szintet, és már élõ Buddha
lett belõle, mert kinyílt benne a "Buddhi", azaz az értelem.
Tudunk sok mindent, sok olyat, amit nem tudnánk megne-
vezni. Mindenfajta úgynevezett csoda megtörténhet velünk,
akár akarjuk, akár nem. Egyszerûen, mert az értelmünk nyi-
tott és tudja, hogy hogyan érintkezzen a gyógyításnak, a
dolgok elrendezésének magasabb forrásával, hogy az
életünk simább és jobb legyen. Értelmünk vagy "Buddhink"
úgy kitárult, hogy hozzá tud jutni minden szükséges infor-
mációhoz a múltból és a jelenbõl egyaránt, hogy elren-
dezzen vagy úgymond újrarendezzen, helyrehozzon dolgo-
kat, amelyeket a múltban elrontottunk. Értitek? Azért, hogy
kijavítsa a hibát és aztán szebbé tegye az életünket. 

Például ha eddig nem tudtuk, hogy néhány akaratlan tet-
tünkkel megbántottuk a szomszédunkat, most megtudjuk.
Nagyon egyszerû! Ha ezt nem tudtuk és a szomszéd csend-
ben ellenünk van és néha a hátunk mögött megpróbál vala-
mi bajt okozni nekünk, valamiféle félreértés miatt, vagy
mert valahogyan ártottunk neki. De most megtudjuk, hogy
miért történt. Szóval ez egyszerû. Átmehetünk a szomszéd-
hoz vagy felhívhatjuk, esetleg rendezhetünk egy partit,
meghívjuk rá és tisztázzuk a félreértést. Ehhez hasonlóan,
amikor az intellektuális szintet elérjük, automatikusan, úgy
értem csendben megértünk minden ilyesmit. És mindezeket
csendben elrendezzük, vagy kapcsolatba lépünk valamilyen
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erõforrással, hogy segítsen ezeket elrendezni, hogy az
életünk jobb legyen. Így minimálisra csökkentjük életünk
sok balesetét, sok szerencsétlen helyzetét és kedvezõtlen
eseményét. Értitek? Igen! Igen! Tehát már az fantasztikus,
ha eljutunk a második szintre.

Ezért amit idáig elmeséltem nektek, az nagyon tudományos
és logikus. Nem kell azt hinnünk, hogy egy jógi vagy egy
meditáló ember az valamiféle rejtélyes személy vagy egy
"E.T.", tudjátok, földön kívüli. Õk földi lények, mint bárme-
lyikünk, akik fejlettek, azért mert tudják, hogy mit hogyan
kell, ismerik a "know-how"-t. Amerikában azt mondjuk,
hogy minden a "know-how"-tól függ, tehát mindent meg
lehet tanulni. Igaz? Mindent meg tudunk tanulni. Ez most
egyfajta e világon-túli tudomány, amit szintén meg lehet
tanulni. És nagyon furcsán hangzik, hogy valami minél
magasabb szintû, annál egyszerûbb. Egyszerûbb, mintha
középiskolába vagy fõiskolára járnánk, mindezekkel a na-
gyon bonyolult matematikai kérdésekkel és problémákkal.

A második szint... a második szinten is több különbözõ
szint van. Úgy értem, a második szinten belül. De csak
rövidre fogom a mondandómat, mert nem részletezhetem a
mennyország összes titkát. Különben is, ezeket majd ti is
mind megismeritek, ha végigjárjátok az utat egy tapasztalt
mesterrel. Tehát ez nem titok. Csak tudjátok túl hosszú, ha
minden egyes szintnél meg kell állni és egyenként meg kell
vizsgálni õket. Amelyeknek még sok, sok további alszintjeik
is vannak. Ez túl hosszú idõbe telik. Ezért a mester néha
csak röviden és gyorsan átvisz egyik szintrõl a másikra. Csa-
csa-csa! Mert ha még semmi közötök a mesteri szinthez,
akkor nem kell olyan sokat tanulnotok. Fejfájást okoz. Ezért
csupán átvezetlek titeket aztán meg haza, mert még így is
sok idõt vesz igénybe. Van, amikor egy teljes emberéletet.
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De a megvilágosodást azonnal elérhetjük. De ez csak a
kezdet, olyan, mint egy beiratkozás. Azon a napon, amikor
beiratkoztok az egyetemre, azonnal egyetemi hallgatóvá
váltok. Ennek azonban még semmi köze a Ph.D. (a filozófia
doktora) fokozathoz. Csak hat, négy vagy tizenkét év múlva
végeztek. Viszont azonnal egyetemi hallgatók lesztek,
hogyha igazán, õszintén egyetemisták akartok lenni, és ha
az egy igazi egyetem. Igaz? Úgyhogy mindkét félnek együtt
kell mûködnie.

Ehhez hasonlóan, amikor túl akarunk lépni ezen a világon,
például mondjuk csak szórakozásból, mert New Yorkban
nincs hová mennünk. Már jól ismerjük Manhattant, Long
Beach-et és az összes strandot. Most tételezzük fel, hogy el
szeretnénk utazni az E.T.-k, a földön kívüliek országába.
Igen, hogy megnézzük, hogy ott mi folyik. Miért ne? Hogyha
kifizetünk egy halom pénzt csak azért, hogy Floridában,
Miamiban megfürödjünk a tengerben, akkor miért ne utaz-
hatnánk idõnként más világba is ezen a világon túl, hogy
megnézzük, milyenek a szomszédos bolygók és hogy érzik
magukat az emberek odaát? Azt hiszem, nincs ebben
semmi különös. Nem? Csak a fizikai utazás helyett ez egy-
fajta kicsit távolabbi utazás, szellemi utazás, lelki utazás.

Kétfajta utazás létezik. Úgyhogy ez nagyon-nagyon logikus
és nagyon könnyen megérthetõ. Nos, a második szinten
vagyunk. Mit mondjak még? Tehát folytatjuk így ezen a vilá-
gon, de egy idõben ismereteket szerzünk a másik világokról
is. Értitek? Mert utazunk, utazunk. Ugyanúgy, mint ahogy
Amerika vagy a világ bármely más államának polgárai vagy-
tok, de aztán egyik országból a másikba utaztok, csak hogy
megismerjétek, hogy milyen a szomszédos ország. Gondo-
lom, itt az ENSZ-ben közületek sokan nem született ameri-
kaiak, ugye? Igen. Úgyhogy most már értitek, ugyanerrõl
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van szó. Utazhatunk a szomszédos bolygóra vagy az élet
szomszédos szintjére, hogy azt megismerjük. Mivel a távol-
ság olyan nagy, ezért nem mehetünk gyalog, sem rakétával,
de még UFÓ-val sem.

Néhány világ messzebb van, mint ahová az UFO eljuthat. Az
UFO: azonosítatlan repülõ tárgy, igen!... Nos, van bennünk
egy adottság, amivel túlszárnyalhatjuk az UFÓ-t is. Ez a
saját lelkünk. Repülhetünk vele, minden üzemanyag nélkül,
minden rendõrség nélkül, vagy közlekedési dugó vagy
bármi hasonló nélkül. És nem kell amiatt aggódnunk, hogy
egy napon az arabok nem adnak el olajat, mert ez önellátó.
Igen, soha nem romlik el. Kivéve, kivéve ha szándékosan
megrongáljuk, megsértve a világegyetem szabályait,
megsértve a mennyország és a föld harmóniáját. Amit
egyébként nagyon könnyû elkerülni. Ha érdekel titeket,
majd elmondjuk, hogy hogyan. Mondanék egy példát; rövid
leszek, jó? Nem vagyok prédikátor. Ne aggódjatok, nem
viszlek titeket templomba. Csak például, vannak a világe-
gyetemnek bizonyos törvényei, amelyeket ismernünk kel-
lene, mint ahogy tisztában kell lennünk a közlekedési
szabályokkal is, ha autót vezetünk. Piros lámpa: megállsz,
zöld: mehetsz. Balra tarts, jobbra tarts, stb.... és tudnunk
kell, mennyivel lehet haladni az autópályán.

Tehát a világegyetemnek megvannak a nagyon egyszerû
törvényei, a fizikai világegyetemnek. Értitek? A mi világun-
kon túl, ezen a fizikai univerzumon túl egyáltalán nincsenek
törvények. Szabadok vagyunk, szabad állampolgárok, de túl
kell ezen jutnunk, hogy szabadok legyünk. Amíg ezen a
világon, a fizikai testünkben élünk, addig amennyire csak
lehet, be kell tartanunk a törvényeket, hogy ne kerüljünk
bajba. Akkor a jármûvünk nem megy tönkre, gond nélkül
szállhatunk egyre gyorsabban és egyre magasabbra.
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Ez a törvény le van írva a Bibliában, a keresztény Bibliátok-
ban, meg a buddhista vagy a hindu bibliában is. A legegy-
szerûbb törvények a következõk: ne bántsd a szomszédo-
dat, ne ölj, ne kövess el házasságtörést, ne lopj, stb. És ne
használj mámorító szereket! Ez a mostani kábítószerekre is
vonatkozik. A Buddha talán tudta, hogy a XX. században
feltaláljuk majd a kokaint és mindezeket, ezért tiltotta meg
õket. Ide tartozik még a szerencsejáték és bármi más,
aminek hatására... hogy is mondjam, a tudatunk ragasz-
kodik a fizikai élvezethez és elfelejtjük a lelki utazást. Ha
gyorsan, magasan és biztonságosan akarunk repülni, akkor
ezek olyan törvények, mint a fizika törvényei. Mielõtt a
rakétát fellövik, a tudósnak figyelembe kell vennie bizonyos
törvényeket. Ez minden, igaz? Hát még nekünk mennyivel
inkább óvatosnak kell lennünk, hiszen mi annál magasabb-
ra akarunk repülni. Magasabbra, mint a rakéták és gyorsab-
ban, mint az UFÓ-k repülhetnek. De még vannak más
elmagyarázható részletek is, ha érdekel titeket. De ezekre
majd a beavatás alatt kerítünk sort. Most nem akarlak untat-
ni titeket ezekkel a szabályokkal, amikrõl azt mondjátok:
"Már ismerem õket. Már ismerem. Olvastam õket a
Bibliában. A Tízparancsolatot, igaz?"

Valójában sokan olvastuk ezeket a törvényeket, de nem
foglalkoztunk velük mélyebben. Vagy nem igazán értjük
õket. Vagy talán meg akarjuk érteni saját megközelítésünk
szerint, de nem az igazi jelentése alapján. Ezért nem árt, ha
idõnként emlékeztetnek minket, vagy újra meghallgatunk
egy kicsit mélyebb értelmezést. Például a Bibliában az Ótes-
tamentum elsõ oldalán Isten azt mondja: "uralkodjatok a
tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó
mindenféle állatokon." Aztán arról beszélt, hogy minden
állatnak különféle eledelt teremtett. De azt nem mondja,
hogy együk meg õket! Nem! Azt mondja: "Íme néktek adok
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minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden
fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek
eledelül." De ezt nem sokan veszik figyelembe. A Bibliát
olvasók közül még mindig olyan sokan esznek húst anélkül,
hogy megértenék, hogy mit mondott valójában Isten.

Ha mélyebb tudományos kutatást folytatunk, tudni fogjuk,
hogy nem húsevésre születtünk. Szervezetünk, beleink,
gyomrunk, fogaink, minden tudományosan csakis a vegetá-
riánus étrendhez való. Nem csoda hát, hogy olyan sokan
megbetegednek, hamar megöregszenek, megfáradnak,
eltunyulnak, pedig olyan briliáns, intelligens lénynek szület-
tek. Minden nappal egyre butábbak lesznek és ahogy
öregszenek, egyre rosszabbul érzik magukat. Azért, mert
tönkretesszük a jármûvünket, a mi repülõ tárgyunkat, a mi
UFÓ-nkat. Ha tehát kicsit hosszabb ideig és biztonságosab-
ban akarjuk használni ezt a jármûvet, akkor megfelelõen
karban kell tartanunk. Például van egy autónk... Ti mind
biztos vezettek autót. Most mi történik, ha nem a megfelelõ
benzint töltitek bele? Tán csak néhány métert halad, aztán
megáll. És nem az autót hibáztatjátok érte. A mi hibánkból
történt,... olyan üzemanyagot töltöttünk bele, ami nem
odavaló. Vagy ha víz van a benzinben, talán egy ideig megy,
de gond van vele. Igaz? Vagy ha túl koszos lett az olaj és
nem cseréltük le, akkor megy egy ideig, de aztán bajban
leszünk. Néha pedig fel is robban az autónk, csak mert nem
megfelelõen törõdtünk vele, igaz? Igen!

Hasonló módon, a testünk is olyan, mint egy jármû, amivel
innen az örökkévalóságig repülhetünk, a tudományos
bölcsesség nagyon magas fokára. De néha kárt teszünk
benne, nem arra használjuk, amire való. Az autó például
arra való, hogy elvigyen minket a sok kilométerre levõ irodá-
ba, a barátainkhoz, és különbözõ szép tájakra. De aztán
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nem ápoljuk rendesen, rossz benzint töltünk bele, vagy
nem törõdünk az olajjal, a hûtõvel vagy bármivel. Akkor
nem lesz sem gyors, sem hosszú életû. Aztán már csak az
udvarunkban, a füvön körözünk vele. Ez is teljesen rendben
van, értitek? De nem ezért vettük az autót. Így csak kidobott
pénz, idõ- és energiapocsékolás. Ez minden. Nincs kit hi-
báztatnunk érte. A rendõrség sem fog ezért megbüntetni.
Csak az történt, hogy kárba veszett az autó, elpazaroltátok
a pénzt. Ahelyett, hogy nagyon messzire utaznátok, sok
mindent látnátok és élveznétek a szép tájakat.

Ugyanez a helyzet a fizikai testünkkel. Élhetünk ezen a vilá-
gon de törõdhetünk vele, merthogy ezen a fizikai testen
belül van egy másik eszközünk, amivel ezen túl tudunk
repülni. Éppen úgy, mint az ûrhajós, aki a rakétában ül. A
rakéta az eszköze, jól gondját kell viselnie. Nem szabad
megsértenie a fizika törvényeit, hogy a rakétája gyorsan és
biztonságosan repüljön. De belül az ûrhajós a fontos, akit
rakéta elröppent úti céljához. De értitek, ugye, hogy nem a
rakétán van itt a hangsúly, hanem az ûrhajóson és az úti
célján. Ha csak arra használná, hogy Long Island körül röp-
ködjön vele, az is idõpocsékolás lenne, igaz? Csak
elpazarolná vele a nemzet pénzét.

Ezért a testünk nagyon értékes, mert benne lakozik a
mester. Ezért mondja a Biblia: "Nem tudod te azt, hogy
Isten temploma vagy" és "a Mindenható Isten benned
lakozik." A Szentlélek, ami ugyanaz. Ha bennünk lakozik a
Szentlélek vagy a Mindenható Isten, el tudjátok képzelni,
hogy ez milyen rettenetesen fontos? Sokan azonban átfut-
nak ezeken a sorokon de nem értik meg, nem fogják fel a
mondat nagyszerûségét. És nem próbálják meg felfedezni.
Ez az oka annak, hogy tanítványaim szeretik követni a
tanításomat, mert rátalálhatnak arra, hogy ki lakik bennük
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és mi van ezen a világon túl. A mindennapi gondjainkon, a
pénzkeresés, a sztrájkok és minden egyéb fizikai bajunkon
túl, belül bennünk több szépség, szabadság és tudás
lakozik. Ha tudnánk a megfelelõ módot, hogy ezzel kapcso-
latba lépjünk, akkor már mind a miénk, hiszen itt vannak
bennünk. Csak mert nem tudjuk, hogy hol a kulcs és már
régóta zárva tartjuk a házat, ezért mostanra elfelejtettük,
hogy ez a kincs a miénk. Ez minden. Tehát az úgynevezett
Mester az a személy, aki segíteni tud, hogy kinyissuk az
ajtót és megmutatja azt, ami már eredetileg a miénk. De
idõre van szükség, hogy bemenjünk és minden tárgyat ala-
posan meg vizsgáljunk.

Most mindenesetre itt tartunk a második világnál.
Szeretnétek, továbbmenni? ("Igen! Igen!" - válaszolja a
közönség.) Mindent meg akartok tudni, anélkül, hogy meg-
dolgoznátok érte? (Nevet a Mester.) Rendben. Végül is
mesélhet nektek valaki egy olyan országról, ahol már járt,
bár ti még nem, igaz? Legalább felkelti az érdeklõdéseteket
és ti is el akartok majd menni oda. Most nézzük, mi van a
második szint után. Nem mondtam el ugyan mindent a
másodikról, de mégse ülhetünk itt egész nap. Tehát a
második után még több erõre tehettek szert. Ha elszántak
vagytok és megdolgoztok érte, akkor eljuttok a harmadikra.
Az úgynevezett "harmadik szint" már egy magasabb lépcsõ-
fok. Annak, aki a harmadik világra eljut, már legalábbis
abszolút semmi tartozása nem lehet e világ felé. Ha tar-
tozunk valamivel e fizikai világ királyának, akkor nem mehe-
tünk fel. Olyan ez, mint ha bûnözõ vagy egy országban, a
papírjaid nincsenek rendben, akkor nem mehetsz át a
határon egy másik országba. Tartozásunk e világ felé sok
mindent magában foglal, amit a múltban vagy a jelenben
cselekedtünk, és talán azt is, amit fizikai életünk jövõjében
fogunk elkövetni. Most mindezt tisztáznunk kell, mint egy
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vámvizsgálaton, mielõtt átlépünk a túloldalon lévõ világba.
De amikor a második világban vagyunk, ott elkezdünk dol-
gozni a múlt maradék karmáján és a jelen karmáján. Mert a
múlt karmája nélkül nem létezhetünk a jelenben.

A mesterek két kategóriába sorolhatók. Az egyiknek nincs
karmája, de kölcsönvesz, hogy lejöhessen; a másik olyan,
mint mi, átlagos teremtmények, de megtisztult a karmától.
Ezek szerint bárkibõl lehet mester, jövendõbeli mester.
Néha a mester a magasabb világból ereszkedik le hozzánk
kölcsönzött karmával. Mit szóltok hozzá, hogy lehet karmát
kölcsönözni? (Nevet a Mester.) Bizony, lehet. Például, mi-
elõtt idejöttetek, már jártatok itt. Igaz? Különbözõ embe-
reknek adtatok dolgokat és vettetek el tõlük, hosszú idõn
keresztül, évszázadokon át. Aztán visszamentek a menny-
országba, a nagyon távoli lakóhelyetekre, amely más szin-
ten van, legalább az ötödiken. Az a mesterek háza, az ötö-
dik szint. De még ezután is vannak, vannak további szintek.

Nos, ha vissza akarunk térni szánalomból vagy például
azért, mert az Atya valamilyen munkát jelölt ki a szá-
munkra, akkor lejövünk. És mert a múltban vonzódtunk az
emberekhez, ezért kölcsön tudunk venni egy keveset a
számlájukról, a karmájukat. Csak az adósságukat, semmi
szépet. Átvállalunk némi adósságot és lassanként meg-
fizetjük a lelki erõnkkel, amíg feladatunkat ezen a világon
be nem fejezzük. Ez tehát egy másfajta mester, igaz? És
vannak olyanok is, akik miután gyakorolnak, itt errõl a világ-
ról azonnal mesterekké válnak, mintha diplomáznának.
Ugyanúgy, mint ahogy az egyetemen vannak professzorok
és vannak olyan hallgatók, akik elvégzik az egyetemet és
azután professzorokká válnak. Világos? Vannak olyanok, a-
kik már hosszú-hosszú ideje professzorok, vannak újonnan
végzett professzorok, stb. Így van ez a mesterekkel is.
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Nos, ha most el akarunk jutni a harmadik világra, akkor tel-
jesen mentesnek kell lennünk a karma nyomaitól is. A
karma a "Ki mint vet, úgy arat" törvénye, igaz? Mint,
amikor narancsmagot vetünk el, narancsot kapunk, az alma-
magból pedig alma lesz. Tehát ez az úgynevezett karma.
Szanszkrit nyelven van, azt jelenti: ok és méltó jutalom. A
Bibliában nincs szó karmáról, ehelyett azt olvashatjuk:
"Amilyen a vetésed, olyan lészen aratásod." Ez ugyanazt
jelenti.

A Biblia a mester tanításának rövidített változata, és
egyébként is, az Õ élete is egy rövidített változat volt. Ezért
nem sok magyarázatot találunk a Bibliában. És sok Biblia-
változatot cenzúráztak is, hogy megfeleljenek a mozgalom
úgynevezett vezetõinek, akik nem feltétlenül mindig spiri-
tuális beállítottságú emberek voltak. Tudjátok, az élet min-
den területén az emberek mindent adnak-vesznek.
Mindenütt vannak ügynökök. De tudjuk, hogy a Biblia, az
igazi Biblia egy kicsit más, egy kicsit hosszabb, pontosabb
és könnyebben érthetõ. De mivel ebbõl nem sokat tudunk
bizonyítani, ezért nem beszélünk róla, nehogy azt mondják
az emberek, hogy istenkáromlók vagyunk. Csak olyat
szabad állítani, amit bizonyítani is tudunk.

Azt is kérdezhetnétek tõlem: "Beszélsz nekünk mindezekrõl
a második, harmadik, negyedik világokról. Hogyan tudod
ezeket bizonyítani?" Nos, tudom! Tudom bizonyítani! Ha
velem tartotok ugyanezen az úton, ti is ugyanazt fogjátok
látni. Értitek? De ha nem jöttök, akkor nem tudom bizonyí-
tani. Ez egyértelmû. Tehát azért merek ezekrõl a dolgokról
beszélni, mert van rájuk bizonyíték. Világszerte a
tanítványok százezrei révén van bizonyítékunk. Tehát
elmondhatjuk azt, amit tudunk. Például ha elmegyünk... de
ehhez velem kell jönnötök, hm? Egyébként nem kérhetitek,
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hogy "Járd be helyettem az utat, mondj el és mutass meg
mindent." Nem tehetem meg.

Ha például nem vagyok itt ebben a teremben az ENSZ
épületében, mindegy, mennyit beszéltek nekem róla, ha
valójában nem tapasztaltam meg. Igaz? Tehát egy tapasztalt
idegenvezetõvel kell mennünk, bárki is az. Vannak itt a
teremben különbözõ nemzetiségû tanítványaim, akik már
részben vagy teljesen megszerezték azokat az élményeket,
amelyekrõl beszéltem. Igen, így van. A harmadik világ után
... persze ez nem minden, csak részleteket mondtam el ró-
la. Olyan ez, mint egy útleírás, csak kis részeket adsz visz-
sza, nem túl részletesen. Még ha el is olvasunk egy könyvet
egy országról, az nem maga a tényleges ország. Igaz? Ezért
sok útikönyvünk van a világ különbözõ országairól, de
mégis el akarunk oda menni mi magunk is, igaz?

Hallottunk Spanyolországról és Teneriférõl és Görögország-
ról, de ezek csak filmek vagy könyvek. Oda kell mennünk és
ténylegesen tapasztalnunk kell az ottlét örömét, a felkínált
ételeket, a tenger finom vizét, a szép idõjárást és barátsá-
gos embereket és mindazt a légkört, amit könyveket olvas-
va nem tapasztalhatunk meg. 

Akárhogy is, tételezzük fel, hogy túlléptetek a harmadik
világon is - vajon mi következik azután? Persze a magasabb-
ra, a negyedik szintre jutsz. A negyedik világ már valóban
rendkívüli. Egyszerû nyelven nem is lehet leírni mindezt a
laikusoknak, nehogy megsértsük vele annak a világnak az
urát. Mert az a világ olyan szép. Habár vannak nagyon sötét
részei is, sötétebbek, mint amilyen New York egy nagy
áramszünet idején. Volt már olyan élményetek, hogy milyen
az egész nagyváros teljes sötétségbe burkolózva? Igen? Az
még ennél is sötétebb! Mielõtt kiértek a fényre, ott még
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sötétebb van. Az egyfajta tiltott város... Ott megállítanak
minket, mielõtt elérjük Isten tudását. De egy mesterrel, egy
tapasztalt mesterrel átjuthattok. Anélkül nem találjuk meg
az utat abban a világban. 

Ha elérjük a létezés különbözõ szintjeit, nemcsak lelki vál-
tozásokat tapasztalunk, hanem fizikai változásokat is,
szellemi változásokat, és az életünkben minden egyebet.
Másképp szemléljük az életet, másképp járunk, másképp
dolgozunk. Még a munkánk, a mindennapi munkánk is más
értelmet nyer. Megértjük, hogy miért dolgozunk így, miért
kell ebben az állásban lennünk, vagy hogy miért kellene
munkahelyet változtatnunk. Megértjük az életünk célját,
úgyhogy eztán már nem érezzük magunkat nyugtalannak,
izgatottnak. Hanem nagyon nyugodtan, türelmesen várjuk,
hogy földi küldetésünk befejezõdjék, mert tudjuk, hogy
utána hová megyünk. Már életünkben tudjuk. Erre mondják,
hogy: "élve meghalni". Igen, igen! Gondolom, néhányan már
hallottatok valami hasonlót korábban. De nem tudok olyan
mesterrõl, aki mást mondhatna (nevet a Mester). Kivéve,
hogy nekünk magunknak kell átélnünk a tényleges belsõ
élmény örömét. Hogy is írhatna le valaki másképp... mond-
juk egy Mercedest? Ugyanolyannak kell lennie. Tehát min-
den Mercedes-tulajdonos vagy az autót ismerõ ember
ugyanúgy írná le. De az mégsem azonos a Mercedes-szel. 

Tehát habár nagyon köznapi nyelven beszélek, de ezek
korántsem köznapi dolgok. Ezek azok a dolgok, amiket
nekünk magunknak kell megtapasztalnunk, munkával és
õszinteséggel, irányítás mellett. Így biztonságosabb. Bár
talán millió esetbõl egyszer elõfordulhat, hogy egyedül
célba érünk, de ez veszélyes, kockázatos és az eredménye
nem garantált, nem túl biztonságos. A múltban néhány
ember, például Swedenborg (1688-1772) megcsinálta
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egyedül. Vagy talán Gurdjieff (1873-1949) állítólag egyedül
megcsinálta, végigment egyedül. De amikor elolvastam
ezeknek az embereknek néhány mûvét, kiderült, hogy ezek
nem voltak veszélytelenek és problémamentesek. És nem
feltétlen jut el mindegyikük a legmagasabb szintre.

Tehát ezután magasabb szintre mentek. A negyedik után
tovább emelkedtek a "mesterek házába", ami az ötödik
szint. Minden mester innen jött. Bár ennél magasabb szin-
ten vannak, mégis itt tartózkodnak. Ez a mesterek lakóhe-
lye. Ezen túl Istennek még sokféle aspektusa van, amelyeket
nehéz megérteni. Félek, hogy összezavarlak titeket, úgy-
hogy ezekrõl máskor beszélnék. Vagy talán a beavatás után,
ha már kicsit jobban felkészültetek. Akkor majd mesélek
fantasztikus dolgokat, ami meghaladja a képzeleteteket.
Hogyan tévesztheti meg az embert néha az Istenrõl alkotott
sokféle elképzelés. 

Most várom a kérdéseket, ha vannak. De ki is dobhattok, ha
már nagyon untatlak titeket. (Nevet a Mester.) Boldogan el
is megyek. Van valakinek kérdése? Igen, igen! Kérlek várj!
Várd meg a mikrofont, hogy mások is hallhassák, amit mon-
dasz.

K.: Említetted, hogy a mester kölcsönveheti az ember kar-
máját. Ebben az esetben kitörlõdik ezeknek az embereknek
a karmája? Mi ennek a következménye az emberre nézve?
M.: Mi történik a karmával?
K.: Kitörlõdik?
M.: Igen, igen, igen. Ó, a mester bárkinek kitörölheti a kar-
máját. Ha így dönt a mester. Tulajdonképpen beavatáskor
minden tanítvány múltbéli karmáját ki kell törölni. Csak a
jelen karmát hagyja meg neked, hogy tovább tudjunk élni,
mert különben azonnal meghalnánk. Ha nincs karma, akkor
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nem élhetünk itt. A mesternek csak a felhalmozódott kar-
mát kell kitörölnie és az illetõ "tiszta" lesz. Egy kevés karmát
meg kell hagynia, hogy az illetõ folytathassa az életét, hogy
azt tegye ebben az életben, amit tennie kell. Aztán vége
van. Ezért tud majd eltávozni. Különben hogyan tudna? Még
akkor is, ha tiszta ebben az életben, mennyire tiszta? És mi
van az elõzõ életével, érted? Igen, rendben.
K.: Köszönöm.
M.: Nincs mit. Nagyon okos kérdés. Úgy látom, nagyon
figyeltél. További kérdések? Kérem.

K.: Mi a gyakorlásodnak a célja? 
M.: Mi a célja? Nem mondtam még? (Nem!) Átlépni ezen a
világon túlra, visszamenni Isten Országába, megismerni a
bölcsességedet, és még ebben az életben jobb emberré
válni.

K.: Minden birodalomban van karma?
M.: Hát, nem minden birodalomban, csak a második
szintig, mert ebben a másodikban készült a tudatunk. Az
agyunk, ez a számítógép azon a második szinten készült.
Amikor lefelé megyünk a magasabb szintekrõl a fizikai felé,
hogy elvégezzünk valamilyen munkát. Igaz? Például még a
mester is, amikor lejön az ötödik szintrõl a fizikai szintre.
Ilyenkor át kell haladnia a másodikon, fel kell vennie és
beszerelnie ezt a számítógépet, hogy dolgozhasson vele
ezen a világon. Úgy, mint a búvár, aki lemerül a tengerbe.
Fel kell vennie a felszerelését, az oxigénpalackot meg a töb-
bit. Noha õ maga nem néz ki olyan nevetségesen, de mikor
oxigénálarcot és búvárruhát visel, akkor olyan, mint egy
béka. Néha mi is így nézünk ki mindezekkel a számító-
gépünkkel és fizikai akadályokkal. Egyébként tökéletesen
gyönyörûek vagyunk. Még ha most azt gondolod is magad-
ról, hogy szép vagy, az igazi önmagadhoz képest olyan
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csúnya vagy. Érted? Mindazok miatt az eszközök miatt,
amelyeket azért kell viselnünk, hogy mélyen lemerül-
hessünk és dolgozhassunk ebben a világban. Tehát ha
felfele menve elhagyjuk a második szintet, a számítógépün-
ket ott kell hagynunk, fönt többé már nem lesz rá szük-
ségünk. Mint amikor a búvár kiér a partra, leveszi a búvár
felszerelését és oxigénmaszkját, és úgy néz ki, mint ami-
lyen eredetileg volt. Ugye? Rendben. Igen, folytasd, ha aka-
rod. Csak egy mikrofonunk van? Ilyen szegények vagyunk?
K.: Köszönöm, Mester, köszönöm. Azt mondtad, hogy a
második szint végén, mielõtt folytatod az utat felfelé, el kell
válnod az összes karmától vagy azt meg kell tisztítanod.
Vonatkozik-e ez az összes múltbéli karmára is, meg arra is,
amit ebben az életben elkövetünk?
M.: Igen. Hiszen már nincs számítógépünk, hogy mindent
lerögzítsen. Csak azért van karmánk, mert van ez a
számítógépünk, a tudat, az agy, ami arra van, hogy elrak-
tározzon minden élményt errõl a fizikai világról. Ezért van
karmánk. Itt elraktározunk mindent, akár jó, akár rossz. Ezt
nevezzük karmának. Mi a karma? Csak több emberélet jó és
rossz élményei, saját reagálásaink és tanulási tapaszta-
lataink. És mert van egyfajta úgynevezett lelkiismeretünk.
Tudjuk, hogy jónak kellene lennünk és néha rosszat tet-
tünk. Ezért ezt karmának nevezzük. A rossz dolgok pedig
lehúznak minket, mint a nehéz csomagok a gravitáció
törvénye miatt; lehúznak és nehezen tudunk tõlük hegyet
mászni. Érted? Mert ezen a világon rengeteg erkölcsi
törvény van, rengeteg szabály, különbözõ szokások és
nemzeti hagyományok sokasága, amelyek odakötnek min-
ket az úgynevezett jó és rossz, a bûn és az ártatlanság
fogalmához. Ezért mikor ezen a világon kölcsönhatásba
kerülünk az emberekkel, akkor annak a nemzetnek a szoká-
sai, hagyományai és törvényei alapján tapasztalatokat
szerzünk jóról és rosszról, bûnrõl és ártatlanságról. Aztán
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már szokásunkká válik, hogy így gondolkozzunk: "ha ezt
csináljuk, akkor bûnösök vagyunk, ha azt tesszük, rosszak
vagyunk." És ezek itt mind rögzítõdnek. Ez az, ami lélekván-
dorlásra késztet minket, ami miatt kötõdünk ehhez a fizikai
világhoz, vagy egy kicsit magasabban levõhöz. De nem elég
magashoz. Nem vagyunk elég magasan, nem vagyunk elég
szabadok. Nem vagyunk elég könnyûek ahhoz, hogy felette
lebegjünk. Érted? Mind emiatt a felfogás és elõítélet miatt
van.

K.: Meg van-e elõre határozva amikor megszületünk, hogy
minden életben eljutunk egy bizonyos szintig?
M.: Nincs, mindenkinek szabad akaratában áll gyorsan vagy
lassan szaladni. Igen. Például az autódba száz liter benzint
veszel. Nem tudom, mennyit szokás, én nem tudok vezetni.
Mindenesetre haladhatsz vele gyorsan, és akkor hamarabb
eljutsz az úti célodhoz, és lehet lassabban is. Tõled függ. Az
úriember melletted. Vagy akarsz még valamit mondani?
Nem?

K.: Én csak azt szeretném kérdezni, hogy az angyalok
milyen szinten vannak?
M.: Milyen szinten vannak? Attól függ, hogy milyen
angyalok.
K.: Az õrangyalok.
M.: Ó, az õrangyalok legfeljebb a második szinten vannak.
Az angyalok alacsonyabb rendûek az embernél, kisebb a
tekintélyük, azért vannak, hogy minket szolgáljanak.
K.: És azon túl sosem jutnak?
M.: Nem! Kivéve, ha emberi lénnyé tudnak válni. Irigy-
kednek is nagyon az emberekre, hogy az Isten bennünk
lakozik. Nekünk minden adottságunk megvan arra, hogy
eggyé váljunk Istennel, az angyalnak pedig nincs. Bonyolult
dolog ez. Majd máskor elmesélem neked. Rendben? Õk is
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olyan dolgok, amik azért készültek, hogy a hasznunkra
legyenek. A különféle angyalok, igen. Például ha Isten
teremtette õket, akkor azért vannak, hogy minket szolgál-
janak. Ennél nem szabad, nem kell messzebbre menniük.
De tudnának, igen. Néha valami úgy készül, hogy nem lehet
jól továbbfejleszteni. Például csináltál valamit a házadban,
ami a saját kényelmedet szolgálja. Bármilyen fantasztikus
is, például itt ülsz és innen fel tudod kapcsolni a házban és
a kertben mindenütt a villanyt, vagy a televíziót. Azért, mert
te magad találtad fel. De csak azért van, hogy a te
kényelmedet szolgálja. Bár bizonyos szempontból többet
tud, mint az ember: csak ül itt, és mindent irányít, és ezt te
emberi erõvel nem tudod megtenni. De ez nem jelenti azt,
hogy jobb lenne nálad. Érted? Kizárólag azért készült, hogy
téged szolgáljon. Bár jobb, mint te, de valójában mégsem
az. Rendben? A számítógép sosem lesz emberi lény. Igen,
uram.

K.: Ching Hai Mester, mivel most a testben vagyunk, azt
szeretném tudni, hogy ez mindig is így volt-e? Lehetséges,
hogy már egyszer kiszabadultunk belõle? Mindig ebben az
állapotban voltunk? Voltunk-e már a mostaninál jobb
helyzetben, vagy mindig csak ugyanilyenben? Mi a helyes
hozzáállás a gyors elõrelépéshez? (Hogy itt hagyjuk a testet
és haladjunk elõre?) Igen!
M.: Igen, megtehetjük, ha tudjuk, hogyan kell. Több mód-
szer van arra, hogy hogyan hagyjuk magunk mögött a testet
és hogyan lépjünk túl ezen a világon. Van, amelyik nem jut
messzire, van, amelyik nagyon messzire jut, és van, amelyik
eljut a végére. Fiatalkorom óta - most is fiatalnak nézek még
ki, de voltam fiatalabb is - a kutatásaim alapján többször
összehasonlítottam a különbözõ módszereket. A mi mód-
szerünk itt a legjobb. Igen! Ez visz a legmesszebbre, a
legvégére. Sok más módszer is van, kiválaszthatod és
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kipróbálhatod azokat is. Sok van a piacon. Van amelyik az
asztrális világig visz el, néhány a másodikba, mások tovább
is...néhány a harmadik vagy a negyedik világba. De nem sok
olyan van, amelyik eljut az ötödikig. A mi módszerünk,
gyakorlásunk arra szolgál, hogy elvigyen az ötödikig,
mielõtt szabadon engedünk. Érted? Utána hagyunk egyedül
menni. Az ötödik szinten túl Istennek egy más aspek-
tusához kerülünk közel, de ez nem mindig kellemes. Mindig
azt képzeljük, hogy minél magasabb, annál jobb. Ez nem
mindig igaz. Például néha elmegyünk egy gyönyörû palotá-
ba, meghívnak minket a házigazda nappalijába. Ott
üldögélünk, megkínálnak minket hideg italokkal, finom
ételekkel és mindennel. Aztán kedvünk támad egy kicsit ala-
posabban körülnézni a házban. És eljuthatunk a szemét-
tárolóhoz meg más helyekre, amik nem mindig fontosak. A
ház mögött bejutunk a trafóházba is, ott pedig áramütést
kapunk és talán meghalunk. Tehát nem mindig célszerû
vagy ajánlatos mélyebbre hatolni, de persze a kaland ked-
véért megtehetjük.

K.: Ching Hai Mester, két kérdésem van. Az elsõ: honnan
származnak az elõzõ élet emlékei, ha vannak? A második:
hogy viszonyulnak az elõzõ életek a karmához?
M.: A jelenhez, ugye? Az ember karmájához?
K.: A jelenlegi karmához és értelemhez. Ezek részét
képezik az emberek extra csomagjának?
M.: Igen, igen. Összefüggésben vannak egymással. Az elsõ
kérdés az volt, hogy honnan származik a múlt karmája? 
K.: Az elõzõ élet emlékei, igen.
M.: El tudod olvasni az elõzõ élet feljegyzéseit, ez biztos.
Az elõzõ életekrõl szóló feljegyzések, ahogy már említet-
tem, az Akásha Krónikából származnak. Ez egyfajta
könyvtár a második világban, amely hozzáférhetõ mindenki
számára, aki oda eljut. Az ENSZ könyvtárába nem mindenki
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juthat be. De nekem például ma sikerült, mert meghívtak
ide elõadást tartani. Igaz? Nem jöhet be ide bárki. De ti igen,
mert egyfajta itteni lakosok vagytok. Hasonlóan, ha eljutunk
a második világba, olvashatunk a múltban. Az elsõ világban
is némi bepillantást kaphatunk valakinek az elõzõ életébe.
De ez még nem túl magas szintû és nem teljes feljegyzés.
És hogy mi közük az elõzõ élet tapasztalatainak a jelen kar-
májához? Azt mondhatjuk, hogy ezek azok a tapasztalatok,
amelyeket azért tanultunk meg, hogy jelenlegi életünkben
könnyebben boldoguljunk. Érted? Amit a múltban felhal-
moztál, azt ebben az életben ülteted át a gyakorlatba.
Hasonlóan, a múlt sok kellemetlen élményének hatására
megijedsz, ha a jelenben látsz valamilyen jelképet, ami arra
nagyon hasonlít. Például ha az elõzõ életedben véletlenül
leestél a lépcsõn, csúnyán megütötted magát a sötétben, és
senki sem segített, akkor ma is kissé ijedten jössz lefelé a
lépcsõn, különösen, ha a lépcsõ meredek és alul sötét
mélység tátong. Ilyenkor egyfajta vívódást érzel, hogy menj,
vagy ne. Vagy ha az elõzõ életedben már mélyen tanul-
mányoztál és kutattál valamilyen tudományos területet,
akkor most ebben az életben is élénken fogsz érdeklõdni...
Ez egy kínai nyelvtörõ (nevetés) Bocsánat, elég érthetõen
beszélek angolul? Igen? (Közönség: Igen.) Akkor jó. Köszö-
nöm. Tehát még mindig nagyon vonzódsz bármilyen tudo-
mányos kutatáshoz, noha most nem vagy tudós. Vagy bár-
milyen hasonló dologhoz. Ezért volt például Mozart olyan
zseniális már négy éves korában. Csak egyenest odament a
zongorához és híres lett, híres mind a mai napig. Zseni volt,
mert már a korábbi életei során olyan sokat gyakorolt, hogy
mesteri szintre jutott, azután viszont meghalt. Meghalt,
mielõtt eljutott volna karrierje csúcsára. De nem volt
elégedett vele, hogy csak úgy otthagyja a pályáját, mert
szerette a zenét. Ezért aztán visszatért és visszanyerte a
korábbi gyakorlások során szerzett zenei tehetségét, mert
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annyira erõsen vágyott a folytatásra, amikor meghalt. Érted?
Néhányan ezek közül az emberek közül sok mindent meg-
tanulnak az asztrális világban vagy a második szinten,
mielõtt újra megszületnek erre a világra. Ezért fantasztiku-
san tehetségesek a tudomány, a zene, az irodalom terü-
letén. Vagy feltalálnak addig ismeretlen dolgokat, nagyon
különleges dolgokat, amit mások képtelenek felfogni, és
amikrõl még csak nem is álmodtak. Mert õk már látták
ezeket, tanultak róluk. Ezért kétféle tanulásról beszél-
hetünk, evilágiról és e világon túliról. A tehetséges és kiváló
emberek, mint a zsenik, azok ezen a világon túli szakértõk,
például az asztrális világból, a második, néha a harmadik
szintrõl, ha úgy döntenek, hogy visszatérnek. Õk kiválóak.
Õk zsenik.

K.: Mit jelent Nálad konkrétan a beavatás, és ha egyszer
valaki beavatást nyer, mibõl áll a napi gyakorlás?
M.: Igen. Elõször is, a beavatás ingyenes és nem jár semmi-
féle kötelezettséggel. Kivéve, hogy kötelezed magad, fel-
téve, hogy tovább akarsz lépni. Nos, a feltételekrõl annyit,
hogy nem szükséges hozzá gyakorlat. Nem kell hozzá
elõzetesen ismerni semmilyen jógát vagy meditációt.
Viszont elkötelezed magad egy életre szóló vegetáriánus
étrend mellett. Nincs tojás sem. A tej rendben, a sajt is.
Bármi mást lehet enni, amihez nem kell ölni. A tojás nem,
mert az is félig-meddig ölés, noha még... hogy is mondjam,
terméketlen. Meg az valamilyen jellegénél fogva vonzza a
negatív erõket. Ez az oka annak, hogy a fekete vagy fehér
mágiával foglalkozó varázslók és a vuduk közül is sokan
tojással csalogatják elõ a szellemeket azokból, akiket
megszálltak. Hallottatok már errõl? Igen? Ó, ez remek!
Legalább azonnali bizonyítékkal tudok nektek szolgálni,
még ha azonnali megvilágosodással nem is. (Nevetés.) A
beavatás után, beavatáskor pedig érzékelni fogod Isten
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fényét és hangját. A lélek zenéje a magasabb tudatosság
szintjére visz. Meg fogod ismerni a szamádi - a mélységes
béke és boldogság - ízét. Ezután ha komoly vagy, akkor
otthon tovább gyakorolsz. Ha nem vagy az, akkor én tovább
nem nyomhatlak, nem zaklathatlak. Ha folytatod és azt
akarod, hogy végig segítselek, akkor segítek. Ha nem, akkor
pedig úgy lesz. És naponta két és fél óra meditálás. Kelj fel
korán reggel, vagy lefekvés elõtt meditálj két órán át, eset-
leg fél órát az ebédszünetben. Amikor nem tartok itt
elõadást, akkor egy órás ebédszünetetek van. Elbújhatsz
valahová meditálni. Ez már önmagában egy óra, igaz? És
este csináld egy órán vagy fél órán át. Reggel kelj fel egy
órával korábban. Oszd be jobban az életedet: kevesebb
tévézés, kevesebb pletykálás, kevesebb telefonálás,
kevesebb újságolvasás, és akkor sok idõd lesz. Igazából sok
idõnk van, de gyakran elpazaroljuk. Olyan ez, mint amikor
Long Island helyett a kertben megy az autónk. Elégedett
vagy ezzel? Igen, semmi több. Nincs más feltétel, kivéve,
hogy elkötelezed magad az életreszóló gyakorlás mellett.
Aztán minden nap tapasztalni fogod, hogy valami jóra for-
dul, különbözõ csodák történnek majd az életedben
anélkül, hogy kívántad volna. Csak úgy maguktól fognak
történni. Érted? Ha tényleg komoly vagy, akkor valóban
megtapasztalod, hogy milyen a mennyország a Földön.
Ezért tartanak ki mellettem a tanítványaim százezrei hosszú
évek után is. Mert egyre jobb és jobb élményeik vannak,
mert komolyan veszik a dolgot és gyakorolnak. Igen, kérem.
Elõször kérdezzen az úr. (Nevet a Mester.)

K.: Kérlek beszélj a tudatosság természetérõl. 
M.: A tudatosság természetérõl, rendben van. Nehéz
elmagyarázni, de használhatod az intelligenciádat, hogy el
tudd képzelni. Ez egyfajta bölcsesség, mint amikor valamit
jobban tudsz, mint azelõtt bármikor. Igen, tudsz valamit,
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ami túl van ezen a világon és tudsz valamit ezen a világon,
amit korábban nem tudtál. És sok mindent megértesz, amit
nem értesz, vagy azelõtt nem értettél. Ez a tudatosság. Ha
pedig kinyitod ezt a tudatosságot vagy úgynevezett bölc-
sességet, akkor tényleg megérted, hogy ki vagy, miért vagy
itt, mi és ki van még ezen a világon túl, az evilágiakon kívül.
Érted? Sok minden van. A tudatosság szintjei a megértés
különbözõ fokozatait jelentik. Mint a diplomázás a
fõiskolán. Minél többet tanulsz, annál többet tudsz, míg
csak el nem végzed az iskolát. Elégedett vagy a válasszal?
Nehéz ilyen elvont dolgot megmagyarázni, de megpróbál-
tam. Egyfajta tudatosságról van szó, amit nehéz elmag-
yarázni. Mikor különbözõ, magasabb szintekre mész, akkor
más a tudatosságod. Másképpen tudsz dolgokat, máskép-
pen érzel. Teljes mértékben békében, nyugalomban és
áldottnak érzed magad. Nem aggódsz többé és a minden-
napi életben is minden világossá válik a számodra.
Megtanulsz a dolgokkal jobban bánni, a problémákat job-
ban kezelni. Az elõnyök tehát már a fizikai szinten ott van-
nak. Azt pedig, hogy belül hogyan érzel, csak te magad
tudod. Nehéz ezeket a dolgokat elmagyarázni. Például ha
elveszed a lányt, akit szeretsz, csak te tudod igazán, hogy
mit érzel. Senki más nem élheti át helyetted. Így van ez.

K.: Tiszteletreméltó Mester, köszönjük a bepillantást, amit
adtál nekünk. Szeretném tudni, hogy hozzá akarnál-e szól-
ni az észrevételemhez? Miért ad manapság olyan sok
mester nekünk a Földön lehetõséget arra, hogy olyan gyor-
san tanuljunk? Régebben ez nagyon nehéz volt. Tudnál erre
válaszolni?
M.: Igen, persze. Mert a mi korunkban jobb a kommuniká-
ció. Tehát többet tudunk a Mesterekrõl. Nem arról van szó,
hogy a múltban a Mesterek nem léteztek, vagy elérhe-
tetlenek lettek volna. Természetesen igaz, hogy néhány
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Mester jobban elérhetõ, mint a másik. A saját választásától
vagy adni akarásától függ, vagy attól, hogy mennyire
vonzódik az emberekhez. De ugyanakkor bármely korban
az adott kor szükségletétõl függõen mindig van egy, kettõ,
három, négy, vagy öt Mester. Csak most a Mesterek, talán
különbözõ szintû Mesterek jelenlétérõl többet tudunk. Ez
annak tudható be, hogy szerencsések vagyunk, mert
korunkban van tömegkommunikáció, televízió, rádió, és
könyvek, amiket pillanatok alatt több millió példányban
nyomtathatunk ki. A régi idõkben, ha ki akartunk nyomtat-
ni egy könyvet, elõször ki kellett hozzá vágni az egész fát,
aztán durva fejszével fel kellett darabolni, ami persze gyor-
san tönkrement és többször már nem lehetett használni.
Aztán kövekkel le kellett csiszolni meg egyebeket csinálni,
aztán meg egyik szót a másik után ki kellett faragni. Ha egy
egész Biblia-sorozatot akartál szállítani, egy egész konvoj
kellett hozzá. Nagy teherautók. Ha egyáltalán voltak
teherautók abban az idõben. Tehát ezért ismerünk ma sok
Mestert, érted? (Igen)Tehát szerencsések vagytok, nagyon
jó, hogy válogathattok, tudod? Azt választjátok, amit akar-
tok. Senki sem tud becsapni és azt mondani: "Én vagyok a
legjobb." Összehasonlíthatjátok õket, használhatjátok a
bölcsességeteket, az intelligenciátokat, hogy döntsetek.
"Oh, ez jobb." vagy "Az jobban tetszik nekem". "Borzasztó
arca van." "Oh, az milyen csúnya." (Nevetés)
K.: Tehát akkor a kérdésem a következõ, ha már válogatás-
ról beszéltél. Fontolóra vennéd-e valakinek a beavatását,
akit egy másik Mester már beavatott?
M.: Csak akkor tenném, ha az illetõ tényleg azt hiszi, hogy
magasabb szintre tudnám õt vinni, és gyorsabban.
Egyébként ha az illetõ még mindig nagyon vonzódik a
mesteréhez és nagyon hisz benne, akkor jobb, ha
ragaszkodik hozzá. Ha azt hiszed, hogy a mestered már a
legjobb, akkor ne változtass. Ha még kételkedsz és még
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nem kaptad meg a fényt és a hangot, amikrõl beszéltem,
akkor meg kellene próbálnod. Mert a fény és a hang egy
igazi Mester alapvetõ értékmérõje. Ha valaki nem tudja a
fényt és a hangot azonnal átadni, akkor õ nem egy igazi
Mester, elnézést, hogy ezt kell mondanom. A menny-
országba vezetõ út fénnyel és hanggal van kijelölve. Mint
amikor beleugrasz a tengerbe, a felszerelésednek tartal-
maznia kell az oxigén maszkot meg a többit. Különbözõ
célokra vannak bizonyos dolgok. Rendben? Ezért látod az
összes szentet glóriával. Ez a fény. Amikor gyakorolod ezt a
módszert, ugyanazt a fényt sugárzod ki, mint amit Jézus
feje köré festenek a képeken. És az emberek ezt láthatják.
Ha médiumok, akkor láthatják a fényedet. Ezért rajzolnak
Jézusnak glóriát és Buddha köré fényt. Ha nyitott vagy (a
Mester a homlokára mutat), akkor a magas szintû gyakor-
lókat ezzel a fénnyel láthatod. Sok ember láthatja. Látott
már valaki közületek ilyet? Te? És mit láttál? 
K.: Aurákat látok, aurákat...
M.: Igen, de az aura más, mint a fény. Az aurának külön-
bözõ színe van. Néha fekete, néha kávészínû, néha pedig
sárga vagy piros. Abban a pillanatban az illetõ hangulatától
függ. De amikor látsz egy embert egy erõs lelki aurával,
tudod, hogy az más. Igaz? Igen. A hölgy mögötted. Add
neki.

K.: Nekem nincs igazán kérdésem. Csak régebben egy ideig
jógáztam, raja jógát. 
M.: Raja jóga. Igen. 
K.: És azt hiszem én is láttam aurákat. Abban az idõben
nemigen tudtam dolgokat, tudod..... 
M.: Értem. És mostanában nem látod õket? Csak néha látod
õket? 
K.: Nem, mostanában nem meditálok.
M.: Oh, ezért vesztetted el az erõdet. Megint kellene medi-
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tálnod, hm? 
K.: Igen!
M.: Ha még most is hiszel abban az útban, akkor meditál-
nod kellene. Bizonyos fokig segít. Nem okoz semmiféle
kárt. Rendben?

K.: Láttam az ismertetõdben, hogy öt szabály van. Ha
egyszer beavattak, akkor ezek szerint a szabályok szerint
kell élned?
M.: Igen, igen, igen. Ezek a világegyetem törvényei.
K.: Nem értem a szexuális félrelépést.
M.: Ez azt jelenti, hogyha már van egy férjed, ne gondol-
kozz a másodikon. 
K.: Rendben.
M.: Nagyon egyszerû. Élj egyszerûbb életet, mindenféle
bonyodalmak és érzelmi viharok nélkül. Igen. Mert ez
másoknak fáj. Nem bántunk másokat, még érzelmileg sem.
Errõl van szó. Megpróbáljuk elkerülni a konfliktusokat, meg-
próbáljuk elkerülni a szenvedést érzelmileg, fizikailag, men-
tálisan, mindenkivel, különösen a szeretteinkkel kapcsolat-
ban. Ez minden. Világos? Ha már van valakid, ne mondd
meg a férjednek. Jobban fáj, ha elmondod. Csak oldd meg
lassan és csendesen, és ne valld be neki. Mert néha az
emberek azt gondolják, hogy ha viszonyuk van valakivel,
akkor hazamennek, bevallják a feleségüknek vagy a fér-
jüknek és ez egy nagyon bölcs és becsületes dolog. Ez értel-
metlen. Semmi haszna. Már úgyis hibáztál. Miért hozod
haza a szemetet és hagyod, hogy mások élvezzék? Ha õ
nem tud róla, nem érzi magát olyan rosszul. Érted, ugye?
Maga a tény, hogy tud róla, az fájdalmas. Tehát meg-
próbáljuk a problémát megoldani és máskor nem elkövetni,
és ez minden. Jobb, ha nem beszélsz a partnerednek errõl,
mert ez fáj nekik, fáj a partnereidnek.
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K.: Megfigyeltem, hogy sok spirituális Mesternek nagyon jó
humora van. Milyen kapcsolatban van a humor és a lelki
gyakorlás?
M.: Ó, értem. Azt hiszem, egyszerûen csak boldogok és
kiegyensúlyozottak és könnyû szívvel vesznek mindent.
Tudnak magukon és másokon nevetni, tudnak nevetni
ennek az életnek a nevetséges dolgain, amikor sokan olyan
feszülten ragaszkodnak és olyan komolyan vesznek min-
dent. A gyakorlás után egyszerûen csak lazák leszünk,
érted? Nem érezzük magunkat többé olyan komolynak. Ha
meghalunk holnap, hát meghalunk, ha élünk, hát élünk. Ha
mindent elvesztettünk, hát elvesztettünk, ha megvan min-
denünk, hát megvan mindenünk. Igen, megvilágosodás
után elég bölcsesség és képesség van bennünk, hogy min-
den helyzetben vigyázzunk magunkra. Tehát nem félünk
semmitõl. Megszabadulunk a félelmünktõl, megszabadu-
lunk a szorongásunktól. Ezért leszünk lazák. Nem
ragaszkodunk ehhez a világhoz. Bármit nyerünk vagy
vesztünk, többé már nem sokat számít. Ha sok dolgot
nyerünk, ez csak mások javát szolgálja, felajánljuk nekik.
Meg a szeretteink javát szolgálja. Egyébként nem tartjuk
magunkat s az életünket olyan fontosnak, hogy ennek a
megõrzéséért keresztülmenjünk minden küzdelmen és
szenvedésen. Ha megõrizzük, az rendben. Ez nem azt jelen-
ti, hogy egész nap csak ülünk a szöges ágyon és medi-
tálunk, hanem dolgozunk. Érted? Például én még mindig
dolgozom, hm! Festek és kézmûves munkákat csinálok,
hogy megélhessek. Nem akarok senkitõl adományt elfogad-
ni. Még az így szerzett pénz is olyan sok, hogy segíthetek
az embereken. Segíthetek a menekülteken, a katasztrófák
áldozatain és a többieken. Miért ne dolgoznánk? Hiszen
annyi tehetségünk és adottságunk van és az élet a megvilá-
gosodás után olyan könnyû a számunkra, hogy úgy érez-
zük, nincs miért aggódnunk. Érted? Csak természetesen
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elengedjük magunkat. Így születik a humorérzék Azt
hiszem errõl van szó, hm? Humorosnak találtok engem?
(Hallgatóság: Igen.)(Taps és nevetés.) Igen? (A Mester
nevet.) Akkor talán... valami Mester-féle vagyok, hm?
(Nevetés.) Na jó. (A Mester nevet.) Reméljük, a ti érdeketek-
ben, hogy nem egy "nem megvilágosodott" emberre figyel-
tetek két órán keresztül, s csak az idõtöket pazaroltátok.
Rendben. Van még kérdés?

K.: Ching Hai Mester, rengeteg kérdés kergetõzik a fejem-
ben. Mindet elmondom és bármelyikre válaszolhatsz.
M.: Rendben. Bármennyire, száznyolcra válaszolok.
K.: Ezek olyan kérdések, amelyeket mi, keresõ lelkek
mindig felteszünk, és válaszként elméleteket és
történeteket kapunk. Én csak azt szeretném hallani, hogy te
mit tudsz ezekkel kapcsolatban mondani. Az elsõ: Kik
vagyunk? Ki vagyok én? És hogyan kerültem abba a kínos
helyzetbe, hogy vissza kell mennem haza? Hogyan jöttem el
otthonról és miért fontos, hogy hazamenjek? És arról be-
széltél, hogy vissza kell menni az ötödik birodalomba, s
nem feltétlenül szükséges, hogy azon túlmenjünk. De ha
van valami azon túl, mi annak az értelme? Milyen kapcsolat-
ban vagyok én azzal, ha nem igazán szükséges, hogy visz-
szamenjek oda? Ilyenfajta kérdések.
M.: Rendben. Egyszerre csak egyet. Azt hiszem, elõször ezt
a kérdéscsoportot válaszolom meg. Tehát, az elsõ csoport
azokból a kérdésekbõl állt, hogy "Ki vagy te? Miért vagy itt
és miért kell hazamenned? Miért az ötödik és nem a hatodik
szintre?" Igaz? Egyszerû. Ez kezd most humoros lenni.
(Nevetés és taps.) Annál a kérdésnél maradva, hogy "Ki
vagyok én?" - elmehetsz és megkérdezhetsz egy zen
mestert, akikbõl New York államban sok van. Meg-
keresheted a Sárga lapokban (Yellow Pages). Ebben én nem
vagyok specialista. A második, hogy "Miért vagy itt?" Talán,

·49·A túlvilág rejtélye



mert szeretsz itt lenni! Hmmm? Egyébként ki kényszerí-
thetne minket, hogy itt legyünk, hiszen Isten gyermekei
vagyunk. Isten úgynevezett gyermekei olyanok, mint maga
Isten. Nem? A herceg hasonló a királyhoz, igen, - bizonyos
tekintetben, vagy többé-kevésbé olyan, mint a király vagy a
jövõbeni király. Szóval csak akkor van valahol, ha szeret ott
lenni. Hmmm? Egyébként is, szabad akaratunk van
megválasztani, hogy a mennyországban legyünk vagy vala-
hol másutt, amit meg akarunk magunknak tapasztalni.
Kezdetben tehát valószínûleg te magad választottad, hogy
itt legyél, hosszú idõvel ezelõtt. Hogy valami kalandosabbat
tanulj, valami félelmetesebbet. Néhány ember imádja a
félelmetes élményeket. Például... a herceg lehet a
palotában, de mászkálhatna a dzsungelben is. Mert szeret a
természetben felfedezni dolgokat. Lehet, hogy így van.
Hmmm? Lehet, hogy annyira unatkoztunk a mennyország-
ban, mert mindent készen kaptunk, a palotánk ajtajához
hozták õket. Úgyhogy mi magunk akarunk valamit csinálni.
Úgy, mint a királyi család. Néha szeretnek maguk fõzni
maguknak, és nem akarják, hogy a szolgák körülöttük
legyenek. Aztán mindenütt összekenik magukat ketchuppal
és olajjal, de élvezik a dolgot, érted? Nem néz ki túl
hercegesen, de élvezik. Igen, igen, igen. Például vannak,
akik vezetik az autómat. Akármerre megyek, az emberek
szeretnének a sofõröm lenni. De néha szeretek én magam
vezetni. Vezetem a kis triciklimet, a "nemdohányzó" tricik-
limet: elektromos meghajtású, óránként tíz mérföld. Nem,
tíz kilométer. Szeretek így közlekedni. Néha szeretek. Mert
akármerre járok, az emberek sokszor észrevesznek, így
tehát szeretek néha olyan helyeken járni, ahol az emberek
nem ismernek fel. Én nagyon visszahúzódó természetû
vagyok, kivéve amikor elõadást kell tartanom, mert ez már
valamiféle kötelességemmé vált, mivel az emberek "kiástak"
és mára híressé tettek. Nem tudok olyan gyakran
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elmenekülni, de két-három hónapra azért néha
elmenekülök. Úgy, mint egy elkényeztetett feleség, aki
elmenekül a férjétõl. Ez az én választásom, látod? Tehát
talán te is választottad azt, hogy egy ideig itt legyél. És talán
most itt az ideje, hogy el akarsz menni, mert már eleget tan-
ultál errõl a világról. Úgy érzed, hogy már nincs semmi
több, amit meg akarnál tanulni és belefáradtál az utazásba.
Pihenni akarsz. Hazamenni, és elõször pihenni. Aztán majd
meglátod, hogy ismét el akarsz-e menni egy kalandos
utazásra vagy nem. Oké? Ez minden, amit eddig el tudok
mondani. És miért kell hazamenned? És miért az ötödikre és
nem a hatodikra? Ez tõled függ. Az ötödik után odamész,
ahová csak akarsz. Nagyon sok szint van még felfelé, de
kényelmesebb, semlegesebb ott maradni. Túlságosan erõs
tovább fent. Talán valahogy így van. Mehetsz még egy dara-
big, de például meg akarnál pihenni. Például a házad nagy-
on szép, de bizonyos részein WC-k vannak. Nem akarnál
örökre ott pihenni, habár az a házad mögött van. Érted? Úgy
tûnik, hogy minél feljebb van a hegyen, minél magasabban
van, annál szebb. De az nem az a hely, ahol pihenni lehet.
Vagy például az elektromos kapcsolóház a házadban, ahol
a generátor zajos, meleg, és veszélyes. Bár nagyon hasznos
része a házadnak, mégsem szeretnél ott lakni. Ez minden.
Istennek nagyon sok olyan oldala van, amit nem tudunk
elképzelni. Mindig azt hisszük, hogy minél magasabbra
megyünk, annál szeretõbb. De a szeretetnek több fajtája
van. Van erõszakos szeretet, erõs szeretet, gyengéd
szeretet, semleges szeretet. Tehát attól függõen, hogy mit
tudunk elviselni, Isten különbözõ mértékû szeretetet ad
nekünk. A különbözõ szintek különbözõ mértékû Istentõl
jövõ szeretetet ígérnek. Világos? De néha ez túl erõs, úgy
érezzük,.... hogy cafatokra tép minket.
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K.: Olyan nagy rombolást látok körülöttünk, környezetrom-
bolást. 
M.: Ez igaz.
K.: Kegyetlenséget. Kegyetlenséget az állatokkal szemben. 
M.: Ez igaz. 
K.: Csak érdekelne, hogy hogyan látod ezt és mit ajánlasz
azoknak, akik spirituális úton próbálnak szabadulni ettõl a
világtól? Hogyan harcoljanak a környezetükkel és hogyan
birkózzanak meg mindazzal a pusztítással, ami körülöttük
folyik? Úgy gondolod, hogy ahhoz, hogy felismerjük, hogy
mit hagyunk magunk mögött, elég, ha túllépünk ezen a vilá-
gon? Vagy úgy érzed, hogy feladatunk ezen a bolygón a
szenvedés enyhítése? És fog-e ez egyáltalán használni
valamit?
M.: Igen. Fog. Legalábbis a mi számunkra, a mi lelkiis-
meretünk számára fontos, hogy érezzük, hogy teszünk
valamit, minden tõlünk telhetõt megpróbáltunk, hogy köny-
nyítsünk társaink szenvedésén. Én is ugyanezt teszem. Amit
csak kérdeztél, azt én csinálom. Csináltam, csinálom és
csinálni fogom. Már mondtam nektek, hogy a pénzünket
néha különbözõ szervezetekhez irányítjuk, vagy néha
különbözõ katasztrófa sújtotta országokhoz. Nem
szeretnék ezzel sokat dicsekedni, de mivel kérdezted...
Például tavaly egymillió amerikai dollárt adtunk a Fülöp-
szigeteknek, hogy segítsünk a Pinatubo vulkánkatasztrófa
károsultjain. És segítettük az árvízkárosultakat Vietnamban,
Kínában stb. Most próbálunk a vietnami menekülteken
segíteni, hogy enyhítsük... hogy segítsünk az ENSZ terhein,
feltéve, hogy az ENSZ akarja, hogy segítsünk nekik. De mi
próbálkozunk. Most érted? Pénzbeli segélyt is nyújtunk
nekik és át is tudjuk õket telepíteni, ha az ENSZ engedé-
lyezi, - az ENSZ áldásával. Igen, tehát csináljuk mindezeket
a dolgokat, amiket kérdeztél. És mivel most itt vagyunk,
akár meg is tisztíthatnánk a környezetünket, amennyire
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csak lehetséges. Ezért segítünk a szenvedésen és segítjük a
világ erkölcsi felemelkedését. Igaz? Mind lelkileg, mind
fizikailag. Mivel néhány ember nem akarja a spiritualitást
elfogadni tõlem, csak fizikai segítséget fogadnak el, ezért
fizikai segítséget adunk. És ez az amit csinálunk, ezért kell
pénzt keresnem. Ezért nem akarok az emberek
adományaiból élni. Érted? Minden szerzetesemnek és
tanítványomnak dolgozni kell, mint ahogy neked is. Aztán
ettõl függetlenül spirituálisan is segítséget adunk. Segítünk
a világ szenvedésén, segítünk enyhíteni a szenvedést a vilá-
gon. Ezt kell tennünk. Nem azt jelenti, hogy egész nap sza-
mádiban ülünk és élvezzük az életet. Ez egy nagyon önzõ
Buddha. Nem akarunk ilyet itt. 

K.: Köszönjük, Ching Hai Mester, hogy volt ma hozzánk
türelmed, hogy megválaszold a kérdéseinket, és hogy olyan
nagylelkû vagy. Beszéltél egy szintrõl, amikor az ember tu-
datában van a megvilágosodásból fakadó erejének. Most mi
van akkor, ha tudatában vagy ennek az erõnek, nem tudod,
hanem csak úgy érzed. Akár úgy is érezheted, hogy tudatos
ez az érzés. Hogyan nyúlsz hozzá? Vagy nem nyúlsz hozzá?
Ha nem nyúlsz hozzá, hogyan õrzöd meg a türelmedet a
körülötted folyó dolgokkal kapcsolatban? Mint amikor látod,
hogy egy folyamat lassú, hétköznapi. Amikor csak egy
imádságba kerül vagy valami másba, hogy egy jobb vagy
gyorsabb megoldást találj. Mit jelent ez és hogyan nyúlsz
hozzá, áldással, hogy jól végzõdjön a dolog? Érted, hogy
mire gondolok?
M.: Értem, értem. Azt akartad mondani, hogy amikor hatal-
munkban van megváltoztatni dolgokat és amikor a dolgok
körülöttünk bürokratikusan és lassan folynak, hogyan
legyen meg a türelmed, hogy elviseld. Igaz? Vagy egysze-
rûen csak imádkozol, vagy csinálsz valami varázslatot,
odamutatsz az ujjaddal és megnyomsz valamit, igaz? Nem!
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Én türelmes vagyok, mert ennek a világnak a tempójával kell
dolgoznunk, hogy ne vigyük káoszba. Például egy gyerek
nem tud futni. Ha sietsz vagy azt akarod, hogy a gyerek
fusson, csak azt éred el, hogy a gyerek megbotlik és elesik.
Tehát türelmesnek kell lennünk. Még ha hatalmunkban áll is
futni, a gyerekkel sétálunk. Igen. Ezért van az, hogy néha
csalódott és türelmetlen vagyok, de meg kell tanulnom
türelmesnek lenni. Ezért kell a fejemet meghajtva járnom
egyik elnöktõl a másikig, hogy fogadják be a menekülteket,
még ha mi akarjuk is adni az összes pénzbeli támogatást.
Mindenünket odaadjuk, amink van, mindent, millió, sõt mil-
liárd dollárokat. Végig kell mennünk a bürokratikus rendsz-
eren. "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré." Érted?
Nem fogom a fejemet forgatni vagy ujjal mutogatni az ENSZ-
re sem, hogy futásra kényszerítsem. Nem, nem! Kataszt-
rófát okoz ezen a világon, ha fizikai varázserõt használunk.
A dolgoknak a maguk módján kell haladniuk. De felemel-
hetjük az emberek tudatosságát spirituális gyógyítással,
spirituális bölcsességgel, megértéssel. Átadva nekik a
tudást, hogy õk akarják megtenni és akarjanak
együttmûködni. Ez a legjobb módszer, nem pedig
varázserõt használni. Sohasem használok szándékosan
varázserõt az élet semmilyen területén. De csodák a spiri-
tuális gyakorlók körül csak úgy történnek. Ez nagyon ter-
mészetes, nem szándékos. Nem kell a dolgok siettetésével
próbálkozni. Ez nem vezet jóra. A gyermek nem tud futni.
Rendben? Kielégítõ volt a válaszom? Ha nem tetszik valame-
lyik válaszom, kérem, hogy mondjátok meg, mert akkor
tovább magyarázhatom. De bízom bennetek, hogy nagyon
intelligensek vagytok, lévén az összes nép kiválasztottjai és
legintelligensebbjei. Ezért aztán nem is nagyon magyará-
zok. Van még kérdés? Igen, ott hátul. Jó, hogy az ENSZ
létezik, meg kell, hogy mondjam. Igen, igen. Sok konfliktust
és háborút megszüntetünk a világban, bár azért nem tudjuk
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õket teljesen minimálisra csökkenteni. De olvasom az ENSZ-
rõl szóló könyveket: "Mindenki az ENSZ része". Követtem az
ENSZ néhány tevékenységét. El kell ismernem a túszok meg-
mentésére tett erõfeszítését és hatékonyságát. Ahol mások
semmit sem tudnak tenni, ahol a világ összes nagyhatalmai
sem tudják a túszokat megmenteni, ott egyetlen ENSZ meg-
bízott megtette. Igen, és sok más dolog is van, a katasztró-
fasegélyekkel, a menekültek problémáival kapcsolatban.
Hallottam, hogy kb. 12 millió menekült van, akikért
felelõsek vagytok. Nem? Ez sok munka! Meg a háborúk, meg
minden egyéb. Tehát jó, hogy van az ENSZ, igen! Nagyon jó.

K.: Köszönjük Ching Hai Mester, hogy megosztod velünk a
bölcsességedet. Van egy kérdésem a világ egyre növekvõ
népességérõl és az ezzel együtt járó problémákról: a továb-
bi környezetrombolásról és a táplálék iránti növekvõ
igényrõl. Mondanál-e valamit errõl a népességnövekedésrõl?
Ez egy világ-karma? Vagy ez a jövõben fog létrehozni vala-
milyen karmát?
M.: Hmm. Ez nagyon jó is, hogy egyre többen leszünk
ebben a világban! Miért ne? Nagyobb zsúfoltság, több zaj,
több élvezet. Nem? Tényleg nem arról van szó, hogy túl-
népesedtünk. Csak nem terjeszkedünk egyenletesen. Az
emberek csak a világ bizonyos területeire tömörülnek és
nem akarnak más területekre költözni. Ez minden. Olyan
sok hatalmas lakatlan terület van, ami még nincs használat-
ba véve! Sok szûz sziget, sok hatalmas fennsík, ahol csak
erdõk zöldellnek és nincs ott semmi más. Például, az
emberek szeretnek New Yorkban tömörülni. Mert itt több az
élvezet. Mert ha egy kormány, vagy bármilyen kormány
egyéb helyeken létre tud hozni munkahelyeket, ipart, vagy
más munkaalkalmakat teremt, akkor az emberek oda is
elmennének dolgozni. Azért tömörülnek bizonyos helyekre,
mert ott könnyebb munkaalkalmat vagy biztonságot találni.
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Ha a biztonság és a munkaalkalom megjelenik ezeken az
egyéb területeken, az emberek is odatelepülnének. A biz-
tonságot, a megélhetést keresik. Ez nagyon természetes,
igaz? Tehát nem arról van szó, hogy félnünk kellene a túl-
népesedéstõl. Szervezettebbnek kell lennünk, hogy a
Földön élõ embereknek a munkaalkalom, lakóhely és a biz-
tonság több elõnyét adhassuk meg. Akkor mindenütt
ugyanolyan. Soha nem leszünk túlnépesedve. Ami a
táplálékot érintõ kérdésedet illeti, neked kellene jobban
tudnod. Mert itt Amerikában olyan sok információ áll a ren-
delkezésünkre arról, hogy hogyan õrizzük meg a világot! A
vegetáriánus táplálkozás az egyik legjobb arra, hogy
megõrizzük a Föld erõforrásait, és hogy a világ teljes
népességét táplálni tudjuk. Mert nagyon sok növényi
táplálékot, energiát, elektromosságot és gyógyszert fecsé-
relünk el az állatok etetésére, amikor közvetlenül az
embereket is etethetnénk. A harmadik világ számos orszá-
ga olcsóbban adja el a fehérjében gazdag vegetáriánus
táplálékot. De ez nem segít más népeken. Ha a táplálékot
egyenletesen osztjuk el, az a vegetáriánus táplálkozással
együtt segíteni fog ebben nemcsak nekünk, nemcsak az
állatoknak, hanem az egész világnak. Ezt az egyik
tudományos folyóirat írta, ha mi akarnánk, ha mindenki
szeretné, meg lehetne valósítani. Legutóbb ezt már említet-
tem, mikor az ENSZ-ben voltam. Most elfelejtettem. Ha
vegetáriánus módon táplálkozunk, a világon nem lesz többé
éhezés. És meg is kell szerveznünk, igen. Ismerek egy
embert, aki a rizskorpát tápláló étellé, sõt tejjé tudja vál-
toztatni. Beszéltünk errõl legutóbb. Õ azt mondta, hogy kb.
háromszázezer dollárt költ el és ebbõl hatszázezer embert
tud etetni Ceylonban - a szegényeket, az alultápláltakat, az
anyákat és a többieket. Igen, ez fantasztikus! Mert ahogy a
világ sok részén csináljuk, az a természetes erõforrások
pazarlása. Nem arról van szó, hogy nincs belõlük elég. Isten
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nem helyezett volna minket ide azért, hogy éhezzünk.
Valójában magunkat éheztetjük. Tehát újra kell gondol-
nunk, újra kell szerveznünk a dolgokat és ehhez sok ország
kormányának az áldása szükséges. Teljes õszinteségükkel,
tisztaságukkal és nemeslelkûségükkel kell, hogy megáld-
janak minket. És azzal az akarattal, hogy az embereket szol-
gálják ahelyett, hogy saját magukat szolgálnák. Ha megvan
ez az áldás valamennyi ország kormányától, akkor tulaj-
donképpen nincs is semmi probléma. Jó vezetõink kell,
hogy legyenek, jó gazdasági szervezés, és hogy is mond-
jam, vezetési tehetségek és becsületes kormányok. De ez
gyorsabban teljesül, ha sok ember, vagy az emberek több-
sége, vagy az összes ember spirituális beállítottságúvá
válik. Akkor megismerik a fegyelmet, akkor megismerik a
szabályokat. Megtudják, hogyan legyenek becsületesek és
tiszták, és megtudják, hogyan használják a bölcsességüket.
Akkor sok dolgot kitalálhatnak, tennivalókat és amikkel
újjászervezhetjük az életünket. Különben ha csak a saját
zsebpénzedbõl vagy a közadakozásból származó pénzbõl
hatalomra törsz, aztán ugyanazt a pénzt próbálod meg újra
összegyûjteni mielõtt elveszíted a hatalmat, akkor ez egyál-
talán nem segít. Nem számít, ha te aranybányán ülsz, a
szegénységben mi ugyanúgy meghalunk. Sok nemzet
vezetõjének tisztában kellene lennie a hatalmával és a
felelõsségével. Az emberekre kellene gondolniuk, újjászer-
vezniük a rendszert. Igen!

K.: Ez nagyon nehéznek tûnik, mert ahogy én látom, a
környezet kizsákmányolásának nagyon sok köze van a
növekvõ népességhez, a népességrobbanáshoz, a nagyobb
élettér iránti igényhez, a lakóhely, a 20. századi életmód
iránti igényhez. Például a brazíliai dzsungel, a környezet ott
folyó kizsákmányolása. Ott az esõerdõk elpusztítása, és a
föld lecsupaszítása árvizeket eredményezett. És ezek a túl-
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népesedés problémájától nem függetlenek.
M.: Igen, természetesen mindennek mindenhez köze van
ezen a világon. Az egyedüli megoldás, hogy a problémát a
gyökerénél fogva oldjuk meg, nem pedig az ágaknál. A
gyökér pedig spirituális stabilitás. Érted? Tehát csak annyit
kell tennünk, hogy megpróbáljuk terjeszteni ezt a spirituali-
tás üzenetet, amit ismerünk, és megtartjuk a spirituális
fegyelmet. Ez az, ami nincs meg az emberekben. Rendben
van, hogy bedugod magad egy elektromos masinába, kapsz
egy kis fényt és zümmögõ zenét és eléred a szamádit. De
ha nincs erkölcsi fegyelmed, akkor néha az erõdet csak
rossz dolgokra használod. Nem tudod kordában tartani.
Érted? Ezért ebben a csoportban mi az embereknek elõször
a szabályokat tanítjuk és tartjuk be. A szabály fontos.
Tudnunk kell, hogy hova megyünk és tudnunk kell a hatal-
munkat kezelni. A hatalom szeretet nélkül, könyörület
nélkül és az erkölcsi értékek megfelelõ megértése nélkül
semmit nem ér. Fekete mágia, visszaélés lesz belõle. Innen
ered a fekete mágia. Érted? Könnyû a megvilágosodást
elérni, de nehéz megtartani. A mi utunkon, ha nincs benned
igazi fegyelem és erkölcsi tartás, a Mester elveszi az erõd
egy részét, hogy ne tudj vele visszaélni és ártalmára lenni a
társadalomnak. Érted? Ez más. A Mester ellenõriz. A Mester
erõ, a Mester erõ. Igen, nagyon örülök az összes intelligens
kérdéseteknek. Nagyon intelligensek. Az emberek azért
csinálják ezeket a dolgokat, mert nem elég bölcsek. Mint
például tönkreteszik a földet, ahogy mondtad, vagy valami
hasonlót csinálnak, csak mert hiányzik belõlük a bölcses-
ség. Igen, tehát a gyökér a bölcsesség, a spirituális gyakor-
lás. Nyerj megvilágosodást!
K.: Olvastam egy-két könyvedet és meghallgattam néhány
kazettádat.
M.: Tényleg? Csodálatos! Akkor mi ismerjük egymást.
K.: Engem izgat az asurák koncepciója.
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M.: A..S..U..R..A.. Az mi? Asura! Asura! Ah, asztrális! Asura!
Igen, igen, igen. Ez a szanszkrit kifejezés az asztrális
lényekre... Most rendben. Nem tudtam, hogy beszélsz
szanszkritul. Rendben!

K.: Tehát az a kérdésem, hogy tudom, hogy küzdök, hogy
a gyakorlással a helyes dolgot csináljam, és tudom, hogy
magam ellen küzdök. Az a kérdésem, hogy hogyan jutok túl
ezen a küzdelmen? Hogyan gyõzök?
M.: Ebben van az élvezet. Ha valami túl könnyû, akkor
tudod, hogy elveszted az érdeklõdésedet, és még csak
nyerni se akarsz benne... Ezért van bennünk két erõ. "Yin és
yang", ahogy keleti és kínai kifejezéssel mondjuk. Nyugati
kifejezéssel ezt negatívnak és pozitívnak nevezzük. A
negatív erõ nyom, hogy valamit az akaratunk ellenére
tegyünk meg, a pozitív erõ pedig segít, hogy legyõzzük ezt
a hajlamot. És néha veszítünk, néha nyerünk, a spirituális
fegyelmünktõl és erõnktõl függ. Úgyhogy próbálj meg küz-
deni és folytasd. Ugyanúgy, mint ahogy az ENSZ küzd a vilá-
gon a menekültek kérdésével és a háborúkkal. Néha nyersz
a végén, ez egy kis küzdelembe kerül. Köszönöm a figyel-
meteket. A legjobbakat kívánom! 
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