
Csodálatos gyógyulások 

A mai társadalomban szinte alig találkozunk olyan emberrel, akinek stabil lenne az 

egészségi állapota. A testünket allergiák, vírusok és baktériumok kerítik hatalmukba 

időről-időre, az idegrendszerünket a napi stressz tépázza módszeresen, míg elhanyagolt 

lelkünk is megsínyli, hogy nem törődünk vele, s hogy nem tápláljuk békével, 

nyugalommal és örömteli pillanatokkal. Így nem csoda, hogy se szeri, se száma a 

legújabb keletű, sokszor megmagyarázhatatlan betegségeinknek. 

Betegségeink kialakulása 

Vannak, akik azt mondják, hogy a betegség mindig valamilyen zavarra vezethető vissza. A 

testünkben, a lelkünkben vagy a szellemünkben elindul egy rezgés, mely szűnni nem akaró 

hullámaival dominóelvszerűen borogatja fel egészségesen működő holisztikus rendszerünket. 

Holisztikus megközelítésben a betegségeink a kiváltó okokat tekintve három csoportba 

sorolhatók. 

A legkézenfekvőbb a testi szintről induló betegségek csoportja, amibe a fertőzések, a vírusos, 

baktériumos, gombás megbetegedések tartoznak, illetve a különféle balesetek által kiváltott 

tünetek és szövődmények. Megjegyzendő, hogy azért a testi szinten kialakuló 

problematikáinknak is vannak szellemi előzményei, tehát nem a véletlen szabályozza, hogy az 

egyik ember elkap egy fertőzése, míg a másik ember ellenáll és egyáltalán nem fogékony 

ugyanarra a fertőzésre. 

A szellemi szintről induló problémák már igen nagy változatosságot mutatnak. Ezek egy része 

neurotikus jellegű, vagyis az idegrendszer diszfunkcióira vezethetők vissza. Ilyen a stressz, a 

pánikbetegség vagy a depresszió. De szellemi szintű problematikának számít, ha valaki a 

helytelen gondolkodása miatt szenved idővel valamilyen betegségben. Erre jó példa a 

kábítószerezés, mely egyértelműen az egyén döntése, jellemének egyik próbatétele, amiben 

természetesen közrejátszhatnak lelki okok is. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a 

helytelen vagy éretlen gondolkodásmód, illetve a tudatlanság, vagyis a tudás és az ismeretek 

hiánya, mekkora pusztító erővel bír az ember egészségére nézve. Ebben óriási szerep jut a 

szülőkre és nagy felelősség hárul a társadalomra is. 

S ha már a lelki okokat említettem, ezek a legmélyebben gyökerező gondok, melyek előbb-

utóbb testi szinten is kiütköznek. Ezeket hívjuk lelki eredetű testi tüneteknek, idegen szóval 

pszichoszomatikus betegségeknek. Modern korszakunkban a lélektelen életvezetés dívik. 

Nem sikk és nem divat ma a lelkünkkel foglalkozni. Ezt azonban megsínyli a szerencsétlenül 

járt benső énünk, az isteni énünk és válságok sorozatát éli át, ami testi szinten kőkemény 

betegségek formájában jelenik meg. 

 

Fontosnak tartom közölni, hogy a testünk, a lelkünk és a szellemünk nem különül el élesen 

egymástól, ezért nem választhatók szét és nem kezelhetők külön-külön. Amennyiben az 

egyikben meghibásodás lép fel, vagy egyensúlytalanság, az automatikusan, 

láncreakciószerűen kihat a többi elemre és diszharmóniát okoz. Ez pedig elkerülhetetlenül 

szenvedéshez vezet, ami pedig rákényszeríti az embert arra, hogy változtasson önmagán. 

 

Csodával határos gyógyulás és gyógyítás 

 

A megbomlott összhang vezet minden esetben a betegségeink kialakulásához. Az ember 

sokszor a betegségének hatására annyira legyengül és elkeseredik, hogy azonnal kiút után 

kezd kutatni. Hála az Isteni Gondviselésnek élnek köztünk olyan emberek, akiket a Sors 

felruházott gyógyító tudással és képességekkel. Nem csak az orvosokra gondolok, hanem a 



természetgyógyászokra, a különféle gyógyítással foglalkozó terapeutákra, sámánokra és 

mindazokra, akik plecsnivel vagy anélkül képeses csodákat tenni. Véleményem szerint azt 

nem az ember dönti el, hogy ki rendelkezhet bizonyos gyógyítói képességekkel, sokkal 

inkább a felsőbb hatalmak bölcs döntései ezek. 

A gyógyítás sem más, mint áramoltatás, égi, hatalmas, magas rezgésű szuperintelligens 

energiák átáramoltatása az emberek, illetve az össztársadalmi harmónia elérésének érdekében. 

Tehát minden áramoltatás. A gyógyító, amikor átenged magán ilyen magas rezgésű 

energiákat, akkor tulajdonképpen eszközzé válik. Szellemi segítők, angyalok, elementálok, 

egyszóval Isten eszközévé. A csoda nem más, mint amikor a beteg ember megtapasztalja a 

harmónia hatalmát és visszanyeri, mert vissza adják neki testi, lelki, szellemi egészségét. 

Vagyis újra egészséges, újból egész lesz. 

 

A betegség nem más, mint egy kisebb gépezet valamely alkatrészének meghibásodása, mely 

kiiktatható, s mely harmóniába állítható. Magát ezt a folyamatot gyógyulásnak hívjuk, de 

valljuk be, nem magunktól gyógyulunk meg. Az immunrendszerünk mindent megtesz, hogy 

megvédje a testünket az ártalmas betolakodóktól, a szervezetünk is mindent elkövet, hogy 

regenerálja magát, s hogy a harmónia benne visszaálljon, de sokszor még a gyógyszeres 

kezelés is kevésnek bizonyul. Ilyenkor van szükség igazi, nagybetűs csodára. 

Sokszor a csoda megtörténik és a csodás gyógyulás bekövetkezik. Ma már ismerni és igénybe 

lehet venni különféle spirituális megoldásokat. Olyan ősi technikák állnak a rendelkezésre, 

mint a szellemgyógyászat, a pszí-sebészet, a kínai vagy éppen az ayurvédikus gyógyászat. 

Ezek sokszor olyan bizonyságokat tesznek, melyek elképesztő csodaszámba mennek. Aki 

nem tud lefogyni, pár hónap alatt gond nélkül elveszíti testsúlyfeleslegét. Az agy-, a tüdő-, a 

melldaganatos betegek meggyógyulhatnak. A meddő anyuka áldott állapotba kerülhet. A 

ciszták eltűnhetnek a testből. Az ízületi bántalmak és gyulladások megszűnhetnek. A siketek 

újra tisztán hallhatnak. A szemüvegesek letehetik vagy sokkal kisebb dioptriájúra cserélhetik 

a lencséiket. Olyan esetekről is hallottam, hogy vese- és epekövek tűntek el pusztán egy 

virtuális műtét hatására, melyet orvosi leletekkel támasztottak alá. Szív- és érrendszeri 

problémák szintén sok esetben azáltal oldódtak meg, hogy valamilyen alternatív, pontosabban 

az akadémikus orvoslástól eltérő módszerhez nyúltak a betegek. 

A csodák formáló ereje 

Aki már legalább egyszer átesett gyógyíthatatlannak kikiáltott betegségeken, az pontosan 

átérzi, milyen kiszolgáltatottnak, reményvesztettnek és magányosnak lenni. Nekem volt 

bennem része, ezért tudom, miről beszélek. Ugyanakkor a letaglózó betegsége alatt sokat 

tanul az ember önmagáról, számtalan felismerés születik benne és ami talán a leglényegesebb: 

átértékeli az életét. Addig lehet, hogy csak rohant, elment dolgok mellett, nem szánt kellő időt 

a szeretteire, mert csak a munkájának élt, hajszolta az anyagi javakat mondván, majd később 

learatjuk a gyümölcsöket, és ehhez hasonlók motiválták az embert. Azután kapott egy 

betegséget az ember. Persze nem egyből, a Sors megannyi figyelmeztető jelet küldött neki, 

melyeket vagy nem akart, vagy nem tudott észrevenni. Utoljára érkezett a végső pofon, a 

megfellebbezhetetlen betegség. Egy olyan szituáció, amit nem lehet félreérteni és 

kimagyarázni. Merthogy a fentiek nem tévednek, hanem érzelemmentesen tanítanak. 

Az ember átéli a poklok poklát, szenved, nyűszög, sír, fogadkozik, ágál a sorsa ellen, majd 

tanul. S miután a leckét elsajátította, feltéve, hogy erre a kiszabott ideje még alkalmat ad neki, 

egyszer csak elébe tolják a lehetőséget, a harmónia visszaállításának lehetőségét: ez a 

csodálatos gyógyulás isteni adománya. 

Ha az ember bölcs, akkor nem felejti el, amit időközben a betegsége lefolyása alatt tanult. Így 

élettapasztalatokkal gazdagodva és átértékelve az életét nagyobb eséllyel indul tovább az 



életútján, mert ő már kapott, pontosabban visszakapott valamit, aminek a birtoklása nem 

természetes a számára: az egészségét egy csodálatos gyógyulás által. 

 

Boldog napot! 

Száraz György 

 

Ayurvéda gyógyászat 

 
A hagyomány szerint a Föld legősibb öngyógyító tudománya az Ayurvéda. Ez az indiai 

gyógyászati módszer bemutatja betegségeink előjeleit, foglalkozik a testünkben 

kialakuló mérgekkel és káros érzelmekkel, külön figyelmet szentel a helyes, alkatunknak 

megfelelő táplálkozásra, előnyös jógapozitúrákat is segítségül hív, hangsúlyt helyez a 

megfiatalodásra és a minőségi élet meghosszabbítására. 

 

Az Ayurvéda megalkotói 

 

Az Ayurvéda örökérvényű bölcsességét nem kísérleti laboratóriumokban találták ki, hanem az 

indiai bölcsek (rishik) fejlesztették ki hosszú éveken át tartó meditálás és önvizsgálat során. 

Az Ayurvéda alapállása a következő: 

Öt elem: éter, tűz, víz, levegő, föld 

Három testnedv – tridosha 

Hét testszövet – dhatu 

Három mala – vizelet, széklet, veríték 

Élet hármassága – test, lélek, lelki öntudat 

 

Az Ayurvéda bölcsességét szanszkrit nyelven jegyezték le, amely az indiai papok titkos 

nyelve volt. Az Ayurvéda több mint tudomány, egyszerre vallás és filozófia, legalábbis abban 

az értelemben mindenképpen, hogy az érzékelés minden irányába nyitott és a Tiszta Létezést 

tekinti az ember legfelsőbb céljának, imígyen akár egy komplett életprogramként is 

alkalmazható. 

Az Ayurvéda alapja a Samkhya vagy Szánkja filozófiája alkotja, úgyszólván abból nő ki. Ez 

szó szerinti fordításban az igazság tudása. Eme irányzat bölcsei megfigyelték, hogy jelenik 

meg és miként mozog a kozmikus energia minden megnyilvánult élőlényben és élettelen 

tárgyban. Megkülönböztettek két alap erőt. Egyiket Purusának (hím), másikat Prakritinek 

(női) nevezték el. Ez a két alapelv a Szellem és az Anyag alkotója. Purusa a megfigyelő, a 

teremtés tanúja, míg Prakriti a változatos formavilág. 

Három kötőerőt különböztetnek meg ebben a filozófiában, mely az élőlények minden 

változásáért felelősek: sattva (jóság), radzsasz (szenvedély) és tamasz (tudatlanság). Ezek 

egyéni aránya határozza meg az ember jellemét, viselkedését, testi és lelki állapotát. 

 

Az ember felépítése 

 

Az öt alapelem az emberben három alapelvként/nedvként jelenik meg. Ez a tridosha. Az éter 

és a levegő elemből jelenik meg a vata. A tűz és a víz elemből alakul ki a pitta, a föld és a víz 

elemből jön létre a kapha. Ezek az alapelvek irányítják az összes biológiai, pszichológiai és 

tudati működésünket. 

 

Vata jellemzői: légzés, mozgás, természetes késztetések, motorikus és szenzorikus funkciók, 

szövetek átalakulása, kiválasztás, félelem, aggodalom, üresség. 

 



Pitta ismérvei: hőmérséklet, testmeleg, érzékelés, értelem, emésztés, éhség, szomjúság, 

intelligencia, gyűlölet, düh, féltékenység 

 

Kapha ismertetőjegyei: energia, stabilitás, nedvesítés, olajosság, birtoklási vágy, 

megbocsátás, ragaszkodás, felhalmozás 

 

Ayurvédikus diagnózis 

 

Ennek megfelelően alakulnak az emberek alkatai, szokásai és érzékelései. Sőt még a 

betegségeket is ennek a rendszernek az alapján osztják fel. A tri-dosha jellemzői a 

diagnózisok felállításánál. 

Vata: száraz, könnyű, mozgó, szétterjedő, finom, durva, hideg, tiszta 

Pitta: meleg, könnyű, mozgó, folyékony, olajos, penetráns, savanyú szagú 

Kapha: lassú, nehéz, hideg, sűrű, statikus, finom, olajos 

 

Az első lépés a pulzus ellenőrzése a bal csuklón. De az ujjak helyzete is sokat elárul az 

ayurvédikus orvosnak. Az agy, a tüdő, a belek, a vesék és a szív állapotára már ebből 

következtetéseket vonnak le. 

Ezután következik a nyelv diagnózisa. A nyelv elszíneződése, érzékenysége és nedvessége 

sokat elárul az életfontosságú belső szerveink állapotáról. Például a tüdők, a szív, a gyomor, a 

belek, a vesék, a hasnyál, a máj és a lép hogylétéről.  

Majd az ajkak diagnózisa következik. A fizikai szerveink egészségét vagy betegségét az 

ajkak is tükrözhetik. A méret, az alak, a felszín, a kontúr mind-mind jelentéssel bír az avatott 

szem számára. 

Az arcdiagnózis is sokat elárul arról, hogy például az idegrendszerünk és a belső szerveink 

hogyan működnek. 

A köröm diagnózisa is kulcsfontosságú az ayurvédikus gyógyászatban. Alak, körvonal, 

felszín és méret. 

Végül, de nem utolsó sorban a szemek diagnózisa következik. A szemhéjak mozgása, a 

szemfehérje, a pupilla és a szivárványhártya állapota és az egész felépítése sokat elárul egy 

ember benső folyamatairól. 

 

Ayurvédikus kezelés 

 

Minden ayurvédikus kezelés lényege, hogy a testnedvek közötti egyensúly helyreálljon. A 

tüneti, felszínes kezelés helyett a mélységi kezelésre helyezi az Ayurvéda a hangsúlyt. 

Mindenekelőtt ez azt jelenti, hogy a felhalmozódott méreganyagoktól szabadítja meg a 

beteget és csak azután kezd hozzá a harmonizáláshoz. A mérgeket vagy elpusztítja vagy 

semlegesíti. Ezek a kezelések lehetnek érzelmi és fizikai hatásúak. 

 

Az érzelmi felszabadítás kulcsa a tudatosság. Először észre kell venni a negatív érzelmet, 

majd meg kell figyelni hogyan bontakozik ki, ezután megérthetjük, s végül felszabadíthatjuk 

magunkat a hatása alól. Ezt persze könnyű mondani, de megfelelő terapeuta vezetése mellett 

elérhető az érzelmi felszabadultság állapota, mely ugyanolyan méreg az elme számára, mint a 

test számára az arzén. 

 

Öt alapeljárást alkalmaznak a méregtelenítésre az Ayurvédában: 

 Hányásterápia 

 Tisztítószerek 

 Gyógyszeres beöntés 



 Orron át történő tisztítás 

 Vértisztítás 

 

Ayurvédikus étrend 

 

Az alkatoknak megfelelően más és más táplálékok fogyasztása előnyös, avagy káros. 

Számításba veszik az étel ízét, valamint, hogy nehéz-e vagy könnyű, olajos vagy száraz, 

hidegkeltő vagy melegkeltő, folyékony vagy szilárd. Ezen túlmenően pedig számítanak az 

évszakok is. Természetesen az étel minősége és frissessége mindig szem előtt tartandó. 

 

Vata típust teszik kiegyensúlyozottá:  

Gyümölcsök közül például ananász, banán, cseresznye, eper, narancs, őszibarack, 

sárgabarack, sárgadinnye, szilva, szőlő, citrom, grapefruit, kókusz  

Zöldségek közül főzve a hagyma, fokhagyma, cukkini, retek, répa, spárga, zöldbab 

Gabonafélék közül búza, rizs és barna rizs, zab, rozs 

Állati termékek közül csirke, kacsa, marha, hal, tojás 

Hüvelyesek közül csak tofu és lencse 

Minden dióféle, minden mag, fehér cukor kivételével minden, mindenféle ízesítő, tejtermékek 

közül mértékkel mindegyik, olajak közül minden faja 

 

Pitta típust teszik kiegyensúlyozottá:  

Gyümölcsök közül alma, ananász, kókusz körte, mazsola, narancs, sárgadinnye, szilva többek 

között 

Zöldségek közül burgonya, borsó, brokkoli, káposzta karfiol 

Gabonafélék közül árpagyöngy, rizs, búza 

Állati termékek közül csirke, kacsa, nyúl, tengeri rák, vadhúsok, tojás 

Hüvelyesek közül valamennyi, kivéve a lencse 

Semmilyen dióféle, csak kókusz 

Semmilyen magféle, kivéve kókusz 

Minden édesítő, kivételével a méz 

Semmilyen ízesítő, kivéve az ánizst, a feketeborst, fahéjat, kardamont, kurukumát és 

koriandert 

Tejtermékek közül a tej, túró és vaj 

Olajak közül napraforgó, olíva és szója 

 

Kapha típust teszik kiegyensúlyozottá:  

Gyümölcsök közül például alma, áfonya, cseresznye, eper, körte, mazsola, őszibarack, 

sárgabarack, szilva 

Zöldségek közül burgonya, borsó, brokkoli, fejes saláta, gomba, hagyma, káposzta, retek, 

répa, spárga, zeller 

Gabonafélék közül árpagyöngy, hajdina, köles, kukorica, rizs 

Állati termékek közül csirke, kacsa, nyúl, tojás 

Hüvelyesek közül valamennyi, kivéve a fejtett babot, szójababot, fekete lencsét 

Semmilyen dióféle 

Semmilyen magféle, kivéve napraforgómag és tökmag 

Semmilyen édesítő, kivételével a nyers méz 

Valamennyi ízesítő, kivéve a só 

Semmilyen tejtermék, kivéve a kecsketej és a ghee 

Semmilyen olaj, kivéve mandula, kukorica és napraforgó kis mennyiségben 

 



Légzés és meditáció 

 

A jóga gyógyító technikái közül kiemelkednek a légzőgyakorlatok. Ezek az öntudat 

egyensúlyát teszik lehetővé. Törekednek a belső béke megteremtésére és fenntartására. Egy 

folyamatos derűs és boldog állapotot igyekeznek megteremteni, illetve a gyakorlójuk számára 

ezt segítenek elérni. 

Mind a három alkatnak megvannak a maga jógahelyzetei (ászanák) és ehhez kapcsolódóan a 

légzőgyakorlatai. Ezek egy külön rendszert képeznek és az energiák irányítását hivatottak 

megvalósítani: elvezetni onnan, ahol többlet van és feltölteni azt a részt, ahol energiahiány 

lépett fel. 

Az ayurvédikus orvoslás előszeretettel alkalmaz mantrákat. Ezek tulajdonképpen kimondott 

hangok, szótagok és különféle vibrációk, melyek gyógyító hatása már évezredek óta 

bizonyított. A mantra rezgése behatol a testbe is és átjárja vibrációival a belső szerveket, 

melyek hatására elkezdik visszanyerni harmonikus és egészséges alaprezgésüket. 

A meditáció is részét képezi az ayurvédikus gyógyászatnak. Ez az ősi módszertan elsősorban 

az elmére és azon keresztül a testre hat. Az elme hullámainak elcsendesítése és programozása 

valósul meg a meditáció alatt. Az önmagunkkal való összhang megteremtésével közelebb 

kerülhetünk a természettel való harmóniához, s ezen az úton magával a kozmosszal is 

összerezonálhatunk. Így az öngyógyítás voltaképpen jótékony hatással van a többi ember, a 

természet és a világmindenség állapotára egyaránt. Ezért is kell az egyéni felelősségünket 

felismerni, hangsúlyozni és átérezni. 

 

Boldog napot! 

Száraz György 

 

 

Kínai orvoslás 
 

Ki ne hallott volna már a kínai akupunktúráról, masszázsról, mozgáskultúráról (csi 

kung), légzésterápiáról és gyógynövényekről. A nagy múltú kelet még őrzi a gyógyítói 

tradíciókat. Ezúttal tegyünk egy kis képzeletbeli utazást az egzotikus Kínába és fejtsük 

meg a több ezeréves kínai gyógymódok titkát. 

 

Polaritás és 5 elem 

 

A kelet orvostudományának szülőhazája minden bizonnyal Kína. Az évezred folyamán nem 

sokat változtak a gyógymódok, hála Istennek. I.e. 400-ig a vallás, a mágia és a gyógyítói 

tudomány egynek számított. Csak ezen időpont után váltak szét az útjaik. 

A kínai orvos szemlélete a következő: a jin-jang és az öt elem világképén nyugszik. A jin-

jang az egész univerzumban előforduló polaritásra utal. Minden a pozitív és a negatív, a fény 

és a sötét, a vonzás és a taszítás elveiből fakad, legyen szó akár bolygókról, akár emberről, 

akár mikroorganizmusokról. A jin szó a domb árnyékos oldalát, míg a jang a napos oldalát 

jelenti. Ezzel a szóképpel minden világossá válik a szemlélő számára. 

Az öt elem a kínaiak szerint: a föld, a tűz, a víz, a fa és a fém. Mindezekből következik a 

gyógyítás lényege, ami nem más, mint újra harmóniába állítani a pólusokat és az elemeket. 

 

Diagnózis 

 

A betegségek okai a kínaiak szerint lehetnek külsők és belsők. Külső okok: az időjárás, a szél, 

a hőmérséklet, az eső, a táplálkozás helytelen volta, de lehetnek mérgek vagy egyszerűen a 



fáradság. Az emberben is léteznek okok: a félelmek, a szenvedélyek, az érzelmek milliónyi 

formája. 

A diagnózis felállítása során a kínai orvos vizsgálta a pulzust, majd „kopogtatott” és 

„hallgatózott”, s részletekbe menően kikérdezte a beteget, hogy minden körülményt feltárjon 

az életéből. Több mint százféle érverést tudott egy jó orvos megkülönböztetni. A pulzusra úgy 

tekintettek, mint a hárfa húrjaira. A gyógyító átnézte a szájat és a különböző testnyílásokat. 

Megvizsgálta a vizeletet, még esetenként meg is kóstolta. 

 

Akupunktúra 

 

Ez a kezelési módszer lehetővé teszi, hogy az energia (csi) behatoljon a szervezetbe, vagy 

elhagyja azt 365, vagy más források szerint 600 energiapontnak valamelyikén, amelyekbe 

speciálisan erre a célra kifejlesztett tűket szúrnak. Az akupunktúra szerint az 

energiavezetékekben áramlik az életerő (csi), amelyek szoros kapcsolatban állnak a belső 

szerveinkkel, tulajdonképpen éltetik azokat. Ha az energia elakad az energiavezetékekben, 

akkor torlasz keletkezik, amit meg kell szűntetni. Ezt érik el a tűszúrásokkal. 

 

A kínai gyógyászatban csaknem mindenre használták ezt a tűbeszúrásos gyógyító eljárását. A 

tű készülhetett csontból, de fémből is. Az akupunktúra újra helyreállította a szervezet vér-, 

nedv- és energiakeringését. Minden betegségnek megtalálták a hozzátartozó akupunktúrás 

pontját/pontjait. S bár a meridiánok (energiavezetékek) létezése tudományos módszerek révén 

még nem bizonyított, az akupunktúra létjogosultságát az eredmények egyértelműen 

alátámasztják. 

 

A nyugati medicinában többnyire fájdalomcsillapítására, mozgásszervi bántalmak, reumatikus 

panaszok, neurotikus problémák kezelésére, légzési és emésztési funkciók zavarainak 

orvoslására használják az akupunktúrát. A migrénes, a menstruációs fájdalmak és az 

asztmatikus tünetek kezelésében érték el a legkimagaslóbb eredményeket az akupunktőrök. 

Az allergiás tünetek és az izomfájdalmak enyhítésében is komoly hatásfokkal alkalmazták ezt 

a tűszúrásos eljárást. 

 

Égetéses gyógymód 

 

Kínában az orvos moxát (moxibustiot) is alkalmazott. Ennek keretében a gyógyító egy moxa-

kúpot vagy moxagolyót (fekete üröm porrá tört leveleiből állt) meggyújtott a problémának 

megfelelő akupunktúrás ponton. A hő és a hőhatás nyomán keletkezett hólyag a jang erő 

befolyását növelte. Illetőleg, a bőrön keresztül bediffundálódó (átpréselődő) hő állítja helyre 

az egyensúlyt. Ezzel érte el az energiák szabad áramlását és a tünetek csökkenését. 

A gyógyfű az eljárás alatt beégett a bőrbe és energiái átadódtak vagy egyesültek a testtel. 

Nem csak fekete ürömöt, hanem más növényeket, például gyömbérgyökeret, hagymást stb. 

lehet moxázáshoz használni. 

 

A kínai gyógyszerek  
 

Több, mint 2000 alapanyagból közel 16000 gyógyszert készítettek. Az összetevők között 

meglehetősen egzotikus és furcsa növényi és állati alkotóelemet is találunk. Például porrá 

zúzott tengeri csikót, szarvas péniszt, tigrisfogat, különféle állatok máját és belsőségeit, vagy 

éppen polip festékanyagát is felhasználták gyógyítás céljára. 

 



Egyik leghíresebb növényi gyógyszerük a gin-seng gyökér, melyet egyesek naponta 

fogyasztottak vérszegénység és lázas betegség esetén is. De használtak teákat, kendert, citrust, 

kámforfát, rebarbarát, csírákat és rengeteg növényi kivonatot. Alkalmaztak kábítószereket is, 

például mandragórát, ópiumot és hasist. 

Bőrbajokra kénes fürdőket rendeltek, de számos ásványt alkalmaztak előszeretettel. 

Külön ágazatot képviseltek a varázslatok, amikor szellemek segítségét kérték a bajok 

elhárítására és erejükkel gyógyító talizmánokat készítettek. 

 

Úgy gondolkodtak, hogy a természet majd megmutatja, hogy meddig szedjen egy-egy 

orvosságot a beteg. 

 

Köpölyözés 

 

A köpöly egy harang alakú üvegcsésze, melyet a testünket behálózó energiavezetékek 

megadott pontjaira helyeznek. A régmúltban az állatok felmelegített szarvát vagy 

bambusznádat használtak erre a célra, manapság bambuszból, kerámiából vagy üvegből 

készítenek köpölyt. A belsejét alkoholos kendővel kitörlik, s láng felett elhúzva, hirtelen 

mozdulattal a bőrre helyezik. A fellobbanó tűz rögtön elalszik, minekután vákuumos szívó 

hatás keletkezik. A köpölyt 10-15 percig hagyják a bőrön. Hatására a test távolabbi részeiből 

a kezelés területére áramlik a vér, a köpöly alatt a bőr felemelkedik és kipirosodik. A szívó 

hatás miatt felgyorsulnak a keringési folyamatok, az erekbe friss vér és több oxigén áramlik. 

Ezzel egy méregtelenítési folyamat veszi kezdetét. A testben felhalmozódott salakanyagok 

elkezdenek kioldódni. A kiválasztásban kulcsszerepet kapnak a vesék. Ma már a korszerű 

szalonok egy részében elektromos vákuumszívó berendezéseket használnak. 

 

A köpölyözést gyakorta használják narancsbőr eltüntetésére és helyi fogyasztásra, 

izomfájdalmakra, allergiára, asztmára, tüdőgyulladás tüneteinek enyhítésére, anyagcsere-

zavarokra, sőt még menstruációs görcsökre is a méregtelenítésen kívül. 

 

Csi-kung 

 

A csi-kung a test, a lélek és a szellem egyensúlyteremtő ősi kínai módszere. A csi levegőt, 

életerőt, energiát jelent, míg a kung a tartós erőkifejtés és a munka megfelelője. A csi-kung 

tehát nem más, mint az életenergia hosszantartó művelése, fejlesztése. 

A csi-kung a kínai egészségmegőrző gyakorlatok gyűjtőneve. Ez az ősi önfejlesztő módszer 

magába foglalja a szellemi koncentrációt, a légzéstechnikát és a testmozgást. A csi-kung 

aktiválja és megmozgatja az életenergiákat, mivel az egészségünk garanciája az energiáink 

akadálytalan és szabad áramlása. 

 

A kínaiak szerint a csi az univerzumot átható energia vagy természeti erő. Alapvetően három 

csit különböztetnek meg a kínaiak. Az első fajtája a kozmosz saját csije, a második fajtája a 

Földanya csije, a harmadik fajta csi az egyéni csi, mellyel minden ember, állat, növény sajátos 

módon rendelkezik. A természeti folyamatok ciklusai, körforgásai a csi mezőkön múlnak. A 

természet csije alapján megkülönböztetünk napi, havi, évi, 12 és 60 éves ciklusokat is. 

 

Az ember csijéről évezredek alatt felhalmozott tudás segíthet nekünk az 

egészségmegőrzésben, a gyógyításban, a hosszú élet elérésében, a spirituális fejlődésben és a 

harcművészetekben egyaránt. 

A csi elakadása okozhat betegséget, stresszt, hangulatingadozást, álmatlanságot, legyengülés, 

személyiségzavarokat és lelki konfliktusokat. 



 

A csi-kung hatásai: 

 oldja a stresszt, segít ellazulni, 

 fokozza a vitalitást, 

 betegségek megelőzésében is hatásos, 

 a természetes gyógyulás folyamatát gyorsítja, 

 érzelmileg kiegyensúlyozottá tesz, 

 növeli a szellemi frissességét, 

 javítja a szexuális funkciókat, 

 javítja az életminőséget. 

 

 

Kínai tanácsok a 21. század emberének 

 

 Igyekezzünk a betegségeket megelőzni. Ezt a helyes életmód megválasztásával, 

egyebek mellett a helyes táplálkozás kialakításával érhetjük el a legkönnyebben. 

 Rendszeresen erősítsük a szervezetünket: mozgással, masszázzsal, 

étrendváltoztatásokkal, gyógynövényekkel, csi-kunggal stb. 

 Rendezzük be megfelelően lakókörnyezetünket és munkahelyünket az elemek és az 

erők harmonikus áramlását felerősítendő. (feng shui) 

 Méregtelenítsünk évente legalább kétszer. 

 Foglalkozzunk rendszeresen a szellemünk fejlesztésével és éljünk minél tudatosabban. 

 

Boldog napot! 

Száraz György 

 

Szellemgyógyászat 

Egy különleges, sok port kavaró spirituális módszer a szellemgyógyászat. Ez nem a 

fizikai, hanem a láthatatlan dimenzióban történő harmonizációs forma azonban több 

tízezer éves tradíciókkal rendelkezik. Az ősi kultúrák, melyek beavatottjai érzékelték a 

magasabb világokat és azok lakóit, előszeretettel gyógyítottak a szellemgyógyászat 

módszerével. Lássuk, ma mennyire élő és használható ez az eljárás. 

 

Szellem uralkodik az anyag felett 

 

Betegségeink, nyavalyáink jelentős része a lélek vagy a szellem meghibásodására vezethető 

vissza. A fizikai testünk pusztán magasabb dimenziós énjeink vetülete. Vagyis a szellemünk 

elvileg ténylegesen uralkodni tud a testünk felett. Voltaképpen e mögött a szemlélet mögött az 

a filozófiai tény húzódik meg, hogy a felsőbb világok hozzák létre az alsóbb világokat. 

Például a szellemvilág az anyagi világot teremti, Isten a teremtményeket és így tovább lehetne 

folytatni az analógiát. 

Ebből következik, hogy a fizikai testünk tünetek összessége. Szellemünk fejlettsége és 

lelkünk sorsa dönti el, hogy az anyagi testünk milyen állapotban van: egészséges vagy beteg, 

jókedvű vagy lehangolt, fiatal vagy öreg. A mi személyes valóságunk három összetevője a 

testünk, a lelkünk és a szellemünk. A szellemgyógyász nem csupán a fizikai tagjainkat látja és 

érzékeli, hanem a mások számára láthatatlan alkotóelemeinket is. 



A szellemvilágban mindennek előzményei és előképei vannak. A fizikai szerveinknek például 

energiákból megvannak bennünk az előképei. Tulajdonképpen ezek is a mi belső szerveink, 

csak energiákból állnak össze. E szerint a fizikai májunk azáltal jön létre, azáltal működik, 

hogy létezik egy energetikai májunk, ami mint egy éteri hologram, adja hozzá a programot. A 

máj addig máj, amíg az éteri májunk létezik, vagy amíg a fizikai májunkat tönkre nem 

tesszük. Merthogy az energetikai (vagy szellemi) és az anyagi szerveink között kölcsönhatás 

áll fent. Bármelyik sérülése automatikusan kihat a másikra is. Ebből nyilvánvalóan 

következik, hogy ezt kihasználva gyógyítható is mindkettő. 

Minden főbb szervünk és szövetünk előképe, szellemi és energetikai megfelelője megtalálható 

a magasabb világokban. Az ember ezért nevezhető egyébként több síkú lénynek, hiszen 

fizikai és több nem fizikai létsíkon is létezik egyszerre. Azokat a testeinket pedig, amelyek a 

fizikai szemünkkel nem láthatóak, szellemtestnek és lélektestnek nevezi a szellemgyógyászat. 

Igaz, ezek nem túlzottan hasonlítanak a fizikai fizimiskánkhoz. 

A szellemtestünkben tehát minden szervünk megtalálható szellemszervek formájában és 

hasonlóan a lélektestben lélekszervek formájában. Amikor megszületünk sorsunk írói 

eldöntik, ki milyen erősségű és gyengeségű szellemi és lelki szervekkel rendelkezzen a 

szerint, hogy milyen életutat terveztek be nekünk. A DNS és minden fizikai tervrajz tehát az 

alapján kerül kódolásra, hogy nekünk mikor milyen betegségre vagy legalábbis hajlamosító 

tényezőre van szükségünk a fejlődésre a Sors szerint. 

 

Szellemgyógyászati módszerek 

 

Sokféle módszerről hallottam már: vannak magyar és külföldi szellemgyógyászati technikák. 

A magyar módszer lényege, hogy mélytudati szinten, ami egy megváltozott tudatállapot és 

nem hipnózis, történik a szellemi műtét. Ilyenkor az agy frekvenciája 0-4 Hertz között mozog.  

A szellemsebész vagy a szellemgyógyász a betegség okait szünteti meg azáltal, hogy a 

szellemtestben, illetve a lélektestben elvégzi a harmonizáló változtatásokat. Ezt úgy éri el, 

hogy a szellemgyógyász a saját szellemtestével egy virtuális szférában, magyarul egy 

magasabb rezgésű világ egy erre külön kialakított helyén végezi el a gyógyítást. Ebben a 

műveletben a beteg aktívan részt vesz azzal, hogy egy irányított képsort képzel el 

(imagináció). A gyógyításhoz a szellem erején kívül semmilyen tárgyi segédeszközt vagy 

kémiai szert nem használnak. 

 

A szellemgyógyász végül is a magasabb Intelligenciák tudását, erejét és közbenjárását 

használja fel a szellemsebészet során. A szellemgyógyász a művelet alatt kilép a testéből és a 

páciens szellemével elutazik a Szentháromság (Atyaisten, Anyaisten és Jézus) elé, ahol leteszi 

az emberi terheit, hogy megtisztult lélekkel kérje a gyógyulását. Ezt követően egy 

szellemvilágbéli kórházba mennek, ahol sor kerül a szellemműtétre. 

A szellemsebészeti beavatkozás után a páciens szelleme visszatér a testbe és mintegy elkezdi 

„átírni” a fizikai testbe a módosításokat, a korrekciókat. Igen lényeges, hogy a páciens 

kellőképpen ellazuljon és meditatív állapotba kerüljön. Ha ez nem történik meg, akkor a 

szellemműtét sikertelenül végződhet. 

A műtét sikerét elsősorban és mindenekfelett az adott személy karmája dönti el, vagyis az, 

hogy a gyógyulásra kap-e az illető engedélyt Istentől, illetve a Sorsírójától. Ha ez megvan, 

akkor már „csupán” az emberi tényezőkön múlik a siker: részint a szellemsebész 

felkészültségétől, képességeitől és tudatállapotától, részint a beteg hozzáállásától és 

tudatállapotától. Olyan extrém eset is előfordul, hogy a beteg egy gyermek vagy kómás 

felnőtt, aki nem képes követni a szellemgyógyász utasításait. Ilyen kivételes alkalmakkor is 

lehetséges a szellemmel történő gyógyítás. Ilyenkor egy közeli hozzátartozó, gyakran az 

édesanya veti alá magát a szellemműtétnek. 



 

Másik szellemgyógyászati eljárás F. E. Eckard Strohm által kidolgozott atlantiszi módszertan. 

Aki hivatásos gyógyító, az az AROLO és a TIFAR névre keresztelt módszert alkalmazza. 

Ezeket a komoly módszereket sok esetben diplomás orvosok használják.  

Az AROLO lényege, hogy energetikai szinten diagnosztizál és kezel. A bioenergia-szintből 

következtet arra, hogy hol található a betegség oka és azt kezeli. Az AROLO segítségével 

akár segédeszközök nélkül is információkat kaphatunk a beteg állapotáról, illetve a 

kezeléshez szükséges segédanyagokról és azok adagolásáról, valamint a betegség 

leghatékonyabban gyógymódjáról. 

A TIFAR egy magas fokú kristálygyógyászat. A tanfolyamot elvégzők különleges, atlantiszi 

technikával programozott hegyikristályokat kapnak. A gyógymódokat programozott 

ametisztek egészítik ki, melyek segítségével a hibás energiamező megváltoztatható, pozitív 

módon programozható és bizonyos negatív minták törölhetők. Az aktív szellemgyógyászat öt 

tanfolyamból áll. 

F. E. Eckard Strohm több mint 30 évvel ezelőtt fejlesztette ki módszereit. Ezek az alábbi fő 

pontokból állnak: diagnosztizálás, energiaátvitel, színek és kristályok gyógyító ereje, 

távgyógyítás, pszí-sebészet, majd szellemi segítőt kap a gyógyító, végül tanítói rangot is 

kaphat. 

Úgy hallottam, hogy a szellem- vagy fantomgyógyászatnak sokféle válfaja létezik. Vannak 

például olyan terapeuták, akik egy fénykép alapján is tudnak gyógyítani. Így az illetőnek jelen 

sem kell lennie a gyógyításnál. Olybá tűnik, hogy a távlatok beláthatatlanokká váltak, a 

gyógyulás esélyei egyre inkább javulnak. Kijelenhetjük, hogy ha a Sors Írói úgy döntenek, 

akkor tulajdonképpen nincs gyógyíthatatlan betegség az ember számára. 

Boldog napot! 

Száraz György 

A szertartások fontossága az életben 
 

Szertartásosság régen és ma 

 

A régebbi korokban, úgy 2000 évvel ezelőtt az emberek igyekeztek szertartásosan élni. Az 

egész életüket áthatotta valamifajta földöntúli jelenlét. A felsőbb erők, az angyalok, a 

szellemek és a tündérek jelenléte szinte természetes volt az emberek számára. Nem mintha 

sokan látták volna őket, de hittek bennük és nem távolodtak el annyira a felső hatalmaktól, 

mint a modern ember. A mai ember már kételkedik, él a szabad véleményalkotás jogával, 

kritizál, kétségbe von és tagad. De ha belegondolunk, meglehetősen botor módon viselkedik, 

hiszen éppen az eredetével fordul szembe az ilyen ember ahelyett, hogy újra kapcsolatba 

lépne a természet és a kozmosz élő energiáival és lényeivel. 

 

A szertartásosság olyan, mint hogyha valaki meghosszabbítaná az akaratát. A szertartások 

fontossága abban áll, hogy kinyújtja az ember szándékát, hogy olyan dimenzióba és szférába 

is eljusson, ahová a ma embere már régóta nem jut el, illetve nem nyer bebocsátást. Az ember 

az elmúlt évszázadokban nagyon mélyre süllyedt. Ez értendő a lecsökkent rezgésszámára, a 

beszűkült gondolkodásmódjára és az értékeket egyre nehezebben felismerő moralitására. 

Ezáltal elveszítette a spirituális hatalmát is. Már nem tud teremteni olyan értékeket, amelyek 

régebben gond nélkül megszülettek pusztán az akarata erejével. 

 



Ma a legtöbb szertartás üres, szinte karikatúrája a letűnt korok rituáléinak. Már nincs bennük 

erő, tiszta szándék, s az ember már nem tud koncentrálni sem. A hajszolt, állandóan rohanó és 

kimerült ember nincs egységben önmagával, nincs rend a fejében, sem nyugalom a szívében. 

Ezért lenne üdvös újra feleleveníteni a szertartásosságot és a szertartásos életformát. Itt meg 

kellene azt érteni, hogy ez nem feltétlenül vallásos cselekedet, hanem az ember intim benső 

mozdulata, amikor az énjét kiterjeszti, kibontakoztatja vagy összeköti valamivel. Például a 

harmóniával, a békével, az önismerettel, a fénnyel, a jósággal vagy a tudással.  

 

A mai ember imád lázadni, felháborodni, hőbörögni, türelmetlenkedni. Így nem alkalmas a 

szertartásos életmódra. Ahhoz ugyanis előbb meg kellene állnia az életben, körül kellene 

néznie, s utána természetes módon igényelni kéne a békét, a nyugalmat, az erőt, a tudást és a 

fényt. 

 

A szertartásos embernek külön rá kell készülnie az ősi erők befogadására és a szertartásosság 

felvételére. Ehhez elengedhetetlen az igaz odaadás.  

A szertartásosság nem az egóról szól, hanem titokzatos, láthatatlan erők, mögöttes, elrejtőző 

energiák és entitások hatásainak a befogadásáról. Ezek folyamatosan várnak az emberre, a 

nyitott és befogadó emberre. 

 

Az élet szent, egy szentség, mely tele van erénnyel. Persze van benne sok minden más is, de a 

szertartást végzőnek a szertartásaival az a célja, hogy ráébredjen a világosságra. Erre minden 

beavatottaknak saját magát kell beavatnia. Mivel a beavatás csak jelképesen érhető el, 

ténylegesen csakis egyéni, céltudatos munka során juthat el az ember a végső céljáig. A 

szertartás erőt adhat, tudást adhat, felerősíthet támogató erőket és csökkenthet gyengítő 

erőket, de az élet nevezett mágikus utazás nem víkend. 

 

Régi szertartásos formula a következő, mely mit sem veszített érvényességéből: 

ÖNELÉGÜLT FEJBEN NINCS HELYE SEM GONDOLATNAK, SEM TUDÁSNAK! 

 

Egyiptomi szertartások 

 

A különböző egyiptomi szertartásokat azért kaphatja meg az emberiség, hogy ezek által 

közelebb jusson az ősi egyiptomi virtushoz, segítse az emlékezésben és a felismerésben. Úgy 

vélem, roppant fontos koncentrálni és kikapcsolni olykor a figyelmet elvonó külvilágot, 

elmélyülni a benső világban, ahol a valódi válaszokat találjuk, s ahol az igazi énünkkel 

találkozhatunk. 

 

A szertartásos életmód kincse a fejlődő léleknek. Természetesen ahol ez idő szerint tart ma az 

emberiség tudati fejlődése, nem megoldható, hogy a tradicionális napi tisztelgő és felkészítő, 

rákoncentráló és nappalt búcsúztató, s éjszakát köszöntő szertartásokat elvégezze az ember. 

Azonban vannak a mai korba illő szertartások, melyek tiszte a beteljesedés elősegítése.  

 

Ha valaki követi a szertartásos formákat és helyesen végzi a gyakorlatokat, nyitott szívvel áll 

a gyakorlatokhoz, akkor azok el fogják érni a hatásukat. Az ember maga állít akadályokat a 

saját fejlődése útjába, gátjain ma senki sem lát át. Ezek az előrehaladást gátló szellemi 

korlátok és érzelmi akadályok, olyan visszahúzó tényezők, melyek ellen mindenkinek saját 

magának kell küzdenie! 

 

Az egyiptomi hagyományokat követő szertartásos életmód segít az embernek elfogadnia 

önmagát, ezen keresztül tisztába kerülhet önmagával, saját értékeivel, lezárhatja a múltját és 



egy új életet építhet fel. Ezt nem csak látványos szertartásokkal éri el, hanem sok apró, pici 

napi rituálékkal, melyek harmonizálják és tisztítják az elmét, felfrissítik a szellemet, 

tehermentesítik a lelket és egészségesen tartják a testet. 

Látványos szertartásnak nevezem például az egyiptomi hat kapus fáklyás tűzön járást, mely az 

álarctól segít megszabadulni azáltal, hogy oldja azon dolgokat, melyek miatt az ember takargatja 

az igazi énjét. Melyek ezek? Hat alapproblematika van, amelytől az egyiptomi tűzön járás segíthet 

megszabadulni: félelmek, gyötrelmek, kishitűség, nagyravágyás, földhöz kötöttség és a bátorság 

hiánya. 

Apró, mindennapi szertartásnak nevezek egy tíz perces stresszmentesítő légző gyakorlatsort, egy 

áldás elmondását, egy imát vagy egy meditációt. 

A szertartások által olyan súlyoktól szabadulhat meg az ember, melyek gátolják a 

munkájában, akadályozzák a párkapcsolataiban, vagy éppen az életminőségére nyomják rá a 

bélyegüket. 

 

Remélem, sikerült megvilágítanom a szertartások valódi mibenlétét, jelentőségét és a rohanó 

életvitelünkbe beiktatandó szükségességét. Nem kell mindig túlmisztifikálni, felesleges 

túllihegni a mindennapi szertartásosságot, mert valójában ezek vezetnek el mindannyiunkat az 

önmegvalósításhoz. A különbség csak annyi, hogy van, aki vallásos oldalról, van, aki anyagi 

oldalról, van, aki spirituális oldalról közelíti meg az életet. A végcél azonban semmit sem 

változik: kihozni a lehetőségeinkből a legtöbbet. Ebben van pótolhatatlan szerepük a 

szertartásoknak. 

 

Boldog napot! 

Száraz György 

 

 

Zarándokhelyek 

 
A zarándoklat egy szent hely felkeresése valamilyen kultikus célzattal. A zarándoklat 

nem feltétlenül függ össze a vallásossággal, de természetesen a hithez kapcsolódik. 

Ezeken a helyeken az ember lelke feltöltődik azzal az erővel és energiával, amely a szent 

helyből árad. Általában a zarándokhelyek egyben csodatevő helyek is, ahol az isteni erők 

jelenléte az átlagosnál sokkal jobban érzékelhető. Számtalan gyógyulás, jelenés és 

kinyilatkoztatás történik mind a mai napig a világ igazi zarándokhelyein. 

 

Kába szentély 
Szaúd-Arábia 

 

A Kába szentély, vagy egyszerűen csak Kába, a mekkai Nagy Mecset belső udvarán álló 

szentély, amelyben egy rejtélyes Fekete Követ őriznek. 

A Fekete Kő, valamint a köré épített szentély és mecset az iszlám világ legfontosabb vallási 

központja, a legszentebb hely. A kibla, vagyis a muzulmánok imádságának meghatározott 

iránya a világ minden tájáról a Kába felé mutat. A hívők naponta ötször a Kába felé fordulva 

imádkoznak és a Korán (iszlám szent könyv) parancsa alapján ide zarándokolnak. 

 

A Nagy Mecset négyszögletes belső udvarának közepén, egy talapzaton áll a 12 méter hosszú, 

10,5 méter széles és 15 méter magas Kába szentély. A „Kába” név az arab „kocka” szóból 

ered. Az épületet fekete brokátdrapéria borítja, amelyet ezüst és arany színnel írott idézetek 

díszítenek. 



A szentély oldalait nagyjából a négy égtáj felé tájolták. A Kába szentély keleti sarokköve a 

Rukn-al-Aswad (a Fekete Kő), a híres meteorit. 

 

A tévesen Kába-kőnek nevezett kis méretű (30x40 cm) meteorit az épület ajtaja mellé van 

befalazva, egészen alacsonyan azért, hogy csak térdelve lehessen megcsókolni. A Fekete-kő 

több darabra törött, ezért vastag ezüstpánt tartja össze. 

 

A hagyomány szerint a Kába szentélyt Ibrahim (Ábrahám) és fia Izmael emelte az igaz 

Istennek. 

 

A Kábához kötődnek bizonyos szertartások is. A mohamedán vallásnak öt alapelve van: 

hitvallás, ima, alamizsna, böjt, zarándoklat. Ennek megfelelően a muszlimoknak naponta 

ötször kell imádkozniuk, bárhol legyenek a nagyvilágban. 

A zarándoklat öt napig tart. A hívők a mekkai zarándoklat első napján hétszer körbejárják a 

Kába szentélyt, majd hétszer futnak végig a két közeli domb közötti fedett folyosón, amellyel 

Hágár és Izmáel sivatagi vándorlására emlékeznek. Az ötödik napon ismét hétszer járják 

körbe a Kábát. A zarándokok 7x7 követ gyűjtenek, amelyekkel az út negyedik napján 

Minában jelképesen „megkövezik a démonokat”. 

 

Szent Jakab-út/El Camino 
Spanyolország 

 

A Szent Jakab-útat, spanyol neve (Camino de Santiago) okán El Caminonak is nevezik. Maga 

a zarándokút Spanyolország Galícia tartományának fővárosába, Santiago de Compostelába 

vezet. A keresztény hagyományok szerint a helyi székesegyházban találhatók Idősebb Szent 

Jakab apostol, Jézus egyik tanítványának földi maradványai. 

A zarándokút nemzetközileg ismert jelvénye a fésűkagyló, mellyel az út mentén mindenütt 

felfestve találkozhatunk. Jeruzsálem és Róma után Santiago de Compostela a keresztény 

zarándoklatok egyik legfontosabb célállomása. A legenda szerint Szent Jakab holttestét hajón 

hozták Jeruzsálemből Észak-Spanyolországba, itt temették el azon a helyen, ahol most 

Santiago de Compostela található. 

 

A középkori keresztes hadjáratokat követően értékelődött fel igazán a caminoi zarándoklat, 

miután a Szentföldre már nem lehetett eljutni. Ma már nem csak a vallásukat gyakorlók 

indulnak neki e hosszú zarándokútnak, hanem olyanok is, akik az élet nagy kérdéseire keresik 

a választ. Az 1980-as évek második felétől újjáéledt El Camino vonzereje. 1993-ban sok 

zarándokszállást és útjelzőt felújítottak. A Szent Jakab-út 1993-tól az UNESCO Világörökség 

részét képezi. 

A zarándokok száma évi átlag 50 000 – 100 000 között mozog. De 2004-ben megközelítette a 

180 000-et, mivel az szent évnek számított. 

 

Az El Camino zarándokút hatására elkezdték kiépíteni Magyarországon a Mária-út névre 

keresztelt zarándokutat is, mely Máriacelltől Csíksomlyóig és Czestohowától Medjugorje-ig 

fog tartani. 

 

Megváltó Krisztus szobra 
Brazília 

 

A Megváltó Krisztus szobra (portugálul Cristo Redentor, azaz a „Megváltó szobra”) a 

brazíliai Rio de Janeiroban található. 30 méter magas, Jézust ábrázolja, amint kitárja karjait.  



Brazília nemzeti jelképe. A 8 méteres talapzaton álló emlékmű 1145 tonnás szobor teljes 

szélessége 30 méter. A Megváltó Krisztus szobra 704 méteres Púpon, pontosabban 

Corcovado-hegyen foglal helyet. 

 

A vallási emlékmű megalkotásának gondolata 1850 körül vetődött fel Dom Pedro Maria Boss 

katolikus pap fejében, de tervei akkor még nem ölthettek testet. Egészen 1921-ig kellett várni, 

amikor is Brazília függetlenségének 100. évfordulója alkalmából az egyik hetilap pályázatot 

írt ki egy nemzeti emlékhely megalkotására. A pályázat győztese Heitor da Silva Costa lett. A 

Megváltó Krisztus szobor megvalósítására adománygyűjtést szerveztek. 

 

A szobor Párizsban készült. Az óriási mű a húszas évekre jellemző művészeti irányzatnak 

megfelelően art deco stílusban készült. 1931. október 12-én ünnepélyes keretek között avatták 

fel. 1965-ben VI. Pál pápa jelenlétében megismételték a felavatási szertartást, majd 1981. 

október 12-én került sor II. János Pál pápa jelenlétében a szobor 50. születésnapjának 

megünneplésére. 

 

Gyalogosan 220 lépcsőfokon lehet eljutni a szobor lábazatánál kialakított kilátóteraszhoz, 

ahonnan bámulatos panoráma nyílik az egykori fővárosra. A Megváltó Krisztus szobrát az ún. 

„hetek napján”, 2007. július 7-én Lisszabonban tartott nemzetközi szavazáson a világ hét új 

csodája közé választották. Ez az egyetlen 20. századi építmény, amely bekerült a hetek közé. 

Vallásos és nem hívő emberek egyaránt elzarándokolnak életükben legalább egyszer a 

Megváltó Krisztus szobrához. A zarándokok száma meghaladja az évi 1.8 milliót. 

 

Boldog napot! 

Száraz György 

 

 


