
AZ ÉV SPIRITUÁLIS FÉNYPONTJA 

I. rész 
 

Mióta létezik Karácsony? Mit ünnepeltek az emberek mielőtt a karácsony megszületett 

volna? Az archaikus ember vajon mit érzett, amikor elérkezett az év leghosszabb 

éjszakája? Hogyan keletkezett őseink szerint a káoszból rend, és a sötétségből fény?  

A karácsony előzményeiről és tradícióiról tárok fel titkokat. 

 

A TERMÉSZET RITMUSA 

 

Amióta az emberiség a kezdetektől földműveléssel és állattartással foglalkozik, a napfénynek, 

a kellemesen meleg tavaszi és nyári hónapoknak múlhatatlan szerepük van a társadalmunk 

életében. Az emberek táplálékukat a napfényes és meleg időszakokban tudták megtermelni, 

ilyenkor bőség és jólét jellemezte a közösséget. Ezzel szemben télvíz idején nagyon be kellett 

osztani a tartalékokat. Sokszor éheztek és vacogtak elődeink, s a sötétség démonikus hatása is 

rányomta bélyegét a lelki világukra. 

A kultúrantropológusok szerint mindebből következik, hogy a természeti népek az ókortól 

kezdve hálaadó és köszöntő rítusokkal ünnepelték a téli napfordulót. Ettől a nevezetes naptól 

kezdve ugyanis a nappalok egyre hosszabbodnak, átvitt értelemben a fény győzedelmeskedik 

a éjszaka sötétje felett. Ezen rítusoknak a szerepük abban állt, hogy a megfáradt emberekbe új 

reményt, hitet és bizodalmat öntsenek, hogy elviselhetőbbé váljon a tavasz beköszöntéig 

hátralévő időszak. 

 

A KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK ELŐZMÉNYEI ÉS POGÁNY GYÖKEREI 

 

A mai értelemben vett keresztény karácsonyról a 4. század óta emlékezünk meg. A karácsony 

eredetileg december 25-e, Jézus születésnapja, az előző este karácsony vigíliája (virrasztása), 

más szóval karácsony böjtje vagy Szenteste, december 26-a pedig az ünnep második napja. 

 

Először is arra a kérdésre kellene választ találnunk, hogy miért december 25-én ünnepeljük 

Isten emberré lett Fiának születésnapját. A Bibliában egyetlen időpontot sem találunk, amely 

konkrét támpontot adna Jézus születésnapjának egzakt meghatározásához. Sok kutató, 

vallástörténész és asztrológus úgy vélekedik, hogy karácsony semmiképpen sem lehet 

december 25-én. Lássuk az érveléseiket! 

 

Mindenekelőtt tényként fogadhatjuk, hogy a 3. évszázadig a keresztyén egyházban nem 

ünnepelték a karácsonyt, ez a szokás csak a 4. évszázadban kezdett elterjedni! 

Krizosztómusz, Jézus bátor bizonyságtevője és mártírja írja 380-ban: „Még tíz éve sincs, 

hogy megismertük ezt a napot (karácsonyt)." 

 

EGYIPTOMI  ÉS BABILONI HAGYOMÁNYOK 

A december 25-i karácsony eredetileg pogány ünnep volt. A pogány itt annyit takar, hogy 

nem keresztény. Egyiptomban Ízisznek, az egyiptomi „Ég Királynőjének", pontosabban az 

„Ég Úrnőjének, az Istenek Úrnőjének” fia a téli napforduló körül született. 

"A napnak a téli napforduló idején kezdődő hosszabbodását a Nap újjászületésének tartották. 

A napforduló-ünnepek a december 21-ét követő napokon tehát jellegzetes vonásai 

mindazoknak a vallási rendszereknek, amelyek középpontjában a napkultusz áll. Az emesai 

(Szíria) Héliosz napját december 25-én tartották - akkor, amikor a nap hosszabbodása első 

ízben válik észrevehetővé. Alexandriában ugyancsak december 25-én tartották Isis ünnepét, 



a Kikilliát. Ezek a pogány napforduló - ünnepek a karácsony kialakulásának előzményei." 

(Hahn István: Az időszámítás története) 

 

A nálunk meghonososodott, karácsonynak nevezett nap a babiloni időig vezethető vissza. Ez 

volt anno a „Yul-nap". Yul a gyermek vagy kisgyermek káldeus neve. A pogány világban 

világszerte megülték ezt a születési ünnepet. A káldeus asztrozófusok (csillagbölcsek) mindig 

is tudták, hogy a december 25-i jeles ünnep csillagászati (sziderikus) jellegű. Miért? Mert a 

Nap győzelmét szimbolizálta a legrövidebb nap fölött. (invictus sol = legyőzhetetlen Nap) 

Emellett azonban még egy másik eseményről, Nimródnak, a nagy szabadítónak a 

születésnapjáról van szó. 

Értsük jól, Babilonban a Napot, ahol egyébként az imádat tárgya volt, ezen az ünnepnapon 

nem, mint világító égitestet tisztelték, hanem mint testté lett istent. A babiloni vallás szerves 

részét képezte, hogy a Nap vagy „Baál" (Nimród) a nagy isten. 

 

RÓMAI ELŐZMÉNYEK 

A pogány Rómában a karácsonyt Szaturnusz ünnepének nevezték, s nem is akármilyen 

módon ünnepelték a szaturnáliákat Rómában. Caligula a hírhedt keresztyén üldöző elrendelte, 

hogy a szaturnáliákat öt napig kell tartaniuk. A féktelenség, a mámor, a vad tivornya és a 

kicsapongás ült tort ezeken a napokon. Ez idő alatt a rabszolgák szabadok voltak, uraik ellen 

(szinte) mindent megengedhettek maguknak. 

Az ókori Rómában a december 17 - 24. közötti időszakban tartották a szaturnáliákat. 

Szaturnusz a földművelés és általában véve a paraszti munkák istene a római hitvilágban. Az 

emberek hatalmas lakomákkal, ivászatokkal, táncos mulatságokkal és zenével ünnepelték 

Szaturnusz istent. Szokás volt, hogy az urak megajándékozták a szolgáikat, s bizonyos 

munkákat betiltottak arra az időre. A házaikat örökzöld borostyánágakkal díszítették. A 

naptárreformig a Római Birodalomban az új év kezdete is ekkorra esett! 

 

A római szaturnáliáknak tragikus hősei is akadtak. Eme kétes tisztű héroszokat kockadobással 

választották ki. A férfi, akire a sors keze mutatott, végzetes órája eljöveteléig az ünnepség 

királya lett. Jóformán mindent megkaphatott, amit szeme-szája megkívánt, úgyszólván az 

összes kívánságát kielégítették. Viszont ennek komoly ára volt: a szaturnáliák lezárultával 

önkezével kellett véget vetnie saját életének. A mítoszok világában élő ember számára ez az 

aktus a zűrzavar lezárását és az új rend nyitányát jelképezte. 

 

Olybá tűnik, hogy a szaturnáliák nagy kicsapongásai megfeleltethetők Bacchus nagy 

ivászattal egybekötött ünnepének, amelyet Babilonban Thebet (december) hónapjában 

tartottak. „Szokásban volt – írja Beresus –, hogy az urak öt napon keresztül engedelmességgel 

tartoznak rabszolgáiknak; a házban az egyik rabszolga parancsolt, és bíborba öltözött akár egy 

király." 

 

December 25-ének az egyház általi elismerésének, illetve a karácsonyi ünnep 

megszületésének első jele 354-ben a Philokalianus-naptárban található. Ezzel igazodik a 

római gyakorlathoz, amely december 25-dikét már i.sz. 366-ban az Úr születésnapjaként 

állapította meg. A jeruzsálemi egyház ezzel szemben január 6-án ünnepelte Jézus születését 

és megkeresztelését. Jeruzsálem püspöke, Cirill, megkérdezte Juliust, Róma püspökét a 

pontos dátum felől. Julius válaszként egy számítást küldött el, amely december 25-e mellett 

érvelt. A jeruzsálemi egyház egészen 549-ig (vagy talán még tovább is) makacsul ellenállt 

ennek a feltételezésnek, s ragaszkodott a január 6-ához. 

 

Az igazi oka Róma ragaszkodásának a december 25-éhez az alkalmazkodás taktikájában 



keresendő. Ugyanis azt eszelték ki a csalafinta hittudósok, hogy a saját ünnepüket, azaz Jézus 

születésnapját fokozatosan összeolvasztják a szaturnáliák és a brumáliák pogány ünnepével. 

Így eshetett meg az, hogy Jézus születésnapját finoman összekapcsolták december 25-ével, 

vagyis „ráültették” a keresztény ünnepet a pogány szokásrendre, ezzel látszatra nem 

abajgatták, hanem tiszteletben tartották a pogányság rítusait. Így ütöttek két legyet egy 

csapásra. 

A kelet jogos felháborodása nem maradt el. A kelet keresztyén térítői és igehirdetői 

tiltakoztak e kézenfekvő felszínesség ellen, amellyel az Úr születésnapját ünnepelték, míg a 

mezopotámiai keresztyének nyugati testvéreiket bálványimádással és napimádattal vádolták! 

A karácsony december 25-i megünneplése azonban nemsokára a római egyház szerves 

részévé lett. 

Ezt az ünnepet még a reformáció sem tudta megtisztítani babiloni elemeitől. Máriát tisztelni 

és szeretni szabad, sőt illik, de nem szabad hozzá sem imádkozni, sem beszélni, merthogy 

nem Mária a Megváltó. 

 

Jézus születésnapjára vonatkozóan az evangéliumokban nincs semmiféle konkrétum. A 

jeles 20. századi katolikus hittudós, Artner Edgár írja az egyházi ünnepekről és szertartásokról 

készült igen alapos tanulmányában: "A Megváltó születésének évét is különbözőképpen 

állapítják meg a tudósok, a születés napját pedig – sajnos – a történelmi források 

szűkszavúsága miatt egyáltalán nem lehet meghatározni. Tehát mindazok, akik egyik vagy 

másik naphoz kötik e világraszóló eseményt, legfeljebb hagyományra hivatkozhatnak. Ilyen 

tiszteletreméltó régiségű hagyomány szól december 25-e, mint az Úr születésnapja mellett." 

(Artner Edgár: Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerítő leírása és 

magyarázata a művelt közönség számára, Szent István Társulat, Bp. 1923.) 

 

IRÁNI TRADÍCIÓK 

"A vallástörténeti kutatások már régen kimutatták, hogy ezt a napot a Nap újjászületésének, 

fénye látható növekedésének kezdőnapját Iránban a napisten, Mithrasz, a szíriai Emesában 

az ottani helyi napisten, az 'emesai Héliosz' (Sol) születése napjaként köszöntötték. Ennek az 

ünnepnek, mivel eredetileg napünnep, szorosan a Nap járásához kell igazodnia, ezért van 

rögzített helye a naptárunkban." (Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás)  

 

Arra vonatkozóan pedig, hogy mi is áll e hagyomány hátterében, Frazer egyértelműen állítja: 

"Akárhogyan is áll a dolog, a Mithrász-vallás kétségkívül a kereszténység félelmetes 

vetélytársának bizonyult, hiszen egyesítette magában az ünnepélyes liturgiát az erkölcsi 

tisztaságra való törekvéssel és a halhatatlanság reményével. A két hit közötti küzdelem 

kimenetele egy ideig valóban kétségesnek látszott. Ennek a hosszú harcnak tanulságos emléke 

a mi karácsony ünnepünk, amelyet az egyház láthatóan közvetlenül pogány vetélytársától vett 

át. A Julianus naptárban december 25-re tették a téli napfordulót, s a Nap születése napjának 

tekintették, mert az évnek ezen a fordulóján kezdenek a napok hosszabbodni, és az égitest 

ereje növekedik. Figyelemre méltó, hogy milyen szertartással ünnepelték a jelek szerint 

Szíriában és Egyiptomban e születésnapot. Az ünnep résztvevői bizonyos belső szentélyekbe 

vonultak vissza, s innen jöttek elő éjfélkor, hangosan kiáltozva: 'A Szűz szült! A fény 

növekedik!' Sőt az egyiptomiak az újszülött Napot csecsemő képében jelenítették meg, ezt 

születésnapján, a téli napfordulón előhozták, és imádásra felmutatták a híveknek. Kétségtelen, 

hogy a Szűz, aki így megfogant, és fiat szült december 25-én, az a nagy keleti istennő volt, akit 

a sémiták a Mennyei Szűz vagy egyszerűen a Mennyei Istennő néven ismertek, a sémi 

országokban ő volt Asztarté egyik alakja. Nos, Mithrász tisztelői rendszerint a Nappal, vagy 

amint nevezték, a Győzhetetlen Nappal azonosították, ezért az ő születése napja is december 

25-re esett." (J.G. Frazer: Az aranyág) 



 

(folyt. köv.) 

 

Boldog napot! 

Száraz György 

 

A CSEND VARÁZSA 

A megvilágosodottak szerint a csend nem csupán egy hangtani jelenség, hanem 

egyszersmind a természet hangja is. Egészen más színben tűnik fel a csend a 

misztikusnak és az alkimistának, mint a tudományokban jártas szakember számára. Az 

ezoterikus tanítások szerint a csend valóban egy kapu, ami képes megnyitni az ember 

előtt az egymásba ágyazott univerzumok zárait. 

 

TERMÉSZETI NÉPEK 

 

A modern városlakó polgár arroganciájánál fogva hajlamos lenézni a különféle természeti 

népeket és megmosolyogja, ha valamelyik ismeretterjesztő tévécsatornán tábortűz mellett 

táncoló indián sámánokat vagy kerengő derviseket lát. Csodabogarak – gondolja. De az is 

előfordulhat, hogy az ő szemükben mi tűnünk naivaknak és primitíveknek, mivel elveszítettük 

kapcsolatunkat az eredetünkkel, a valódi gyökereinkkel. Attól, hogy valaki nem ismeri a 

mobiltelefont, nem tudja, mi az Internet, nem él fogyasztói társadalomban, egyszer sem járt 

diszkóban, még nem feltétlenül fejletlenebb nálunk. 

Az ősi kultúrák javarésze spirituális világképet vallott. Életfelfogásuk attól volt spirituális 

(szellemi), hogy életüket minduntalan áthatotta a láthatatlan világ, a szellemvilág. A 

természeti népek mindenkoron szoros és folyamatos kapcsolatban álltak a másképpen 

megnyilvánult léttel, annak lakóival és beavatottjaik behatóan ismerték eme világok 

szabályait. Számukra a mítosz nem kitalált történet volt, hanem élő, eleven valóság. Mára ez 

mit sem változott. A természeti népeknél még él a szakrális vezető tekintélye és ha ő kijelent 

valamit, akkor az minden esetben vitán felül áll, s ő személyében feddhetetlen. A varázslók 

hatalma pedig a nép jólétének és boldogulásának záloga, voltaképpen a nép sorsa. 

 

A HANGOK ÉS A CSEND 

 

A csend nem egyszerűen zajmentes állapotot takar, amikor is hermetikusan elnémítjuk a 

környezetünk felénk morajló hanghullámait. A csend ettől sokkalta több mindent rejt. Amit az 

ember a fülével nem hall, mert nem képes tudatosan érzékelni, hiszen kívül esik az észlelési 

körén, valójában már csendnek számítja. Ahogyan a fénynek is megvan a maga spektruma 

vöröstől az ibolyáig, úgy a hangoknak is megvan a maguk, emberi fül számára hallható 

skálájuk. De spirituális szempontból a csend még ennél is több. 

A csend nota bene nem egyszerűen hangtani jelenség, hanem a természet hangja és az 

ember legbelső szükséglete egyben. Vegyük észre, hogy életünkben, magunk körül minden 

folyamatosan vibrál, áramlik és hullámzik a térben. Az egész társadalomban zajlik az élet. Az 

éter elektromágneses hullámoktól terhes. Ezen felül mi egy élő, lüktető, multiverzumban 

létező teremtmények vagyunk. 

Jóllehet a kozmosz törekszik az egyensúlyra, mindazonáltal egymás ellen ható, ellentétes 

irányú erőkből tevődik össze. Az erők és az energiák vonzása, taszítása, végső soron „harca” 

határozza meg a világfolyamatokat. Hogy ebből mi mennyit veszünk észre, mennyit fogunk 

fel érzékszerveinkkel, az más kérdés. Gyakorlatilag 0,000000001 %-át sem. De a csend és 



hangok világa még ennél is messzebbre megy, mivel az energiák mindent áthatnak, vagyis 

mindenhol jelen vannak. Márpedig ahol energia van, ott információ is akad. Ahol információ 

van, ott szükségszerűen hangnak (rezgésnek) is lennie kell. Ebből kifolyólag a hangok 

mérhetők, megismerhetők, értelmezhetők és sokféleképpen felhasználhatók. A Földnek, sőt az 

összes bolygónak megvan a maguk sajátos, csak rá jellemző hangjuk. De tovább megyek, 

minden élőlénynek van speciális elektromágneses vibrációja: aurája. Ebből a szemszögből 

nézvést, joggal kérdezhetjük: hol van akkor ebben az egész kuszaságban  a csendnek nevezett 

jelenség? 

 

A CSENDBEN LÉT EGY KAPU A BELSŐ VILÁGODBA 

 

A helyzet úgy áll, hogy hiába nevezem én csendnek azt, amit nem hallok a füleimmel vagy 

nem érzékelek valami módon, az attól még nem lesz a szó szoros értelmében vett csend. 

Értsük meg helyesen a lényeget: az emberi füllel nem hallható rezgéstartományok is tele 

vannak élettel, vibráló frekvenciákkal, ha úgy tetszik, zajjal, amiket nyugodtan hívjunk 

információknak. 

Minden élőlény, s valamennyi teremtmény az univerzumban a tudatossági foka szerint 

rangsorolható. Ha ezt megfigyeljük, akkor természetesen hatalmas különbségekre 

bukkanhatunk. Hiszen egy szék tudatossága messze elmarad egy bivaly tudatszintjétől, 

miként a csótány is csak viccesen említhető egy lapon az emberrel. Ez a mérhetetlen analógia 

igaz azonban az embert meghaladó világok teremtményeire is. Az embert egy elementál, vagy 

egy angyal tudatszintjéhez mérni nem lenne ildomos. Tehát az intelligencia sok mindent 

meghatároz. Egy biztos: mindenki egyedi módon szemléli és értelmezi a világot, mindenkinek 

megvannak a maga külön bejáratú igazságai. 

 

A csend – a gondolatok közti parányi szünet – azért az ember belső szükséglete, mert általa 

létezésének valódi alapjaihoz találhat vissza. Az elcsendesedés metódusa voltaképpen egy 

belső ösvény, egy befelé vezető út. Éppen ezért tette minden egyes spirituális kultúra alapvető 

tanulnivalójává ezt a módszert. A csend ténylegesen egy kapu, ami ellentétben az 

elvárásainkkal és az összehasonlító attitűdünkkel, nem kifelé, hanem befelé nyílik. Aki ezt 

igazán átérzi, az előtt feltárul a világ minden titka. Amikor mi elcsitítjuk a fejünkben morajló 

zajokat azzal, hogy nem figyelünk a kavargó gondolatokra és érzésekre, hanem csak létezünk, 

tulajdonképpen elkezdjük megtapasztalni a csendet. 

 

ÚJ VILÁG KÜSZÖBÉN 

 

Az emberek javarésze fél a valódi csendtől, mert igazából nem tudja, mi vár ott rá. Szorongó, 

aggódó és gondterhelt életvitelünk sajnálatos módon meggátol bennünket a csend elérésében. 

Elménk folyamatosan dolgozik, leköt és „szórakoztat” bennünket. Ezek túlnyomórészt 

hangok és képek formájában vetülnek a tudatunkba: álmok, fantáziaképek, tervek, vágyak, 

érzések, gondolatok cikáznak tudatunk felszínes részein, mint valami elektromos kisülések. 

Ezek egy bizonyos pontig hasznos dolgokként értékelhetők, ám van az a határ, ami után már 

nem nyújt újabb felismeréseket, illetve nem vezet el sehová. Szerencsére az ember nem 

azonos saját gondolati, érzelmi és egyéb teremtményeinek összességével! Az ember egy 

holisztikus lény, aki képes módosult tudatállapotok elérésére. 

 

Amikor valóban megváltozik a tudatunk rezgése, tehát módosul, akkor olyan 

összekapcsolódások jönnek létre a benső valóságszintjeink között, melyek egy eddig 

ismeretlen világ kapuit tárják ki előttünk. Ide testünkkel nem, csakis a tudatunkkal léphetünk 

be. Ez egyfajta belső utazás. Ilyenkor nem hallucinálunk, hanem benső mozzanatok sorozatát 



éljük át, melyek eredményeképpen arra is ráhangolódhat tudatunk rezgése, ami eddig 

ismeretlen volt előttünk. A feltáruló valóság lélegzetelállító és hátborzongató, kiváltképp, ha 

meggondoljuk, hogy mindvégig itt volt az orrunk előtt, csak mi nem vettük észre.  

Leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor behangoljuk a rádióállomásokat az 

autónkban. Tekergetjük a gombokat és egyszer csak, váratlanul találunk egy érzékelhető 

sávot, s megszólal valamilyen hang. Tehát nem a csenddel találkozunk, az addig volt csupán 

hangtalan, amíg tekergettük a gombokat – ez maga volt a csendben létezés folyamat –, hanem 

egy másik frekvenciával kapcsolódunk össze. Ez valóban egy transzállapot, hiszen átlépünk 

tudatosságunk egy másik szintjére. Amit eddig csendnek hittünk, az tele van nyüzsgő élettel, 

csak addig nem érzékeltük, amíg kellőképpen ki nem finomodtak a szellemi-lelki 

„antennáink”. 

 

BENSŐ HANGOK 

  

A csend megtapasztalása, a csendben létezés ténylegesen egy belső utazás, ami mindig vezet 

valahová. De mindig megjelennek belső akadályok és zavaró tényezők ebben a folyamatban, 

melyek nem engedik egykönnyen eloldódni a tudatunkat az érzéki világok tényeitől, 

tapasztalataitól, hanem heves tiltakozást, ellenkezést, feszültséget gerjesztenek bensőkben 

lebeszélve minket a befelé fordulás eme technikájáról. Mindig vannak küszöbök az ember 

életében, amelyeket mindenkinek szabad akaratából kell átlépnie. Vagy érett rá, vagy nem. Itt 

nincs köztes megoldás. 

Az emberben többféle benső hang van jelen egyszerre. Aki folyamatosan küzd saját magával, 

a negatív belső hangjaival, érzeteivel és nem adja föl, az előbb vagy utóbb eléri a 

megvilágosodást. Önmagunk legyőzése, saját árnyékvilágunk megszelídítése, a lelki béke 

elnyerése mind-mind a csend állapotában születik meg. 

Amikor ellobban belőlünk az utolsó földhöz kötő vágy is, amikor megszűnik az egónk 

uralkodó hatása a tudatunkban, amikor valóban felemelkedik auránk rezgésszáma, akkor 

megszólal bennünk az igazi benső hang, a lelkünk hangja. Onnantól kezdve már mindent 

másképpen fogunk látni, tapasztalni, s amire eddig azt hittük, hogy csend vagy üresség, 

rájövünk, hogy tele van információval és energiával. 

 

KIAPASZTHATATLAN FORRÁSOK 

 

Az ember az univerzum kicsinyített mása. Mi hatalmas lehetőségekkel rendelkező lények 

vagyunk. Pillanatokként megszámlálhatatlan lehetőség közül választhatunk, mivel 

sokdimenziós lényünk folyamatosan áramlik az élet energia- és információóceánjában. 

Kijelenthetjük, hogy sokkal több kiaknázatlan potenciánk van, mint felhasznált részünk. Ha 

csak az agyunk átlagosan 4-5%-os kapacitására gondolunk, már akkor is felmérhetjük, hogy 

mekkora távlatok, magasságok és mélységek szunnyadnak bennünk. 

Aki képes egyre jobban belemerülni saját lényének rejtett dimenzióiba, olyan forrásokra 

bukkanhat, melyek minden képzeletét felülmúlják. Energiákra, képességekre, emlékekre, 

tudásra találhat, azaz hangolódhat rá pillanatok alatt az ember. Olyan valóságszinteken élheti 

meg a fejlődését és olyan szinten láthatja át az életet, ahogyan eddig még sosem. 

 

MAGASABB RENDŰ LÉNYEK 

 

Az emberi tudat nem csak erre a 3+1 dimenzióra lett kitalálva. Amikor tudatosságunk kitárul 

és átlépi a szokványos valóság rezgéshatárait, képessé válik más lényekkel való 

kommunikációra is. A magasabb világokba való betekintés képessége, majd az integrálódás 

ezekbe a létfokozatokba, természetszerűleg maga után vonja, hogy az ember kommunikálni 



kezd más lényekkel, akiket addig csak hírből ismert, vagy még hírből sem. Ez már a 

spiritualitás erősen gyakorlati, mondhatni, élményszintű alkalmazása. A régi korok 

beavatottjainak erre megvolt a lehetőségük. Az embert ma elsősorban az önmaga által 

felállított korlátok zárják az anyagi világ tömlöcébe. Ha ezen változtatni óhajt, akkor ezt 

bármikor megteheti szabad akaratból. Teljesen más nívóra emelkedhet fel az ember 

erkölcsileg, lelkileg, pszichikailag, értelmileg és testileg egyaránt, teljesen új képet alkothat a 

szeretetről, a világban zajló eseményekről és a többi emberről, ha a csenden keresztül életre 

kelti a benne lappangó különleges lehetőségeket. 

 

Boldog napot! 

Száraz György 

 

MIT ADOTT AZ ŐSI EGYIPTOM A VILÁGNAK? 

I. rész 
 

Hermész Triszmegisztosz, a „Háromszorosan Nagy” mondotta valaha: „Ó, Egyiptom! 

Egyiptom! Az ország, amely az istenség székhelye volt, nem fogja többé látni az 

isteneket. Vallásodból nem marad egyéb, mint mesék, meg szavak, amelyeket majd kőre 

írnak és amelyek elveszett kegyességedről szólnak. Jaj, eljön a nap, amikor a szent 

hieroglifákat csak bálványimádatnak tekintik. A világ nem fogja megérteni az isteni 

bölcsesség jelképeit és a nagy Egyiptomot pokoli démonok imádatával fogja vádolni.” 

 

Nos, ez az időszak úgy tűnik, elérkezett. A mai Egyiptom hírből ismeri csupán a hajdani 

hatalmas birodalmat. Valójában a mai Egyiptom lakóinak vajmi kevés közük van az ókori 

nagy egyiptomi birodalomhoz, ugyanis az arab törzsek csak i.sz. 641 környékén jelentek meg 

a Nílus partján először. Ezért őket nem tekinthetjük az ősi egyiptomi tőkultúra utódainak. Az 

arabok egyiptomi kolóniája inkább csak megörökölte a csodálatos piramisokat, szfinxeket és 

templomkomplexumokat, mintsem maga építette volna. 

Sem az arab kultúra, sem a nyelv, sem a vallás nem hasonlítható össze az antik egyiptomival. 

Ennek ellenére az egyiptomi lakossága javarésze az idegenforgalomból él. Ha nem lennének a 

monumentális építmények és évente nem látogatnak oda több százezer turista, hogy 

megtekintse azokat, igen nagy gondban lenne a több mint 70 milliós társadalom. De most 

utazzunk vissza az időbe és nézzük meg, mennyi minden mai modern dolognak nyúlnak 

vissza a gyökerei Egyiptomba, illetve mennyi ötletet merített az utókor a félistenek 

birodalmából. 

 

INTERDISZCIPLINÁRIS MŰVELTSÉG 

 

Kr.e. 500-ban a görög történész, Hérodotosz Egyiptomba látogatott, önkéntelenül is 

megállapította, hogy a világ összes népe között az egyiptomi volt a legboldogabb, 

legegészségesebb és legvallásosabb. Vajon miért? Az egyiptomi kultúra volt talán az egyetlen 

a Földön, amelyik tökéletes ismerte és tisztelte az életet. Az emberek akkoriban csodában 

éltek. Az egész életüket áthatotta a rendszer és a rend. 

 

A nép hatalmas volt, nagyobb, mint azt ma gondoljuk (manapság 7 millióra becsülik). A titka 

a rend volt. A jólét pedig a sziderikus és a szoláris életmódban rejlett. Volt nappal élő és 

éjszakai lakosság. Így a munka és az építkezések sosem álltak le. Megalkották a törvényeket, 

melyeknek köszönhetően boldogan éltek. Időszakonként még hódítottak is. Az urak, a papság, 

a fáraók, a királyok és a királynők, legfelül pedig a félistenek a szorgos hangyák által éltek 



gazdagon. Azonban ez egyáltalán nem volt igazságtalan, sőt ez egy szimbiózis volt: az élet 

lehetőségét ugyanis a nagyok, vagyis a tudók teremtették meg a nép számára. 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az emberi kultúra bölcsője a Nílus-mentén ringott. 

Az egyiptomi műveltség sokféle és összetett volt: fejlett írással, matematikával, csillagászati 

ismeretekkel, orvostudománnyal, törvénykezéssel és jogrenddel, társadalmi hierarchiával, 

közbiztonsággal, építészettel, alkímiával, szépségápolással stb. találkozunk. Jól megfigyelhető 

itt az élet teljesen átfogó, komplex és sokrétű, az egyes tudáságazatokat egységben kezelő 

holisztikus és interdiszciplináris (több tudományágat érintő) szemlélete. 

 

AZ ALKÍMIA TUDOMÁNYA 

 

Egyiptom ókori neve Kemet volt, ami magyarul annyit tesz: fekete föld. A Nílus vize tette 

termékennyé és változtatta feketévé a föld színét. Kemet tehát a termékenységéről volt híres. 

Kemet tudományát nevezték később alkímiának. Tulajdonképpen az alkímia jelentése szó 

szerint a „fekete föld tudománya”. Később ez úgy maradt fent, mint a sötét vagy fekete 

mágiával kapcsolatos tudomány, amelytől mindenkinek rettegnie kell. Ennyit az emberi 

rosszindulatról. Pedig eredetileg az alkímia a természetben előforduló ásványok, kristályok, 

növényi részek és állati eredetű anyagok, energiák és információk (isteni ideák) 

felhasználásával foglalkozott egészségmegőrzés és gyógyítás céljából. Tehát szó sem volt 

sötét varázslatokról, annál inkább gyógyításról és az emberek bajainak orvoslásáról. A mai 

kémia alapjai görög és arab közvetítéssel jutottak el Egyiptomból Európába. A fáma szerint 

Egyiptom görög elnevezése, az Aigüptosz, szintén sötétet és feketeszínűt jelent, ezért ma már 

szinte senki le nem mossa Egyiptomról a fekete mágia kétes hírnevét. 

 

Bárki bármit is állítson, valóban érdekesebbnél érdekesebb csodákat alkottak Egyiptomban. 

Például egy király szerkesztett egy nilométert, a Nílus vízállásának jelzésére. A készülék 

rézből készült. Szélén egy hím és egy nőstény sast állított fel. Vízáradáskor az egyik sas 

sivított. Ha a hím vijjogott, az áradás elérte legmagasabb fokát, ha a nőstény sikoltott, akkor 

az áradás tovább tartott. 

 

Maspero, a 19. század egyik kiemelkedő egyiptológusa, jegyezte meg, hogy minden szobor 

lakóhelye volt valamely szellemnek és talizmánként funkcionált. 

A híres-neves Kleopátra (VII. Kleopátra Philopathor) idejében még tudtak olyan edényekről, 

amelyekbe öntött víz a bor színét, ízét és erejét vette fel, tehát borrá változott. 

 

Az alkímia őshazájának Egyiptom számított. A római korban még uralkodott az a nézet, hogy 

a régi egyiptomi királyok az alkímiának köszönhették gazdagságukat. Diocletianus császár 

az alkimista könyveket mind elégettette azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ezáltal a 

lázadó egyiptomiakat megfoszthatja az alkímia révén várható anyagi segítségtől. 

 

ATLANTISZ MÍTOSZA 

 

Az elsüllyedt mitikus földrészről szóló mítosz egyiptomi közvetítéssel jutott el hozzánk.  

Várkonyi Nándort idézem, aki pedig Manethóntól merít: „Héraklész oszlopain túl terült el 

Usziri, Ozirisz országa, Amenti vagy Aaru, a babiloni Aralu, a zsidó Seol, a görög Hádész és 

Elüszion, a kelta Avalun. „Nyugat felé, Nyugat felé!” (Amenti, Amenti!) - jajveszékelte 

ötezer éven át az egyiptomi sirató asszonyok kara. Itt, nyugaton Jalu, a „második Egyiptom”, 

Sekhet-Hetep, a „lelkek örök hazája”, ahová a „halál vizén” át eveztek a holtak lelkei az ősi 

élet keresztjelével, a tau-val díszített bárkáikon. Csodálatos és vágyott haza, mert „a halott 

abba az országba tér, ahol az istenek fiatalok voltak”. Usziri, az ifjú isten és király uralkodott 



itt, „Jalu mezőin”, „a szent Amenti földjén”, „a halál vizein túl”. Fia, „Hor és követői” innen 

költöztek Egyiptomba a „Nyugati föld első lakóinak jelével”, vagyis Usziri tiarájával, és 

megalapították a mitikus karvaly-dinasztiát, melyek tagjai „halott félistenek”-ké lettek 

„tizenegyezer évvel ezelőtt” - mint Manethón írja.” 

 

E szerint Atlantisz nem egy kitalált földrész, nem csupán egy elvont dimenzió, hanem 

Egyiptom őshazája, illetve az egyiptomi kultúrát megelőző csodálatos civilizáció, amelynek a 

tudományát megörökölte Kemet. Az alkímia, a mágia, az angyalok tudása és Földön maradt 

hagyatéka Egyiptomba szállt át és ez emelte fel a folyam menti népet a legfejlettebb 

spirituális szintekig. 

Atlantisz történetét a görög filozófusok – például Szolón – még eredetiben látták és hallgatták 

egyiptomi papok tolmácsolásában, Szaisz városában. 

 

A görögök kultúrájuk hajnalától kezdve Egyiptomba jártak iskolába, s nem szégyellték a 

tanítvány szerepét. Onnan merített bölcsességet Hérodotosz, Diodórosz, Orpheusz, 

Melampusz, Daidalosz, Homérosz, Lükurgosz, Szolón, Platón, Püthagorasz, Eudoxosz, 

Démokritosz, Plutarkhosz, Porphüriosz, Thalész, Kleobulósz, Biasz, Iamblikhosz, Diogenész, 

hogy csak néhányat említsek.  

 

KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 

 

Az őskorban még minden kő, falapocska, csontrészlet, cserép- vagy bőrdarab közvetítő 

eszközként szerepelt. Amikor az írás és a könyv története után kutatunk, azt találjuk, hogy 

tulajdonképpen a könyvek előhírnökének tekinthetjük az azték-maja indián agávé-

rostpapírjait, a kínai bambuszlapocskákat, a sumér agyagtáblákat, az egyiptomi 

papirusztekercseket, a hindu pálmaleveleket, s majd később a középkori pergamenkódexeket. 

 

A könyvtár a dinasztikus Egyiptomban levéltár és könyvtár volt egyszerre. Platón a 

Timaioszban Szolón egyiptomi utazását taglalja, mégpedig Szolónnak saját feljegyzései 

alapján. Szolónt Szaisz városában Néith istennő templomának papja (Szoukhisz) oktatja ki az 

egyiptomiak és a hellének régi históriájáról. A hellének (a görögök) ugyanis még valóságos 

gyermekek, s a messze múltról biztos ismertekkel nem rendelkeznek, csak mesékkel és 

mondákkal, minthogy az írás tudományával csak nemrégiben ismerkedtek meg. Ezzel 

szemben az egyiptomiak réges-régóta tervszerűen gyűjtik a történelmi dokumentumokat. 

 

„Ami nálatok, nálunk vagy bárhol megtörténik – mondja Szoukhisz (Szolónnak) –, amennyire 

csak tudomást szerzünk róla, s amennyire helyes, nagyszerű vagy valamiképp jelentős dolog, 

a legrégibb időktől fogva mind fel van jegyezve templomainkban, s megőrizve fennmarad. 

Nálatok azonban, s a többi országban az írás és az állami élet csak most fog kifejlődni, hacsak 

a szokásos idő leteltével – mint valami új betegség – az ég áradata reátok nem tör; akkor 

megint újból fiatalok lesztek, és nem fogtok tudni semmit a mi régi történelmünkről vagy a 

tiétekről. Legalábbis a ti nemzetség-feljegyzéseitek, kedves Szolón, ahogy te előadtad, alig 

különböznek a gyermekmeséktől… Szent könyveink szerint a mi államunk rendje 8000 

éves… Más alkalommal pontosabban és fesztelenül, írásokkal a kezünkben beszéljük majd 

meg ezeket.” 

 

Egyiptom templom-könyvtáraiban volt felhalmozva a Közel-Kelet tudásának minden kincse. 

Más adatokból tudjuk, hogy a 4. dinasztia királyai, a nagy gizehi fáraók: Hufu, Hafré, 

Menkauré nem csupán piramisokat építettek, hanem hatalmas könyvtárakat is állítottak 
Memphiszben (azaz Men-noferben: Fehér-fal). De e helyütt mindenképpen illik említenem 



Ekhaton fáraó archívumait, III. Ramszesz könyvtárát, valamint a Ptolemaidák könyvtárait. A 

Muszeion félmillió tekercset tartalmazott, más adatok szerint 700 000-et, a Szerapeion 40 

000-et, s ezek nagy része egyetlen példány volt. 

 

Hérodotosz szerint 17 000 évre visszamenő emlékeket őriztek az egyiptomi 

könyvtárakban. Szolón úgy értesült róla, hogy 8000 éveseket, de itt nem az évek száma a 

lényeges, hanem a beláthatatlan régmúlt eseményeinek és teljesítményeinek krónikába 

foglalása. Egyiptomban szinte csak és kizárólag templomkönyvtárakról tudunk. Minden 

valamirevaló templomnak volt könyv- és irattára. De hozzáteszem, egyes könyvtárak 

magasabb dimenziókban voltak, így csak a spirituális képességekkel rendelkező papok, illetve 

főpapok olvashatták az ott található kozmikus hieroglifákat. 

 

Imhotep nem csak az építészetben, hanem az írásművészetben is kiemelkedőt alkotott: a 

szöveghagyományban számos utalás történik könyveire, melyek közül napjainkra csupán egy 

kötet címe maradt fenn: a Bölcs mondások könyve. Imhotepet Ptah (vagy Thot) és Szekhmet 

fiának tartották és a gyógyítás isteneként tisztelték, később Aszklépiosszal azonosították. 

Imhotep és Aszklépiosz állítólag még a halottakat is fel tudta támasztani. Szent állata a kígyó 

volt, amely az újjászületés és a misztériumiskolákban a beavatás szimbóluma volt. Jelvénye-

jelképe az orvosi pálca, amelyre egy kígyó tekeredik fel. Ez a pálca ma is megtalálható a 

gyógyszertárak cégérében. Gyakran említik, hogy Hippokratész, az orvostudomány 

megalapítója Aszklépiosz leszármazottja volt. 

 

(Folyt. köv.) 

 

Száraz György 

Boldog napot! 

 

 

ANGYALI HIERARCHIÁK 
SZERÁFOK, KERUBOK ÉS TRÓNOK 

 

Így karácsony táján közelebb kerülnek egymáshoz a világok. Az angyalok üzenetei, 

sugallatai és egyéb hatásai érzékelhetőbbé válnak a hétköznapi életet élő emberek 

számára is. Ismerkedjünk meg az angyali hierarchia három előkelő rangjával: a 

szeráfokkal, a kerubokkal és a trónokkal. Méltányoljuk értünk, emberekért tett 

fáradozásaikat és gyújtsunk egy gyertyát, hogy a Teremtőre emlékeztető fényen 

keresztül közelebbi kapcsolatba kerülhessünk az angyalokkal. 

 

KIK AZ ANGYALOK? 

 

A Biblia tanúsága szerint az angyalok Isten küldöttei. Az angyalok a Teremtő szemei, ha látni 

kell és kezei, ha tennie kell. Az angyalok Isten akaratának a végrehajtói. Közöttük is két 

tábort különíthetünk el: az Urat közvetlenül szolgáló és a közvetve szolgáló (bukott) 

angyalokat. 

Az angyali rang vagy tudati fokozat vagy létmód spirituális szempontból egy átmeneti állapot. 

Azt takarja, hogy egy lélek már nem ember, de még nem mester vagy valamilyen magasabb 

rendű lény. Az angyalok ereje, hatalma és feladata módfelett sokféle lehet. A legmagasabb 

angyali szinteken, az irányító pozícióban a főangyalok vannak. 

 



Az angyal elnevezés élő istenfényt vagy életet adó isteni fényt jelent. Hozzáteszem, hogy fény 

alatt a szeretetet, a tudást, a békét, az erőt és a bölcsességet érthetjük emberi szintről nézve. 

De ahány kultúra, annyi féle elnevezés. Az angyalok a zoroasztriánus (perzsa), a zsidó, a 

keresztény és az iszlám hitvilágban szerepelnek, de találkozunk más hitrendszerekben is 

velük, csak nem pont így hívják őket. Az angyalok héber és arámi megnevezése maleach, 

amely hírnököt, hírvivőt, követet, küldöttet jelent magyarul. Ez a szó összesen 213 

alkalommal fordul elő az Ószövetségben. 

 

Sokan összekeverik, vagy összemossák a mennyországot az angyali világokkal, pedig a kettő 

nem ugyanaz. A mennyország – spirituálisan a mennyei kasztok – a szellemvilág egy szűk 

régiója, ahová a jobb szellemek kerülnek, s ahol a következő testet öltésükre készülnek fel a 

szellemek. Ebből következik a pokol jelentése, amely értelemszerűen a rosszabb magaviseletű 

és fejletlenebb szellemek átmeneti tartózkodási helye. Az átmenetiség itt nem időbeliséget 

jelöl, hanem státusz, tehát maradnak, ameddig kell, s addig nem fejlődhetnek tovább, amíg 

arra engedélyt nem kapnak. A mennyhez és a pokolhoz képest az angyali világok jóval 

tágasabbak, hogy úgy mondjam. A magasabb világok sokságát jelentik, amelyeket angyalok 

népesítenek be, akik nem csak az emberekkel, hanem millióféle más lénnyel foglalkoznak. Az 

angyaloknak is vannak királyságaik és emberi elmével szinte felfoghatatlan fejlődési 

lehetőségeik. 

 

Ezek után térjünk ki egy picit az angyali alá- és fölérendeltségi rendszerre, melyet a 

történelmi dokumentumok alapján elsőként a perzsák kezdtek el lejegyezni. Az angyalokkal 

foglalkozó keresztény teológiai tudományt angeológiának hívják. Sokszor vitatkoznak rajta, 

hogy milyen neműek az angyalok. Maradjunk annyiban, hogy a nemiségnek nincs igazán 

nagy szerepe az angyalok világában. Ezzel szemben a zsidó hagyomány hímneműeknek tartja 

őket. Számukkal nem érdemes foglalkozni, mert emberi ésszel ez felfoghatatlan, 

mindazonáltal a teremtés hajnalán 4 alaplélek (Michaell, Rafaell, Gabriell és Satanell), illetve 

144 alaphang, azaz angyal született. Majd később jöttek a többiek. Az –ell végződés az Úrhoz 

legközelebb állót fejezi ki. Ezt veszítette el Satanell, amikor fellázadt az Úr akarata ellen. 

Azóta nevezik őt Sátánnak. 

A nevük jelentése: 

Michaell nevének jelentése „Ki olyan, mint Isten”, Gabriellé: „Isten ereje/hőse/bajnoka”, 

Rafaellé: „Isten gyógyít”, a Sátáné: „Ellenkező.” 

 

A Biblia szerint az angyalok teremtett lelkek, elpusztíthatatlan, természetfeletti lények, 

akiknek nincs fizikai testük, csak szellemi fényből állnak. Ám olykor-olykor testet ölthetnek a 

küldetéseik során, amikor is beavatkoznak a földi eseményekbe. Mint azt már említettem, 

megkülönböztetünk jó, illetve gonosz angyalokat. Az angyalokat az emberek nem képesek 

érzékelni, kivéve, ha ilyen irányú érzékenységgel rendelkeznek. Ha mégis megmutatkoznának 

az emberek előtt, akkor azt epifániának: megjelenésnek, felbukkanásnak nevezzük. Az 

angyalok úgyszólván bármilyen alakot, formát ölthetnek a legvonzóbbtól, a legtündöklőbbtől 

a legfélelmetesebbekig. Az angyalok képesek bánni a négy őselemmel: a tűzzel, a vízzel, a 

földdel és a levegővel, tehát varázslatokat tudnak véghezvinni és csodákat tudnak tenni: 

gyógyítani, megmenteni, segíteni, tanítani, emlékezni, látni… 

 

Bizonyos angyaltörténészek szerint három kategóriába sorolhatóak az Angyalok. Ugyanezek 

a rangok az ezotéria szerint az angyali hierarchia három legmagasabb rangja. 

 

SZERÁFOK, A SZERETET ANGYALAI 

 



Ők állnak a legközelebb Istenhez. A szeráf szó a megemésztő, elégető, elnyelő tüzet jelentő 

„száraf” igéből származik, tehát tüzes és izzó lényt jelent. Ez a szeretet tehát mindent képes 

megsemmisíteni, avagy megvédeni. Szimbolikájukban a szeráfok Isten trónja körül állnak, s 

az Ő dicsőségét zengik. Hat szárnyuk van, kettő-kettő a fejükön, a törzsükön és a lábukon. 

Vezérük Uriell. A szeráf főangyalt jelent. Ha rangsoroljuk őket, akkor a mesteri lényekkel egy 

szintű teremtett lelkek, az angyali páholyok vezetői. 

A szeráfok ábrázolása a keresztény művekben a megdicsőült és az ítélő Krisztus képéhez 

kapcsolódik. Képük gyakran összetéveszthető a kerubokéval, mert sok szemmel, illetve 

keréken állva is ábrázolják őket. 

A szeráfok jobbára tüzes vörösek és csupán a fejük látszik. Hat szárnyuk okán gyakran a 

hatágú csillagformával ábrázolják őket. Ez az ábrázolásmód egészen a reneszánsz puttókig 

fennmaradt. A szeráfok olykor gyertyát tarthatnak a kezükben. Isten trónját körülállva 

különféle hangokkal és a szférák zenéjével végzik munkájukat. Egyfolytában Istent dicsőítik, 

s így a hangok segítségével egyensúlyban tartják a bolygók mozgását és a mennyeket. 

 

KERUBOK, A BÖLCSESSÉG ANGYALAI 

 

A Kerubok szintén Isten akaratának közvetítői, ők a bölcsesség angyalai és a mennyek 

küszöbének őrei is. A Frigyláda őrzői is kerubok voltak. A kerub szó jelentése imádkozó vagy 

bölcsesség. A Kerubok a Napból, a Holdból és a csillagokból sugárzó fény őrzői. A filozófia 

és a bölcsesség hordozói ők. 

Az Ószövetség kerubjai szárnyas, szfinxszerű lények. Velük azonos a négy apokaliptikus 

fenevad, valamint az evangélisták jelképei (ember, bika, oroszlán és sas arcú). A szeráfoktól a 

színük (kék vagy arany) különbözteti meg a kerubokat. A kerubok sokszor könyvet tarthatnak 

a kezükben. 

A héber kerub szó minden bizonnyal az akkád karabu (áldani) igével áll összefüggésben. 

Mezopotámiában másodrangú istenséget jelölt. Az Ószövetségben Isten azért állította a 

kerubokat az Éden Kert védelmére, hogy őrizzék az Élet Fájához vezető utat. Ezékiel próféta 

látomásában négy szárnyú és négy arcú lények (ember-, oroszlán-, bika- és sasarccal. A 

kerubok alkotják Isten dicsőségének trónkocsiját, a mely Isten dicsőségét az égből a földre és 

a földről az égbe viszi. A kerubok fő jellegzetessége, hogy minden irányban szemük van és 

szüntelenül forgó kerekeken állnak. 

A frigyládán vagy mellette kerubok állnak: kettő arany alak a kiengesztelés helyén, arccal 

egymás felé fordulva, szárnyukat a láda fölé terjesztve, s kettejük közt adja Isten a 

kinyilatkoztatást. 

 

Az ősi Kelet számos istene és mesealakja hasonlóságot mutat a bibliai kerubokkal. 

Asszíriában a lamassu emberarcú, oroszlán- vagy bikatestű szárnyas kolosszus, s a 

templomok és paloták bejáratát őrzi. Gyakran láthatók az asszír és az új-babilóniai 

építményeken, sokszor az élet fájával. Az ószövetségi kerubok minden jel szerint 

összefüggnek az ősi Kelet mitikus elképzeléseivel. Az Ószövetségben nem részesülnek 

kultikus tiszteletben, pontosabban egy helyen sem szerepelnek istenséget megillető jelzővel, s 

kultikus közvetítő szerepet sem töltöttek be. Csak mintegy elkísérik, s jelzik az „isteni” 

közeledtét, avagy jelenlétét. 

 

TRÓNOK, A TÖRVÉNYEK KÉPVISELŐI 

 

A trónokat nevezik még trónusoknak, az akarat szellemeinek, királyi székeknek és 

ofanimoknak is. A királyi székek az isteni trónust testesítik meg. 



Azt tartják róluk, hogy ők a bolygók őrzői. Minden bolygónak saját trónusa van. 

Sokszeműként és kerékként is ismeretesek, mert Isten trónusa körül képletesen hajtják 

kocsijukat. A trónok hídként is szolgálnak az ember, az angyalok és Isten között, tehát 

lényegében összekötik az eget és földet. 

A Trónok a különböző isteni törvények képviselői és őrei. Például a spirituális törvényeket ők 

juttatják el az univerzum különböző részeire, illetve a különböző fejlettebb és kevésbé 

fejlettebb kultúrákba. Ők azok, akik a különböző égi csatornákon keresztül segítik a 

teremtményeket a fejlődésben Volt idő, amikor még a Földön jártak az emberek között a 

Trónok, Isten szellemi törvényeinek a képviselői. 

 

ANGYALOK ÉS A CÍMERTAN 

 

A heraldikában (címertanban) az angyalokat általában szőke, hosszú fehérruhás nőalakként 

ábrázolják, hátukon hattyúszárnyakkal. A magyar városok címereiben is megjelennek az 

angyalok. Mivel a városok nem vettek részt személyesen a csatában (csak városi csapataik 

által) a korai magyar címerszemléletben az a nézet terjedt el, hogy nem viselhetnek sisakot, 

ezért a pajzs fölött azt angyallal helyettesítették. Ezt az eljárást használták a női címereken is. 

Angyalos címere volt Kassának és Bártfának és a 19. században a magyar államcímerben két 

pajzstartó angyal szerepelt. A 15. századtól általában angyalok voltak a magyar céhcímerek 

pajzstartói (Csehországban oroszlánok, Ausztriában griffek). 

„A bautzeni Ortenburg-vár kaputornyán látható emlékművön Mátyás király fejére uralkodása 

csúcspontján (1486) angyalok tesznek koronát. Előfordul címerképként is. A Sexty család 

címerében angyal, a Barkóczy család címerében és a Ferences Rend nagycímerének második 

mezőjében szeráf van, mely azt a pillanatot jelképezi, amikor Krisztus megjelent Ferencnek, 

valamint a „szeráfi szeretet"-re is vonatkozik, amire az Ószövetségben találunk utalást, és 

Szent Ferenc életének egyik vezérmotívuma volt.” 

A legfontosabb svéd lovagrend, a Szeráf Rend jelvényét a rendjel keresztjének szárai között 

szeráffejek töltik ki és a nyaklánc szemeit is ezek képezik. 

 

Száraz György 

Boldog napot! 

 

TITKOS BRIT UFO-AKTÁK 

A brit honvédelmi minisztérium 2008 tavaszán nekilátott az elmúlt fél évszázad 

titkosított UFO-akták nyilvánosságra hozatalának. Az angolszász kormány 

engedélyezte, hogy az Interneten tegyék közzé az azonosítatlan repülő tárgyakról szóló 

eddig összegyűjtött temérdek információt. Anglia lényegében Franciaország nyomdokait 

követte, aki ugyanezt a lépést egy évvel korábban már megtette. 

  

Néhány évvel ezelőtt az angol parlament elfogadta az információs szabadságról szóló 

törvényt, minekután kénytelen volt engedni a társadalmi nyomásnak a földönkívüli 

járműveket illetően. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a honvédelmi minisztérium több 

mint 160 UFO-dokumentumot tesz közzé az elkövetkező négy esztendőben. Eme akták közel 

8000 megfigyelésről adnak hírt, melyeket 1950 és 2007 között tettek Anglia szerte. (Ki tudja, 

még hány maradt zárolva.) 

Akit jobban érdekel a téma, a Brit Nemzeti Archívum honlapján nézhet utána ezeknek az 

információknak. Döbbenetes, de nem csupán a szemtanúk beszámolóiból csemegézhet a 



kutató, hanem konkrét fotók is megtekinthetők a honlapon. Sőt, videofelvételen láthatjuk 

megörökítve például egy London felett repülő, pontosabban lebegő csészealjat. 

 

Valljuk be, nagyon jó húzás ez a kormányok részéről, hiszen ezzel ki lehet fogni az 

összeesküvés-elméletek híveinek vitorláiból a szelet és elejét lehet venni a további 

találgatásoknak. 

Sok ember hajlamos ugyanis a pánikra és a pánikkeltésre. Számos könyv jelent meg az ufós 

témákban, amelyek egy lehetséges ufóinvázió rémképét vetítik elénk. A kormányok éppen 

azzal operálnak, hogy az emberek képesek józan következtetéseket levonni, ha kellőképpen 

felvilágosították őket. 

Valahol érthető és kézenfekvő dolog, hogy a védelmi minisztérium egybegyűjti és ellenőrzi a 

földönkívüliekről szóló beszámolókat, hiszen a titkos szolgálat nem elsősorban idegen lények 

után kutat, hanem más országok kémkedéseinek akarja elejét venni. Természetesen ez nem 

zárja ki, hogy idegenek után is kutassanak, de valahol mégis elfogadható, hogy nem kívánták 

nagydobra verni az eddigi eredményeiket. 

 

A riasztások és a lakossági bejelentések javarésze magától értetődően nem bolygóközi 

űrhajókra vonatkozik. Az emberek többsége valószínűleg repülőgépek jelzőfényét, 

repülőterek fényeit vagy meteorokat hitt ufóknak. Ám ez alól az esetek alól kivételt képeznek 

azok a tünemények, amelyeket szakemberek figyeltek meg: rendőrök, tűzoltók és katonák 

láttak. Mi több, olyan esetekről is kaphatunk felvilágosítást, amelyet radarlokátorok 

érzékeltek, tehát az emberi szubjektív tényezőket nyugodtan kizárhatjuk. 

 

A brit „X-aktákban” találunk olyan beszámolókat, amelyek egyértelműen fogalmaznak a 

tekintetben, hogy többen láttak egyazon időben azonosítatlan, felségjelzés nélküli űrhajót 

elszállni Liverpool felett és ufót lebegni a londoni Waterloo-hídnál. 

A dossziékkal kapcsolatban 1983-ban készült minisztériumi feljegyzés deklarálja, hogy 

„nincs bizonyíték, hogy idegen űrhajó szállt volna le a bolygónkon". 

 

A közvélemény kutatások tanúbizonysága szerint a brit lakosság 49%-a hisz abban, hogy más 

bolygókon is lehet értelmes élet. A lakosság 29%-a elképzelhetőnek tartja, hogy jártak már 

földönkívüli idegenek űrhajóikkal a Földön. Ki tudja, talán újra felélénkülnek a sokféle 

idegen látogatóról és az eltérítéseikről szóló teóriák? Főleg, ahogy közeledik 2012. december 

22-e, a korszakváltás kitűntetett napja. 

 

 

FRANCIA UFÓDOSSZIÉK 

 

A Francia Űrkutató Központ (CNES) képviselői 2007 elején hozták nyilvánosságra az 

azonosítatlan repülőtárgyakról készített feljegyzéseiket, amelyeket az Internetren bárki 

megtekinthet. 

 

Jacques Patenet, a CNES egyik szakértője elmondta, hogy Franciaországban hivatalosan 

először 1937-ben észleltek különös repülő tárgyakat. Az 1950-es és ’60-as években rengeteg 

esetet regisztráltak az űrkutató központ munkatársai, más kérdés, hogy alapvetően 

komolytalannak tartották az ügyeket, ezért ennek megfelelően is kezelték azokat. A francia 

elektronikus archívum nem fog gyökeres fordulatot eredményezni sem az ufórajongók, sem a 

szkeptikusok körében, viszont lehet majd hivatkozni a százezer oldalas anyagra. 

A Francia Űrkutató Központ úgy vélekedik, hogy senkit sem fognak meggyőzni a feltárt 

dokumentumok, s továbbra is marad a homály és a találgatás, ha az idegenek kényes 



témájához nyúl majd valaki, már csak azért is, mert a szemtanúk neveit adatvédelemre 

hivatkozva kivették az írásokból. „Sokaknak illúzióik vannak az aktával kapcsolatosan, és 

abban is biztos vagyok, hogy továbbra is azzal vádolnak majd minket, hogy valamit 

eltitkolunk" – nyilatkozta a szakértő. 

 

Száraz György 

Boldog napot!  

 

TÉLI ÁLOM ÉS HIBERNÁCIÓ 

A hibernáció állapotát az jellemzi, hogy a test sejtjeinek anyagcseréje teljesen lelassul, 

szinte megáll, s az oxigén-felhasználás majdnem teljesen megszűnik. Az állatvilágban ez 

a túlélés egyik fantasztikus találmánya, amelyet téli álomként ismerünk. Minden 

bizonnyal az alkalmazkodás mesterfokának tekinthetjük a téli álmot, mert ez egy 

hihetetlenül alacsony energiafelhasználást tesz lehetővé egy olyan időszakban, amikor a 

táplálék megszerzése lehetetlen egyes fajok számára. 

 

TÉLI ÁLOM, NYÁRI ÁLOM 

 

Az állatvilágban találunk olyan fajokat, akik évről évre képesek önmagukat egy különleges 

nyugalmi állapotba juttatni. Hogyan? Úgy, hogy az állat jóformán beszünteti az összes külső 

élettevékenységét: nem mozog, táplálékot egyáltalán nem vesz magához, légzése drámaian 

lecsökken, miként belső szervei is alig-alig mutatnak életjeleket. Ez a tetszhalál állapota, 

amelyből csak a környezeti feltételek előnyös megváltozásának hatására tér vissza a normál 

vegetatív élettevékenységeihez. 

Példának okáért, a medve, a borz, a mókusfélék, a csúszómászók, a kétéltűek és ízeltlábúak 

télen tétlen álomba szenderednek a hideg és a mérsékelt égöv alatt. Érdekes, hogy hasonló 

jelenségnek lehetünk szemtanúi a forró égöv alatt élő állatok körében is, csak itt minden 

ellenkező előjellel mutat ugyanarra a végeredményre. Ugyanis a forró, száraz évszak 

beköszöntével nem csak a táplálék, hanem a víz is elérhetetlenné válik sok állatfaj számára, s 

ezért kényszerülnek nyári álomba! 

 

Az álomba merülés előtt a legtöbb állat fokozott táplálékgyűjtésbe kezd, hogy 

tartalékraktáraikat feltöltse értékes tápanyagokkal és a lehető legtöbb zsírt halmozza fel a 

testében. Az így előállított zsír szolgál élelem gyanánt a tetszhalál teljes ideje alatt, s emellett 

az alvás idején a zsírréteg elhasználásával tartja fenn testhőmérsékletét. A legalsóbb rendű 

állatok, mint például a protozoák (véglények, amelyek nem fotoszintetizálók, s a vizek 

szerves szennyezésének lebontásában játszanak fontos szerepet) végletes, szélsőséges 

körülmények között védőtokot választanak ki testük körül, vagyis betokozódnak. 

 

EMBERI HIBERNÁCIÓ ÉS HALHATATLANSÁG 

 

Egyes kutatók azt feltételezik, hogy ha az egész emberi testet folyékony nitrogénbe mártják, 

vagyis lefagyasztják, akkor visszafordítható lehet a halál. Örültségnek hangzik? De hány 

őrültségről derült ki a kivitelezhetősége? Szinte más se vitte előre a technika fejlődését, mint a 

meghökkentő ötletek és a zseniális megvilágosodások. 

Ha az orvostudomány ilyen ütemben folytatja a fejlődését, akkor hamarosan eléri a 

„hibernált” testek újraélesztését. Mindez tudományosan még teljesen bizonyított, 

mindazonáltal az amerikai Alcor Alapítvány már kínál ilyen szolgáltatást nem kevesebb, mint 



150 ezer dollárért. Az első emberi hibernálást 1976-ban végezték el, jelenleg pedig 74 

személyt tárolnak ott lefagyasztott állapotban. 

Újraélesztésre eddig még nem került sor, mivel a biztonságos „kiengedés” módszerének 

tökéletesítése még várat magára. A kutatók a molekuláris nanotechnológiában látják a jövő 

zálogát és körülbelül száz éven belül várják a sikert. 

 

Az Amerikai Űrkutatási Hivatal (NASA) szintén élénken érdeklődik a hibernálási eljárások 

után. Annál is inkább, mivel a biztonságos hibernálás és a hibernálásból történő felébresztés 

lehetővé tenné az asztronauták hosszúra nyúló űrrepülését. 

Ezen felül a hibernálás mint forradalmian új medicina is szóba jöhet. Az egereken végzett 

kísérletek igazolják, hogy az oda-vissza működő hibernációs folyamatok reményekre adnak 

okot. A kulcs az életfolyamatok teljes megszűntetésében, majd újraindításában van. A cél 

természetesen a visszafordíthatatlan (irreverzibilis) folyamatok furfangos kiküszöbölése. 

 

Egy seattle-i kutatócsoport vezetője, dr. Mark Roth szerint a rák kezelésének új távlatai 

nyílhatnak meg rövid időn belül, hiszen a szerveket és a szöveteket meg lehetne óvni ily 

módon az esetleges vérellátásból adódó sérülésektől, s ki tudja, talán még a haláltól is. 

 

KÍSÉRLETI STÁDIUMBAN 

 

Az első modellállat a Caenorhabditis elegans nevű fonálféreg volt, mivel ez az állat élete 

folyamán bármikor képes felfüggeszteni életfolyamatait. Például, amennyiben az 0,001%-os 

vagy ennél kisebb oxigénszint esetén hibernálja magát, s 24 órán keresztül képes 

fennmaradni. A kísérlet értéke abban rejlett, hogy az életfolyamatok felfüggesztése közben a 

sejtek nem károsodtak. Ez az emberre vetítve abban lehet lényeges, hogy a vérellátás 

zavarából adódó szövetkárosodások az oxigén mennyiségének drasztikus csökkentésével is 

elkerülhetővé válnának. (Eddig épp az oxigén drasztikus növelésével próbálták ezt a hatást 

elérni.) 

 

A Washington Egyetem és a Fred Hutchinson Rákkutató Központ kutatói egereket helyeztek 

egy hidrogénszulfiddal telített kamrába. Ez a gázfajta magas koncentrációban halálos, ám az 

állatok és az ember teste termel ilyen típusú gázt. Ma azt tartják a hidrogénszulfidról, hogy a 

testhőmérséklet szabályozásában és az egyes anyagcsere folyamatok irányításában működik 

közre. Tehát amennyiben elérnénk, hogy az ember oxigénfüggősége átmenetileg megszűnik, 

akkor nem kevés időt nyerhetnének egy olyan beteg esetében, aki például valamilyen szerv 

transzplantációra vár, vagy életveszélyes sérüléseket szenvedett el. 

 

Megfigyelték, hogy ha a levegő és a hidrogénszulfid keverékét lélegzik be az egerek, akkor 

mozgásuk perceken belül leáll és elvesztik az eszméletüket. Az állatok percenkénti 

légzésszáma 120-ról 10-re csökken, az anyagcseréjük 90%-kal esik vissza és 

testhőmérsékletük 37-ről 11 Celsius fokra esik vissza. 

Hat óra elteltével az egerek újra tiszta friss levegőt kaptak. S ekkor jött a fantasztikus 

diagnózis: minden életműködés úgy állt vissza eredeti, normál állapotába, hogy közben 

semmiféle sejtkárosodás nem történt. Ezután a soron következő lépés a nagyobb állatok 

lesznek, s reméljük, egyszer majd az ember problematikáira is sor kerülhet. 

 

2005 júliusában Peter Safar, a Pittsburgh-i Egyetemen munkatársaival kutyákon végzett 

hibernáló kísérleteket. Sikerült teljesen felfüggeszteniük az állatok szívműködését. A kutyák 

vérét ezután jéghideg sóoldattal helyettesítették, mivel a sóoldat a vérnél kisebb 

koncentrációban szállítja a vért, ezáltal csökkenthető az oxigén mennyisége a szövetekben. Az 



állatok hamar elveszették eszméletüket, a légzésük és a szívműködésük pedig leállt. Egy óra 

múltán újraindították az állatok szívét, s a sóoldatot visszacserélték az állatok eredeti vérére. 

72 órával később az állatok többségénél semmilyen károsodást nem tapasztaltak, igaz, négy 

kutya esetében idegrendszeri és mozgáskoordinációs problémák léptek fel. 

 

A bostoni Massachusetts General Hospital kutatói 2006 januárjában sertéseken végeztek az 

előbbiekhez hasonló módon hibernációs kísérletet, amelynek során az állatok 90%-át sikerült 

újraéleszteniük. Azért választottak a kutatók sertéseket, illetve a korábbi példában kutyákat, 

mert ezen állatok élettani folyamatai hasonlítanak az emberére. A majdani végső cél a 

hibernálás vagy legalábbis a részleges hibernálás klinikai alkalmazása lenne. 

 

Száraz György 

Boldog napot! 


