Ezoterika, lélek, harmónia, rejtély
Szepes Mária:

Én az embereket
önmagukhoz vezetem

Az írónõ legnagyobb sikerét A vörös oroszlán címû regényének köszönheti, amelyet az
ezoterikus irodalom egyik alapmûveként tartanak számon. Címét egy csodaszerrõl kapta,
amely a halandókat halhatatlanná, vagy legalábbis hosszú életûvé tette, és a kiválasztottaknak megadta azt a képességet, hogy emlékezzenek elõzõ életeikre, tetteikre.
FELADATOK
- A mai napig borzasztóan érdekelnek az emberek. De nem kegyetlen kíváncsiság rejlik e mögött, hanem empátiás beleérzés. Nem is lehet élni pszichológia, karakterológia
nélkül. Hogy tudsz bánni munkatársakkal, gyerekekkel, egy író hogy
tud hiteles figurákat formálni, ha
ezeket nem ismeri?
Én az embereket önmagukhoz vezetem. Semmi erõszakot nem alkalmazok. Tessék egy könyv, ha tehetem, elé teszem. Sorsszerû, hogy kihez milyen könyvek kerülnek.
- A keleti filozófia tanítja azt a
reinkarnációt, ami nem lélekvándorlás. Az a karma
története. Hogy a tetteknek következménye van.
Ha te teszel másnak jót vagy rosszat, azt neked is
meg kell élni. És tudjátok meg: véletlen NINCS.
Nincs, csak valami elintéznivaló van.
Mindennel kell foglalkozni, mert összefüggnek
egymással mûvészet, tudomány és filozófia.
De eközben függetlennek kell maradni, mert ha
elkötelezzük magunkat valahova, lehet, hogy el
kell adni a lelkünket az ördögnek. Ilyet nem szabad
csinálni.
Hamvas Béla mondta nekem, hogy ennek a világnak az a végtelen tragédiája, hogy hiányzik belõle a közép. Az aranymetszet. Ami középen van,
ami szilárd. Én ott vagyok!
ÁLMOK
Miért van az, hogy amikor elalszik valaki, egy
idegrendszer váltás következtében elkezd képekben beszélni, és minden olyan zûrzavarosnak tûnik? Az álmokkal csak a pszichológusok foglalkoznak. Pedig életünk harmadát töltik ki, és rengeteg üzenetük van. Ezért írtam egy Álomszótárat.
Az álom nem ismeri a halált. Ha egy hozzád tar-

tozó meghal, álmodban lehet újra fiatal és beszélgethetsz vele. Repülsz álmodban. Vagy zuhansz.
Nyelveket beszélsz. Ugye te is megélted már ezt?
Nekem volt halál közeli élményem. De visszajöttem. Versekbe tudtam önteni azt, amit akkor
megéltem. Rengeteg versem van, 1925-tõl írom
õket, egészen a mai napig. És csakis azért, mert tudom a halhatatlanságot. Az emberek általában
annyira félnek a haláltól, hogy inkább menekülnek
õrültségek felé. Pedig nem kell félni.
JÓSLAT
Azért nem való a jóslás, mert
rossz szuggesztióvá válik. Esélyeket
kell mondani. Ez is lehetsz, meg az
is. Lazán. Sokkal inkább irányíthatod a sorsodat, ha jól választasz.
Csupán egy dolog determináns: az,
hogy hová születsz. De ezt is kutatnod kell. Miért épp ezekhez születtem, miért pont õk a családtagjaim?
Én az olvasót Önmagához vezetem,
hogy értse saját magát.
ÜZENET
- Ha egy embert megmentesz, vagy átsegítesz a
bajon, egy világot mentettél meg. A sorsod sokkal
inkább a te felelõsséged, mint amennyire kényelmes volna. Választhatsz jól és választhatsz rosszul.
Amiben most élünk, egy átmeneti állapot. Mindenki mindenki ellen. Borzalmas vad erõk vannak.
És nagyon sokan kerülnek olyan helyzetbe, hogy
úgy érzik nincs belõle kiút. Pedig van, de csak
egyéni! Tömeg megváltás nincs! Egyénileg kell
megtenned, amiért születtél, be kell töltened a jobbik szerepedet. Mert vigyázz, kínálkozik rosszabb
is.
Próbáljátok magatokat megismerve, másokat segítve, mások felé a jót sugározni.
Jót tenni és tudni, hogy ami most látszólag
rossz, utólag kiderülhet, hogy jó.
Csakis a fény irányát követni egyénileg felépített megismeréssel.
- El kell fogadni azt, hogy a másik ember más,
mint én. Lehet, hogy nem egészen értek vele egyet,
de segítem abban, ami pozitív benne, és nem azon
lovagolok, ami negatív. Nem formálhatjuk át a világot a magunk képére. Mindenkinek joga van a
saját világához. Tökéletes ember nincs - mert akkor nem a Földön lennénk.
A gyûlölet a szeretet megbetegedése. Le kell a
gyûlöletet szerelni, mert az újabb gyûlöletet, harcot szül, ami semmire nem vezet. Ezek kiselejtezett, elavult, hasznavehetetlen dolgok, mert nem
volt még háború, amelyet a gyõztes is el ne veszített volna. A Föld egység. Ha az én nagylábujjam
fáj, a fülem sem érezheti jól magát.
Mindenkit arra tanítok, hogy legyen önmaga, és
betöltse amire született. Szépen, jól, amennyire telik tõle. És a szabály örök: aki kapni akar, annak
elõbb adni kell. Adni nem könnyû. Tied csak a mû,
nem pedig a gyümölcse...
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Camino de Santiago
Az út, mely Benned ér véget
Az út távolságot jelent, mely elvezet a célig, ahova igyekszünk. Milyen célja van egy zarándokúinak? Mi a kezdet és
mi a cél? Ezek a kérdések talán sokunkban felmerültek már.
Éljük életünket, küzdünk, gyõzelmet aratunk, vagy vereséget
szenvedünk. Adunk és kapunk, miközben érezzük, hogy több
van bennünk és a világban, mint amit ismerünk.
A Caminot az elõdeink hite hozta létre, hogy ezen a több
mint 900 éves zarándokúton Önmagukat és a nehézségeket legyõzve hitükben megerõsödve éljék tovább életüket. Ez az út
nem azért létezik, hogy gondolkodjunk értelmén, hanem hogy
átéljük. Azért, hogy megtörténjen a Találkozás. Nem feltétele
ennek a zarándoklatnak a keresztényhit. Annak ellenére, hogy
Szent Jakabról elnevezett úton Jézus dicsõségét hirdeti minden templom, kereszt. Ez a vándorlás a hit kifejezõje vallástól
függetlenül.
Számos látnivaló található, miközben hátizsákunk súlya
alatt görnyedve, küzdve a sajgó lábunkkal és hátunkkal rójuk
a kilométereket. Piciny templomok, katedrálisok, falvak, városok, erdõ és mezõ mellett haladunk, szelíd lankák és magas
hegyek közölt. De ez mind csak a szemünknek gyönyörûség.
Az érték az ember. Azok, akik itt élnek, akik belenéznek a szemedbe, akik biztatják a zarándokot útja folytatására, akik
emelték ezeket az építményeket, ahol Te, kedves zarándok,
megpihenhetsz és feltöltõdhetsz.
Az út jó lehetõség arra, hogy toleranciát tanulj, hogy láss,
ne csak nézz. Van idõd éned keresésére és megtalálására, képességeid felismerésére, tévedéseid és hibáid kijavítására. Sok
érdekes dolog történik Veled. Egy folyamat részese leszel.
Mielõtt útnak indulsz, igyekszel felkészülni fizikailag és mentálisan. Információt szerzel be, tervezel. Valójában, mielõtt
nekivágnál a távnak, már elindultál. A Camino itthon kezdõdik, és Benned folytatódik, azután is, hogy hazatértél. Tapasztalatom szerint mindenki azt éli meg, és az kerül felszínre,
amin dolgoznia kell legbelül. Így mindenkinek mást és mást
jelent ez az út.
Mindig van min gondolkodni mondta egy idõsebb zarán-

doktárs, aki többször is meglelte már a távot. Igazából a fizikai fájdalom, a fáradság és a belsõ monológ, amit folytatsz
magadban miközben hallgatod a kavics csikorgását lépteid
alatt -, zökkeni ki a hétköznapok megszokottságából. Itt tanulsz meg õszinte lenni. Hívõnek lenni szeretetbõl és nem félelembõl. Itt kerülhetsz bele az igazi közösségbe, hiszen az
úton egy nagy, vándorló közösség teljes jogú tagja leszel.
Miközben ezeket a sorokat írom, zajlik az olimpia. Mennyi
munka és lemondás áll a gyõzelem mögött! Sportolók és példaképek. Te is megtapasztalod a katarzist ez alatt egy hónap
alatt, amíg végighaladsz a Compostellába vezetõ zarándokúton. Mindegy, hogy a képzeletbeli dobogó hányadik fokára állít téged a sors, itt csak gyõzhetsz, mert tanultál. Mert el mertél indulni. Hagyj hátra minden elképzelésedet! Ne akard átérezni azt amit olvastál máshol errõl az útról, akár regény formájában is. Legyél Te írója annak a mûnek, aminek címe: Zarándokutam Santiago de Compostellába.

forrás: www.zoldujsag.hu
KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Az otthonod körül sok teendõd akad. ÉbredezA barátaiddal, a környezeteddel a kapcsolaÚj tevékenységekbe vághatsz bele. Kedvezõ
Most eljött az idõ, egy régi terved megvalósítáget benned némi kalandvágy, felfedezõ hajtod a szokottnál most fontosabbak lehetnek.
ez az idõszak a szükséges változások, változsára. Elõfordulhat, hogy a napokban misztikus
tatások elindítására. Ennek az idõszaknak akkor érezhe- A család fizikai és lelki jóléte kerül elõtérbe ebben az lam. Semmi gond nincs ezzel, csak óvakodj a nagy koc- kalandokban lesz részed. Ha eddig még nem volt kapcsoted a legjobban a támogató erejét. Szó lehet akár egy idõszakban. Egyre több idõt és energiát tudtok most kázatoktól. A koncentráló képességed alább hagyhat. latod az ezoterikával lehet, hogy nem fogod érteni, hogy
mi történik veled. Ne félj, nem õrültél meg. Ez ajándék.
Így hát fontos, hogy figyelemmel legyél a dolgaidra.
képzésrõl is, amivel emelni tudod státuszod szintjét. fordítani egymásra. Örömteli híreket kapsz.
BIKA (04.21.-05.20.)
Számtalan támogató, segítõ erõ és személy
áll mögötted, hogy sikerüljenek az elképzeléseid. Nyugodtan beavathatod bizalmasaidat a terveidbe. Támogatni fognak. Amennyiben nemrég megakadt
egy ügyed, most menj neki még egyszer, sikerülni fog.
IKREK (05.21.-06.21.)
Könnyedén, egyre ügyesebben boldogulsz
ebben az idõszakban az élet útvesztõiben.
Egy új gyógymód nagy sikereket ígér krónikus betegség esetén. Igen kedvezõ idõszak új erõvel töltekezni szinte minden fronton.

OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Jó idõszak az otthonod szépítésére, csinosíA személyes varázsod ellenállhatatlanná tesz.
Ötleteid a gyakorlatba való átültetésében el
tására. Ha jól érzed magad, a körülötted léFõképp akkor élvezheted ennek a hatásnak a
kell némi segítség. A munkahelyeden felmerülvõ dogok is jól mennek. Erre mindig is figyelned kell. kedvezõ jeleit, ha épp párkapcsolatot szeretnél és elég het némi nézeteltérés, amire találsz gyors megoldási leEmellett a társasági életed is elõtérbe kerül. Vendég- volt az egyedüllétbõl. Bizonyos együttmûködésekbõl hetõségeket. Semmiképp se hamarkodd el a döntéseségbe mész és vendégeket fogadsz.
nagy anyagi elõnyökre tehetsz szert ezekben a napokban. ket, kétszer is fontold meg mielõtt kimondanál bármit is.
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Ebben az idõszakban úgy a szellemi erõnléA kedvezõ irányú váltások ideje van kilátásAmennyiben a családi dolgokban eddig nem
ban. Ha ezt régóta fontolgattad, legyél éber
ted, mint a fizikai a legfelsõ határokon van. A
volt elõrehaladás, ezekben a napokban lényjólét mutatója a barométeren emelkedõben van most a jelekre és a lehetõségekre. Most képes vagy jól eges elõrelépések történnek. Váratlan bevételre is
az életedben. Egyik üzleti partnereddel sínre tudtok bánni az emberekkel és örömödet fogod lelni az új kö- számíthatsz. Bármi újba belekezdesz, sikerre viszed.
zösségben. Hamar megtaláljátok a közös hangot.
tenni egy tervet.
Hinned kell önmagadban és a megérzéseidben.
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