A pünkösdi élmény – megvilágosodás
Pünkösd ünnepéig a tanítványok kívülrõl látták
Jézus Krisztust, kívülrõl tapasztalták az általa hordozott impulzusokat. Még a feltámadásnál és a
mennybemenetelnél is kívülrõl ható erõként
érzékelték a krisztusi erõk nagy részét. A pünkösdi
esemény
megtörténte
azonban hatalmas változást jelentett számukra,
ugyanis azt a krisztusi szereteterõt, amit addig
magukon kívül éreztek,
azt most megérezték
magukon belül, a szívükben is! Azáltal, hogy befogadták a Szentszellem
erejét, azáltal, hogy
átestek a tûzkeresztségen,
az addig kívülrõl feléjük
áradó
krisztusi
szereteterõt
megérezték
saját szívükben, saját belsõ világukban. Rudolf
Steiner
mindezt
a
következõképpen fogalmazta meg egyik pünkösdrõl szóló elõadásában:
"A tanítványok valóban
úgy érezték, mintha a
világmindenségbõl
leszállt volna rájuk valami, amit nem nevezhetnénk másnak, mint a mindent betöltõ szeretet szubsztanciájának. Az apostolok
úgy
érezték
magukat, mintha a mindent betöltõ szeretet felülrõl hatva megtermékenyítette volna õket, és õk
felébredtek volna az álomszerû állapotból."
Érdemes felfigyelni Rudolf Steiner megfogalmazására: a Szentszellemet ebben az elõadásában
"a mindent betöltõ szeretet szellemé"-nek nevezi,
ugyanakkor a pünkösdi eseményt egyfajta
"felébredés"-ként értelmezi a tanítványok számára
- nyugodtan mondhatnánk akár kis megvilágosodásnak is.
A keleti tanításokban ugyebár a felébredés
megfelel a megvilágosodás szinonímájának; nem
véletlen, hogy Buddhát is hol "Megvilágosodott"nak, hol "Felébredett"-nek nevezik. Azt persze nem
mondhatnánk, hogy az összes tanítvány és apostol
megvilágosodott a tûzkeresztség révén, de azt igen,
hogy valami ahhoz hasonló élményt éltek át,
amikor addigi álomszerû állapotukból a
Szentszellem erejének a hatására felébredtek. Ez a
felébredés, ez a kis megvilágosodás pedig a kozmosz szereteterõi révén történt meg, hiszen a
Szentszellem - mint azt Steiner
megfogalmazásában is láttuk - a
mindent betöltõ szeretet szubsztanciája. Ettõl kezdve - az elsõ
Pünkösd, az apostolok tûzkeresztsége óta - lehetséges az, hogy valaki a kozmosz szeretetszelleme által
érje el azt a tudatállapotot, amit
Keleten megvilágosodásnak hívnak.
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A kereszténység inkább a nyugati világhoz kötõdik, a buddhizmus - a maga megvilágosodás
eszméjével - pedig inkább Kelethez. Az elsõ
Pünkösd óta azonban beszélhetünk keresztény buddhákról is - ez az elsõ hallásra talán furcsának
hangzó kifejezés azt jelzi, hogy az illetõ a
Szentszellem által hordozott szereteterõk által
képes eljutni ugyanarra a tudatszintre, amelyre
régebben, Keleten a bölcsesség révén tettek szert.

A szeretet és a bölcsesség fogalmát érdemes kicsit közelebbrõl is megvizsgálnunk! A Krisztus elõtti idõk keleti írásainak tanulmányozásából az derül
ki, hogy az ember a bölcsesség által érheti el a
megvilágosodást;
a
tudás az, ami megvilágosítja
az
elmét.
Buddha tanításai szerint a tudatlanság a
legfõbb oka annak,
hogy az emberek nincsenek megvilágosodva,
a
bölcsesség
ugyanakkor megvilágosító erõvel bír. Nos,
a régi tanítóknak, a
keleti
bölcseknek
ebben
tökéletesen
igazuk is volt: Krisztus
elõtt az emberek
valóban
a
bölcsességerõk által tudtak
megvilágosodni.
Pünkösdkor viszont e
tekintetben is történt
egy nagyon fontos változás: az elsõ tûzkeresztség óta lehetségessé vált, hogy az
ember ne a bölcsesség, hanem a szereteterõk
által érje el a megvilágosodást, a felébredést!
Ezt élték hát át elsõ
ízben, mikrokozmikus
szinten az apostolok, a
tanítványok.
Krisztus óta tehát minimum kétféle Buddha
létezik: egyrészt továbbra is fennáll a régi út, a
megvilágosodás elérhetõ a bölcsesség szellemeinek a segítségével; másrészt Krisztus által
mûködésbe lépett egy másik út is: a szeretet szellemeinek a segítségével elérni a megvilágosodást. Ez
utóbbi utat bejárt embereket nevezhetnénk tehát - a
két, keleti és nyugati alapfogalom összevonásával keresztény buddháknak.
Az elsõ Pünkösd óta az emberiség teljesen új
kapcsolatot építhet ki a magasabb, érzékfeletti,
szellemi világokkal. Míg az elsõ tûzkeresztséget
megelõzõen ki kellett lépni a fizikai testbõl ahhoz,
hogy az ember szellemi élményekhez jusson, addig
Pünkösd óta az ember durva anyagi testén belül is
szellemi élményekhez juthat, testelhagyás nélkül.
Ez pedig azzal a fontos különbséggel jár - amit nem
lehet elégszer hangsúlyozni -, hogy míg régen,
amikor az ember kilépett a
testébõl, akkor letompult a tudata,
azaz testén kívül teljesen tompa
tudatállapotban létezett a magasabb világokban, addig pünkösdkor a tanítványoknak nemhogy
letompult volna a tudatuk, hanem
éppen
ellenkezõleg,
akkor
ébredtek fel csak igazán, akkor éltek át egyfajta kis megvilágosodást. A tûzkeresztség óta tehát
az ember éntudata megõrzõdhet,
sõt, nemhogy megõrzõdhet, de
meg is kell, hogy õrzõdjön - a magasabb világokkal való kapcsolatnak kétezer éve
éppen az az újdonsága, hogy az ember a testén
belül, individuális éntudatának a megõrzése mellett
élheti át a szellemi világok mûködését!
Váradi Tibor pünkösdi eloadásának részlete
Megjelent a Manifesztum 28. számában
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A víz érzékeli a
gondolatot
Dr. Masaru Emoto japán kutató a vízzel végzett kutatásai
során arra a döbbenetes felfedezésre jutott, hogy a víz érzékeli a gondolatokat és érzéseket.
Dr. Masaru Emoto japán kutató, a tokiói Hado Institute
vezetõje, a "Hado" jelenségrõl szóló számtalan könyv szerzõje. A "Hado" szó (ejtsd: hadou) a hullám és mozgás szavakból áll össze. Az alábbi definíció az, ahogy Dr. Emoto
leírja a jelenséget, amely számos jelentõs felfedezéshez vezetett a víz természetét illetõen.
A hado az összes
anyagban megtalálható atomi szinten
létezõ intrisztikus vibrációs minta. Alapja az emberi tudat
energiája, Dr Emoto
elmélete nyomán. A
Hado fogalma gyorsan elterjedt Japánban,
olyannyira,
hogy a szó már a
hétköznapi nyelv része lett. "Ennek a
helynek a Hadoja túl
alacsony, menjünk!"
"Annak az embernek nagyon erõs Hadoja van." "Változtassuk meg a környezetünk Hadoját." Ilyen, és ehhez hasonló
beszélgetések zajlanak egész Japánban, köszönhetõen Dr.
Emoto forradalmi fotóinak, amelyeket a fagyott vízkristályokról készített.
A hópelyhektõl inspirálva, Masaru Emoto rájött, hogy a
víz az igazi természetét fagyott kristály alakjában mutatja
meg. 1994-ben, számos kísérlet és kudarc után sikerült végre megalkotnia az elsõ vízkristály fotót a tokiói laboratóriumban.
Azóta több tízezer kristályt fotóztak le. Számos vizsgálat
és kísérlet zajlott különbözõ területeken, így például a "vízminõség", a
"pozitív és negatív szavak
hatása a vízre", a "zenék,
képek, betûk és szövegek
hatása" és az "ima ereje
különbözõ formákban".
Az eredmények azt
mutatják, hogy a zene, a
szavak, gondolatok és az
ima befolyásolja a vízkristályok struktúráját. Ez
azt jelzi, hogy valóban
befolyásolják a fizikai valóságot. A kristályokról készült
fotók lehetõvé tették, hogy az elmélet, mely szerint a víz
képes információ hordozására, láthatóvá váljon bárki
számára. Ezen felül a vízkristályok szépsége, harmonikus
formája kész mûalkotás, amely sok ember szívét megérinti. És most Dr. Masaru Emoto és a Víz üzenetét már videón is megnézheted.
Ezek azonban nem akármilyen víz kristály molekulák.
Amit Dr. Emoto a Hado-jelenségbõl kihozott, az bizonyíték
arra, hogy a
gondolatokBOLDOGSÁG
nak és érzéseknek hatása
van a fizikai
valóságra. A
víz más-más
arcát mutatja,
mást fejez ki,
ha ugyanazon
a vízmintákon
különbözõ
Hadokat hozunk
létre
szavakkal
vagy zenével.

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Hajlamos lehet arra, hogy túlvállalja magát.
Az állhatatosság most nem tartozik az erényei
Csökkentse a lehetõ legkisebbre a súrlódási
Amit tegnap megfogadott, azt mára mintha
És utána, ha mégsem bírja, akkor a
közé, ezért bánjon csínján az ígéreteivel, nefelületeket, mert meggyûlhet a baja a kedvesével.
már el is feledte volna? Igaz, a célokat ma nehéz
Ráadásul néhány furcsa pletykára, vagy csúnya húzásra is hogy munkatársai rossz hírét költsék. A hét második felelõsséget nem háríthatja át senkire. Gondolja meg, tartani, de azért legalább az irányvonal mentén haladhatfelkészülhet, ami miatt mosolyszünet várható. Fõnöke most felében pedig mások mulasztása és irigyei aknamunkája érdemes-e a családját is és a munkatársait is magára na. Az adott szó pedig kötelez, különösen, ha másnak adharagítania? Magamagáról nem is beszélve.
a kákán is csomót keres..
miatt érheti kellemetlenség.
ta. Próbálja meg kívülállóként nézni az eseményeket.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Újra kell értelmeznie a rendszeresség és a módszVegye elõ a jobbik énjét! Ha eddig mindig ön
Ha nem vigyáz, megint beleeshet a szokott hiEgy barátja furcsa munkaajánlattal áll elõ.
volt, aki megalkudott, aki átengedte a dönbájába: túlvállalja magát a munkahelyén. Már
eresség fogalmát.. Hajtania kell, csak késõbb jön el
Fanyalgás helyett gondolkozzon el az érvein.
a lazítás ideje. Addig is sok-sok kellemetlenségtõl és fölösleges tési jogot másoknak, most végre be kell látnia, hogy megint ön viszi a terheket mások helyett. Tanuljon meg Talán nem is olyan sületlenség, amit mond.
kiadástól menekül meg, ha rendet tart. Egy családi esemény nem helyes, ha mindig bedobja a törülközõt. Legyen végre nemet mondani. Ez épp annyira erény lehet, mint a Természetesen még nem kell teljesen elköteleznie
bátor, vegye kezébe az irányítást!
szorgalom és a megbízhatóság.
megszervezése kedves feladatot jelenthet a napokban.
magát. Aludjon rá egyet, mielõtt bármit mondana!
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Bár kevés segítséget kap szakmai tervei megHa két végén égeti a gyertyát, és otthonában
Próbáljon meg kissé felülkerekedni uralkodói haA szokásosnál is érzékenykedõbb lehet ezen
valósításához, de legalább már nem kell annyi
jlamán. Nem biztos, hogy mindenben ön lát
is ön játssza a „fõszolgát”, akkor a végén eséa héten. A munkahelyén is talán jobb, ha
akadályon átverekednie magát és a minden lében kanál lye lesz ágynak dõlni. Ön dönt, mit választ. Kissé borúlátó tisztán, hogy önnél van a végleges igazság. És ha igen, magányos munkába merül, és az estéit se szánja a
kollégái is visszavonulóban vannak. Ennek arányában nõ lett mostanában. Talán van is némi alapja a búslakodás- akkor is hagynia kell, hogy a másik magától jöjjön rá erre. társasági életnek. Elvonulásra, merengésre szólítják
a lendülete, és újabb és újabb feladatokba vág.
Észérvekkel sokkal többet érhet el, mint haraggal.
nak, nem úgy alakult a sorsa, mint remélte volna.
önt a csillagok.
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Hit, lélek, harmónia, rejtély

