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Előszó

Az egész a párizsi Sacré-Coeur, azaz a Szent Szív-bazilika lépcsőin kezdődött, 
amikor aprócska, hétéves koromban csodálatos módon szembetalálkoztam a 
szeretettel, ami egy koldus alakját öltötte magára. Ebben a végtelen pillanatban, 
amelyet azóta is megélek minden lélegzetvételemmel, megláttam az ősi terem-
tést és a metaforikus édenkertből való kizuhanásunkat. Megláttam az Istentől 
való elszakadásunk idővonalát és folyamatát. Ahogy pillantásom elmerült a 
koldus tekintetében, megéreztem, ahogy ebből az emberből árad felém a magá-
val ragadó isteni szeretet. Pillantásában képes voltam összekapcsolódni lelkem 
másik felével. Szavak sosem tudják visszaadni ennek a pillanatnak a nagysze-
rűségét, csak azt mondhatom, hogy lángra lobbantott egy vágyat, egy sóvárgást, 
hogy még egyszer rátaláljak itt, a Földön. Ezzel a találkozással elpusztíthatatlan 
erő született bennem, és az lett a küldetésem, hogy mindenhol ezeket a szeme-
ket keressem. Ez az esemény vált szeretetzarándoklatom kezdetévé. Számtalan 
könyvet elolvastam, és sok spirituális tanár lábainál ültem. Csak tudni akartam, 
hogyan egyesülhetnék lelkemmel itt, a Földön, és hogy ez mivel járna.

Ez az égető vágy bekebelezett, és már nem találtam örömöt a lángok vi-
lágán kívül.

A napok hónapokba fordultak; mire a hónapokból évek lettek, csillapítha-
tatlan vágyat éreztem, hogy megismerjem és megtapasztaljam a bennem fel-
nőtt szeretet teljességét. Vágyam tapinthatóvá vált, akár a pergamenek Rúmi 
költeményeivel, vagy ahogy Assisi Szent Klára elragadtatott leveleiben Isten 
iránti rendíthetetlen szeretetéről ír. Mi volt ez a vágy, amelyet oly elszántan 
kutattam, és éheztem rá, hogy kövessem?

Fájt, annyira akartam szeretve lenni, őszinte, tiszta és igaz életet élni. 
A vágy felett és a vágyon túl az a határozott szándék vezetett, hogy találkoz-
zam lelkem másik felével, és együtt vágjunk bele lelkünk egyesítésének fo-
lyamatába. Megismertem a lélekegységről beszélő egyiptomi és sumér mód-
szereket és szexuális rituálékat. Ezzel már közelebb jártam célomhoz, de még 
nem érkeztem meg. Röviden elidőztem a tantránál és különböző szent sze-
xuális fajtáinál – de végképp nem ezt kerestem. Tudtam, hogy ez ennél több, 
benne van az ellentmondásoktól mentes lét mélysége; ez hajtott.
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Ekkor elértem az életemben egy pontot, ahol felhagytam mindenféle kere-
séssel, és el kellett kezdenem megélni mindazt, amit belül már ismertem. Fel 
kellett fedeznem és meg kellett élnem a vágyaimat a maguk teljességében, 
a teremtés tüzében kellett fáradhatatlanul megalkotnom önmagam, világra 
kellett hoznom fél lelkemet azért, hogy megnyíljon magunk és mások előtt a 
lélekegyesülés érdekében. Rendíthetetlen bizonyossággal tudtam, hogy ez 
a munka lesz ebben az életben az én lélekadományom, kész voltam vérre, ve-
rejtékre, könnyekre, és utat törtem magamnak az igaz válasz irányába. Létezik 
az alkímiai eljárás, melyen a lélekfélnek át kell esnie az újraegyesülésért, vagy 
ez csupán a fantázia szüleménye lenne?

Tudnom kellett, létezik-e a szent nász.
Van-e olyan út, amely elvezet igaz örökségünkhöz, ahol egy férfi és egy 

nő együtt sétálnak kéz a kézben Isten felé, vagyis a lélekegyesülés megvaló-
sulása felé? Volt-e olyan út, ahol a régmúlt halandói belekóstoltak az Istennel 
való egyesülés eufóriájába a szeretteikhez való kapcsolódás révén? Létezik-e 
olyan gyakorlat, amely meghaladja a hagyományos spirituális út tanár-diák 
kapcsolatát, a fejlődés egy kapuja, amely az evilági korlátok ellenére mindenki 
előtt megnyílik? Létezik-e olyan folyamat, amelyben az egyetlen szükséges 
fizetőeszköz az igaz és kérlelhetetlen vágy arra, hogy a mélyebb szeretet által 
megismerjük Istent?

Csakis ezek jártak a fejemben.

¥ 7 µ
Az elmúlt húsz évben szenvedélyesen rakosgattam össze a szent nász, más 
néven a hieros gamos vagy a nászszoba szentségének tudatos elemeit. Ezek a 
kifejezések két isteni lény, egy ember és az Isten vagy két ember szent házas-
ságát jelentik; ez azon erőknek a végső alkímiája, amelyek harmóniát terem-
tenek a szembenálló ellentétek között, feloldva minden dualitást.

Lehet, hogy a szeretet, erő, bölcsesség tudatos alkalmazásán alapuló szent 
szexuális egyesülés a krisztussá válás felé vezető út? Megakadályozhatja-e a 
hormonok által vezérelt szex a férfiakat és nőket abban, hogy újra felfedezzék 
velük született nem duális szemléletüket?

Az igazság megismerésének talán egyetlen módja, ha megpróbáljuk újra 
felfedezni önmagunk számára a nászszoba szentségét. Ebben a könyvben 
nemcsak ennek a folyamatnak a kapuját lépheted át, de közvetlenül megélt 
tapasztalatokból született irányító fénysugarat is kapsz. Tanulmányoztam a 
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kundaliní jógát, az egyetemes kabbalát, az egyiptomi misztikus hagyományo-
kat, a szexuális sámánizmust, a gnosztikus miszticizmust és a kereszténységet. 
Sikerként tartom számon, hogy Mária Magdolna szent rendjének módsze-
reivel kigyógyítottam magam a méhrákból, és visszanyertem erőmet, a világ 
meghallotta a hangomat, pedig minden elképzelhető mélypontot megéltem.

Ma már másról szól a történetem. Eltölt az olthatatlan spirituális tűz, 
hogy megtaláljam és felébresszem azokat, akik meghallják a hívást, akik szin-
tén érzik a vágyat, hogy egyszer még visszatérjenek, hogy tudatos döntéssel 
belépjenek a szent egyesülésbe.

Mindannyiótoknak, akik szomjazzátok az igazságot, tudnotok kell, hogy 
a szent nászra felkészítő időszak életetek egyik legmélyebb átalakító korszaka 
lesz. Ez a bátor szívek útja, amely teljes elköteleződést és százszázalékos oda-
adást kíván. Nem azoknak való, akik jobb szex vagy kielégítőbb párkapcsolat 
után kutatnak. Ez nem egy gyakorlat vagy egy rituálé; ez egy elmélyült, idő-
igényes életmód. Mindent megkövetel, mindazt, ami vagy, és mindazt, amivé 
válni szeretnél.

A gyakorlás során abba a hibába eshetünk, hogy azt képzeljük, ikerlel-
künk (lélekfelünk) érkezésére készülünk fel, az ő belépését készítjük elő. De 
nem egy utat teszünk rendbe, hanem lelkünk mágneses erejét tesszük alkal-
massá arra, hogy egymáshoz vonzza lényeinket. Nem vagyunk elválasztva 
ikerfelünktől. Ő a mi másik felünk. Elkötelezzük magunkat, hogy megszólít-
suk. Minél inkább megéljük vágyainkat és szenvedélyeinket, annál közelebb 
jön hozzánk. Minél inkább kiteljesedünk önmagunkban, annál töretlenebb a 
felénk húzó erő.

Ez a munka átalakítja teljes földi létünket (mindkét felünkét), hogy tük -
röz  hesse lelkünk igazát és végtelen szépségét. A kényelmetlenség belső fel-
bukkanásának legparányibb, megannyi megnyilvánulása a szövetségesünk, 
mert rávilágít az elkülönülést még őrző területekre. Amikor két ember felvál-
lalja ezt a folyamatot, egy olvasztótégelyt tapasztalnak meg, amelyben alkí -
miai súrlódások hozzák létre azt a rezgésszámot, amelynek hatására testet ölt 
a valódi Krisztus-tudat fénye.

E könyv a benned égő perzselő vágyat szólítja meg, amely azt sürgeti, 
hogy tárulj fel ennek a szent misztériumnak, és mámorító nektárja jelen le-
gyen a mindennapi életedben. Mindig arra vágytam, hogy megtapasztaljam 
azt, amit a perzsa költő, Rúmi, és spirituális vezetője, Samsz megéltek, és hogy 
meg is osszam másokkal, támogassam azokat, akik ugyanerre éheznek. Tu-
dom, hogy ez a szeretet nem a szentek, szúfik és más, könyvek és legendák 
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misztikus kiválasztottjainak kiváltsága. Isten égi szeretete vár mindannyiunk-
ra, hogy igent mondjunk, és hogy boldogan átöleljük minden lélegzetünkkel, 
amint Isten lábai elé helyezzük életünk.

Könyvem középpontjában a három láng, az erő (szent szexualitás), a sze-
retet (érzelmi bizalom) és a bölcsesség (lélektudatosság) alkotta tűz lobog. 
E háromágú láng a Krisztus-tudatosság szent szívében él, ez minden alkímia 
központi pillére.

A szent nász tapasztalati út és folyamat. Ennek teljes körű megértéséhez 
és további információkért látogass el a honlapomra:

www.anaiyasophia.com

Itt megismerheted a könyveimet, a világtalálkozókat, az online tanfolyamo-
kat, a transzformációs eljárásokat, a letölthető albumokat, cikkeket és me-
ditációkat. A  YouTube-on, az Anaiya Sophia Channelen megtekintheted a 
videóimat is. Szívesen látlak otthonomban és a templomomban, az Új Rene-
szánszban, a franciaországi Chalabre-ban – a Montségur és Rennes-le-Châ-
teau között található kreatív és titokzatos művészeti térben, amely Krisztus 
családfája misztériumainak szenteli magát.

" Bizalommal és tudatosan haladok utamon.
"
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Tartalak és nem engedlek.
Hallgass meg, téged hívlak.
Hallgass meg, és bárhol, bármikor is vagy, ne fordítsd el 

tőlem arcod.
Én vagyok az, ki életét adja az anyag mélységének.
Kenyeret és Bort készítek benned, hogy emlékezz az Élet 

Szikrájára.
Szent Szófia szavai Rosamonde Miller püspök  

Ritual of the Bridal Chamber  
(A nászszoba szertartása) című művéből

Egy új reneszánszba lépünk. Egy olyan korszakba, amikor (főleg) nők és 
növekvő számban bátor férfiak hatékonyan és kreatívan viselik az Istennő 
palástját. Arról ismerheted fel őket, hogy bölcsesség sugárzik tekintetükből, 
méhükből és harájukból, vagyis hasukból pulzáló erő fakad, szeretet árad szí-
vükből és lelkükből. Az élet formázta és faragta őket, hiszen teljesen éltek, 
tudatosan haltak és erősen szerettek. Visszanyerik méltóságos erejüket saját 
töredezett részeik helyreállításával. Az isteni szeretetben ragyognak. Üstökös-
ként zuhannak be életedbe, arra emlékeztetve, mit is jelent igazán élni, lángra 
lobbanni a nászszobában, ahol anyag és lélek eggyé válik. Végtelen idők leg-
nagyobb titkait őrzik érintésükben, szavaikban, tekintetükben és örök jelen-
létükben.

Ködös korszakunkban valódi királyok és királynők születnek. És velük együtt 
érkezik az elegancia, a szuverenitás és a mindenható könyörületesség öröksége.

¥ 7 µ
Mindig is létezett egy rejtett ösvény, egy titkos rituálé, amely a lélekfelek (iker-
lelkek) egyesítése felé vezetett. Ez a gazdag tudás a Grál-örökség és legen-
da része, Rózsavonalnak is nevezik. A vonal papnői tudták, hogy a végtelen 
misztérium ott szunnyad mindannyiunkban, és isteni céljuk volt hamvaikból 
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feléleszteni az élet szikráját. Tudták, hogy bennünk van annak a titokzatos 
ajtónak az élő emlékezetét őrző mag, amely ajtó a két lelket visszavezeti az 
első teremtés pillanatába, amikor még, szétválásuk előtt, ketten egyek voltak.

Ez nemcsak egy ajtónyílás, amelyben a szerelmesek eksztatikusan egye-
sülnek egymással, ez egy olyan dimenziójú tér, ahol az újraegyesült lelkek 
egymásba fonódó tekintete tapinthatóvá válik. Néhány ősi gnosztikus szent-
írásban arról van szó, hogy Istennek két, elkülönült része van, egy férfi és egy 
női része. Azt mondják, hogy a szent frigy folyamata, amelyben egyesül férfi 
és nő, annak a folyamatnak is része, amelynek során az Isten Atya egyesül az 
Isten Anyával. A  történet azzal folytatódik, hogy szerintük amikor az Isten 
Atya az Isten Anyával való egyesüléssel megtapasztalja a teljességet, minden-
ható áldás hull az elragadtatott együttlétben lévő két emberre. A Teremtőjük-
ből kirobbanó orgazmikus fény beteljesíti lélekegyesülésüket. Ahogy minden 
gnosztikus szöveg esetében, most is igaz, hogy semmi nem jelent semmit, 
hacsak nem támasztja alá közvetlen tapasztalat.

Ahhoz, hogy beléphessünk ezen az ajtón, az élet, a szépség, a zene, a misz-
térium és mindenekelőtt a szerelem nagybetűs Szerelmeseivé kell válnunk. 
Teljes mértékben el kell köteleződnünk önmagunkkal szemben, hiszen el-
szántan követjük igaz szenvedélyeinket és vágyainkat. Hogy be tudjuk vonza-
ni lélekfelünket, fel kell ébrednünk, meg kell élnünk és ki kell bontakoztat-
nunk lényegünket. Olyan mélyen kell szeretnünk az életünket, hogy a lélek 
mágneses ereje elkezdje magához, fizikai közelségébe vonzani az ikerfelét.

A korok során számos különböző néven nevezték a szent nászt. Volt pél-
dául hieros gamos (szent házasság) a kereszténységben, jab-jum a tibeti budd-
hizmusban, szent egyesülés a kabbalában, és bizonyos értelemben idetartozik 
a hinduizmus tantrája is. De egyik sem jelenti teljesen azt, amire én utalok. 
Olyan hiteles és tiszta életmódról beszélek, amely a lélekfelek egyesülését 
szolgálja. Nem ez a szent szexualitás, meditáció, ima vagy intimitás egyetlen 
formája. Mindezek egymással folyamatosan összefonódnak a növekvő szere-
tet Isten felé vezető útján.

Ha visszatekintünk a régmúltba, megpillantjuk az elragadtatott szent 
egyesülést, és kétségtelenül csendes kétségbeesést érzünk mai életünk kiüre-
sedettségével szembesülve. Hol van az a szenvedély, amelyről a szerelemtől it-
tas költő, Rúmi dalolt? Hogyan töltötte el Salamon királyt az örök bölcsesség 
szelleme, miután eltöltött egy holdciklust Sába királynőjével? Mi ez a történet 
az istennőről (Szófiáról), aki feladta isteni mivoltát, hogy megvédje gyerme-
keit a Földön, és a Logosz Istenének lobogó vágyáról, hogy megtalálja és újra 
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