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Elõszó

A régi füveskönyvek – vagy késõbb tudományosabban: füvészköny-
vek – a kertben termesztett vagy vadon termõ növények, gyógyfü-
vek hasznáról és káráról tájékoztattak, századokon át szerzett tapasz-
talatok alapján. Hogy milyen bajra, milyen betegségre melyik lehet
gyógyír, és milyen formában. Aztán a hasznos tanácsok lassan kiter-
jedtek a lélek, sõt általában a lét kisebb-nagyobb gondjaira is: a leg-
különfélébb helyzetekbõl leszûrt gyógyító gondolatok, bölcsessé-
gek, olykor intelmek kaptak helyet lapjain. A „mi a teendõ” kérdé-
sére adott hétköznapi példák, egyszerû válaszok, amelyek a testi és a
lelki egészség megõrzését és visszanyerését segítették, lassan egyre
egyénibbé, szubjektívebbé váltak, s egyre több gondolkodnivalót,
valamint lelki táplálékot adtak az olvasónak. 

Szepes Mária Füveskönyve, amelynek anyagát csaknem a teljes
életmûbõl válogattam össze, egyaránt megfelel a mûfaj korai és ké-
sei kívánalmainak. Egyszerû, könnyen érthetõ élethelyzetek, böl-
csességek, látszatok mögé lesõ, gondolatébresztõ megállapítások és
olyan közvetlen tanácsok sorjáznak benne, amelyeket úgy érezhet
magáénak mindenki, mintha csak neki szólna. (És persze bátran fi-
gyelmen kívül hagyhatja egyiket-másikat, ha éppen nem arra van
szüksége.) Ezen túl pedig – hûen a szerzõ lenyûgözõen és fõleg ered-
ményesen egyéni tanítási módszereihez – kérdések, látszólagos el-
lentmondások, továbbgondolásra, kiegészítésre, az olvasó élethely-
zetéhez való igazításra, azaz az agysejtek alapos megdolgoztatására
szolgáló megfigyelések, megállapítások, felismerések, imponáló tu-
dásanyagból leszûrt következtetések ezek, amelyek képesek arra is,
hogy felkeltsék a saját lélekbe lemerülõ õszinteséghez szükséges bá-
torságot és kitartást. Alighanem azért is, mert minden lejegyzett
gondolat-tanácson átsüt, hogy aki leírta, saját magán tette vele az
elsõ próbát, mielõtt bárkinek ajánlotta volna.
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Bár kétségkívül az is volt, Szepes Mária nem szerette az „ezotéria
és okkultizmus nagyasszonya” címet. Úgy érezhette, hogy ez a meg-
határozás „beszûkíti” õt. „E rám aggatott jelzõk – szögezte le A lélek
anatómiája címû könyve elõszavában – sohasem illettek kételkedõ,
elemzõ, legkevésbé sem egzaltált természetemhez. A lángoló, inspi-
ráló erõt, amelynek írás közben mindmáig megszállottja vagyok,
nem nevezem hiszékeny elvakultságnak. Abból nem hiányzik a sza-
vakat, mondatokat, azok helyes értelmét és logikáját szigorúan, éle-
sen mérlegelõ kritika. Tüzük folyékony aranya sûrû szûrõn át ömlik
tollamból a papírra. Közhelyet nem enged át.” 

Ez az elhatárolódás alighanem azért is volt fontos neki, mert nem
csak azokhoz akart szólni, akik az ezotéria elkötelezett hívei voltak.
Nem tett ilyen különbséget az emberek között. Meggyõzõdésétõl,
világnézetétõl, esetleges vallásától függetlenül minden rászoruló-
nak, minden útján elakadónak segíteni akart. De csak akkor – és ezt
szeretném erõsen hangsúlyozni –, ha szóban vagy lélekben megkérték
rá. És csupán abban a mértékben és mélységben, amelyet a tanács-
kérõ személyiségének fejlettségi szintje megengedett. Tisztában volt
vele, hogy a több ebben az esetben kevesebb lenne, vagy egyenesen
használhatatlan, netán elriasztó. Egyszerûbben úgy is fogalmazhat-
nám ezt a tudatosan továbbfejlesztett adottságát, hogy igen jól ér-
tett az emberek nyelvén, pontosabban mindig annak a nyelvén, aki-
vel kapcsolatba került. Ehhez kellett az a végtelen biztonság is,
amellyel a saját világában mozgott: az, hogy nézeteinek, tanításának
rendszere egyszerre legyen sziklaszilárd és szinte a végtelenségig ru-
galmas. Mert minden elméleti elmélyültség és megalapozottság elle-
nére (vagy inkább segítségével) neki a legfontosabb az volt a tudás-
ban, hogy továbbadható. Hogy gyógyító, gödörbõl kisegítõ, testi-lel-
ki és szellemi jóllétet és fejlõdést inspiráló – õ most azt mondaná:
mágikus – erõ. 

Mindennek jegyében igyekeztem elõtérbe állítani azokat a fejte-
getéseket és tanácsokat, amelyek akár mindenki számára tanulság-
gal szolgálhatnak, és szellemi haszonnal járhatnak. Bár teljesen ki-
hagyni méltatlanság, sõt Szepes Mária gondolatrendszerének meg-
hamísítása lett volna, az okkult elméletekkel tudatosan csínján
bántam, részben, mert némelyik alapos felkészültség nélkül nem
egykönnyen emészthetõ, részben pedig azért, mert hûséges akartam
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maradni a mindenkihez szólás tágasságához, ahhoz a szepesi megfon-
toláshoz, amelyrõl fentebb esett szó. (Szómagyarázatot is ezért il-
lesztettem a könyv végére, igyekezvén megtartani, amikor csak le-
hetett, a szerzõ meghatározásait, hiszen õ is számtalanszor segítette
olvasóit az általa használt fogalmak, idegen szavak definícióival.)
Így talán ez a Füveskönyv új olvasókra is találhat a sok ezer régi mel-
lett, olyanokra, akiket nem különösebben (vagy egyáltalán nem)
vonz az ezotéria, az okkultizmus, de a kérdéseikre szeretnének való-
di, használható és fõleg elgondolkoztató (divatos megfogalmazás-
ban egyenesen interaktív) válaszokat kapni. Nekik szánnám meg-
fontolásra az alábbi közhelyet (ne feledjük: a közhely eredetileg kö-
zös hely, ahol legfontosabb közös dolgainkról beszélünk és
határozunk). Ez így szól: ha eléd tesznek egy nagy tál gyümölcsöt,
de te nem tudod vagy nem akarod valamennyit megenni, az még
nem ok arra, hogy egyet-kettõt – amelyik jólesne – le ne emelj róla. 

Hiszem ugyanakkor, hogy a remélt új olvasók mellett Szepes
Mária régi hívei is örömmel fedezik majd fel a Füveskönyvben ked-
venc gondolataikat, idézeteiket, netán éppen azt az egy-két ráéb-
resztõ megfogalmazást, amely annak idején sokat jelentett nekik,
esetleg épp revelációként hatott az életükre. És emellett új összefüg-
gésekre bukkanhatnak, új fénytörésben láthatnak ismertnek vélt té-
nyeket, új értelmet találhatnak sokszor olvasott bölcsességekben, új
nézõpontokat fedezhetnek fel, s talán még olyasmire is rálelhetnek,
amit soha nem vettek észre korábban.

�
Szepes Máriával a szigligeti Alkotóházban ismerkedtem meg 1987
tavaszán. Ha belegondolok, hogy akkor már egy esztendõ híján
nyolcvanéves volt, nem hiszek az emlékeimnek. Sugárzó szellemé-
nek burka – vagy ahogy õ nevezte: szkafandere – egy legfeljebb a
hatvanas évei elején járó, finoman ápolt, még mindig vonzó és in-
telligenciát árasztó asszonyt mutatott. Határozott, de sosem hival-
kodó fellépése, meggyõzõ hangja, meglepõ empátiája, célba találó
meglátásai a másképp gondolkodó, enyhén szólva szkeptikus fiatal
mûvészeket is többnyire levették a lábukról. Mindenki szívesen be-
szélgetett vele, s még azok is kikérték a véleményét, akik egy szót
sem hittek semmiféle transzcendenciából. Emlékszem például, hogy
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amikor megtudták, ért hozzá, néhányan átadták neki elemzésre az
álmaikat. Ehhez pedig nagy bizalom kellett. Egyikük álma, amely-
nek a részleteit már elfelejtettem, tele volt szimbólumokba rejtett
számokkal, amelyeket Szepes Mária egy-két lényegre törõ kérdéssel
megtámogatva igazán bravúrosan „fejtett meg”. Amikor ennek a
kötetnek az anyagát válogattam, felrémlett bennem ez a numeroló-
giai vagy inkább számmisztikai epizód, és arra gondoltam, a Füves-
könyv fejezeteinek számába rejtve rovom le tiszteletemet a szerzõ
elõtt. Tudtam (alighanem éppen tõle, hiszen éveken át sokat beszél-
gettünk effélékrõl), hogy a számsor elsõ tizenkét tagja rendkívüli
szimbolikus erõvel rendelkezik. Ezért természetesen ezek közül sze-
rettem volna kiválasztani a legmegfelelõbbet. De melyik legyen az?
Mivel ezúttal inkább intuitív alapú döntést akartam hozni, nem
annyira racionálist, csukott szemmel vártam a választ a kérdésemre.
És meg is kaptam, hamarosan megjelent elõttem a hetes szám. Tud-
tam róla, de utána is néztem, hogy ez a hármas mellett az ókori kul-
túrák legfontosabb szent száma és nagy erejû szerencseszám. Már 
a sumer-akkád írások is így értelmezik, de megjelenik a zsidó vallás-
ban éppúgy (lásd többek között a hétkarú gyertyatartót, a menórát),
mint a holdhónapon alapuló naptárrendszerben (4 × 7 = 28) vagy 
a bolygók hetes számában. Nagy szerepe van a kereszténységben is,
hogy csak a Szentlélek hét adományát, a hét erényt vagy a Miatyánk
hét kérését említsem. Aztán hét ága van az életfának is, hét színe 
a szivárványnak (hét tanítványa Raguelnek Szepes Mária regényfo-
lyamában), és nem utolsósorban hét feje a sárkánynak. Mert a he-
tesnek negatív konnotációi is vannak, példának okáért a fõbûnök-
bõl is éppen hetet tart nyilván az egyház, s ez teszi igazán alkalmassá
ezt a számot arra, amire választottam. Szepes Mária gondolatrend-
szerében ugyanis döntõ szerepet játszik az, hogy a két pólus, a nega-
tív és a pozitív soha nincs meg egymás nélkül. Ahhoz, hogy árnyék
lehessen, fényre van szükség. Vagy az õsi kínai világképet idézve: jin
és jang alkotja a teljességet, a kört.

Hát igyekeztem, és a tervezett 100 fejezet helyett 115-öt készí-
tettem, mert 1+1+5=7. Igen ám, de az utolsó átfésülésnél rádöb-
bentem, hogy néhány szócikket össze kell vonnom, és egy-két újat
is be kell illesztenem. Menet közben hamar elvesztettem a számolás
fonalát, és szomorúan szögeztem le magamban, hogy le kell mon-
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danom az elképzelésemrõl: maradjon hát akkor az eredeti százas
terv. Elkészültem, majd megszámoltam a fejezeteket. 97 lett. Tessék
összeadni! (Segítek: 9+7=16, 1+6=7) Igen, hét: száma a lélek teljes-
ségének is. Hát megvalósítottam az elképzelésemet anélkül, hogy a
tudatos énem részt vett volna benne. Akkor ez is egy a számtalan
„véletlen közül, mely valójában nem más, mint felderítetlen tör-
vényszerûség”? Vagy éppenséggel példa a célközelvonzás mágiájára,
amely Szepes Mária egyik kedvenc gyakorlata volt? Vagy az õ „szel-
lemének közvetlen segítsége”, ha nem is a síron túlról, de annak a
mélységes ráhangolódásnak az energiáján át, amely eltöltött, amíg a
válogatáson dolgoztam. Tiszteletteljes köszönet érte. 

Zsámboki Mária

�
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Az akaraterõrõl és az uralomra törõ 

akaratról 

Az akaratot sokan összetévesztik a makacssággal és az erõszakosság-
gal, a kitartást pedig a csökönyösséggel. Ezek a tünetek inkább az
akaraterõ pangását, görcsös megbetegedését és potenciazavarait je-
lentik. Mert az egészséges akaratáram végtelenül hajlékony, s az mu-
tatja uralt erejét, ha nemcsak kitartással, hanem adott esetben enge-
dékenységgel közelíti meg célját. Az akarat természetesen a szellem
által determinált energia: az idea megvalósítási eszköze. Ha az akarat
mögött álló eszme zavaros, démoni, akkor állnak be a kóros tünetek.
Az akarat valamely célra irányított erõkifejtést jelent. A mód, amellyel
akaratunkat keresztülvisszük, nem tartozik az akarás folyamatához –
az már a kormányos, a felismerõ és irányító értelem dolga. A fejjel
falnak rohanó, dühöngõ akaratosság mögött nyilvánvalóan nem jó-
zanság, hanem felelõtlen indulat feszül. Ez a magatartás legtöbbször
semmit sem valósít meg szándékából, míg a látszólag engedékeny,
elasztikus akarat önmaga fékezésén át eléri azt, ami felé törekszik.

A türelem, a kitartás, az állhatatos várakozásra, kivárásra való ké-
pesség az erõs, egészséges akarat jele. A legtöbb nagyszabású elgon-
dolást csak a kitartó, türelmes munka teszi megvalósíthatóvá.

A fecsegve, hetvenkedve, indulatosan nekirugaszkodó karakter
már indulásnál elfecsérli az erõt, amelynek fedeznie kellene egész út-
ját a célig. A hallgatás erõt akkumulál. Ezért, ha a körülmények azt
kívánják, hallgassunk és várjunk. A hallgatásba feszült akarat, amely
mögött tudás és félelem nélküli merészség várakozik, megérleli szá-
munkra az idõt. Ha valamely törekvésünk kapcsán létre tudjuk hoz-
ni magunkban ezt az attitûdöt, csodálkozva fogjuk tapasztalni, hogy 
e türelmes, uralt, szívós belsõ izzás vonzani kezdi kívánságunk tárgyát, s
anélkül hogy látható gesztusokat tennénk, a cél közeledik felénk.

�
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A szervezet központja az agy. Mindenfajta életmûködés az agyból
indul ki, és minden benyomás oda érkezik. A látható szervezet mö-
gött álló magasabb impulzusok is e precíziós közvetítõ állomáson
keresztül hatolnak a fizikumba, tehát az érvényesülést keresõ mély-
ségi erõknek sincs módjukban megkerülni.

Az akaratnak, amely uralomra tör, legelõször az ember gondolkodá-
sát kell befolyásolnia. A gondolattartalom, az agyat átható szellemi at-
moszféra az az elvont esszencia, amely a tudattalan mûködési paran-
csokkal együtt szétárad, szétsugárzik a szervezetben, és meghatározza
egész magatartását. Kóros irányú megváltozása katasztrófát jelenthet
nemcsak az idegéletben, hanem a fizikai szervezetben is.

Ha egy impulzus a gondolatközpontba hatol, megrögzõdik ott, s
olyan atmoszférát teremt, amelyben a homályban tevékenykedõ dé-
moni elemek már megvalósíthatják az impulzus jellegét a szervezet-
ben. Legális módon polgárjogot nyertek rá. Mûködésük tehát ket-
tõs. Különféle szubjektív, érzelmi hatásokon keresztül megadják az
impulzust, vagy egyszerûen a külvilágból érkezõ negatív benyomá-
sokat mélyítik el névtelen indulatokká, szorongássá, azután véghez-
viszik a gondolattá született romboló szándékot. A végtelenségig le-
hetne sorolni, elemezni az egyetlen végzetes mentális expozícióból
eredõ, és minden irányban kiterjedõ láncreakciókat, amelyek az
ember testi és lelki erõit felmorzsolhatják. 
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Az alantas, negatív tendenciák 

áthangolásáról

A negatív tendenciákat úgy lehet áthangolni, ha antitoxinnal vegyít-
ve engedjük felszínre õket. Ebben az újfajta szemléletben sem tagad-
hatjuk le a felénk lóduló történések megpróbáltatás-jellegét. Az élet
kétségtelenül nem szüntelen örömünnep, hanem csaknem minden
ember számára küzdelem, bonyolult teljesítmény: teljes készültséget
és koncentrációt igénylõ Mû. De e dinamikus folyamat során nem
vonjuk ki magunkat a felelõsség alól. Definícióink nem a vetületet,
hanem a vetítõgócot tapogatják körül. S egyszerre képtelenségnek
érezzük, hogy egy tükörkép fenyegetõ, obszcén mozdulatait szidal-
mazzuk, vagy árnyak rángatózásától ijedezzünk, amelyeket szá-
munkra láthatatlan, hátunk mögé helyezett fényforrás vetít a falra.
Belsõ kommentárjaink ennek következtében valahogy így szöve-
gezõdnek meg: „Az emberek irigyek, ez igaz. De én is irigy vagyok.
Az irigység valami kiválónak, az én birtokomban lévõnél különbnek
a megszerzésére irányul.” Az ember belegörbül, kénsárgára izzik,
epekeserûvé erjed a gyötrelemtõl, ha másnak van valamije, amivel
kitûnik, s õ árnyékba borul mellette. Mi más lehetne ez a maga tiszta
õsformájában, mint a legszebb, legnagyobb, legértékesebb energiák
birtoklásának sóvárgása? Ha e maró, sûrû, veszedelmes anyagot desz-
tillálni kezdem, egyre ritkábbá, illanóbbá válik. Felszáll. Magasabb
régiókba terjeszkedik. Dimenziókat fog át sóvárgó lendületében, vé-
gül teljesen kiemelkedik a súlyos, karmos, halállal terhes rétegekbõl.
Mert az irigységet is a szellem átfogóképessége határolja, s irányát az ér-
téknek felismert tárgy szabja meg. S az értékítélet a desztillációban va-
lóban óriási átalakuláson megy keresztül. Sorra elveti azokat az ideá-
lokat, amelyek új, egyre táguló perspektívájában összezsugorodnak,
elszürkülnek, üres, ideiglenes póteszközökként leplezõdnek le.

E ponton a tudatosító intellektus egyszerre furcsa misztérium vá-
ratlan fordulatait veszi tudomásul. Regisztrálnia kell, hogy amíg
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vaskos, rikító, külsõleges dolgok utáni irigység emésztette, a megkí-
vánt jelenségek szimbólumait öltötte fel. Tüneteit leutánozta, s õ
maga is rikító, külsõleges, vaskos ábraként kerül embertársai ala-
csonyrendû irigységének útjába. Irigysége ütközött az õ irigységük-
kel. Amint azonban ideáljai megváltoztak, s irigysége magasabb rendû
célok felé desztillálódott, ez az ütközés megszûnt. Kikerült a sûrûbõl, 
a sötét zsúfoltságból. A törtetõk számára láthatatlanná vált, mert le-
foszlott róla a stréberségnek az az idézõ formulája, amely lénye ala-
csony rétegeibõl azok alacsonyrendûségét provokálta. Megtalálta te-
hát az irigység ellenszérumát, anélkül hogy elfojtásokkal, önkínzással
kellett volna erõszakot vennie önmagán és embertársain. A szérum
formulája: az irigységet magasabb fekvésbe kell áthangolni örök értékû
szellemi célok segítségével. Ezeket kevés ember irigyli. Még keveseb-
ben utánozzák. De aki véghezviszi önmagán ezt az operációt, az sor-
sot cserél. S ha fizikai habitusa nem is, de a dolgok neve megváltozik
benne. Amit irigységnek kezelt például, az a görcsös fájdalmak és lá-
zak csillapultával egyszerre inspirációktól izzó erõvé alakul át, amely
szárnyakat növeszt fejlõdésének. 

�
Az emberek részvétlenségének, önzésének, gyanakvásának, kelle-
metlenkedéseinek ugyanígy egytõl egyig megvan bennünk a toxinja
és antitoxinja. Gyógyszere mindegyik alacsonyrendû kóros poten-
ciának a felismerése, hogy az általuk okozott konfliktusokból ne-
künk kell kivonnunk magunkat – felfelé. Csak mi szüntethetjük
meg a provokációt, az alantas tendenciák gondolaterõkkel, indulat-
kisülésekkel, gesztusokkal és szavakkal való kihívását. Nekünk kell
más, építõ jellegû gondolatokat helyeznünk a vetítõközpontba, sa-
ját agyunkba. S akkor is ki kell tartanunk mellettük, ha a szétárasz-
tott, rossz töltésû erõk még sokáig rezgetik, kavarják körülöttünk 
a levegõt. 
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�
Az áldozatról és az áldozóról 

Az áldozatra elsõsorban magának az áldozónak van szüksége. Ami ál-
dozatából másokat érint, fontos, de másodlagos mozzanata a lekö-
tött erõk felszabadításának. 

�
…karmánk a saját tetteinkbõl születik, jellemünk állapotából fonó-
dik körénk. Eseményei aszerint alakulnak, amilyen mértékben ké-
pesek vagyunk megváltoztatni karakterüket. Ha pszichikai alkatunk
átalakul, átfinomul, a belõle vetülõ karma színei is megenyhülnek.
Drasztikus, fizikai retorziókból sokkal elvontabb, szelídebb lélekta-
ni folyamatokká nemesednek. Amikor a saját sorsának bonyodal-
maiba szõtt, erõitõl kivérzett ember elõször ébred rá az elõbb felve-
tett kérdésekre, ettõl a felismeréstõl tehetetlensége még nem válik
erõvé. Mint ahogy a menekvés puszta elgondolása senkit sem emel
ki a szakadékból, ahová zuhant. A kiemelkedés mentõkötele az önkén-
tesen hozott, tudatos áldozat. Az áldozat tesz Mágussá. Sorsát pedig
csak a Mágus változtathatja meg.

Mágikus áldozat az, amikor valami olyat teszünk, amire sem a kö-
rülmények, sem egészségi állapotunk nem kényszerít bennünket; fizi-
kai érdekeinkkel, kényelemszeretetünkkel, kéjszerzõ hajlamunkkal,
hiúságunkkal vagy személyes becsvágyainkkal ellentétes, világi meg-
ítélés szerint esetleg értelmetlen, és semmi anyagi hasznot nem jelent.
Amit nem kell megtennünk. Nem kellemes megtennünk. Ami talán
fájdalmas, fárasztó. Nem hoz sikert. Csak szolgálat – elismerés nélkül.
Adomány – ellenszolgáltatás nélkül. Önfeláldozás – hála nélkül. A lé-
leknek, a jellemnek ez az elmondhatatlanul különös aszkézise, e titok-
zatos és emberfeletti hõsiessége az, amely a mágikus gyümölcsöt ter-
mi. Amely rejtélyes szellemkezekkel kioldja anyaghoz kötött, sajgó
idegszálainkat. Finom sebészujjakkal kiszabadítja húsunkból a féle-
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lemhorgokat. Antitoxinnal közömbösíti beidegzett rossz szokásaink
mérgét, és saját gyermekes igényeink, indulataink fölé emel bennün-
ket. Aki belül így szabaddá lett, arról kívül is lehullanak a bilincsek.

A puszta szavakkal való áldozathozatal azonban nem áldozatho-
zatal. A közömbös és felelõsségmegváltó jótékonykodás nem áldo-
zat. Amit adunk, önmagunkból kell adnunk, úgy, hogy még forró a vá-
gyainktól, kegyeletünktõl, vérünktõl, verejtékünktõl és könnyeinktõl.

Ez a felszabadulás egyetlen valutája. Szolgálni ellenszolgáltatás nél-
kül. Dolgozni siker nélkül a dicsõségért, ami a messiásé bennünk.

�
[Tehát] …a lemondás csak akkor erény, ha nem a fölöslegedbõl áldo-
zol, ha nem olyasmit teszel, ami egyáltalán nem esik nehezedre. Mi-
ért? Mert ha valami könnyû, ott már átégtél fontos tapasztalatokon,
amelyek megértek benned. Fejlõdésed iránya félelmeid, iszonyaid,
visszahõköléseid piros útjelzõi között vezet. Legyõzted-e már ellen-
szenvedet egy-egy számodra visszataszító, egyáltalán nem szeretetre
méltó, mégis szerencsétlen ember iránt? Megtettél-e valamit, ami ter-
hes kötelesség volt? Rászorítottad-e magad, hogy türelmedet a végsõ-
kig próbára tevõ, alapos munkára koncentrálj, amit egyedül te végez-
hetsz el, senki más? �
Kevesen ismerik a személytelen áldozat tiszta örömét. De akiben
egyszer felszínre tört, az csodatévõ forrásként vonzza magához az
embereket. �
Ha megvizsgáljuk az idõben kitûzött céljaink természetét, rá kell
jönnünk, hogy közöttük még a ragyogóbb is csak fedõneve az
egyetlennek, amely nem hal bele teljesülése pillanatába. Ez a cél ön-
magunk átvilágítása, legyõzése. A végsõ gyógyulás és a végsõ felszabadu-
lás. Nem kirakatban ágáló, mások számára adagolt bölcsességpót-
lék, amely mögött személyiségünk magányosan és tanácstalanul di-
dereg, hanem élõ mágia. Isten feltámadt ereje.

Az ehhez a célhoz vezetõ minden lépés áldozat. Önkéntes, tuda-
tos áldozat. Áldozattal változtathatjuk meg körülményeinket. Áldo-
zattal oldhatjuk meg kötéseinket. Amit feláldozunk, az a miénk.
Amibe görcsösen kapaszkodunk, azt elveszítjük.
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