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Bevezetés

„Jézus ezt mondta nekik: Amikor a kettőt eggyé teszitek és a bensőt olyanná, 
mint a külsőt, a külsőt, mint a belsőt, a fentit, mint a lentit, s így a férfit, mint 
a nőt egyetlen eggyé, hogy a férfi ne férfi és a nő ne nő legyen, amikor szemet 
szemért tesztek, kezet kézért, lábat lábért, akkor mentek majd be a király-
ságba.” 

Apokrifok, Tamás evangéliuma, 22. 

„Azt az erőt, amely minden létezőben ott lakik, és mindent az egységbe kény-
szerít vissza, Istennek nevezzük.” 

Elizabeth Haich

Legyünk elég bátrak, hogy a szívünkre hallgassunk, s legyen elég erőnk, hogy a 
szív szavát ne csak meghalljuk, hanem a szerint cselekedjünk. Ne féljünk semmi-
től. Ne féljünk kijavítani az elmúlt korok rossz döntéseit. Akik elkövették a rossz 
döntéseket, azok féljenek ezután. 

Aki tudatosan az Isten felé vezető utat keresi, először abba a lényegi kérdésbe 
botlik bele, vajon hogyan lehet, hogy az élet ilyen rövid, és azzal, hogy minden 
esetben halállal végződik, szinte értelmetlen. Ezen a gondolaton tovább kell 
haladni, s akkor a fény megjelenik a horizonton. Elkezd derengeni valami. Elkez-
dünk emlékezni. Ha kellő szívvel tesszük ezt, előbb-utóbb segítséget kapunk. Hol 
egy mester bukkan fel, akár a szomszéd néni egyetlen helyes, tanító reakciójában, 
hol egy jó könyv, hol egy jó dal szövege lendít tovább az úton. Jézus személye, 
munkássága is egy segítség nagyon sokak számára. Sajnos Jézus elpusztításával, 
majd a halála után szellemi örökségének kisajátításával, nehezebben érhető el 
tanítása, de még így is, ennyi fátylon keresztül, ennyi ferdítés után is érzi az ember 
Jézus tisztaságát, erejét. Hogy Jézus igazi üzenetét megkapjuk, le kell tisztítani 
személyét attól a sok mocsoktól, amit ellenfelei ráraktak. Hogy ne csak egyes igaz 
látók, hanem a nagy tömegek számára is világos legyen üzenete. Jézust a valláson 
keresztül ismerik meg leginkább, de tudjuk, Jézus biztosan nem volt sem katoli-
kus, sem zsidó vallású. Ha valamilyen vallású volt, hát inkább ősei mágus hitét 
követte. 

Unokaöcsém már tizenkét éves korában Konfuciuszt olvasott, gyakorlatilag 
azon élt. Aztán Kínába ment egyetemre, s onnan Tibetbe, ahol majd két évtizedet 
töltött kolostorokban, barlangokban. Végül tanult buddhista jógi lett belőle. Én 
nem ilyen korán, de szintén elmerültem egy könyvben, ennek címe pedig az volt: 
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Az öt világvallás. Tulajdonképpen nem is kell más a felemelkedéshez. Ha tudja az 
ember, hogy az emberiség tudatát a vallások irányítják, de tudja, hogy számtalan 
kisebb vallás van a nagyobbak mögött, akkor előbb-utóbb arra is rájön, hogy az 
egész lényege az a mankó, amely segít a világot, benne az Istent is megérteni. 
Akkor rájön, hogy milyen nevetséges, ha valaki kineveti, sőt, megveti a másikat 
azért, mert neki az Istent máshogyan mesélték el. A vallás véleményem szerint 
addig kell, hogy mankót adjon az embernek, amíg botorkál a sötétben. Istent kell 
megtalálni általuk. Isten, pedig maga a szeretet. Az az Isten, amelyik haragvó, 
pusztító, teljesen mindegy, melyik vallási köpönyegbe tesszük, az biztosan nem 
a Mindenható Szeretet. Ennek képében és függvényében íródott e könyvem is. 

E könyv Jézus küldetésének igazi céljáról, az igaz üzentéről, és benne termé-
szetesen Jézus rejtett életéről is szól. Elrejtett családjáról, rejtett utazásairól, amit 
az emberek közül csak nagyon kevesek ismernek. Jézus kelet felé vezető útjára 
ma már bizonyítékkal rendelkezünk. Jézus életéből több időt töltött keleten, mint 
tizenkét éves koráig otthonában, Palesztinában. Erre a rejtélyre már a XIX. szá-
zadban fény derült, de az emberi félelem még a bizonyítéknak sem hisz. Mert 
az ember fél. Fél, mi lesz, ha kiderül az igazság? Fél az ember, hogy mi lesz, ha 
megváltozik a hangulat, s ha ő hisz, mi lesz vele? Milyen retorziók várnak rá? Fél, 
mert nem hisz a magasabb rendű életben, az igazságban. Mert a világ tele van 
félelemmel. Mert a világot valakik telerakták félelmet keltő dolgokkal. Mert, akik 
ezt tették, a félelemből táplálkoznak. S, megakadályozzák, de legalábbis megpró-
bálják megakadályozni, hogy az emberek kinyíljanak a szeretetre. Aki pedig nagy 
erőkkel a szeretetre buzdít, azt el teszik láb alól. Jézus volt az elmúlt kétezer év 
első áldozata, s nagyon sokan követték őt. Pedig őelőtte népek tucatjait irtották 
ki, mert ezek a népek is hittek a szeretetben. A szeretetre való megnyílás sok féle 
impulzuson keresztül történhet. Így, vagy úgy. Addig, amíg egy kritikus tömeg 
nem alakul ki, és az emberiség nem tudja lerázni magáról a félelmet, a félelem az 
úr. Abban a világban ahonnan jövünk, és ahová a testünk levetése után megyünk, 
ott pedig a szeretet honol. Ezt a szeretetet kell ide, ebbe a matériába átültetnünk, 
beoltanunk. Ez mindenkinek a feladata saját rövid élete során.

E könyv dogmákat fog megdönteni. A dogma az egyik, ha nem a legkártéko-
nyabb spirituális méreg. Jézus vajon dogma alatt tanított-e? Kőbe véste-e a taní-
tásait, cselekedeteit? Azt hiszem a válasz egyszerű. Nem így tett. Még abban a 
magasságban is meghagyta számunkra a döntést, az egyén választási lehetőségét. 
Ha el tudod hinni az ő tanítását, üdvözöl. Ha nem, hát még több időt, még több 
életet ad neked, hogy eljuss egy olyan szintre, ahol a benned kialakuló szeretet 
már megtalálja őt. Rendkívül türelmes feléd. A dogma viszont a sürgető, sokszor 
téves tanokat hirdetők vitriolja. Bármelyik vallást nézed, a dogma nem a szeretet, 
hanem a gyűlölet, a harag, és a félelem kiváltója. Ebben a könyvben mi Jézus-
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sal foglalkozunk, de, ha mélyen olvasod e könyvet, általános útmutatást találsz 
minden dogmának, minden más vallásban rejtező igazságtalanságnak a felisme-
réséhez. Jézus útja mindenki számára nyitott, legyen akár melyik vallás, kultúra 
szülötte.

Ez a könyv Jézus rejtett képességeiről, csodáiról is szól. Pedig ezek a csodák 
megismételhetők, megtanulhatók. Ha kellően koncentrálsz és kinyitod a szíved 
a szeretetre, te is megkapod a csodatevés misztériumát. Jézus rejtett életét azért 
rejtették el sötét erők, hogy véletlenül se tudja az emberiség megtalálni az össze-
függéseket, mondhatjuk megtalálni a villanykapcsolót. E könyv a villanykapcso-
lóhoz vezet, de neked kell a kapcsolót felkattintanod. Nem kis feladat. Pam Grout 
nevezte el ezt a lépést ilyen találékonyan. Igazi aranyos, női hozzáállás.

Az emberi lélek annyiban hasonlít a testhez, hogy legalább olyan sokféle lehet. 
De, mint a test is az univerzum törvényeinek van alárendelve, a lélek ugyanúgy. 
Ha azt nézzük, itt a Földön egységes testben vagyunk, tehát nem az eltérése-
ket figyeljük, akkor látjuk meg a hasonlóságokat. Azaz, ugyanazok a törvények 
vonatkoznak rá. Ez a lélek szempontjából azt jelenti, hogy teljesen mindegy, 
milyen vallású egy ember, az univerzum törvényei rá is egyformán vonatkoznak. 
Ha valakinek azt mondja a vallása, ölj, akkor az az ember figyelembe veheti a 
kozmikus törvényt, és nem öl. De figyelembe veheti a vallási törvényt, s akkor 
ölni fog. Az embernek szabad akarata van. Ha nem öl, betartotta ezt a spirituális 
törvényt, hiszen egy ember nem veheti el egy másik ember életét. Ez nem az ő 
dolga, ez nála magasabb rendű elv. Ha viszont akár a szomszédjára hallgat, akár 
a vallására, és öl, akkor nem tartotta be a kozmikus törvényeket. S, hiába mond-
ták neki, a mennyekbe jutsz, sorsa vissza vezet a Földön pokolnak nevezett mély, 
sötét anyagi világba. Ahonnan életek tucatjai után fog csak szabadulni. Megéri?

Jézus sok egyéb célért született le kétezer évvel ezelőtt a Földre, de talán a 
legfontosabb célja az volt, hogy a szeretet erejével bemutassa nekünk áldozatát, és 
megmutassa nekünk, mit jelent az, ha valaki a kozmikus törvények szerint él és 
viselkedik, és megmutatta ellenfelein keresztül azt is, mit jelent eltávolodni ezek-
től a törvényektől. Ez a tudás egyetemes, minden korban és minden helyzetben 
alkalmazható. Minden vallásnak ajánlott, és minden embernek. Jézus a napvallás, 
vagy más néven mágus vallás képviselője, a szeretet hírnöke volt, és földi élete 
során éppen azzal a nagyon is földi, materialista filozófiával került szembe, amely 
aztán őt, a jézusi testet elpusztította. Jézus bemutatta, nem a test a lényeg, hanem 
a lélek. A lélek elpusztíthatatlan, s ha kellően magas tudás birtokában vagyunk, 
akkor a testet is könnyedén újra alkothatjuk. Jézus élete és indiai útja azért külö-
nösen érdekes számunkra, mert India gurui az elmúlt száz-százötven évben meg-
ismételték Jézus minden tettét, ha nem is egy ember, de több guru, tanító, mester 
mutatta be ezt a tudást. Jogananda volt az a guru, akinek feladata lett ezek lejegy-
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zése, és könyv formájában a nyugati ember számára is elérhetővé tétele. Akkor, 
a huszadik század első felében, közepén épp elég sokk volt a fehér, keresztény (a 
nem jézusi kereszténységen felnőtt) embernek, ennek a tudásnak a megismerése. 
Most már eljött az a kor, amikor ebből a tudásból le kell vonnunk a tanulságokat. 
Tudnunk kell, mi és miért történt kétezer évvel ezelőtt. Hiszen az indiai guruk 
tudása segítségével megfejthetjük Jézus életét, szándékait, az élete történetét, sőt 
származását. Nekünk ebből tanulnunk kell.

Talán a szeretet ismétlése soha nem elegendő. Így itt kell elmondanunk, mint 
Jézus, sok kortársával együtt, aki a szeretetet hirdette, szembe került olyan erők-
kel, amelyek a jól ismert dogmák alapján képzeli el az emberiség történetét. S, 
nem csak a korábbit, a múlt eseményeit, hanem ennek megfelelően a jövőt, az 
emberiség közelgő jövőjét is. Csak szeretettel lehet ezekre az emberekre, és elkép-
zeléseikre gondolnunk. Viszont fel kell lebbentenünk előttük a fátylat. Az igazság 
felszabadít, mint Jézus mondta. Azaz, az igazság, a kozmikus törvények betartása. 
Nem lehet a végtelenségig hazudni, nem lehet a múltat megmásítani, mert valaki, 
aki elfordult a szeretettől, éppen olyan helyzetben volt, hogy letérítse a keresz-
ténységet a jézusi útról, s mi azt továbbra is figyelembe vesszük. Erre már nincs 
több időnk. Atlantisz megmutatta, ha az ember sokáig ellenáll a szeretetnek, a 
felsőbb törvényeknek, a sorsa megpecsételődik, és Atlantisz sorsára jut. Gondo-
lom, ezt egy földi ember sem akarja. Hiába törölték el a kereszténységből fondor-
latos módon a karma, és a reinkarnáció elvét, mégis az mozgatja ma is a világot. 
Hiába nem hisz a mai kereszténység a karmában, az köszöni, él és virul. Olvassa el 
mindenki Edgar Cayce könyveit, igazlátásait. Pedig ő bigottul keresztény ember 
volt, s igazlátásainak köszönhetően vált prófétává, az úgynevezett alvó prófétává, 
hiszen igazlátásait egy transz-szerű állapotban hozta, amikor az ő lelke nem volt 
jelen a testében. 

Így itt elmondhatjuk, a könyv senki ellen, sem személy, sem nép, nemzet 
ellen nincs, de egy mellett, az igazság mellett áll ki. Az emberiség túl messze 
ment azon az úton, ami a saját pusztulását okozza. Ebben a kérdésben ma is 
megoszlanak a vélemények, vajon ez egy véletlen út, vagy egy nagyon tudatos 
út? Mivel azt mondjuk, véletlenek nincsenek, a kérdés inkább az, ez a rossz 
irányba vezető út az emberiség saját döntésén, egyes emberek hibás döntésén 
alapuló út, vagy esetleg egy olyan út, amelyet nála rejtettebben, láthatatlanabbul 
megnyilvánuló erők sugallatára alakítottak? Akár egyik, akár másik a válasz, ez 
az út, amelyen az ember ma jár, hosszú távon járhatatlan. Ha a második hipo-
tézist fogadjuk el, miszerint egy másik, nálunknál magasabb (de a szeretetben 
hiányosabb) intelligencia hatására kanyarodtunk erre az útra, ha ezen tovább-
halad, az emberiséget akkor sem tudja semmi és senki felmenteni. Hiába súgja 
a szomszéd az ember fülébe – némi rossz szándékkal, ugorj a kútba, hiszen 
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az életnek semmi értelme –, azt az embernek kell megtennie, ha bedől ennek 
a szövegnek. A megtett tett, ebben az esetben a kútba ugrás már teljesen az ő 
felelőssége. Így vagyunk mi, emberek is, amikor nem hallgatunk a prófétákra, a 
jó tanácsra. A nyolcadik fejezet ezekre a kérdésekre ad választ.

Az igazság felszabadít. Mondja Jézus. Ez a származására is igaz. A könyvben 
számtalan bizonyíték van, miszerint Jézus egy biztosan nem volt. Zsidó szárma-
zású. Én csak 49 okot jegyeztem fel, többnyire a Bibliából, de sokkal többet is 
lehetne felírni. Maguk a zsidók kérték ki maguknak az első évszázadokban, szent 
könyveiken keresztül, hogy a gojok (azaz a nem zsidó emberek) országából, Gali-
leából (Galil hag gojiim) származó Jézus nem az ő fiuk. A jézusi kereszténysé-
get eltörlő, majd helyébe egy judeo-kereszténységet helyező „keresztény” főpapi 
döntés volt Jézus származásának megváltoztatása az első évszázadokban. Aztán 
a zsidó vezetők rájöttek, nem is olyan rossz ez az elmélet, hiszen a saját egyházi 
vezetőik rossz döntését árnyalja (Jézus megöletése, illetve méltatlan kivégezte-
tése), ha Jézus származását zsidónak vallják, akkor a megtett bűn is talán kisebb 
lesz. S, így borult egybe a katolikus és zsidó egyházi érdek. 

De az igazság felszabadít. Nem mehetünk tovább a hazugság mellett, nem 
tolhatjuk ezt a hamis szekeret. Mind a Jézus származását meghamisító katolikus 
egyház, mind a zsidóság számára felszabadító lesz, ha maguk mögött hagyhatják 
a két évezredes hazugságot. A jézusi kereszténység egy csodálatos dolog. Itt az 
ideje, hogy a keresztények visszataláljanak az eredetükhöz. A világ egészen más-
hogy nézne ma ki, ha a jézusi kereszténység lett volna a vezérfonal kétezer éven 
keresztül. Talán még ma sem késő visszatalálni. 

Cayce leírja, a téves út egy császári házaspár ördögi tervének, cselekedetei-
nek következménye. Sajnos ők csak a követők voltak. A tizenharmadik apostol az 
első főbűnös a jézusi kereszténység elgáncsolásában. Sajnos azonban, ehhez az is 
hozzátartozik, a körülötte lévőknek elsősorban és az utánuk lévőknek a sok-sok 
évszázad alatt, nem volt elég ereje ezt a lépést annullálni és az eredeti irányba a 
kereszténységet visszavezetni. 

A kérdés igazából most az, pontosan milyen származású is volt Jézus? Hiszen 
zsidó nem lehetett. Erre a kérdésre számos könyv ad megfejtést, s mérlegelve 
ezeket, magam is leteszem voksomat az egyik mellé. Talán kevésbé fontosnak 
vélik egyesek Jézus származását. De nagyon is fontos, honnan jött, melyik népet, 
melyik kultúrát választotta születésének. S, a történelem azt mutatja, és egyben 
bizonyítja, nem csak Jézust ölték meg ellenségei, de azt a népet is letörölték a 
történelem színpadáról, amelybe született, és azt a népcsoportot is majdnem tel-
jesen, amely Jézus népével, földi felmenőivel rokon volt. 

Jézus keresése sok embert megihletett. Hogy mennyire nem találták a helyes 
utat, álljon itt egy furcsa statisztika. Paul Verhoeven, ’Názáreti Jézus, az ember 
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