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I

BEVEZETÉS

Robert Powell

   Ezt a Valentin Tomberg Az Alapkő-meditációval kapcsolatos ta-
nulmányai című művéhez írt bevezetést az Alapkő-meditáció szö-
vege követi. Az Alapkő-meditációt Rudolf Steiner először 1923 Ka-
rácsony napján mondta el. Ez a meditáció egy olyan érzékfeletti 
valóságot foglal magában, melyet már különböző nevekkel illettek: 
a Szent Grál és a Bölcsek Köve két elnevezés a hagyományosabb 
megfogalmazások közül arra, amit Rudolf Steiner a Szeretet Alap-
kövének nevezett. Steiner azt mondta, hogy ha az ember mélyen és 
intenzíven foglalkozik ezzel a meditációval, akkor képes befogadni 
a Szeretet Alapkövét a szívébe. 
   Ez a meditáció az idő különleges pillanatában került átadásra, 
Krisztus Második Eljövetelének kezdetén. Az Alapkő-meditáció 
első három versszaka az emberi lélek Krisztus általi megszólítását 
tartalmazza, Krisztus érzékfeletti formában, az éteri birodalom-
ban, az életerők világában való visszatértének idején. Krisztus 
éteri formában és a Természetben megjelenő morális erőként – „a 
felhőkben,” „mint villámlás Keletről és ragyogás Nyugaton” – nyilvá-
nítja meg magát most, Második Eljövetelének idején.
   Az Alapkő-meditáció erőteljes forrást nyújt ahhoz, hogy ráhan-
golódjunk Krisztusnak erre az új megjelenésére. Magában hordoz-
za korunknak azt az eseményét, mely a kétezer évvel ezelőtti Jor-
dán-keresztelőnek felel meg. Abban az időben Keresztelő János azt 
mondta „Íme az Isten báránya” – jelezve, hogy Krisztus (a Bárány) 
a Názáreti Jézus testébe inkarnálódott Föld bolygónk fizikai szint-
jén való Jelenlétként. Most, korunkban, a Szeretet Alapkövének 
elhelyezése Rudolf Steineren keresztül Krisztus Második Eljöve-
telének vízkeresztjét fejezi ki, beharangozva Krisztus Jelenlétét az 
éteri birodalomban, mely beburkolja és áthatja az Anya-Földet. A 
Szeretet Alapköve által az ember „keresztséget kap” Krisztus Máso-
dik Eljöveteléhez. Rudolf Steiner, mint olyan valaki, akin keresztül 
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ezt a meditációt az emberiség megkapta, a modern idők „Keresz-
telő Jánosa” volt, egy olyan valaki, akinek az volt a feladata, hogy 
beharangozza Krisztus éteri világban való eljövetelét. 
   Az Alapkő-meditáció első három versszaka – mely az emberi lé-
lekhez szól Krisztus által – mind az Emberi Lélek! szavakkal kez-
dődik. A negyedik versszak egy válasz – vagy visszhang – az em-
bertől, mint egy ima az érzékfeletti formájában lévő Krisztushoz, 
válaszképpen az első három versszakra.
   Az első versszak az emberi akarathoz szól, jelezve, hogy a szel-
lemi emlékezés tevékenységén keresztül az ember elérheti az igazi 
gnózist. Annak megismerése, hogy az ember hogyan „jön létre az 
Isten Énjében” mindig is a gnózis célja volt – ismerni az Istenit. A 
második versszak az emberi érzést szólítja meg, jelezve, hogy a 
szellemi éberség tevékenységén keresztül, ahol a szív válik a tuda-
tosság irányító központjává, az ember elérhet az igazi miszticiz-
mushoz avagy a „Világ-Énnel való egységhez.” A harmadik versszak 
az ember gondolati életét szólítja meg, jelezve, hogy a szellem lá-
tása tevékenységén keresztül az ember elérheti a szabad akaratot, 
felidézve, hogy Krisztus tanításában a szabad akarat elérésének 
igazi célja az Isteni szolgálata abban az értelemben, hogy „Nem az 
én akaratom, hanem a Tiéd legyen meg.” A szellem látásán1 keresz-
tül, az „Istenek örök céljai” – az égi hierarchiák lényeinek céljai – 
tárulnak fel; és nincs nagyobb elhivatottság, minthogy ezeket az 
örök célokat szolgáljuk azzal, hogy aktívan részt veszünk a jövő 
megvalósításában. Végül a negyedik versszak a Golgotai Misztéri-
umra utal, mint az evolúció fordulópontjára az igazi „én” megszü-
letése által – melyet az emberiség Krisztus eljövetele által kapott 
meg kétezer évvel ezelőtt. A negyedik versszak egy az érzékfeletti 
formájában lévő Krisztusnak felajánlott imában éri el csúcspontját, 
egy olyan imában, mely nagyon időszerű korunkra nézve.
   Az Alapkő-meditáció felépítése és tartalma feltárja Krisztus em-
beriséghez szóló ajándékának lényegét a Második Eljövetel idején; 
átadva egy impulzust, mely felemeli az emberi lelket az Örök Há-
romsággal és az Istenséget szolgáló, az egész teremtést átszövő égi 

1   A szellem látása kifejezés a könyvben több helyen a szellem-felismerés, szellem fel-
ismerése, szellem-látás, szellem meglátása és szellem-észlelés kifejezésekkel is meg-
jelenik, amelyek ugyanazt a tartalmat „járják körbe” [Übe Geist-Erschauen; lásd az 
Alapkő-meditációt német nyelven a Függelékben]. [Ford.]
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hierarchiák kilenc szintjével –

Angyalok (az individualitások őrző szellemei) – Hold-szféra
Arkangyalok (a népek őrző szellemei) – Merkúr-szféra
Archék (a korszakok őrző szellemei) – Vénusz-szféra 
Exuziák (elohák, hatalmasságok, formaszellemek) – Nap-szféra 
Dünamiszok (erők, erények, mozgásszellemek) – Nap-szféra 
Küriotészek (uraságok, urak, bölcsességszellemek) – Nap-szféra 
Trónok (akaratszellemek, a szó lényei) – Mars-szféra 
Kerubok (bölcsesség- és harmóniaszellemek) – Jupiter-szféra 
Szeráfok (szeretetszellemek, az emlékezés lényei) – Szaturnusz-
szféra

– való élő kapcsolat tudatosságához.

   Az Alapkő-meditációval végzett munka egy erőteljes individuá-
lis gyakorlat, mely a Szeretet Alapkövének mélyreható és alapvető 
megtapasztalásához vezet. Ebben az értelemben az a „Grál rejtett 
ismeretének” beteljesedését jelenti, melyről Rudolf Steiner A szel-
lemtudomány körvonalai című könyvében beszélt:

Krisztus Misztériuma át fogja hatni az emberek gondolkodását, 
érzését és akaratát – egyre jobban, ahogy az idő előrehalad. A 
„Grál rejtett ismerete” meg fog nyilvánulni és erővé fog növekedni 
az emberiség életében, egyre teljesebben belépve az emberek min-
den útjába és helyzetébe. 

ROBERT POWELL
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George Adams

Az alábbi szöveget George Adams írta Valentin Tomberg: Az Alapkő-me-
ditációval kapcsolatos tanulmányok I. és II. részének angol nyelvű kiadá-
sa elé, mikor azt először jelentették meg a Nagy-Britanniai Antropozófiai 
Társaságban az 1930-as évek végén. A kiadó azért döntött a szöveg ma-
gyar nyelvű megjelentetése mellett, mert George Adams szavai ma épp-
olyan időszerűek, mint amilyenek közel 80 évvel ezelőtt voltak.1

Rudolf Steiner tanítványait már csodálatosan segítették Valentin 
Tomberg Ószövetségről és Újszövetségről írt tanulmányai, melyek 
kitűnő fordításai hozzáférhetőek.2 Most ezekhez hozzátehetjük az 
orosz-észt szerző egy másik centrális témával kapcsolatos művét, 
nevezetesen a Rudolf Steiner által 1923 Karácsonyán átadott Alap-

1  George Adams (1894-1963) matematikus, vegyész, az antropozófia angol nyelv-  George Adams (1894-1963) matematikus, vegyész, az antropozófia angol nyelv-
területen való meghonosításának fő alakja volt. Rudolf Steinernek körülbelül 110 
előadását tolmácsolta verbálisan angol nyelven és számos írott előadásciklusát 
fordította angol nyelvre. Jelen volt többek között az első Goetheanum leégésekor 
1922/23 Szilveszterén és az 1923-as Karácsonyi Gyűlésen is. 1924-től a Rudolf 
Steiner által felhatalmazott Goetheanumi előadók egyike lett. Számos előadást 
tartott a Brit Antropozófiai Társaságban, miközben együtt dolgozott Elisabeth 
Vreede-vel és a projektív geometriára fókuszálva tudományos kutatásokat folyta-
tott. Kutatási eredményeiről számos cikk és könyv jelent meg élete során. 1935-
ben Elisabeth Vreede-vel, Ita Wegmannal és néhány német, holland és brit társával 
együtt nem kívánatos személyiség lett az Általános Antropozófiai Társaságban. 

    Valentin Tomberg antropozófiai tevékenységét nagyra tartotta, őt magát személye-
sen is ismerte.

   George Adams a könyv első két részéhez nem csak előszót írt, hanem a kiadvány 
szerkesztését is ő végezte el. Az első két rész lábjegyzeteiben megjelenő [Szerk.] 
jelölés őrá vonatkozik. (A harmadik részben található [Szerk.] jelöléssel ellátott 
megjegyzések a Candeur Manuscripts kiadótól származnak.) 

2 Ezek a tanulmányok újra megjelentek Christ and Sophia: Meditations on the 
Old Testament, New Testament and Apocalypse címmel (Gt. Barrington, MA: 
SteinerBooks, 2006). A mű magyar nyelvre fordítása folyamatban van. [Kiadó]
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kő-meditációval kapcsolatos tanulmányokat.
   Miközben elismerésemet és tiszteletemet fejezem ki szavaim-
mal mind a szerző, mind pedig a fordító felé, más okom is van arra, 
hogy ezt a rövid bevezetést megírjam: nevezetesen azok a nehéz-
ségek, mind a fordító, mind az olvasó számára, melyek abból adód-
nak, hogy magukat a meditáció-versszakokat, melyek a tanulmány 
alapját képezik, először le kellett fordítani német nyelvből – abból 
a nyelvből, amelybe Rudolf Steiner a meditáció versszakait a szel-
lemi világból áthozta. A szavak mantrikus használatakor nem csak 
a szavak nyilvánvaló és általánosan elfogadott szótári jelentésé-
vel van dolgunk, hanem hangzásukkal és ritmikus kadenciájukkal 
[hanglejtésükkel],1 és a jelentés felhangjaival is, melyek áthatják 
a szavakat a nyelv maradandóbb szelleméből – annak elfelejtett 
múltjából és a még kifürkészhetetlen jövőjéből.
    Rudolf Steiner, amint az jól ismert, példa nélküli módon ková-
csolta a német nyelvet az ezoterikus tartalmak kifejezőeszközévé, 
és miközben ezt tette, nem engedte magát konvenciók által korlá-
tozni. Pontosan a precíz stílus és kötött formák hiánya – amit oly 
gyakran kritizáltak már a nyelvben és az azt beszélő népben – vá-
lik egy olyan ember számára, aki beavatott, lehetőséggé, hogy a 
szavakat és a beszédformákat szabadon formálja a Szellem meg-
szólaltatására. Mert itt új szellemi élet lép be az emberiségbe, és 
ezért egészen új gondolati és lelki tevékenységeket kell előhívni 
annak fogadására.
   Rudolf Steiner valami egészen egyetemesen emberit hoz a szel-
lemtudomány nyelvébe és teszi elérhetővé azt a szellemi haszná-
lat számára – ahogy például a héber, görög és szanszkrit nyelvek 
voltak erre alkalmasak más időkben és más tájakon – sokaknak, 
akiknek a szokásos módon nem lenne sem alkalmuk, sem adottsá-
guk megismerni azt. Azonban Rudolf Steinernek sok olyan tanítvá-
nya van, akik könyveinek, előadásainak és meditatív mondásainak 
csak a fordítására tudnak támaszkodni. Ezért ragadom meg ezt a 
lehetőséget, hogy megemlítsek néhány fontos pontot. Mert vilá-
gos, hogy az író, Valentin Tomberg fejében az eredeti szavak olyan 
imaginációkat és gondolatokat hívtak életre, melyeket még a leg-
jobb elérhető fordítás sem tud visszaadni teljesen ugyanolyan mó-

1  A [ ] zárójeles megjegyzések az egész szövegben a fordítótól származnak. [Ford.]
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don. Ebben rejlik egy ilyen magyarázó szöveg fordítási nehézsége.
    Az Alapkő-meditáció négy versszakból áll. Az első három a há-
romtagú emberrel foglalkozik (ezek fókuszai a fej, a szív és a vég-
tagok); ugyanakkor az első három versszak megidézi az Isteni 
Erőket is, melyek az emberbe és az emberen keresztül hatnak. Ezt 
a három versszakot egy negyedik versszak követi, ami először a 
Karácsonyi Isteni Születés misztériumára utal, majd egy imádság 
szól Krisztus bennünk való megszületéséért. Ezen felül, az első há-
rom versszak mindegyike két részből áll, melyek közül az első arra 
buzdítja az emberi lelket, hogy gyakorolja a Szellemi emlékezést 
(az első versszakban), gyakorolja a Szellemi éberséget (a máso-
dik versszakban) és gyakorolja a Szellem látását (a harmadik vers-
szakban).
   A negyedik versszakban Krisztus feláldozza magát az emberiség 
érdekében, értelmet adva a Földnek és az emberek életének. Ezen 
áldozata által Krisztus értelmet hozott az emberi létezésnek a Föl-
dön. De itt nem csak arról van szó, hogy Krisztus értelmet hoz az 
emberiségnek és a Föld egész evolúciójának, hanem arról is, hogy 
nélküle a földi élet és történelem értelmetlen maradna. És van 
még egy másik aspektus is ehhez – Krisztus egyesülése a Földdel, 
hogy elhozza a mennyek országát a Földre, ami nélkül nincs a léte-
zésnek magasabb értelme vagy célja. Krisztus nélkül a Természet 
maja marad (az illúzió szanszkrit elnevezésével élve). Krisztussal 
azonban, az Ő eljövetelével a Természet szentséget kap.

                                                                                       GEORGE ADAMS
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Emberi lélek!
Benne élsz a végtagokban,
Melyek a tér világán át
A szellem tengerlétébe visznek:
Gyakorold a szellemi emlékezést
A lélek mélyén,
Hol a tevékeny 
Világteremtő létben
A saját Éned
Az Isteni Énben 
Létre jön.
És igazán élni fogsz 
Az emberi világlétben.

Mert uralkodik a magasságok Atya-Szelleme
A világ mélységeiben 
Létet teremtve.
Szeráfok, kerubok, trónok!
Hangozzék a magasságokból,
Ami a mélységekben visszhangra talál.

Ez így hangzik:
Ex Deo nascimur.

Ezt hallják az elemi szellemek:
Keleten, Nyugaton, Északon és Délen –
Hallják meg az emberek.



IX

Emberi lélek!
Benne élsz a szív és tüdő lüktetésében,
Melyek az idő ritmusán át
Saját lelki lényed érzéséhez vezetnek:
Gyakorold a szellemi éberséget
A lélek egyensúlyában,
Hol a hullámzó
Világalakító tettek
A saját Éned
A Világ-Énnel
Egyesítik.
És igazán érezni fogsz
Az emberi lélekműködésben.

Mert uralkodik a Krisztus-akarat körülötted
A világ ritmusaiban 
Lélekáldóan.
Küriotészek, Dünamiszok, Exuziák!
Hadd töltse be a tűz Keletről,
Amit a Nyugat önt formába.

Ez így hangzik:
In Christo morimur.

Ezt hallják az elemi szellemek:
Keleten, Nyugaton, Északon és Délen –
Hallják meg az emberek.
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Emberi lélek!
Benne élsz a nyugvó fejben,
Mely az öröklét alapjaiból
Feltárja néked a világ-gondolatokat:
Gyakorold a szellem látását
A gondolatok nyugalmában,
Hol az örök isteni célok
A világlét fényét
Ajándékozzák
A saját Énednek
A szabad akarathoz.
És igazán gondolkodni fogsz
Az emberi szellem alapjaiban.

Mert uralkodnak a Szellem világ-gondolatai
A világ lényeiben 
Fényért esedezve.
Archék, Arkangyalok, Angyalok!
Kérjétek a mélységektől azt,
Amit meghallgatnak a magasságok.

Ez így hangzik:
Per spiritum sanctum reviviscimus.

Ezt hallják az elemi szellemek:
Keleten, Nyugaton, Északon és Délen –
Hallják meg az emberek.
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Az idők fordulóján
A világ szellemi fénye
Belépett a földi létbe.
Az éjszakai sötétség
Uralma megszűnt.
Nappali fény
Sugárzott az emberi lelkekbe:
Fény,
Mely melegíti
A szegény pásztorok szívét;
Fény,
Mely megvilágosítja
A bölcs királyok fejét.

Isteni fény,
Krisztus-Nap,
Melegítsd 
Szívünket;
Világosítsd meg 
Fejünket;
Hogy Jó legyen –
Amit szívünkből alapítunk,
És fejünkből 
A cél tudatával 
Irányítani akarunk.

                                                               RUDOLF STEINER
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Amikor most, ebben a pillanatban egyesítjük ezeket az erőket, a ma-
gasságok erőit, a környezet erőit, a mélységek erőit, egy szubsztan-
ciában, mely formát ad, akkor lelkünk megértésében szemtől szembe 
hozhatjuk a kozmikus dodekaédert az emberi dodekaéderrel. Ebből 
a három erőből kifolyólag: a magasságok szelleméből, a körülöttünk 
lévő Krisztusi erőből, az Atya tevékenységéből, az Atya teremtő akti-
vitásából, mely a mélységekből áramlik ki, adjunk ebben a pillanat-
ban formát lelkünkben a dodekaéder alakú Alapkőnek, melyet bele-
merítünk lelkünk termőtalajába, hogy az ott maradhasson erőteljes 
jelként lelki létezésünk erős alapjaiban…1

1   Rudolf Steiner, A Karácsonyi Gyűlés, II. Rész: Az 1923. december 25-én tartott konfe-
rencia jegyzőkönyve.
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ELŐSZÓ

Ezt a meditációt Rudolf Steiner 1923-ban, a Karácsonyi Gyűlésen 
adta át szellemi Alapkőként az akkor újonnan alapított világszintű 
Antropozófiai Társaság tagjainak.
   A szerző az elmúlt tizenegy évben nem csak minden 
antropozófiai kutatás alapkövének tartotta azt, hanem megpró-
bálta minden írott és beszélt művének alapjává tenni. Bármilyen 
feladatot kellett is teljesítenie, az Alapkövet vette segítőjéül. Az 
Alapkő felbecsülhetetlen segítségnek bizonyult; a következő tanul-
mánymunka az ezért a segítségért érzett hálát – a Rudolf Steiner 
felé érzett hálát – szeretné kifejezni.

VALENTIN TOMBERG
TALLINN, ÉSZTORSZÁG

1936 NOVEMBER



3

1

MÚLT, JELEN ÉS JÖVŐ

MINT KAPUK A SZELLEMI VILÁG FELÉ

A jelenlegi emberi tudat úgy éli meg önmagát, mint ami beleme-
rül az idő áramába. Azonban nem tudatos az idő áramában, mint 
olyanban, csak abban, hogy ez az áram átfolyik rajta. Maga az idő-
áram, a maga teljességében nem jelenik meg a tudatunk számára: 
egy ismeretlen semmiből ered, és egy másik ismeretlen semmibe 
tűnik el. A sötétséget, melyből ered, a „jövőnek” hívják; a sötétsé-
get, melybe eltűnik, a „múltnak.” Az átfolyás ténye, melyet az em-
beri tudat megtapasztal, a „jelen” érzékeléséhez kötődik.
   Alapvetően ez az, ahogyan az időt a tudat jelenlegi fázisa érzéke-
li; azonban ha nem csak az éles fényt és az erős színeket vesszük 
figyelembe, hanem a gyenge, pislákoló fényt és a fakó színeket is, 
akkor azt, amit az imént mondtunk, némileg módosítanunk kell. 
Mert a jövő sötétségében a „jövőbeni lehetőségek” tompa fénye va-
lóban pislákol, és az emlékezés fényszórója az emlékek fakuló szí-
neit meghagyja a múlt sötétségének részeként. Vagyis a semmiből 
a látható megjelenésbe és a láthatóságból a semmibe való átme-
net a valóságban nem olyan hirtelen: a jövő felvillan tompán mint 
„lehetőség” és „valószínűség”, a múlt pedig kicsit tovább áramlik 
az emlékezetben, mielőtt – fokozatosan fakulva – teljesen eltűnne. 
Mégis, még ha a határok nem is olyan élesek és az átmenetek is 
lágyulnak, az idő áramában az emberi tudatunknak töredékes ka-
raktere van. És ez egy olyan dolog, melyet a tudat maga nem érez 
kielégítőnek: el kell fogadnunk a határainkat, de nem tudjuk jóvá-
hagyni azokat. Valójában az emberi tudat természetének velejá-
rója, hogy törekszik ezeknek a határoknak a legyőzésére. A vallás 
és a filozófia puszta létezése elegendő ahhoz, hogy megmutassa, 
a tudat nem tud belenyugodni a két sötétség közötti permanens 
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helyzetbe. Még az epikureusok carpe diemje1 és a Prédikátor köny-
vének igehirdetései is rámutatnak erre; mert ha az emberi tudat 
normálisan megelégedne a helyzetével, nem volna miért megelé-
gedettségre buzdítani, vagy azt prédikálni, hogy vidáman fogadja 
el azt, ami adódott.
   Mély oka van annak, hogy az emberi lélek nem tud megelégedni 
az időárambeli helyzetével. Az értelem azzal kapcsolatban, hogy az 
emberi lélek miért így szembesül az időnek ezzel a töredékes ta-
pasztalásával, kényszerűen azt mondja, hogy ennek így kell lennie, 
de az, hogy ennek nem lenne kötelező így lennie, abban a tényben 
keresendő, hogy az idő hasadása egy betegségtünet az emberi tu-
datban. Mert ez az időhasadás a Bűnbeesés következménye. Lu-
cifer volt az, aki felosztotta az időáram töretlen körét múltra és 
jövőre, és ez eredményezte a múló pillanatot, és annak következ-
ményeit – az eltévelyedést, de egyben szabadságot is.
   Attól fogva az ember aktív élete örökre a múló pillanatban van, 
csak megsejti a jövőt, és csak emlékezik a múltra. Azonban azóta 
egy törekvés is él az emberi lélekben, hogy meghaladja az emlé-
kezőképességgel a múltban felállított határokat, és így legyőzze a 
felejtés sötétségét, hogy átalakítsa a jövő ködös előérzetét a látás 
bizonyosságává, és hogy elérjen a pillanat múló ragyogásán túlra, 
az örök jelenvalóság igaz létezéséhez. Küzdeni a múlt sötét fele-
dékenységével, felébredni a jelenben a „szellemi éberségen” ke-
resztül, és meglátni a jövőt – ebben áll az emberi tudat szüntelen 
tevékenysége. És ameddig egy lélek túllépni képes ezeken a hatá-
rokon, addig a mértékig beszélhetünk egy lélek nagyságáról. Amit 
egy géniusz jellemében csodálunk, az az az erő, amely áthatol a 
pillanat külszínén, hogy utakat mutasson a jövőbe, és újraébressze 
a múltat. Egy lélek növekedése abban áll, hogy a tudat ezen határait 
tágítja. És az, hogy a nagy lelkek irányában mély hódolatot érzünk, 
azt bizonyítja, hogy minden férfi és nő lelke vágyik a növekedés 
után. Ezért az Alapkő, melynek tartalmában benne van az embe-
ri lélek általános növekedése, minden ember lelkéhez szól. A sor, 
amely a Meditáció minden egyes versszakát megnyitja és témáját 
jellemzi: Emberi Lélek!

1  A Carpe diem azt jelenti „élj a mának”, vagyis az embernek ki kell használnia a lehe-
tőségeit, mert az idő rövid [Szerk.].
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   Az Alapkő olyan gondolatokból áll, amelyek egyrészt az embe-
ri lélekben való növekedés útjaival és eszközeivel kapcsolatosak, 
másrészt a segítség útjaival és eszközeivel, melyeket a szellemi vi-
lág ad neki. 
   Így mindhárom versszakban az első rész azt az iránymutatást 
tartalmazza, amely legalapvetőbb az emberi lélek számára, hogy 
visszanyerje a múltat, fényt találjon a jövőben, és részt vegyen az 
alapvető Létezésben, még a jelen mulandó ragyogásában is. A szel-
lemi emlékezés, szellemi éberség és szellem-felismerés1 gyakorlása 
alkotja mind a három versszak első felének a tartalmát. Azt tar-
talmazzák, amit az emberi léleknek belülről fakadóan tennie kell, 
hogy a helyes irányban haladhasson előre.
   Ebből a három gyakorlatból az első egy olyan belső erőfeszítéssel 
foglalkozik, ami arra irányul, hogy átalakítsa az emlékezőképesség 
erejének irányát. Mert az az irány, melyben az emlékezőképesség 
általában mozog, horizontális. Ha emlékezni akarunk a múltra, ál-
talában a jelenből kezdjük, és egyre messzebbre gondolunk, visz-
szafelé egészen addig, míg meg nem találjuk a pontot, melyet ke-
resünk. Ez a tudat módszere az emlékezés szokásos folyamatában. 
És jellemző erre a módszerre, hogy az emlékezőképesség elveszíti 
erejét, mikor nagyon messzire kell visszamennie a múltba. 
   A szellemi emlékezés gyakorlására való meghívás azonban nem az 
emlékezés horizontális vonalának meghosszabbításával foglalko-
zik, hanem az emlékezőképesség erejében való irányváltoztatással. 
A meditációban az első lépésnek valójában minden szokásos emlé-
kezés kizárásának kell lennie. A szokásos emlékezés tevékenységét 
le kell állítani – ez a legelső dolog, amit tenni kell. Az emlékezőké-
pesség horizontális vonalát össze kell húzni egy pontba; és min-
den, amire szükség van, az az, hogy emlékezzünk a saját létezé-
sünkre. Amikor elértük a koncentrációnak ezt a fokát, és a tudat 
erői összegyűltek, a következő lépés az, hogy az emlékezőképesség 
erőinek vertikális irányt adjunk. Ez azt jelenti, hogy tovább már 
nem emlékezhetünk erre, arra, amarra, hanem el kell érnünk saját 
magasabb természetünket, saját igazi Lényünket, emlékezésünk 
tárgyát. A tudat fényárama most saját emberségünk legmagasabb 

1   Lásd a szellem látása kifejezéshez írt lábjegyzetet a bevezető részben a II. oldalon. 
[Ford.]
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és legmélyebb princípiumára irányul. Ezután megtörténhet, hogy 
egy új természet alapvető jellemzői kezdenek felsejleni azok tuda-
tában, akik ezt a gyakorlatot gyakorolják, akik kénytelenek felis-
merni ezt a természetet sajátjukként, noha az tökéletesen külön-
bözik mindattól, amit az ő szokásos tapasztalásuk mutatott nekik 
önmagukról. 
   Mert ha ezidáig a fizikai formánk fogalma és a lelki életünk egyé-
ni sajátossága elválasztott minket a kozmikus egésztől, megkülön-
böztetve minket más lényektől azon belül, mi most egy aktív, még-
is békés természetet tapasztalunk meg, mely ahelyett, hogy elvá-
lasztana minket a kozmikus egésztől, egyesít minket vele. Ez egy 
kozmikus természet, ami mélyen és erőteljesen belehatolva a tes-
tünkbe részt vesz a test formálásában, és azzal, hogy behatol a vég-
tagokba, kozmikus moralitással egyesíti azokat. A végtagrendszer, 
amely a testben csupán azokból a tagokból áll, melyek hordozzák 
az emberi lelket a tér világán keresztül, ebben a magasabb termé-
szetben kozmikus akaratfolyammá válik, amely egyesíti az emberi 
lelket a környező Szellem-tengerrel – a „Szellem tengerlétével.”
   A fizikai lábak, amelyek megtartanak minket, és amelyek segít-
ségével távol tartjuk magunkat a szilárd földfelszíntől, azokhoz az 
akaratfolyamokhoz tartoznak, melyek egyesítenek minket a Föld-
del és annak sorsával. A karok, amelyekkel megtartunk és elenge-
dünk, emberségünk igazi természetében egy olyan akarat folya-
mai, amely az egyetemes egységért, a széles kozmikus horizontok 
mindent felölelő harmóniájáért él. Még a fej is, amely önmaga egy 
végtag néhány jellemzőjével bír, ebben a természetben az Isteni 
Akarat iránti devóció felfelé áramló folyamává válik.
   Ezeknek az akaratfolyamoknak – melyek átfolynak a Világmin-
denség magasságán, mélységén és szélességén, egyesítve az em-
bert a kozmosszal minden irányban – a mély tartalma csodálato-
san kerül kifejezésre az Úr Imájának első három kérésében. Mert 
ennek a létezésnek az akaratfolyamai valójában nem vágyak, ha-
nem kérések, az Isteni Lény felé címezve, akin a világ alapszik. A 
felfelé irányuló áram a „Szenteltessék meg a te neved” szavakban 
fejezhető ki; az akarat kifelé áradó folyama az egyetemes egység 
felé a „Jöjjön el a te országod” szavakkal jellemezhető; a lefelé irá-
nyuló folyam pedig a „Legyen meg a te akaratod, amint a menny-
ben, úgy a földön is” szavakban talál kifejezést.


