
 

 

Önismereti tréning 

12.  

 

Elérkeztünk a létezésünk hatodik szintjéhez. A hatodik rezgési frekvencia tudatossági 

szintjét a Teljesség Szabályai foglalják el. Ismertebb nevén az Univerzum 

Törvényeiként beszélünk róla. Több millió törvény, szabály, ami összetartja és 

működteti az Univerzumot. Ilyen például számtalan fizikai törvény, a mágnesesség, a 

gravitáció, az idő törvénye, a karma törvénye, az együttérzés, az ok – okozat, a 

harmónia, a kozmikus törvények, stb.  

Ezek olyan magas rezgésű, összesűrített gondolatformák, amelyek 

csoporttudatosság formáját öltve kommunikálnak velünk. Annyira erős ez az energia, 

hogy képes túllépni az első, a második, harmadik, negyedik, ötödik szint energiáin is, 

hogy univerzális kötőelemként összetartson mindent. A hatodik szintet a törvények, 

szabályok esszenciája alkotja. 

Vannak törvények, amelyek az univerzumunkat, galaxisunkat, naprendszerünket a 

Földet és minket is irányítanak.  

Érdekes módon sok ember elfogadja, hogy az egész világegyetemet törvények 

irányítják, de amikor a saját életükről, sikereikről és bukásaikról van szó, akkor 

sorsról, szerencséről, “szerencsés véletlenekről” beszélnek. Eszükbe sem jut, hogy 

nem csoda történt, hanem az Univerzum törvényei működnek.  



Pedig mindannyian az Univerzum részei vagyunk, így a Te életed is ugyanazoknak a 

törvényeknek engedelmeskedik, amelyeknek az én életem, vagy a Hold, a csillagok 

és a kertünkben növő gaz. Ezért egyedül mi magunk vagyunk annak az oka, ami 

az életünkben történik. Mi magunk okozzuk magunknak, a gondolatainkkal. Nem a 

férjünk, feleségünk, szüleink, főnökeink! 

Amikor azt mondod, hogy neked nincs szerencséd, csodák pedig csak mások 

életében történnek, ehelyett csak el kellene engedned magad, és hagyni, hogy az 

Univerzum törvényei működjenek. A törvény az, hogy az történik, amiben hiszel. 

Ha azt hiszed nincs szerencséd és nincsenek csodák, igazad lesz. Ha 

szerencsésnek hiszed magad, akkor is igazad lesz, mert a törvény szerint meg kell 

győződnöd arról, amiben hiszel.   

 

Az Univerzum Törvényei által jutunk el azokig a felismerésekig, amelyeket 

élettapasztalatnak hívnak. Ezek alkotják a valóság struktúráját, a létezést, és 

emberi voltunkat. 

Azok a gyógyítók, akik a létezés hatodik szintjének törvényeivel gyógyítanak, a 

hangokat, színeket, a szakrális geometriát, vagy geometriai formákat, a számokat, a 

numerológiát, a Föld mágneses hálózatát, az asztrológiát, vagy a fényt hívják 

segítségül. A gyógyítók itt gyakran bonyolult magyarázatokkal találkoznak, amelyek 

megértése rengeteg energiájukat felemészti. 

Nagyon fontos megérteni, hogy ezen a szinten, síkon, dimenzióban, amiben mi 

most élünk, valójában illúziókban élünk, amit mi magunk kreálunk magunknak 

(ezzel később részletesen foglalkozunk), illetve már őseink erre tanítottak minket. 

Ha az Univerzum Törvényeinek azt a részét, amivel közvetlen kapcsolatba kerülünk 

életünk során, alaposan megismerjük, akkor rá kell jönnünk, hogy nincs szükség az 

illúzióra, az önmarcangolásra, önostorozásra a fejlődésünk érdekében. Sőt önmaga 

a szükség is megszűnik bármivel kapcsolatban. Ezen a szinten a jó és a rossz 

csatája véget ér, helyére a tiszta igazság kerül. 

Azt az embert, aki tudatosságát ide emeli, ezen törvények alapján éli az életét, 

prófétának, misztikusoknak nevezzük. A próféták, misztikusok az összes alatta lévő 

szinten megnyilvánulnak, és tudatosak a hetedik szinten is, az isteni bölcsesség és 

egyetemes szeretet szintjén. 

Az Univerzum Törvényei megmásíthatatlanok, nyomon követhetőek, kivétel nélkül 

mindenkire érvényesek. Nem ember alkotta szabályok, nem bújhatunk el előle, ha 

áthágjuk a szabályt, nincs olyan ügyvéd, aki a következmények alól felmentést 

kérhetne.  

Ezeket a szabályokat nem kutatják a tudósok, és nem is cáfolják.  



Tudatlanságunkban gyakran megszegjük az Univerzum törvényei közül valamelyiket, 

és nem hozzuk összefüggésbe azokkal a történésekkel, amiknek részesei vagyunk.  

Az is az Univerzum Törvényei közé tartozik, (ez az én egyik kedvenc törvényem) 

hogy minden oknak megvan az okozata, és minden okozatnak megvan az oka. Ha 

bebújsz a szekrényed sötét zugába, és ott titokban megeszel egy tábla csokoládét, 

az ugyanúgy hat, ugyanaz lesz a következménye, mintha nyilvánosan teszed 

ugyanezt. Sőt még többszöröse. Nyilvánosan csak egy tábla csokoládé, elbújva 

pedig társul hozzá a félelem, a szégyen, a hazugság érzete, aminek következménye 

súlyosabb, mint a csoki néhány kalóriája. 

Bármi történik velünk, bármit teszünk, legyen az jó vagy rossz, (ez az okozat) 

elegendő lenne csak feltenni a kérdést: miért?  

Ezt a kicsi gyermekek nagyon jól tudják. Ők még kíváncsiak lennének, mi miért 

történik, mert még emlékeznek a Teljességre, ahol ismeretlen volt a földi frusztráció. 

Ha eléggé bátor vagy szembenézni önmagaddal, tegyél egy próbát. Teljesen 

ártatlan, ártalmatlan dologgal, és teljesen őszinte légy a válaszokkal. Ha megfelelő 

ideig kérdezel vissza, hogy - miért?,  akkor Te is eljuthatsz oda, hogy amit teszel az 

értelmetlen, esetleg ártalmas is, nem szolgálod az egészségedet, a boldogságodat, 

nem szolgálod a célt, amiért születtél, stb. (kivéve, ha tökéletesen tudatosan élnél, 

gondolkodnál, éreznél….. de akkor nem olvasnád ezeket a sorokat  )  

Bevallom, sokszor nekem is nehezemre esik okot keresni, és néha eljutok ahhoz a 

téves gondolathoz, hogy „boldogok a tudatlanok”. Aztán azonnal kijavítom magam, 

mert ez nem igaz! Ezekkel az ismeretekkel már réges - régen túl adtam a legtöbb 

szenvedésen. Ráadásul ami kellemetlen érzetet kelt még ma is, arról tudom, hogy 

saját tudatlanságomból fakad. Ezért hálás vagyok minden kellemetlen helyzetért, 

mert lehetőséget adnak arra, hogy kitisztítsam, feloldjam magamban a hozzá 

kapcsolódó berögzött hiedelmeimet.    

Tehát a próba, amihez egy ötlet: főzöl 

- miért? 

- mert ….. (őszintén válaszolj, majd a válaszra kérdezz!) 

- miért? 

- mert ……. 

- miért? 

- mert ……  

Legalább 10 mélységig kérdezd meg magadtól, hogy miért? Őszintén válaszolj, 

majd kérdezz újra. Ha végig őszinte vagy, érzelmeidben eléred a Teljességet, 

békét, harmóniát, a hetedik szinten lévő, Teremtő Szeretetet fogod érezni.  

A „mennyországban” jársz majd és az angyalok táncikálnak körülötted.  Talán 

mást fogsz főzni, mint ahogy tervezted, talán más fűszert teszel bele, az is lehet, 



hogy hirtelen ötlettől vezérelve meghívod az anyósodat vacsorára, vagy inkább 

nem főzöl…. bármi lehetséges. Az biztos, hogy ha a főzést ebből a teljességből 

indítod, olyan lesz a zamata a legegyszerűbb ételnek is, hogy magad is 

elcsodálkozol rajta. 

Mert az Univerzum Törvénye mindig működik! Rengeteget tanulhatunk belőlük! 

Minden törvény tiszta megértése után – bármelyik törvényről is van szó - 

szuper energikussá válunk!  

 

 

A legfőbb törvények 

A legfőbb törvények elhelyezkedéséből egy kis ízelítő. Mivel valójában többmillió 

törvény van, ezért csak néhányat nézünk meg belőle röviden, elsősorban azokat, 

amelyekkel ebben az életünkben általában találkozni szoktunk.  

- Az Igazság törvénye alatt találjuk a próféciákat és a mozgás törvényét, 

amely kimondja, hogy ami mozgásba lendült, az mindig mozgásban marad. 

Ez alatt van a szabad akarat és a gondolat törvénye: „Gondolkodom, tehát vagyok” 

Szintén a mozgás törvénye alatt van a sebesség, az ok – okozat törvénye. Ez 

utóbbit a karma törvényének is hívják. 

Az ok – okozat törvénye alatt foglal helyet a bölcsesség, a cselekvés, és az 

igazságosság törvénye. 

Az igazságosság törvénye alatt van a tanúvá válás és az elfogadás törvénye. 

A tanúvá válás törvénye egy rendkívül erőteljes szabály, ami kimondja, hogy 

egy dolog csak akkor történhet meg, ha előtte tanújává válunk! 

Mit jelent ez valójában? Az az eszme, ami arra tanít minket, hogy „hiszem, ha látom” 

nagyon erősen belevésődött a tudatunkba. Újra meg kell tanulnunk azt a felfogást, 

hogy „látom, ha hiszem!”. Ez minden teremtés alapja! Nélküle nem tudsz előrébb 

jutni. Válj tanújává annak, (lásd, halld!) amit szeretnél. Hiszen valójában már 

megtörtént abban a pillanatban, amikor elképzelted. 

 

- A mágnesesség törvénye alatt helyezkedik el a gravitáció törvénye, alatta 

pedig az idő törvénye, amihez a szakrális geometria is tartozik, és a vonzás 

törvénye. 

Az idő törvénye alatt van az Akasha krónika, és a dimenziók törvénye, alatta az 

illúzió törvénye, aminek köszönhetően folyamatosan azt érzed, hogy itt vagy. 



Az illúzió törvénye alatt van a DNS törvénye 

 

- A rezgés törvénye alatt van az energia törvénye, alatta a fókusz törvénye, a 

fókusz törvénye alatt pedig a fény, a hangszín és az elektromosság 

törvénye. 

 

- Az együttérzés törvénye képes arra, hogy több törvényt is befolyásoljon. Alá 

tartozik a tiszta szándék törvénye, a türelem és az érzelem törvénye. 

 

Az Élet teremtésének nincsen törvénye, mert az igazi teremtés a mindenség. 

A valódi, tiszta szeretetnek szintén nincsen törvénye, ez a hetedik szint színtiszta 

energiája. A szeretet egyszerűen csak VAN. 

 

Néhány törvénnyel részletesebben is ismerkedjünk meg, hiszen ezek valóban 

áthatják mindennapjainkat. 

 

A harmónia törvénye 

A harmónia nem más, mint a legfelsőbb szintű egyensúly. Az ok – okozat (karma) 
törvényének célja pedig nem más, mint hogy segítsen minket a harmónia 
elérésében.  

Ha kavicsot dobsz a tóba, ennek harmóniája felbomlik. Te vagy a kiváltó ok, az 
eredmény (okozat) pedig a kavics keltette hullámokban ölt testet, amelyek addig nem 
tűnnek el, míg vissza nem áll a kezdeti harmónia állapota.  

Ugyanígy, a nem békés indíttatású, diszharmonikus gondolataid és tetteid 
kiáramlanak az Univerzumba, és hullámokhoz hasonlóan térnek vissza hozzád, 
míg a te saját, belső harmóniád vissza nem áll. 

 

A bölcsesség törvénye 

Ha elég bölcs vagy ahhoz, hogy az Élet adta leckéidet szeretettel és megértéssel 
tanuld meg, akkor enyhítesz saját szenvedéseden.  

Sajnos úgy tűnik, hogy sokunk csak szenvedések árán képes a leggyorsabban 
tanulni, csak saját tetteink következményeivel való közvetlen szembesülése révén. 
Van nekünk erre egy közmondásunk: Tudatlan ember a saját, bölcs ember a más 
kárából tanul. 



Az adakozás törvénye 

A karma megtapasztalása lehet szenvedésekkel teli, vagy kellemes, szép és 
adakozó. Vagyis, ha szeretettel, együttérzéssel fordulsz másokhoz, akkor tőlük is 
ugyanezt kapod vissza.  
Amikor az adakozásról beszélünk, sokan tévesen arra gondolnak, hogy valami 
kézzel foghatót kell adni ahhoz, hogy kapjunk. Mert az elvárásunk is kézzel fogható. 
Érdekes dolog ez, érdemes egy kicsit elgondolkodnod rajta.  
Valahogy berögzült a tudatalattinkba ez a közmondás, amikor valaki megköszön 
valamit: „Hálával (vagy köszönömmel) tele van a padlás”. Esetleg: „Köszönömmel 
nem fizethetek a boltban”. 
Azt gondoljuk, hogy az adakozás azt jelenti, hogy valamit adok annak, aki valamit 
adott nekem. Ez nem adakozás, hanem cserekereskedelem.  

Az Univerzum Törvényét nem érdekli az érték, csak a hozzá kapcsolódó érzés. Hogy 
el tudd képzelni: ugyanabban a kalapban van a sok milliós ház, vagy autó, egy 
kellemes tengerparti nyaralás, szuper jó munkahely, mint amelyikben az egészség, 
egy szívből jövő mosoly, vagy egy kedves szó, és sorolhatnám. Minden, ami jót csak 
el tudsz képzelni, ebben az egy kalapban van, és mindegyiknek ugyanaz az értéke.  
Ezt az értéket pedig egyszerűen örömnek, boldogságnak nevezik.  
Ebbe a kalapba te örömmel, boldogan beteszel valamit, és azt veszed ki, ami 
neked a legnagyobb örömöt, boldogságot okozza.  

Van egy másik kalap is, amiben a fentiek ellenkezője van, és abból is azt veszed ki, 
amit beletettél. Ezzel azonban nem foglalkozunk, mert nem az a mi irányunk.  

Ha úgy érzed, hogy az életed úgymond egyszer fent, egyszer lent, mint a 
hullámvasút, akkor valószínűleg még egy kicsit keveredik a két kalap tartalma. 
Viszont ha megérted az adakozás törvényét, valószínűleg arra törekszel, hogy minél 
több örömöt és boldogságot tegyél a kalapba, így annál többet fogsz kivenni belőle, 
míg lételemeddé nem válik ez az állapot.  

 

A lelki fejlődés törvénye 

Bárkivel is találkozol, neki is ugyan az a végső célja, mint neked, akár tudatában van 
ennek, akár nincs. Mindannyiunknak a lelki szinten való fejlődés a célja.  

Az életünk legfőbb célja belül gyökerezik, a külső dolgok csak másodlagosak. 
A félelemre épülő érzéseinken felülkerekedve megtanuljuk a feltétel nélküli szeretet 
kifejezését, ezáltal növeljük rezgésszintünket, így pedig egyre közelebb kerülünk a 
harmónia állapotához.  

Még ha úgy is érezzük, hogy semmit sem haladunk előre utazásunk során, 
fejlődésünk folyamata akkor is folytatódik. Tetteinkből mindig tanulhatunk, 
kudarcaink és hibáink a legnagyobb tanítóink. 

 



A rezgés törvénye 

Az egész Univerzum egyetlen törvénynek van alárendelve, miszerint ezen 
Univerzum minden egyes eleme nem más, mint energia.  

Einstein relativitás elmélete, hogy „az anyag energia”, kaput nyitott a metafizika egy 
új területe felé. A tudósok bebizonyították, hogy az energia örök, vagyis nem tud 
megsemmisülni, csak átalakulni. Az energia állandó mozgásban van és nem 
tárolható egy helyen, időtlen időkig.  

Te is energia vagy! A bőröd, ugyan szilárdnak tűnik, de igazából egy bizonyos 
frekvencián rezgő sejtek milliárdjainak halmaza. Olyan frekvencián rezgő sejteké, 
amelyet előző életeidből hoztál magaddal. Ahhoz, hogy a legfelsőbb szintig növelni 
tudd rezgésed frekvenciáját, harmóniában kell élned az Univerzum törvényeivel. 

Az Univerzumban minden létező, látható és láthatatlan, különböző sűrűségű 
energiarezgések halmaza. 

 

A szabad akarat törvénye 

Ez a törvény három alapvető módon működik: 

 Bár sok életeseményt előre elrendel számunkra az asztrológia, mindig 
képesek vagyunk befolyásolni azokat. Ez az életmódról szól: ha szeretetre 
vágysz, megkaphatod – ha te is szeretettel vagy mások iránt. (emlékszel még 
az adakozás törvényére?) 
 

 Minél jobban képes vagy tudatosan függetleníteni magadat a negatív 
eseményektől, azok annál kevésbé érintenek kellemetlenül. Egy bölcs ember 
örömmel tudja fogadni az élet minden melegségét és boldogságát, és el tudja 
engedni maga mellett a negativitásokat anélkül, hogy azok befolyásolnák őt. 
 

 Mindig, minden egyes helyzetben szabad akarattal rendelkezel. Ha pozitív 
érzelmekkel tudod fogadni a nehéz élethelyzeteket, biztosan sok karmikus 
leckét megtanultál már. 

A szabad akarat nem jelenti azt, hogy bármit megtehetünk, amihez kedvünk van, 
hanem azt jeleni, hogy mindenkinek megvan rá a lehetősége, hogy egy adott 
helyzetben szabadon választhat két vagy több különböző lehetőség közül. 

Az egység törvénye 

Minden lélek szoros kapcsolatban áll mélyen a felettes énből gyökerező kollektív 
tudattalannal (archaikus elme, az emberiség közös tapasztalata az életről). Bárki 
rezgésszintjének növekedésével párhuzamosan ez a kollektív egység is ugyanolyan 
fejlődésen megy keresztül.  



Ugyanígy, ha nem vagyunk harmóniában az élettel, az egész egység veszít 
rezgésszintjéből. Emiatt az egységesség miatt minden tett, minden szó más 
lelkeket is befolyásol kisebb vagy nagyobb mértékben. 

 

A megnyilvánulás törvénye 

Az életedben minden dolog a gondolataid és elképzeléseid által nyilvánult meg. 
Az elképzelések és tapasztalatok szülik a hitet, ezek hozzák létre a te valóságodat. 
Ha nem vagy boldog ebben a valóságban, akkor változtatnod kell 
meggyőződéseiden és viselkedéseden.  

A meggyőződéseiden akkor tudsz változtatni, ha megérted, hogy azok nem a te 
oldaladon vannak, nem a te javadat szolgálják, hiszen nem vagy boldog. Elméd 
határtalan teremtő ereje képes a karmikus törvények fölé emelkedni.  

A fizika és spiritualitás törvényei által megteremthetsz bármilyen valóságot, amelyet 
szeretnél megtapasztalni. 

 

A tudatos függetlenség törvénye 

Ezt a törvényt Buddha tanai magyarázzák a legjobban: „ha ellenállsz annak, ami van 
– a jelen pillanatnak –, az okozza a szenvedéseidet”. A szenvedés pedig értendő az 
életed mindazon aspektusaira, amelyek nem úgy alakulnak, ahogy szeretted volna: 
kapcsolatok, családtagok elvesztése, magány, betegség, balesetek, anyagi 
nehézségek, teljesületlen kívánságok és így tovább.  

Amikor elfogadod azt, ami van, amikor elfogadod az életed aktuális valóságát és nem 
állsz neki ellen, akkor eltűnik a feszültség is. Fogadd el azokat a helyzeteket, ami 
nem tudsz változtatni, úgy, ahogy vannak. Erről szól a függetlenedés. 

 

A hála törvénye 

Minél többet ajánlasz fel a tiedből, annál többet fogsz kapni. Minél többet segítesz 
másoknak, annál többet segítesz magadnak. Ez a törvény életed minden egyes 
pillanatában működik. (ugye emlékszel még az adakozás törvényére?) 
 

A barátság törvénye 

Amikor két vagy több ember egy közös cél elérése érdekében működik együtt, 
azonos frekvencián rezegnek, a cél elérésébe fektetett energia pedig sokkal erősebb 
és intenzívebb lesz. 

 



Az ellenállás törvénye 

Aminek ellenállsz, azt magadhoz vonzod. A negatív tapasztalatok hatásai 
állandósulnak és rányomják bélyegüket életedre. Az ellenállás félelem, ezért ezekre 
karmikus szempontból érdemes keresni a választ – a megoldást.  

Ez a törvény arról szól, hogy addig fogsz szembesülni a félelmeiddel életed során, 
amíg a tudatos függetlenség segítségével képes nem leszel ezeket elengedni. Soha 
ne arról beszélj, vagy gondolkodj, hogy mit nem szeretnél, mert ez a félelmedet 
erősíti.  
 

A vonzás törvénye 

„A figyelmet energia követi” – ez a vonzás törvényének alapelve. Ha általában 
negatívan gondolkodsz, akkor negatív élményeket fogsz magadhoz vonzani. Ha 
viszont tele vagy szeretettel, akkor magadhoz vonzod és megtapasztalod a szeretet 
élményét. (Ugye észrevetted, milyen erős az összefüggés az ellenállás törvényével?)  

Tehát ha békét és harmóniát szeretnél az életedben, akkor te magad is egy 
harmonikus személy kell, hogy legyél. 

 

A kivetítés (tükör) törvénye 

Azok a jellemzők, amelyeket másokban vélsz felismerni, azok benned is megvannak 
– mind a jó, mind pedig a rossz tulajdonságok. 

 

A feltétel nélküli szeretet törvénye 

Azt mondtuk, hogy a szeretetnek nincs törvénye. Ugyanakkor a feltétel nélküli 
szeretet eredménye a harmónia. Ez a szeretet nem ugyan az, mint a szerelem. 
Mások feltétel nélküli elfogadását jelenti, ítéletek nélkül, és anélkül, hogy valamit is 
elvárnánk ezért tőlük.  

Ez a szeretet azt jelenti, hogy soha nem próbálsz megváltoztatni másokat, 
csakis önmagadat. 

Ez a törvény engem több éves keresésre, kutakodásra ösztönzött. A fenti 
magyarázat egyszerűnek tűnik, megvalósítása azonban komoly próbára teszi az 
embert. Hogy miért szerettem volna ebbe jobban belemerülni, arra is megvan a 
magyarázat:  
Kedves Mesterem több évnyi fejlődési folyamat után 2004 tavaszán ezt mondta 
nekem: 
– Mától a neved Ma Prem Shakti! 



A név szanszkrit eredetű, jelentése: 
Szeretetben az erő! 
Mivel a szanszkrit szavak önmagukban is nagyobb jelentéstartalommal bírnak, ez 
körülbelül így szól: Olyan feltételek nélküli szeretet, amit csak egy anya képes érezni 
a még meg nem született magzata iránt…. 

Számomra ez a feltétel nélküli szeretetet jelenti. 

Nagy hatással volt rám, és néhány percig büszke voltam arra, hogy ezt a nevet 
kaptam. Amikor azonban magamba tekintettem, rájöttem, hogy ez a névadás 
Mesteremtől egy megelőlegezett bizalom volt irányomban. 

Egy ösztönzés arra, hogy ebbe az irányba haladjak. 

Bármeddig is jutottam, mindig maradt valami, amiben nem éreztem teljesnek magam. 
Mindig hiányérzetem volt. 2004 óta keresem, kutatom, hogyan tudom elérni, mi kell 
még ahhoz, hogy elmondhassam, hogy képes vagyok a feltétel nélküli szeretetre. 
2017-ben rátaláltam egy bejegyzésre, ami pontosan megfogalmazza, mikor érjük el a 
feltétlen szeretet állapotát. 
 
A fenti kiegészítés folytatását – mivel ide hosszú lenne – a honlapomon olvashatod. 
Kivételesen ehhez linket adok, mivel a saját oldalam, így biztosan működni fog: 
 

https://kristalyinfo.hu/feltetel-nelkuli-szeretet/ 

 

Folytassuk a törvényekkel: 

A leszármazás törvénye 

Születésed helyének és időpontjának eldöntésével egy bizonyos eseménysorozatot 
indítottál útnak. Születésünk előtt mindannyian hoztunk egy döntést az előttünk levő 
életre vonatkozóan, így a szüleinket is megválasztjuk, annak megfelelően, mit 
akarunk megtapasztalni az életünkben. 
 

A bőség törvénye 

Lényed belsejében rendelkezel mindazzal, ami életedet paradicsommá teheti – csak 
el kell fogadnod azokat a jogaidat, amelyek születésedtől fogva rendelkezésedre 
állnak. Egy bőséggel teli Univerzumban élünk, még ha sokan nem is vesszük ezt 
észre. 
 

Az Isteni rend törvénye 

Ha meg akarod érteni ezt a törvényt, csak menj ki és tanulmányozd a természet 
rendjét. Ott a harmonikus rendezettség uralkodik. Úgy is mondhatnánk, hogy a 

https://kristalyinfo.hu/feltetel-nelkuli-szeretet/


természetben minden épp úgy van, ahogy annak lennie kell. (míg az ember bele nem 
avatkozik) 

 

A mai írás befejezéseként egy idézetet írok, amiben benne van minden, ami 

lényeges: 

“Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a világ 

törvényei ellen is élhet, megmásíthatja azokat és büntetlenül lázadhat ellenük.  

Mintha a vízcsepp ezt mondaná: „Én más vagyok, mint a tenger.” Vagy a szikra: 

„Rajtam nem fog a tűz.” De az ember semmi más, mint egyszerű alkatrésze a 

világnak, éppen olyan romlandó anyag, mint a tej vagy a medve húsa, mint minden, 

ami egy pillanatra megjelenik a világ nagy piacán, s aztán, a következő pillanatban, a 

szemét- vagy a pöcegödörbe kerül.  

Az ember, testi mivoltában, nem is magas rangú eleme a világnak, inkább csak 

szánalmasan pusztulásra ítélt anyagok összessége. A kő, a fém is tovább él, mint az 

ember. Ezért mindaz, amit testünkön át jelentünk a világban, jelentéktelen.  

Csak a lelkünk erősebb és maradandóbb, mint a kő és a fém – ezért soha nem 

szabad másképpen látnunk magunkat, mint lelkünk térfogataiban. Az erő, mely a 

romlandó testi szövetben kifejezi magát, nemcsak alkatrésze, hanem értelme a 

világnak. Ez az erő az emberi lélek. Minden más, amit a világban jelentünk és 

mutatunk, nevetséges és szánalmas.” 

(Márai Sándor: Füves könyv – Arról, hogy az ember része a világnak) 

 

 

Szeretettel: 

Ágnes 

 

 


