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Ez a szöveg szabadon másolható. 

Ezen szöveg másolását a szerző, Vallyon Imre engedélyezte. 

4411. Előadás Szabad hozzáférésű 2016. április 17. vasárnap este 

Időtartam: 73 perc 

 

Fő témák: a Tudás jelentősége, mielőtt valaki az Útra lép; Spirituális Harcossá válni sok életet vesz 

igénybe; a háborúk oka; a háború bolygója – a Föld; erőszakos emberi természet; a politikusok a 

láthatatlan erők bábui; Háborúk a Mennyben; a háborúk Kozmikus Rendszere; a katonák, harcosok és 

Spirituális Harcosok közötti különbség; a Kozmosz különböző dimenziói; az elme okozza a 

problémákat; jó és rossz erők; a Spirituális Harcos a Fénnyel Dolgozik; a Spirituális Harcos Három 

Útja: az Odaadás Útja, a Tudás Útja, a Cselekvés Útja; a Spirituális Harcos Képzése; a Spirituális 

Harcos Alapvető Célja. 

A Spirituális Harcos Útja 

 

A Teozófiai Társulat munkatársa örömét fejezi ki, hogy üdvözölheti a közönséget. Miután 

elmagyarázza a TT és az FHL néhány elvét, Imrét Élő Mesternek ismeri el, üdvözli őt a TT pódiumán 

és kéri, hogy tartsa meg beszédét. 

Imre egy kis csendet kér. Csend. 

 

Köszönöm.  

A ma esti előadás a Spirituális Harcos Útjáról szól. A téma rendkívül terjedelmes és nem lehet egy, de 

még ezer előadás alatt sem áttekinteni. Ma este egy kis bevezetést adunk a téma alapjaiba. Azok 

számára pedig, akik gyakorlatban is végig akarják ezt az utat csinálni, ajánlok két könyvet: A 

Spirituális Harcost, amely gyakorlati ismereteket tartalmaz arról, mit kellene csinálni. A Spirituális 

Harcos Útja pedig szintén gyakorlati jellegű.  
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Ma este mindennek a hátteréről szeretnék beszélni, mert ha nem érted az előzményeket, sosem válhatsz 

Spirituális Harcossá. Óriási Okkult és Spirituális Tudással kell rendelkezned, mielőtt elkezded az 

Utazást. Aztán, ahogy haladsz az Úton, további dolgokat kell elsajátítanod. 

Leírok néhány megtárgyalandó fejezetcímet, mert szükséged van erre a Tudásra, mielőtt elkezded az 

Utat. Később tanulmányozhatod az említett könyveket és az olvasottakat átültetheted a gyakorlatba. De 

ez még nem minden. Hogy Harcossá válj, az ki kell, hogy töltse az egész életedet, sőt, valójában az 

életeidet – már a születésed előtt el kell kezdened a gyakorlást.  

Elmagyarázunk néhány alapgondolatot arról, milyen Nemes Út Spirituális Harcosnak lenni. A téma 

hatalmas, kezdjük az első ponttal: 

Imre felírja a táblára: 

(1)  A háborúk okai 

Nagyon fontos megértened ezt. Ha elég hosszú ideig élsz és megfigyeled az életet – ahogy én teszem 

gyerekkorom óta –, észreveszel valami nagyon jellegzeteset ezen a bolygón: azt, hogy mindig zajlanak 

háborúk. Nincs egyetlen olyan nap a Földön, amikor valaki nem öl meg valakit. Ha megnézed Új-

Zéland, Németország, Oroszország, Japán történelmét – kivétel nélkül bármely ország történelmét – 

háború, háború, háború, akár az országon belül, akár más országgal, országokkal. Kozmológiáról 

beszélünk, amit ismerned kell, ha Spirituális Harcossá akarsz válni. Enélkül felejtsd el az egészet. 

Tehát a nagy felfedezés, hogy az emberiség tagjai az idők kezdete óta harcban állnak egymással.  

Az első kérdés a háborúk oka. Ha megfigyeled a földi életet, rájössz, hogy a háborúk végtelenek. 

Természetesen a nép mindig talál mentséget, hogy miért indított háborút - a föld megszerzéséért, vagy 

vallási, politikai okokból. 

Ha tanult ember vagy, természetesen azt gondolod, hogy a háborúkat a politikusok, a teológusok, 

vallásos emberek okozták, ilyen és ilyen okból: általában hogy megszerezzék a földet, más emberek 

vagyonát –, vagy mert a lakosság megalapított egy eltérő társadalmi rendet, új politikai rendszert, 

amelyikről azt hitték, jobb, mint a másik, és így tovább. Ilyennek tűnik a helyzet! Ennyit tud egy 

átlagos, földi ember. 

De így még nem mentél elég messzire. Még csak el sem kezdted az utazást. A lényeg, hogy felismerd: 

egyáltalán nem a „világ dolgai” okozzák a háborúkat! Van valami ezeken túl. Ha Kozmikus 

Tudatosságod van, felismered, hogy egyáltalán nem ez az elsődleges ok. A bármilyen okból háborúkat 

indító vezetőkre valami más van hatással. 
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Megint csak nézd végig a teljes földi életet százezer éveken át, és észreveszel valami érdekeset: az 

emberi lények erőszakra való hajlammal születnek. Ez egy másik nagy felfedezés! Része az 

utazásodnak: az emberi lények erőszakosnak születnek! 

Ha jártál valaha óvodában, amint bemutatsz egy új gyereket, az első, hogy valaki megy, és jól megveri 

– kétévesek, egyévesek… harcolnak! Már akkor elkezdődik! Ha helyesen tanulmányozod az emberi 

pszichológiát (nem, ahogyan a világ teszi, hanem helyesen), észreveszed, hogy az erőszak csírája 

veleszületett az emberi lényeknél – egyszerűen szeretnek erőszakosak lenni. Ez nem azt jelenti, hogy 

feltétlenül tudatában vannak ennek, hanem csak csinálják. Ez veleszületett az emberi lényekben. Ekkor 

kezded azt hinni, hogy az erőszak a bolygón egyszerűen azért van, mert az emberi lények erőszakosak, 

nem tehetnek róla. Azt hiszed, most megtaláltad az okot – de nem. Talán ez lehet a másodlagos ok. 

Egy kicsit még messzebbre kell visszatekintened. Figyeld meg az egész földi életet – az Állati 

Királyság: tele van erőszakkal, állatokkal, amelyek küzdenek, tönkreteszik és megeszik egymást. Nézd 

a Madarak Birodalmát – tele van erőszakkal, a nagy madarak vadásznak a kis madarakra. Lásd a 

tengert: a nagy hal megeszi a kis halat. Nézd meg a természet életét, beleértve a növényekét is: megint 

ugyanazok az erőszak-minták: valaki mindig legyőz valaki-valami mást, vagy az ételért vagy 

egyszerűen csak agresszióból. Tehát a látásmódodat kiterjesztve rájössz: nem csak az emberi lények 

agresszívek, hanem a többi Királyság tagjai is ezen a bolygón. Most azt hiszed: „Kitaláltam a valódi 

okot.” De még mindig sehova se jutottál! Csak megállapítottad, hogy a teljes földi fizikai élet 

agresszív: az emberek, állatok, teremtmények mindig agresszívak a többi állattal és teremtménnyel 

szemben. Az élet megfigyeléséről beszélek és nem politikai, pszichológiai, szociális teóriákról. 

Megfigyelésekről!  Gyerekkorom óta figyelem az életet, és aki nyitott szemmel jár s figyel, az lát! Ez 

így működik! A Természet minden Királyságában jelen van az erőszak. 

De ez nem a teljes valóság – itt még nincs vége a történetnek! Ekkor elkezdesz gondolkodni: miért van 

ez a borzasztó erőszak ezen a bolygón? Miért kell minden teremtménynek erőszakot elszenvednie egy 

másik teremténytől, egyik emberi lénynek a másik emberi lénytől, egyik állatnak a másik állattól, és 

így tovább? 

Azt gondolod: ez nagyon sajátságos bolygó, amelyen évmilliók és milliók óta az erőszak az irányadó. 

Az erőszak már azelőtt jelen volt, mielőtt emberi lények éltek ezen a bolygón. Az akkoriban létező 

állati Királyságok között már jelen volt az erőszak. 
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Elkezdesz gondolkodni: „Mi a baj ezzel a bolygóval? Miért az erőszak a bolygó fő vonása? Mi az 

oka?” Ekkor még messzebbre tekintesz vissza az időben és tanulmányozod az ősi iratokat, szent 

írásokat, vallásos írásokat. És azok beszélnek Háborúkról a Mennyben, Angyali Királyságokról, akik 

más Angyali Királyságokkal harcolnak, beszélnek Kozmikus Hierarchiákról, akik más Hierarchiákkal 

harcolnak. Majd azt mondod: „Talán egyáltalán nem is egyedi a harc ezen a bolygón! Talán vannak 

más okok az erőszak mögött!” 

Ismét kinyitod a benső szemed, még tovább lépsz, és rájössz, hogy a háborúk illetve a konfliktusok 

kozmikus szintűek! Nem csak a Föld bolygón léteznek, hanem sokkal nagyobb mértékűek. Az ősi 

Látnokok és Próféták mind beszéltek a Háborúkról a Mennyben – Menny alatt értve a Magasabb 

Dimenziókat, Magasabb Valóságokat. Háborúk a Mennyben, melyek hatnak az emberiségre, hatnak 

erre a bolygóra és a Naprendszerünk más bolygóira. 

Újfent kiterjeszted a benső megértésed: „A háború eszméje voltaképp a Kozmosz struktúrájából ered”, 

ahogyan a bolygók egymáshoz viszonyulnak. Minden bolygónak megvan a saját auramezője, saját 

Karmája, illetve sorsa. Nyilvánvaló, hogy a dolgok nagy Kozmikus Rendszerében nem mindegyik 

bolygó van összhangban egymással, és nem minden energia forrása áll összhangban az összes többi 

energiaforrással. Ez az a konfliktus, amiről az ősi Próféták beszéltek: Háborúk a Mennyben; ahogy 

ezek a Háborúk hatottak az emberi lényekre, és ahogy a „rosszak” befolyásolták az emberi lényeket, 

hogy háborúkat kezdjenek itt, a földön. Vagyis a fizikai háborúk csak a belső dimenziók tükörképei, 

jelzik, hogy mi történik más Hierarchiák és lények csoportjai között. 

Kicsit még mélyebbre mész: „Ha ez a helyzet, miért nem tudnak a bolygók harmóniában élni 

egymással? Miért nem tudnak a Naprendszerek harmóniában élni más Naprendszerekkel? Miért nem 

tudnak az Univerzumok összhangban lenni egymással?” Kezded érteni, hogy itt nagy Kozmikus dolgok 

történnek a háttérben. 

Ekkor kicsit félreteszed a kutatást és azt mondod: „A bolygón zajló borzasztó háborúk és küzdelmek 

valójában csak a tükörképei egy Kozmoszban történő eseménynek, mely aztán megtalálja a módját, 

hogy lejusson a bolygónk szintjére és kialakítsa azt, amit a bolygó Sorsának vagy Karmájának 

nevezünk.” Minden bolygónak van saját Sorsa és Karmája, akár jó, akár rossz vagy semleges. Így erre 

a következtetésre jutsz: „Nem hibáztathatjuk az emberi lényeket a háborúkért, nem okolhatunk senki 

mást, mert semmi közük nincs hozzá.” A politikusok csak más energiák, Hierarchiák játékszerei, 

olyanok, mint bábuk a zsinóron. Anélkül cselekednek, hogy értenék, mit tesznek – szó szerint. Ezért 

mondta Krisztus: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Tudatlanok, 

fogalmuk sincs, mi történik valójában a Kozmoszban. 
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Háborúk százezer évek óta zajlanak, a mi értelmezésünkben ez valahogy része az életnek ezen a 

bolygón. Itt most megállunk és átlépünk a következő pontra. Meg kell értened mindezeket, ha 

Spirituális Harcos akarsz lenni, különben csak belezavarodsz és csupán elméleti ismereteid lesznek. 

Tehát nézzük a következő pontot. 

Imre felírja a táblára: 

(2) Katonák és harcosok 

Lassan eljutunk ahhoz a témához, hogy mi is egy Spirituális Harcos, mit csinál egy Spirituális Harcos 

és hogyan válik Spirituális Harcossá. A következő lépés: megfigyelted, hogy az idők kezdete óta 

minden ország minden háborújában ott voltak a katonák vagy harcosok, akik küzdöttek a háborúban. 

Ismét különbséget kell tennünk, mert a katonák és a harcosok nem Spirituális Harcosok! Vésd jól az 

eszedbe, miről beszélünk! A katonák általában nem Spirituális Harcosok! 

Az átlagos katona mindig, minden országban azért megy a háborúba, mert a kormány vagy a politikai, 

vallási hatalom küldi őt. Tehát az átlagos katona azért harcol, mert azt gondolja, az a kötelessége, hogy 

küzdjön a hazájáért vagy valaki ellen, mivel a hatalom ezt parancsolja neki. Ezek a katonák nem 

Spirituális Harcosok. 

És aztán vannak a harcosok. A harcosok különleges emberek, akik harcosok akarnak lenni. Az átlagos 

katona nem feltétlenül akar katona lenni és ölni vagy elesni a háborúban, hanem ez a kötelessége, mert 

a fölötte álló hatalom erre utasítja. De a hivatásos harcosok azért harcosok, mert azok akarnak lenni. 

Ők a határvonalon vannak, de nem Spirituális Harcosok. Az idők kezdete óta sok kultúrában és 

társadalomban (Keleten, Nyugaton, Északon és Délen, bárhol a bolygón) éltek olyan emberek, akik 

harcosok akartak lenni, mert akartak és szerettek harcolni – de ők nem Spirituális Harcosok.  

Tehát megállapítottuk, hogy bár még mindig sok háború és küzdelem zajlik a bolygón (melyek 

eltartanak még egy ideig), vannak katonák (ideértve a rendőröket és a társadalmi közrend fenntartóit), 

akik nem Spirituális Harcosok. Mindig, minden országban él sok olyan ember, aki a természeténél 

fogva vonzódik a háborúhoz, illetve a harchoz. 

Ezzel eljutottunk a harmadik ponthoz, itt kezdődik a megértés útja. 

Imre felírja a táblára: 
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(3) A Spirituális Harcos 

Nyilvánvalóan van különbség a katona, a hivatásos harcos és a Spirituális Harcos között. A „Spirituális 

Harcos” kifejezés pontosan azt jelenti, hogy: Spirituális! Vagyis hogy a harcos kapcsolatban áll a 

fizikaitól eltérő dimenziókkal. (Ezt később majd tisztázzuk.) Tehát vannak az átlagos katonák, illetve 

harcosok, akik szívesen mennek küzdeni és harcolni, de ők nincsenek kapcsolatban Spirituális 

Valóságokkal. 

És most megnézzük egy mélyebb szinten, hogy mit is jelent Spirituális Harcosnak lenni – szemben egy 

átlagos harcossal, akit arra képeztek ki, hogy bármilyen okból, indítékból küzdjön. Mit jelent a 

Spirituális? A megértés következő szintje, hogy eljutunk egy nagyon mély felismeréshez: mit tehetsz, 

ha Spirituális Harcos akarsz lenni. 

Imre ezt írja a táblára: 

(4) Az emberi lények és a Kozmosz felépítése 

Nem értheted, mi is egy Spirituális Harcos, ameddig nem érted az emberi lények és a Kozmosz 

felépítését, még azelőtt, hogy egyáltalán rálépnél az Útra. 

 

Imre felírja a táblára: 

Istenség (Isten) 

Szellem 

Lélek 

Elme Elme síkja 

Test Fizikai sík 

Egy emberi lény felépítése: Test, Elme, Lélek, Szellem és Istenség. Ez most csak egyetlen egyénre 

korlátozva mutatja a valóságot, de ugyanezt a kapcsolatot találjuk Kozmikus Szinten is. A bolygónak is 

van Kozmikus Teste, Kozmikus Elméje, Kozmikus Lelke, Kozmikus Szelleme, Kozmikus Istensége – 

akár egy emberi lénynek, egy bolygónak, egy Naprendszernek, egy Csillagrendszernek, egy 

Galaxisnak, stb. A létezésnek több dimenziója van. Ha leragadsz a fizikai szinteden, soha nem leszel 

Spirituális Harcos. A katonák, bűnüldöző szerveknél dolgozók és harcosok többsége a test szintjén 

létezik. 
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Mielőtt ráléphetnél az útra, meg kell értened, hogy több vagy, mint a puszta fizikai tested – bármit is 

mond a tudomány, a filozófusok vagy az emberek. Van az elméd, ez egyfajta energiamező, mely 

nagyon különbözik a testtől. Az elme hatással van a testre. Aztán az elmén túl van az, amit a Lelkednek 

nevezünk, mely egy sokkal magasabb Valóság, mely megint csak hatást gyakorolhat az elmédre és a 

testedre. És a Lélek felett van benned egy még magasabb valóság: a Szellem. A Szellem képes 

irányítani a Lelkedet, elmédet és testedet. E fölött van az Istenség. Nevezheted Istennek, vagy 

bárminek, aminek szeretnéd. Ez a végső Menedék vagy Eredet és mindenek Forrása. 

Mielőtt az Útra léphetnél, meg kell értened, hogy nagyon összetett lény vagy. Az emberi lény sokkal 

összetettebb, mint azt a pszichológia gondolja. Ahogyan a Kozmosz is. A tudomány azt gondolja, hogy 

a bolygó csak valami fizikai dolog, hogy a Természet egésze csak valami fizikai dolog és semmi más. 

De valójában vibráció vagy energiaszintekről beszélünk, melyek nagyon különböznek egymástól – nem 

csupán benned, hanem bolygó-szinten és naprendszeri szinten is. Most már kezded felismerni, hogy 

amikor az Ősök a Mennyben zajló Háborúkról beszéltek, azok a háborúk az Elme Szintjén voltak. 

Bolygónk evolúciójának megvolt az eredeti Isteni Terve. De az elme szintjén, a bolygó elméjében volt 

a lényeknek, Hierarchiáknak egy csoportja, akik nem akarták követni a Tervet. Az Isteni Terv a 

magasabb Forrásból jön a Szellem és a Lélek síkján keresztül, de ezek a teremtmények fellázadtak 

ellene (még most is lázadnak), és ezzel sok bajt okoznak a fizikai dimenzióban. Ezt tudományosan kell 

értelmezned, nem hibáztathatsz senkit és semmit. Ez csupán a rendszer hibája, mely sok millió évvel 

ezelőtt, a Teremtés hajnalán kezdődött, amikor az embereknek még volt választási lehetősége. Ott 

voltak az Emberi, az Angyali, az Arkangyali Hierarchiák, és mindenféle Isteni Hierarchiák. 

Választhattak, hogy követik a Tervet vagy szembeszegülnek a Tervvel. Néhányan szembeszegültek a 

Tervvel, ezért zajlanak azóta Kozmikus Háborúk a különböző Síkokon. Elsősorban nem a Lélek 

Szintjén, hanem az elme szintjétől lejjebb, mert a Lélek Szintjén minden harmóniában van. Te, mint 

Élő Lélek harmóniában vagy, ugyanígy a bolygó is a Lélek Szintjén. A Lélek Szintjén minden 

harmóniában van, tökéletes összhangban. De az elmétől lefelé kezdődnek a problémák. Tehát akár egy 

egyedi személyről beszélünk, akár egy Naprendszerről vagy egy Galaxisról, az elme szintjén dől el, 

hogy harmónia lesz vagy zűrzavar. Azután ez a harmónia vagy zűrzavar átszűrődik a bolygó vagy az 

emberi lény fizikai szintjére. 
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Ezt itt most befejezzük és áttérünk a következő pontra. Tudod, hogy ha nem látod magadat többszintű 

lényként, soha nem léphetsz a Spirituális Útra, főleg nem a Harcos Útjára. Ha azt képzeled, hogy csak 

egy test vagy és kész, akkor nem jutsz messzire. Még ha azt hiszed, hogy egy elme vagy, akkor sem 

jutsz előrébb, mert az elme a legnagyobb katasztrófa, ami téged ért! Az elme állandóan tele van 

konfliktusokkal.  Valójában az elme a bolygó tragédiája, akár az emberi elméről, akár a bolygó 

elméjéről beszélünk – minden probléma az elmében van! És mivel a problémákat az elmével próbálják 

megoldani, pontosan ezért nincsenek megoldva! Az elme, mint tudjuk, folyamatosan problémákat 

termel! 

Figyelned kell magadat, hogy megértsd ezt az elvet. Továbbá értened kell az emberiséget (mint 

társadalmat), a bolygószintű elmét, a naprendszer elméjét és az Isteni Elmét, hogy felismerd: Amit az 

elme kitalál, az megvalósul! Ha az elme zűrzavaros, a zűrzavar jön le a fizikai szintre – ekkor jönnek a 

háborúk, küzdelmek, egyéni problémák, stressz, viszály, stb. Az elme a probléma! 

Most egy kicsit hagyjuk ezt a témát és lépjünk tovább a következőre, mert lépésenként kell megértened 

a dolgokat. 

Imre felírja a táblára: 

(5) A jó és a rossz erők 

Fény és sötétség 

A jó és a rossz erők. Ez egy újabb felfedezés. Ahogy haladsz az Utadon, tapasztalod, hogy vannak jó 

erők és rossz erők, vagy ha úgy tetszik: Fény és Sötétség. 

Ha csak a fizikai test szintjén figyeled az életet, nem fogod megérteni az erőket. Csak annyit fogsz 

látni, hogy az emberek ostoba dolgokat csinálnak és te is ostoba dolgokat csinálsz. Ezeket nevezheted 

gonosznak vagy rossznak – de nem érted, hogy valójában mi áll ezek mögött. Minden jó cselekedet 

mögött egy jó erő áll. Minden rossz cselekedet mögött egy rossz erő, vagy negativitás áll. 

A gonosz egyszerűen annyit jelent: evolúciós folyamattal ellentétes erő; az evolúcióval, az 

előrelépéssel, a haladással szembeszegülő erő. Így lehet a legegyszerűbben leírni a gonosz erőt. 

Imre ezt írja a táblára: 

Gonoszság = szembeszegülés a haladással, evolúcióval, tökéletesedéssel 
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Miért létezik ilyen erő? A Kozmikus Elme Síkján (mely letükröződik a bolygó elme világára) voltak 

emberek, akik nem értettek egyet az Evolúció Isteni Tervével, és azzal, ahogyan fejlődniük kell a 

dolgoknak a tökéletlenségből a nagyobb tökéletességbe, majd Abszolút Tökéletességbe. Azok az 

emberek még mindig itt vannak. Ők alkotják az ellenállást, és az ellenálló erők visszatükröződnek a 

fizikai szintre. Nézzük meg az egyes fundamentalista vallásos embereket, fundamentalista 

politikusokat, a társadalmi rendszereket irányító fundamentalista embereket: minden fundamentalista 

szembeszegül a haladással, evolúcióval és a tökéletességre való törekvéssel. Így gondolkodnak. De a 

Belső Dimenziók erői hatnak rájuk. 

Azt is vedd észre (belső Tudatossággal), hogy a világon minden ember, akit haszontalannak, rossznak 

nevezünk, akik minden baj okozói – valójában csak bábuk, és úgy cselekszenek, hogy egyáltalán nem 

tudják, hogy befolyás alatt állnak. Tanulmányozd a keresztény fundamentalistákat, az iszlám vagy 

zsidó, vagy bármi egyéb vallási fundamentalistákat – mindig ellenállnak a haladásnak. Mindig a 

múltban akarnak lenni, minden legyen olyan, mint régen volt, és visszautasítanak minden előrehaladást. 

Figyeld meg a fundamentalista politikai rendszereket – ugyanilyenek. Mindig olyanok akarnak lenni, 

amilyenek voltak és visszautasítanak bármilyen változást vagy előrehaladást. 

De ahogy mondtam, nem ők az elsődleges ok! Mögöttük ott a Hierarchia, amelyik voltaképp meg 

akarja állítani az evolúciót. Ez a Hierarchia már évmilliók óta működik. Helyes! Ez a dolga! 

Mielőtt Spirituális Harcossá válsz, látnod kell ezt a felosztást. Ha nem tudsz különbséget tenni jó és 

rossz között, milyen Harcos lesz belőled? Pontosan ebből adódik a probléma. Az úgynevezett „tanuló 

harcosok” közül néhányan nagyszerű harcosok voltak (egyes társadalmi szervezetekben), de nem 

ismerték a különbséget jó és rossz között. Éppúgy harcoltak a rosszért, ahogyan a jóért. 

Manapság zsoldosnak vagy katonának neveznénk őket, akik egy cél érdekében harcolnak – bármi 

legyen az, nem számít, hogy jó vagy rossz. Így érthető, hogy a Spirituális Harcossá váláshoz nagyon 

biztosnak kell lenned a dolgodban: hogy kiért harcolsz, mi a célod, és hogy miért csinálod. Nem csak a 

küzdelem kedvéért harcolsz. Ezzel mindenképp tisztában kell lenned, még mielőtt rálépsz az Útra. 

Azt kell látnunk, hogy negatív erők hatnak az emberiségre, és ha Spirituális Harcos akarsz lenni, akkor 

egyáltalán semmilyen kapcsolatod nem lehet ezekkel az erőkkel, különben a rossz Útra térítenek és 

visszatartod a bolygó fejlődését, a saját fejlődésedet és mindenki másét is. Nagyon fontos megérteni, 

hogy vannak a jó és a rossz erők, vagy a Fény és a Sötétség Erői, még mielőtt egyáltalán ráléphetnél az 

Útra.  
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A következő pont. Végül eljutottunk a Spirituális Harcoshoz. 

Imre felírja a táblára: 

(6) A Spirituális Harcos a Fény erőiért dolgozik 

Ebből tudod, hogy a jó oldalon vagy, vagy a rossz oldalon. Nem szimbolikusan, hanem szó szerint 

értve a Fényt. A Spirituális Harcos a Fény Erőivel Dolgozik, mert ha megfigyeled a Kozmoszt, fent van 

az Abszolút Fény (az Istenség szintjén) és lent van az Abszolút Sötétség (a fizikai szint alatt). Fentről, 

az Istenségből különböző erősségű Fény árad lefelé, mígnem a Fény nehéz anyaggá válik, majd egyre 

sűrűbb és sűrűbb lesz, míg végül fizikai anyag lesz. Eggyel lejjebb, az Abszolút Sötétségnek nevezett 

síkon található a legsűrűbb fizikai anyag, a Teremtés Alvilági Pólusa. Tehát ha Spirituális Harcos 

akarsz lenni, valamilyen módon helyt kell állnod. Nem dolgozhatsz a materialista erőknek, nem 

dolgozhatsz a tagadás erőinek, a Sötétségnek. Csak a Fény Erőinek dolgozhatsz. Ez máris kijelöli az 

Utadat. Az Utad már világos: a Fényért kell dolgoznod. Ez a Fény nem szimbolikus, hanem valódi. 

Elmondunk néhány dolgot erről, hogy megértsd, a Spirituális Harcos – Fényharcos. 

Imre ezt írja a táblára: 

Fényharcos 

A Spirituális Harcosnak semmi köze a sötétséghez, materializmushoz, az anyaghoz, bármi 

negativitásba vezető dologhoz, pusztításhoz, rossz energiákhoz, vagy rossz rezgésekhez. Fény. Kicsit 

elmélyültünk abban, hogy mi is egy Spirituális Harcos, és mi a Spirituális Harcos feladata, illetve célja. 

Mit csinál? Ahogy mondtam, ő nem ugyanolyan, mint a többi úgynevezett harcos vagy katona. Nemes 

célja és magasztos jövőképe van, amiért feláldozza az életét. Végül eljutottunk az utolsó ponthoz, a 

Spirituális Harcos Képzéséhez. 

Imre felírja a táblára: 

(7) A Spirituális Harcos Képzése 

Hét nagy átalakulás a Fény Mesterévé váláshoz 

A Spirituális Harcos képzésénél nyilvánvaló, hogy nem válhat valaki Spirituális Harcossá, csak mert 

úgy gondolja, hogy az akar lenni. Ez nem ilyen egyszerű. Közületek néhányan azt hihetik, hogy 

Spirituális Harcosok, de annyit mondhatok, hogy ez nem olyan könnyű, mint ahogy gondoljátok. Egész 

életedben képezned kell magad, esetleg már előző életeidben is, mert gyakorlatilag hét nagy 

Átalakuláson kell keresztülmenned. Hét nagy Átalakulás vár a Spirituális Harcosra mielőtt a Fény 

Abszolút Mesterévé válik. 
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Mindezek háttere az az eszme, hogy a Spirituális Harcos Út egy magas rezgésű evolúciós Út, mely 

kivezet a normál emberi tudatosságból az Angyali Dimenziókon és a Spirituális Dimenziókon át Isten 

abszolút Szentségéhez, vagy a Kozmosz Kiinduló Állapotához, a Kozmosz Abszolút Fényforrásához. 

Ez tehát egy örökké tartó utazás az anyagból a finomabb, és még finomabb anyagba, majd oda, ahol az 

anyag és a Fény egyesül, tovább az alacsonyabb Fénybe, a közepes Fénybe, a magasabb Fénybe, végül 

az Abszolút Fénybe. De ehhez hét nagy átalakulásra van szükség. Ebbe most nem megyünk bele, csak 

egy mögöttes képet adunk arról, hogy ez az Út az Isten Szent Elméje által régen elrendelt Isteni Út, 

mely az emberi evolúció ideálja, a bolygónkon való létezés célja. Ez nem valaki gondolata, nem 

filozófia, nem Vallás. Ez már ott vibrál az Isteni Kozmikus Elmében, mint egy nekünk szánt Terv vagy 

minta, hogy milyenek legyünk, mint emberi lények. Ez az, amivé válnod kell. 

Ezt most ennyiben hagyjuk, hogy beláttuk: Spirituális Harcossá válni hatalmas vállalkozás, életed teljes 

és drasztikus megváltozása hét nagy Átalakulás által. Most ismét összpontosítsunk egy olyan szintre, 

amely téged érint. Mit csinál az az ember, aki Spirituális Harcos akar lenni? Tegyük fel, hogy 

eldöntötted: „Igen”, úgy érzed, ez a te utad. Az eredeti Tervnek megfelelően Isteni lénnyé akarsz válni. 

Hogyan kezdesz neki? Mit tudsz tenni? 

Vannak bizonyos dolgok, gyakorlatok a Spirituális Harcossá váláshoz: 

Imre felírja a táblára: 

(A) Mindennapos meditáció 

A Tudás útja 

Az Odaadás Útja 

A Cselekvés Útja 

Térjünk vissza a kezdethez: mit tegyél, hogy Spirituális Harcossá válj. Mindenekelőtt: napi szintű 

meditáció. Továbbra is kezdő szinten magyarázunk, hogy tudd, hogyan közelítsd meg a témát. 

Gyakorolnod kell a meditációt. A Spirituális Harcos Úton három eltérő meditációs terület, három 

különböző Út közül választhatsz: a Tudás útja, az Odaadás Útja és a Cselekvés Útja. 

Rendben. Amikor valahogy felébredsz az átlagos emberi lények, a világi elme szokásos 

szunnyadásából, azt mondod: „OK, tényleg valami más leszek, mint amiről eddig hittem, hogy  

vagyok, vagy  lehetek.”  Ekkor három Út áll nyitva előtted: a Tudás útja, az Odaadás Útja és a 

Cselekvés Útja. 
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Ha képzed magad, hogy Spirituális Harcos legyél, az egyik lehetőség, hogy elkezded tanulmányozni és 

megérteni a Kozmosz felépítését, az Emberi Lény felépítését, a Jó és Rossz Erőket és mindazt, amiről 

röviden beszéltünk. Tanulsz ezekről, mely azonnal megtisztítja az elmédet, ahogy tanulmányozod és 

megérted az Ezoterikus Tudományt. Azt mondod: „Igen, emiatt ezt és ezt kell tennem.” Vagyis az 

intelligens megértés által tudod, miért kell ezt választanod, miért kell úgy viselkedned, miért kell azt 

tenned – ez az intelligens megértés. 

A másik út az Odaadás Útja a Hívő típusúaknak. A Harcos, aki Hívő, azt mondja: „Rendben. Minden, 

amit teszek, Istenért teszem, vagy a Felsőbb Intelligenciáért teszem; a Lelkemért vagy a Szellemért 

teszem.” Vagyis van benned egy kép valami rendkívül magas szintű dologról, amit el akarsz érni – ez 

az Odaadás Útja. Tehát egy olyan Harcos vagy, aki tele van Önátadással, és a benned lévő Önfeláldozó 

Energia miatt helyesen cselekszel. Helyes módon akarsz cselekedni, összekapcsolódva az Istenivel 

vagy az Abszolút Igazsággal, vagy bármivel, amit keresel. Tehát ez egy másféle Út. 

A harmadik út a Cselekvés Útja, ahol a tettekre készíted fel magad, hogy mindig helyesen cselekedj. Ez 

tényleg nagyon nehéz Út. Ez a legnehezebb Út a Harcos számára, mert minden pillanatban helyesen 

kell cselekedned és ez rendkívül nehéz. Mindenesetre ezt a három módszer kezded gyakorolni, hogy 

Harcossá válhass. Ez az Út a kezdete. 

A képzésed másik része: az Élet Küzdelmei. 

Imre felírja a táblára: 

(B) A Fény Küzdelmei 

Az Élet Küzdelmei 

Jól hangzik, ugye? Nem mondhatod, hogy nem tudod megcsinálni. Valójában nem tudod. De nem 

mondhatod, hogy ez túlmutat a képességeiden. Az Élet Küzdelmei azt jelenti, hogy minden nap 

kihívásokkal nézel szembe. Nincs olyan nap, amikor ne lenne valamilyen kihívás az életedben, amit az 

Élet Küzdelmeinek nevezünk. Mindig küzdünk valamiért vagy valami ellen. Mindig történik valami, 

amin túl kell jutnod, vagy meg kell oldanod, stb. Ezek az Élet Küzdelmei. Bármelyik Utat követed a 

Spirituális Harcos Képzésében, mindig ott lesznek az Élet Küzdelmei. Minden nap felbukkan valami, 

amivel foglalkoznod kell. Hogyan fogod megoldani ezeket? Ahogyan megoldod ezeket a feladatokat, 

az dönti el, hogy Spirituális Harcos vagy-e, vagy csak egy átlagos halandó. Érted? Nagyon nem 

mindegy, hogy valaki csak egy átlagos férfi vagy nő, aki átéli a zűröket – vagy egy Spirituális Harcos, 

aki gyakorol. Kezd bűntudatod lenni, ha rosszat teszel és kezdesz boldog lenni, ha jót cselekedtél.  
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Elkezd benned kifejlődni egy érzék, ami különbséget tesz jó és rossz között – tehát tudni fogod. Senki 

nem mondja meg neked – te magad fogod tudni belül, hogy jó dolgot csináltál vagy rosszat. Ezt 

nevezzük a Fény Küzdelmeinek és az Élet Küzdelmeinek. Napról napra kihívások várnak. Minden nap 

meg kell küzdened valamivel (néha sok-sok nehézséggel) és ahogyan megküzdesz ezekkel, az dönti el, 

hogy a Spirituális Harcos Úton jársz-e, vagy csak egy átlagos üres emberi lény vagy. 

Tehát először is: napi meditáció – ezt gyakorolnod kell, ez Spirituális Munka, eldöntötted, hogy 

csinálod. A másik, ahogyan kezeled a napról napra felmerülő dolgokat. Természetesen ez a 

legnehezebb része, mert ha túl sok kihívással kell szembenézned, akkor elfelejted, hogy Spirituális 

Harcos vagy. Csak beleveted magad és megpróbálsz megszabadulni a problémáktól – ha sikerül. De 

minden alkalommal tudatában lenni annak, hogy bármit teszel, az egy korábbi dologból fakad, és 

bármit teszel, megváltoztatod annak a hatásait – ez a Spirituális Harcos mindennapi küzdelme. Tudod, 

hogy bármi történik veled itt és most, vagy bárhol – azt olyan dolgok okozzák, amikről az embereknek 

fogalmuk sincs.  De te tudod, hogy van egy belső ok, egy rejtett ok. Hogy ehhez hogyan viszonyulsz, 

hogyan oldod meg, az már a te felelősséged a Spirituális Harcos képzésben. Ha elrontod, akkor még 

hosszú utat kell megtenned. De ahogy mondtuk, ezekkel a feladatokkal minden nap szembesülsz. 

Akkor tudod majd magadról, hogy Spirituális Harcosként képzed magad, amikor rendkívül érzékennyé 

válsz: érzékennyé magadra, másokra, a téged körülvevő életre, az egész bolygóra, mindenre. Ez az 

érzékenység jelzi, hogy már az Úton jársz, és nap mint nap a természetes harcaidat vívod, az Élet 

Küzdelmeit vagyis a Fény Küzdelmeit. Mert ha magadban belül küzdesz, akkor a Fény Ereje küzd 

benned. Azt hiheted, hogy az elméd teszi. Azt hiheted, hogy rendkívül okos vagy és így fogsz 

cselekedni, de ez nem az elméd. Ez a benned lévő Fény, amely vezet téged. És ha hagyod, hogy a 

benned lévő Fény vezessen téged, akkor helyesen fogsz cselekedni, bármi is legyen az. 

A következő teendőd, ha Harcos tanuló akarsz lenni… 

Imre ezt írja a táblára: 

(C) Spirituális Harcos gyakorlatok 

Attól tartok, a fotelben ülve nem lehetsz Harcos! Lehetsz fotelben ülve utazó, fotelből filozofáló, 

ülhetsz a fotelben és olvashatsz a harcosokról és minden ilyesmiről, de így soha nem válsz semmiféle 

Harcossá. 
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Van két könyv: „A Spirituális Harcos Útja” és „A Spirituális Harcos”, melyek tele vannak praktikus 

gyakorlatokkal.  De ami sokkal több annál, ami a könyvekben van: a Harcos Iskola, kidolgozott, 

szisztematikus Harcos képzés Spirituális téren. Említettem, hogy vannak csak a küzdelemről szóló 

Harcos képzések, mert az emberek szeretik a verekedést, a testi erő illetve a mentális képességek 

fejlesztését, de most nem ezekről beszélünk. A Spirituális Harcos képzése teljesen más dimenzió. 

Kezdheted az említett könyvekben leírt dolgokkal, de van egy Iskolánk is, ahol tovább gyakorolhatsz 

ezen a vonalon. 

Tehát a képzésed része, hogy Spirituális Harcos Gyakorlatokat kell végezned. Például, ha balerina 

akarsz lenni, akkor naponta hat-nyolc órát kell gyakorolnod. Ha hegedülni akarsz, akkor naponta hat-

nyolc órát kell játszanod. Vagyis ha bármit el akarsz érni ezen a világon, akkor azért tényleg keményen 

meg kell dolgoznod. Gyakorlatokat kell végezned, hogy képezd magad, mert a gyakorlatok végső 

hatása az Átalakulás. Az első nagy Átalakulás a Szív felébresztése, melynek során megérted, mi az 

együttérzés, szeretni kezded az összes emberi lényt és a bolygó minden teremtményét, mert érzékeled 

az Életerejüket, a Fény Sugárzásukat. Ez az első lépés a hét fokozatú Úton: a Szív Felébresztése. 

Ezután következik csak az Elme Felébresztése. Vagyis hogy az elméd csak a Fény Rezgésre tud 

reagálni, a negatív energiákra és a negatív erőkre nem. Az útnak hét nagy lépése van, de gyakorlatokat 

kell végezned, hogy felkészítsd magad és meg tudd tapasztalni ezeket az Átalakulásokat. Az említett 

gyakorlatok nélkül nem jutsz messzire. 

Imre felírja a táblára: 

(D) Minden Élő önzetlen szolgálata 

Megszabadulás az egótól 

Ez is része a képzésednek, hogy Spirituális Harcos lehess. Valójában ez a legnehezebb része. Ez az a 

pont, ahol az emberek elbuknak vagy nem haladnak tovább az Úton – az Ego. Az egód az a belső 

rendszer, mely a következőkből áll: a tested, az alapvető Életerőd (amit Keleten Pránának neveznek, ez 

által lélegzel és élsz), az érzelmi rendszered és az elméd rendszere. Ez az egód: a tested, életerőd, 

érzelmeid és az elméd. Ez a rendszer, amit a személyiség-szerkezetnek is nevezünk, ehhez a 

dimenzióhoz tartozik. Ebben a Fizikai Világban, a következő szinten lévő Asztrális Világban és a 

fölötte lévő Elme Világában éled le az életed. Tehát ez az Egónak nevezett rendszer mindezekben az  

Alsóbb Világokban él. Ha nem alakítod át, ha nem szabadulsz meg tőle, továbbra is folyamatosan 

ezekhez az alsóbb dimenziókhoz kapcsolódsz. Továbbra is a Fizikai Világhoz, az Asztrális és Mentális  
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Világokhoz kapcsolódsz, mert ezekben éled az életed. Ezeket lélegzed be, ezek hajtanak téged. Ezért 

mondta minden ősi tradíció, hogy szabadulj meg az Egódtól, vagyis a személyazonosságodtól, mert a 

testeddel, a lélegzeteddel, az elméddel és az érzelmeiddel azonosítod magad. Amíg így teszel, 

megrekedsz ezekben a Fény nélküli dimenziókban. 

Imre felírja a táblára: 

(E) Elme 

Érzelmek 

Életerő 

Test 

Egó vagy Személyiség 

Fény 

Mentális 

Asztrális 

Fizikai 

Test, Életerő, Érzelmek, Elme együtt alkotják az Egót vagy személyiséget. A személyiség ebben a 

három dimenzióban él (a Fizikai, az Asztrális vagy Finom Dimenzió és a Mentális Világok), de itt 

nincs Fény. 

A Spirituális Harcos útnak vagy bármilyen valódi Spirituális Útnak az a valódi nehézsége, hogy 

ameddig az egó vagy a személyiség rendszere csak ezekhez a Dimenziókhoz vagy Világokhoz 

kapcsolódik, addig bezárva maradsz ezekbe a Világokba. Ezért tenned kell valamit, hogy kijuss belőlük, 

így elérheted a Fény Magasabb Világait, illetve azokat az energiákat, melyek Fény formájában 

érkeznek le. Különböző típusú Fények jönnek le a magasabb dimenziókból; van Buddhikus Fény, 

Nirvanikus Fény, Monadikus Fény, Isteni Fény, és így tovább. Az Elme Világok feletti Birodalmak 

mind a Fény különböző intenzitású fokozatai illetve energia-struktúrái. Tehát ameddig leragadsz az 

alsóbb dimenziókban, addig nem fogadod be a Fényt, ezért ebben az életedben csak egy átlagos emberi 

lény maradsz. Azután újra megszületsz és ugyanezt teszed, amíg rá nem lépsz az Útra. Ezért mondta 

minden spirituális tradíció, hogy szabadulj meg az egótól. De az egótól való megszabadulás nem azt 

jelenti, hogy megölöd vagy megsemmisíted magad. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy 

lecsendesíted a fizikai testedet, az érzelmi természetedet, a mentális természetedet, és amikor ezek  
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lecsendesedtek, a Fény egyszerűen áradni fog lefelé. A Fény a következő szintről jön lefelé, először a 

Buddhikus Dimenzióból (az Egység Birodalmából) és elkezd dolgozni rajtad. Átéled a nagy 

Átalakulásokat; az első nagy Átalakulás során már elkezd áradni beléd a Fény. A második nagy 

Átalakulás során nagyobb Fény jön le. És ahogy Spirituális Harcosként jelentős, nagy Átalakuláson 

mész keresztül, még több Magasabb szintű Fény árad beléd és elkezdesz dolgozni vele, ekkor válsz 

Fényharcossá. Vagyis tudatosan használod ezt a Fényt, nem csak azért, hogy magadat megszabadítsd, 

hanem hogy a bolygót megszabadítsd a Sötétségből, amelyben történetesen létezünk. Tehát a 

Spirituális Harcos valójában Fényharcos, aki az egész bolygóért és a Naprendszerért tevékenykedik. 

Azaz ahogy haladsz felfelé, az első lépés önmagad megszabadítása, aztán egy embercsoport 

megszabadítása, majd a bolygó megszabadítása. Majd amikor igazán nagyon magasra emelkedsz, 

elkezdesz Naprendszeri-szinten dolgozni, hogy megszabadítsd a Naprendszert a negatív Erőktől. Ezek 

a Naprendszer struktúrájában létező borzasztó, hatalmas negatív Lények és Erők okoznak minden 

pusztítást a Naprendszerben. Tehát ahogy feljebb jutsz, egyre több és több Fénnyel dolgozol. 

Végül még egy dolog, hogy értsétek az egész történet hátterét: mi az alapvető cél? 

Imre felírja a táblára: 

A Spirituális Harcos alapvető célja az Univerzum forrásává válni – Határtalan Fény. 

Vagyis mi, mint Univerzum leereszkedtünk egy hatalmas Valóságmezőből, melyet többféleképpen 

neveznek: Határtalan Fény, Istenség, Igazság, Abszolút vagy Végső Valóság, Minden Dolgok Forrása, 

nevezhetjük bárminek. Különböző Világokon keresztül ereszkedtünk le a fizikai szintre. Tehát a 

Spirituális Harcos alapvető célja, hogy először is a Fény segítségével felemelkedjen az anyagi síkokon 

keresztül. Majd a Fény segítségével felemelkedjen, vissza egészen az Eredeti Forrás Állapotába, 

melyből az Univerzum keletkezett – ez a Határtalan Fény illetve a Teljesség Tere, az Abszolút Állapot, 

a Teljesség Állapota. Ahogyan ezt teszi, megszabadít más lényeket is végig az egész úton felfelé 

haladva. Ez egyáltalán nem önző, én-központú munka. Amint elkezded befogadni a belső Fényt, 

elkezded árasztani a Fényt a Cselekvés Útja, az Odaadás Útja, vagy a Tudás Útja által. Tehát gyakorló 

Harcosként ez a belső Fény árad belőled, amikor beszélsz, cselekszel vagy érzel (akármi a fő Utad), és 

ez a Fény megszabadítja a körülötted lévő emberi, állati, egyéb látható és láthatatlan lényeket. És ahogy 

haladsz felfelé a Harcos Útján, lassan haladsz az Alapvető Cél felé és még több Fény árad beléd. Így 

még jobban tudod segíteni az egész környezetet és a Kozmoszt hogy haladjon az Alapvető cél felé, 

mert a Kozmosz – Egy. Ha átalakítod magad, az átalakulást hoz a környezetedben, a bolygódban. Ha  
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megszabadítod magad, segíted a bolygót, hogy megszabadítsa magát. Nem elszigetelt sejt vagy. Ahogy 

átalakítod magad, átalakítod a környezetedben lévőket, és minél többeket alakítasz át, annál inkább 

átalakul a bolygó, és így tovább. Ez az Élet hatalmas, egyedülálló Egysége. 

Ez csak egy kis bevezetés volt a témába, és ha szeretnél további gyakorlati munkát végezni, akkor az 

említett két könyv ad neked némi útmutatást. 

Most tartunk egy kis csendet. 

Csend. 

Köszönöm. 

 

A Teozófiai Társulat Elnöke megköszöni Imrének, hogy eljött és megosztotta a Tudását és 

Bölcsességét. A Teozófiai Társulat és minden jelenlévő nevében átnyújt Imrének egy ajándékot nagyra 

értékelve, hogy eljött ma este. 

Imre: Köszönöm, nem számítottam ajándékra. 

Elnök: A hallottak alapján sok munka vár ránk. 

Imre: Szerintem is, de egy teljes élet áll a rendelkezésetekre! Ráadásul kaptok segítséget. Nem minden 

a ti feladatotok. Aki bekerül ebbe az áramlásba, az egy másik, nagyobb Valóság részévé válik és kapja 

segítséget. A Harcos mindig kap segítséget. De előbb csatlakoznia kell az áramláshoz. Nagyon 

köszönöm. A Harcos kap ajándékot is! Ez egy jó ok a csatlakozásra. 

 

Az Elnök mindenkinek megköszöni, hogy eljött és frissítőket ajánl. Röviden beszél a Teozófiai 

Társulat tanításairól és meghívja a jelenlévőket, hogy bármikor csatlakozzanak hozzájuk, végül 

biztonságos hazautat kíván.  

Imre: Már 56 éve állok kapcsolatban a Teozófiai Társulattal. Akkor kezdtem, amikor 19 vagy 20 éves 

voltam, úgyhogy nem vagyok új itt. Nagyon köszönöm. 


