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Metamodern korszak című könyvéből 

 

1. fejezet - Modernizmus és racionalitás 

A Puránákban a modern kort, amelyben élünk, Kali Yugának, a zűrzavar és konfliktusok korának 

hívják. A yugák több ezer éves korszakok, amelyek ciklikus vagy spirális folyamatban ismétlődnek. A 

Dwapara Yuga a második kor, amelyben az emberek elkezdik elveszteni azokat a nagyszerű 

tulajdonságokat, amivel a legelső korban, az Aranykorban (Satya Yuga) rendelkeztek. A Kali Yuga 

(modern idők) jelenti a morális és spirituális fejlődés legalacsonyabb pontját minden ciklusban. Ezt 

követi a Krita Yuga, az átalakulás vagy spirituális tapasztalat megvalósulásának a kora, mely végül a 

Satya Yugához, az igazság vagy realitás korához vezet, melyben visszatér az Aranykor, és az emberek 

spirituális képességei ismét teljes dicsőségükben kezdenek el megnyilvánulni. Így a Puránák szerint 

az emberiségnek nagy reménye van arra, hogy élvezze a Satya Yugát, ami békét, harmóniát és Isteni 

Szeretet fog adni. 

Ha a Kali Yuga Puránákban található leírását összevetjük társadalmunk jelen állapotában tett 

nyilvánvaló megfigyelésekkel, úgy tűnik, hogy a Kali Yuga legszörnyűbb korszaka kezdődött a század 

első negyedében. Majdnem hihetetlen, mennyire megváltozott a kultúra és gondolkodásmód ilyen 

rövid idő alatt, különösen Nyugaton. A Kali Yugában minden hagyományos értéket aláásnak és 

lerombolnak, és így nagy erkölcsi zűrzavar uralkodik. Lázas keresés folyik új formák és a rend új 

fajtái után. A Puránák szerint a legmélyebb ponton az emberek el fogják veszíteni a kapcsolatukat a 

dharma, (az igazságosság velünkszületett felfogása) belső érzékelésével. Összetévesztik a helyeset a 

helytelennel. A gyerekek többé nem tisztelik szüleiket. A férfiak úgy gondolkodnak és cselekszenek, 

mint a nők, a nők pedig olyanná válnak, mint a férfiak. A legalacsonyabb értékrendű emberek 

kerülnek hatalmi pozíciókba, és a spiritualitás legmagasabb fokán álló embereket mellőzik és 

megvetik. 

Azonban körülbelül úgy huszonöt évvel ezelőtt, az új Satya Yuga első szeleként, az átmeneti kor, a 

Krita Yuga kezdett el megnyilvánulni. A Krita Yuga a spirituális tudatosság különleges korszaka, 

mivel a Mindenen Átható Isteni Erő, szanszkrit nyelven a Paramachaitanya, aktívvá válik a 

hétköznapi emberek szintjén. Megjövendölték, hogy ez az isteni tevékenység fogja elhozni a régen 

várt Satya Yugát, a fejlődés és spirituális felemelkedés korszakát. Minden jel arra mutat, hogy az 

igazság kora az, ami most előre tör, és világosan láthatjuk például, hogy kerülnek hétköznapi 

emberek az abszolút igazság és valóság tudatába a Sahaja jógán keresztül. A Sahaja jóga az egyéni 

tudatosság és a Mindenen Átható Isteni Erő közötti spontán kapcsolat, ami a Kundalini erejének 
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felébresztése által jön létre. A Kundalini alvó állapotban található meg minden emberben a 

gerincoszlop alján elhelyezkedő háromszögletű csontban, amit sacrumnak – szent csontnak hívnak. 

A Krita Yugának van egy másik tulajdonsága is, ami által, amikor ez a Yuga megnyilvánul, minden 

külsőséges vallás hamissága, és minden hazafiatlan és tisztességtelen hatalmon lévő ember, minden 

hamis próféta és vallási kultuszvezető le fog lepleződni, és minden olyan szervezet is, amely 

hamisságot terjeszt és gyűlöletet szít Isten nevében, mert a Krita Yugában az igazság spontán 

módon lép előtérbe. Minden korrupt vállalkozó és hamis tanító le fog lepleződni. 

A Krita Yuga másik jellegzetessége, hogy amikor az emberek elpártolnak a dharmától, akkor az 

igazság belső isteni törvényei, amelyek velünkszületettek, és amelyek mind az emberek létét, az 

egész világ felépítését, mind a kozmosz megnyilvánulását szabályozzák – párhuzamos, kompenzáló 

hatású következményeként – fel fognak emelkedni. Ez a „Polaritás törvénye” vagy szanszkrit 

nyelven a „Karma Palam” (a cselekvés gyümölcsei), ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy bárminek, 

amit teszünk, learatjuk a gyümölcseit: „Ki mint vet, úgy arat.” Tehát ebben a Yugában minden 

ember meg fogja kapni a saját Karma Palamját. Ha az emberek életüket a létezés univerzális és örök 

törvényeinek (dharma) megfelelően élik, akkor harmonikus és teljes életük lesz. Másrészt viszont 

bármi rosszért, amit tettek, ami azt jelenti, hogy elhagyták a dharma középső ösvényét, - egyénileg 

vagy kollektívan – meg kell fizetniük ebben az életükben. 

A Krita Yugában lehet, hogy sokat kell szenvedni. Ez sajnálatos, de egyszerűen ez saját 

cselekedeteink következménye, amivel szembe kell néznünk. Természetesen a szenvedést el lehet 

kerülni, ha az emberek elérik a felemelkedésüket abba az állapotba, amit a jógában a lélek 

állapotának, vagy az Isteni Erővel történő egyesülésnek hívunk. A Krita Yugában a Polaritás törvénye 

által történő lelepleződésnek és büntetésnek ezen megnyilvánulása addig fog tartani, amíg el nem 

fogadjuk az abszolút spiritualitás útját, ami az egyetlen igaz és kielégítő út az emberek számára. A 

szenvedés, ami az embereket éri, kollektívan és egyénileg, nem más, csupán a saját Karma 

Palamjuk, a saját választásaik eredménye. 

E nézőpont ellenére a Krita Yuga egyben nagyon áldásos korszak is mindazok számára, akik az 

igazság őszinte keresői. A Krita Yugában különleges lehetőségek vannak az önátalakításra. 

Felemelkedésük által ezek a keresők a spiritualitás igen magas fokát fogják elérni. De a Krita 

Yugának ebben a korszakában olyan az Isteni Szeretet és együttérzés (Param Chaitanya) ereje, hogy 

azok, akik hibákat követtek el, és ennek következtében szenvednek, szintén megszabadulnak a 

szenvedéseiktől a Mindenen Átható Isteni Szeretet működése által. Sőt, azt is mondják a 

Puránákban, hogy a részenergia (az a velünk született energia, amely mindig arra késztet 

bennünket, hogy keressünk valami magasabbat, és eljuttatja az embereket a felemelkedésükhöz), a 

Kundalini fel fog ébredni és megadja az Önmegvalósulást (vagy az önvaló ismeretét) a keresőknek. 

Ez az erő fizikai, érzelmi, mentális és spirituális áldást is fog nekik adni, és minden probléma, ami a 

belső lényükből, a finomrendszerük energiaközpontjaiból fakad, meg fog oldódni a Kundalini 

spontán tisztító és kiegyensúlyozó tevékenysége által. Ezen a módon minden egyéni emberi 

probléma, ugyanúgy, mint a kollektív és szociális problémák, amelyeket az emberek hoztak létre a 

világon, meg fognak oldódni. De azt is mondják, hogy ez az állapot csupán olyan embereknek adatik 
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meg, akik a felemelkedésük által elérték a valódi énük állapotát. Ezek ősi próféciák, amelyeket most 

világosan lehet látni. 

Egy indiai bölcs, Bhrigumuni, aki az asztrológia egyik úttörője volt, könyvében, a „Nadi Granth”-ban, 

világos jövendöléseket tett ezekről a modern időkről. Azt is pontosan megjövendölte, hogyan fog a 

Kundalini spontánul  felébredni a Sahaja jóga által, ami az Istenivel való spontán egységet jelenti, és 

ezáltal hogyan válik tömeges szinten az egyéni és kollektív átalakulás eszközévé egy nagy jógi 

tanításai és inkarnációja révén. Ez a jógi a Kundalini páratlan mestere lesz és megtanítja az 

embereket az önátalakítás ősi titkaira. Ezek azok az idők, amiket a Szent Bibliában az Utolsó 

Ítéletként említenek, a Koránban pedig Kiyamának, a Feltámadás Idejének hívnak. Az asztrológiában 

Vízöntő Korszaknak is nevezik, az újjászületés és a nagy spirituális fejlődés idejének a Földön. 

Természetesen ez a tudomány és technológia kora is, amelyben az emberek a vakhit fölé 

emelkednek. Az Utolsó Ítélet és a Feltámadás idején az embereknek nem kell és nem is szabad 

vakon hinniük azokban a dolgokban, amiket a felemelkedésről vagy üdvözülésről mondanak, hanem 

feltevésként kell kezelni azokat, és nyitott elmével kell megfigyelni a tényeket, úgy, mint egy tudós. 

Természetesen, ha egy feltételezés bizonyítást nyer, akkor minden becsületes és tudományos 

beállítottságú modern embernek el kell fogadnia azt. Az Isteni tiszta tudása, ami az Önmegvalósulás 

révén közvetlenül megnyilvánul, vezet majd folyamatosan az Új Kor egy új fajának kialakulásához. 

Akkor, pedig ez a tudás nem csupán néhány kivételezett ember számára lesz elérhető, ahogy ez a 

múltban volt, hanem az egész világ javát fogja szolgálni. Így evolúciónk utolsó áttörését tömegesen 

lehet elérni. Az egész emberi fajt meg lehet újítani, és át lehet alakítani. A dharmát, az 

igazságosságot, ismét tisztelni fogják mindenütt, és az emberek békében fognak élni, harmóniában 

saját magukkal, a természettel és egymással. 

A Krita Yuga megnyilvánulása azonban még talán nem egyértelmű az emberek többsége számára, 

mivel a Kali Yuga még mindig megnyilvánul az egész világon, de főleg Nyugaton és sokkal mélyebb 

formában. Viszont Indiában és sok más úgynevezett fejlődő országban, ahol a dharmát még mindig 

tisztelik, a Kali Yuga létrehozott egy olyan életstílust, ami már nem olyan tradicionális és dharmikus, 

különösen a városokban. A nyugati modern kultúra vészesen ostromolja a Keletet, a fiatalokat 

nagyon olcsó, frivol, felszínes és saját magukat előtérbe helyező életmódnak megnyerve. 

Nadi Granth jövendöléseiben még az apró részletek is világosan le vannak írva: hogy az emberek 

inkább fém, mint a hagyományos anyagokból készült tányérokból fognak enni, vagy hogy a 

gyerekek elkezdenek visszafeleselni a szüleiknek, stb. Indiának azonban megvan az az előnye, hogy 

az Istenibe vetett hitet nem vonják kétségbe olyan erősen, mint Nyugaton, ahol rengetegen teszik 

tönkre magukat, ami az Isteni ellen van. Itt az emberek sokkal inkább hajlamosak a közönségességre 

és erkölcstelenségre és bármit elfogadnak, ami önpusztító. 

Indiában ez a hit, ez a velünkszületett tisztelet az isteni törvények léte és a kozmoszban uralkodó 

egyetemes harmónia iránt, sok emberben megvolt. Az ártatlan gyermekkor romlatlan állapotában 

gyakorlatilag minden ember természetes és közvetlen módon érzi a mindenható Isten létezését. De 

ahogy az idő telik, ez a hit eltérülhet, és az emberek elkezdenek más – politikai, gazdasági vagy 

szociális – erőkben hinni. Az Isteni jóakaratába vetett tiszta hit a vallás olyan romboló formáivá is 

fajulhat, mint az ortodoxia, fundamentalizmus, szektarianizmus, fanatizmus, fekete mágia vagy 
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boszorkányság. Ahogy telik az idő az emberek hite, több okból kifolyólag, mindenben megszűnik 

még a saját magukba vetett hit is elvész. Ez a helyzet ma nagyrészt Nyugaton, és csupán olyan 

országokban, mint India, láthatjuk azt, hogy az Istenibe vetett hit még érintetlen az emberek 

életében, főleg a falvakban. 

Természetesen igaz, hogy még Indiába is eljutott a Kali Yuga hatása egy bizonyos szintig. Ez azonban 

nem haladta meg a velünkszületett igazságosság, az Istenbe vetett hit határait, úgyhogy amit a 

nyugati emberek Isten ellenes életmódnak hívnak, az nem olyan elfogadott az egyszerű emberek 

mindennapi életében Indiában, mint Nyugaton. Természetesen nem minden indiai őrizte meg a 

spirituális értékek iránti veleszületett érzékét, és a városokban sokan rákaptak a nyugati életstílusra, 

annak ellenére, hogy Indiában születtek, és magukba szívták a hagyományos értékek és ősi 

bölcsesség iránti tisztelet egy részét. 

Ironikus, hogy ami annyira megragadó az indiai elme számára Nyugaton, az annak nyilvánvaló 

gazdagsága. India mesésen gazdag volt egykor, de elszegényedett az idegen uralom 

eredményeként, és még függetlenségének elnyerése után is szegény maradt. A britek sok mindent 

hagytak hátra örökségül, néhány jó dolgot, és sajnos sok rosszat, de az elnyugatiasodott 

úgynevezett értelmiségtől eltekintve, India egyszerű emberei sohasem ismerték meg ezeket. 

Amikor a britek, háromszáz évig tartó „oszd meg és uralkodj” politika után elhagyták az országot, a 

vallás alapján osztották fel azt, és így haraggal és gyűlölettel teli atmoszférát teremtettek olyan 

területeken, ahol a fundamentalizmus és erőszak könnyen gyökeret tudott verni. E hátrányok 

ellenére az indiai társadalom nem sok változást fogadott el az ország hagyományos életmódjában. A 

hagyományos értékeket továbbra is tisztelték, és az Istenibe, valamint a velünkszületett 

igazságosságba vetett hit továbbra is széles körben elfogadott maradt India függetlenségének 

kivívása után, az elmúlt időkhöz hasonlóan. 

A függetlenség elnyerése óta azonban sok olyan képmutató és hazafiatlan ember van, aki 

kihasználja az ártatlan és egyszerű indiai állampolgárokat. Ezek főként a bürokrácia, politika és 

gazdagság szféráiban vannak jelen. Az ilyen emberek élete egyáltalán nem tükrözi a legtöbb indiai 

általános életstílusát, amely szilárdan gyökerezik a hagyományos bölcsességben. Lehet, hogy van 

olyan, aki úgy találja, - helyesen – hogy India sok problémája az ilyen csalók tevékenységéből fakad, 

akik az ország jólétéért lennének felelősek. Szerencsére, azonban Indiában kevés olyan értelmiségi 

van, mint Freud, Sade, stb., akik mentális kivetítések tucatjait hozták létre, hogy változtatásokat 

kezdeményezzenek csupán a változás kedvéért, és hogy igazolják a hagyományos értékek 

elpusztítását és a társadalom felbomlasztását, ahogy az Nyugaton történik. Szerencsére Indiának 

egyetlen nagyobb háborúval sem kellett szembenéznie. 

Indiában sok nemes eszményű férfi és nő él, akik az igazság és tradicionális bölcsesség védelmezői. 

India történelmét szentek, próféták, nagy királyok és őszinte reformerek gazdagították spirituálisan, 

akiket az egyszerű emberek még mindig mélyen tisztelnek és csodálattal öveznek. Mindannyian 

nagyon művelt, kimagasló személyiségű és spirituálisan magas szinten álló férfiak és nők voltak. 

Például Mahatma Gandhi, aki önmegvalósult lélek volt, nagyszerű hazafiak generációját hozta létre. 

Ahogy Gandhi, ők is egyetlen univerzális vallásban hittek, amely magában foglalja a világ nagy 

vallásainak minden alapelvét. Az Önmegvalósulás után könnyű meglátni az igazságot, hogy ezek a 
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vallások mind a spiritualitás ugyanazon fájáról hajtottak ki, de a vallások felelős vezetői letépték a 

virágokat az élő forrásról, és most egymás ellen harcolnak a csupán részigazságok halott virágaival. 

Sajnos a Gandhi generációjához tartozó legtöbb hazafi csak rövid ideig élt, és nem tudta elfoglalni 

jogos helyét India politikai életében. Mivel azonban Indiában a legtöbb vallásnak nincs szervezett 

formája, és mindenki szabadon követheti azt a hitet, amit választ, még a hindu fundamentalizmus is 

inkább nacionalizmus, azonban az egyelten univerzális vallásba vetett tradicionális hit még mindig 

nagyon erősen él az emberek között. Így a hagyományos társadalom értékei alapjában véve 

érintetlenek maradtak. 

India legnagyobb problémája a háromszáz éves brit uralom után hátramaradt szegénység, ipari és 

gazdasági elmaradottság. Nem olyan, mint Anglia, ahol az anglikán egyház az egyetlen igazi hatalom 

a vallás tekintetében. A legrosszabb Franciaország, amit a katolikus egyház legidősebb lányának 

mondanak. Az illegális tevékenységek és szörnyű bűntények ellenére, amelyek sorra lepleződnek le 

a világon, van egy szervezetük, az ADFI, ami az európai országok legtöbbjében képes befolyásolni az 

igazságszolgáltatást. Franciaországot mégis világi államnak tartják. Európától eltérően Indiában 

nincs hivatalos vallás, amely aztán bármilyen más hitet kultusznak vagy szektának hívhat, vagy nem 

kívánatos elemnek bélyegezhet, anélkül, hogy ismerné az igazságot. Az emberek bármilyen vallást 

vagy ideológiát követhetnek, amit választanak. Ennek a nyitott gondolkodásmódnak és vallási 

toleranciának azonban az a hátulütője, hogy az emberek bármilyen ostoba utat követhetnek, amit 

akarnak, vagy bárkit gurujuknak választhatnak. Szerencsére ezek a guruk mindannyian nagyon 

kapzsi, pénzorientált emberek, akiket nagyon vonz a Nyugat. Ez az előnye annak, ha egy ország 

szegény. De azokban az országokban, ahol hivatalosan elismert államvallás van, az emberi választás 

szabadsága teljesen korlátozott, és az embereknek nincs lehetőségük, hogy bepillantást nyerjenek 

más utakba, ami esetleg segíthetné a felemelkedésüket, vagy hogy többet kapjanak, mint amit a 

hivatalos vallás nyújtani tud. Ennek következtében vagy ragaszkodnak a vakhitükhöz, vagy valami 

más, hamis utat, kultuszt, vagy szektát követnek. Az ortodox vallások megpróbálták legyőzni a korai 

gnosztikus tradíció szabadságát, amely egyáltalán nem törődött a hivatalos dogmákkal és 

hitvallással, hanem az igazságot követte, amikor arra rátalált, és az Isteni Valóság közvetlen 

megismerését célozta meg. A „gna” szanszkrit nyelven azt jelenti: tudni. Vannak más ilyen szavak is, 

mint például a „Bodha” vagy „Vida”. Ezek mind azt jelentik: megismerni az igazságot a központi 

idegrendszeren keresztül. A „Bodha” szóból származik a Buddha szó, ami megvilágosodottat jelent, 

és a „Vida” szóból ered a Véda, ami az isteni tudás ősi könyveit takarja. 

E kettős irányvonal és morális elszegényedés közepette Nyugaton láthatjuk, hogyan működik a 

Polaritás törvénye. A gazdagságot, – amit olyan könnyen szereztek meg, azáltal, hogy a gyarmati 

hatalmak kifosztották a gyarmatok természeti erőforrásait, és kiszipolyozták és kizsákmányolták 

azok piacait – elnyelték a nyugati országok, és ez hatalmas változásokat idézett elő Nyugaton: 

jelentős agyagi virágzást, viszont fokozatos lazulást a hagyományos kultúra kötelékein, amely 

általában mindenhol képessé teszi az embereket arra, hogy könnyen felismerjék a dharma örök 

értékeit. Ezek a mély változások komolyan aláaknázták a hagyományos kultúrát Nyugaton, és még 

sok fejletlen ország városain is rajtahagyták a nyomukat. Ez azért van, mert az anyagiasság nagyon 

finom, mélyen húzódó áramlása teremtette a mai durva nyugati kultúrát. Az ezekben az időkben 

Nyugaton domináló ego nem csak más országokat nyomott el, hanem az egész világon háborúkat 

eredményezett a fehér emberek között is. 
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A két világháború és a hidegháború konfliktusainak eredményeként szörnyű támadások érték 

azokat az értékeket, amelyek hagyományosan fenntartják az embereket. Pontos történelmi 

tanulmányokból tudjuk, hogy ezeket a támadásokat különösen az ezekbe az országokba járó 

matrózok és az itt állomásozó katonák okozták. Például, a vietnámi háború alatt Thaiföldön 

állomásozó amerikai erők felelősek legnagyobb részben az ottani hagyományos kultúra 

aláaknázásáért és lerombolásáért, és azért, hogy azt a prostitúció, drogkereskedelem és szervezett 

bűnözés antikultúrája váltotta fel. Az is lehetséges, hogy a két nagy háború a felelős a nyugati világ 

régi értékrendszereinek végső megsemmisüléséért. 

Amerikát európaiak özönlötték el, tönkretéve az őslakosok békés kultúráját. Észak-Amerikában 

lehetetlen magas társadalmi pozíciót betöltő őslakossal találkozni. Olyan dél-amerikai országokban, 

mint Argentína, rengeteg német háborús bűnös telepedett le igen kényelmesen. Azt mondják, hogy 

a falklandi háborút ők tervelték ki. Megkérdeztem tőlük: „Hogyan kerültek ide Európából?” Erre 

dicsekedve azt válaszolták: „Isten kegyelméből, aki a katolikus egyházat használta eszközéül.”  

Természetesen sok más egyéb oka is van, hogy ez a sok új, egymás melletti vagy párhuzamos 

kultúra kifejlődött Nyugaton, amiről később lesz szó. 

Ebben a könyvben őszintén elemezzük a modern idők nyugati országainak kultúrájában zajló mély 

változásokat és gondolkodásmódot. Nagyon fontos tudni, miért olyan nyilvánvalóak és hatékonyak 

ezek a változások, különösen Nyugaton, ahol azzal büszkélkednek az emberek, hogy ők a 

demokratikus jogok védelmezői és a szabadság bajnokai. De ha a nyugati világ valóban az egész 

világ jólétével törődik, akkor az önvizsgálat felé kell fordulnia. Az agyagi jólétük és technológiai 

fejlettségük miatt, amely már kibillent az egyensúlyból, a nyugati emberek lesznek azok, akiknek fel 

kell vállalniuk a felelősséget egy új kor megteremtéséért és az emberek pozitív átalakításáért. 

Viszont ha a nyugati országok úgy próbálják megoldani problémáikat, hogy újból fasiszta típusú 

szervezeteket hoznak létre, és gondoskodásukat csupán a saját fejlett, de stagnáló országaikra 

korlátozzák, akkor teljes kudarcot fognak vallani abbéli kötelességükben, hogy szembenézzenek 

morális felelősségükkel, és nem lehet megjósolni, hogyan fog véget érni a belülről és kívülről 

történő önpusztításuk. A bármiféle korlátozás nélküli anyagiasság sem belül, sem kívül nem 

eredményezhet békét. 

Véleményem szerint minden nyugatinak sürgősen meg kell értenie azt a létfontosságú szerepet, 

amit az átalakulás és az Utolsó Ítélet e jelentőségteljes korában kell játszania. 

A nyugati elmének meg kell érteni a Nyugatra nehezedő roppant felelősséget, és az ott élő 

embereknek sürgősen rá kell jönniük, hogyan érhetik el az egyensúlyt, nem a pénz tekintetében, 

hanem a felelősségük felvázolásában. Erre igen nagy szükség van az egész emberiség felemelkedése 

érdekében, különben kit okolhatnánk a szervesen hozzánk tartozó emberi kultúra lerombolásáért, 

ami a fejlett vagy elmaradott – modern élet dinamizmusa által következik be. 

Ezekben a modern időkben, az evolúciós folyamatban elértük az emberi tudatosság állapotát. Ez az 

emberi tudatosság működhet a gondolkodáson, racionalitáson vagy kondicionáltságon keresztül. 

Sok modern költő úgy írta le ezeket, mint az önvaló szabadságának falait. De mi van akkor, ha valaki 

a tudatosság magasabb dimenzióiba képes emelkedni? Miért ne nyissuk meg szívünket és elménket 
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az egyedülálló felfedezésnek, ami ezért a létfontosságú felemelkedésért tárult fel. „Isten megígért 

királysága előttünk van.” Ez nem egy prédikációból vagy előadásból vett idézet, hanem a 

legmagasabb igazság tapasztalatának megvalósulása, amely abszolút, és ami most nyilvánul meg az 

egyszerű emberekben, ezekben az időkben. Az igazság, ami az Önmegvalósulás után valóra válhat, 

az, hogy mi nem vagyunk a test, az elme, a múltból eredő feltételek, az ego, az érzelmek, hanem a 

tiszta lélek vagyunk. 

Ennek a legmagasabb igazságnak egy másik aspektusa, hogy létezik az Isteni Szeretetnek egy 

mindent átható ereje, ami áthatja a teremtett dolgok minden aspektusát. Ez az Isteni Erő végez el 

minden élő munkát az egész teremtésben. Mindezt magától értetődőnek veszünk. Látjuk, hogyan 

nőnek gyönyörű virágok kicsiny magvakból, hatalmas gyümölcsfákat látunk apró hajtásokból 

fejlődni. De a tudósok bármennyire is ízekre szedik és analizálják az élő folyamatokat, egyikük sem 

tudja megmondani, hogyan jönnek létre ezek a csodák, vagy hogy mi az, ami irányítja és fenntartja 

az élet egész folyamatát. Amikor megpróbálják elmagyarázni azt a rejtélyt, hogy mi működteti a 

szívünket, azt mondják, hogy az autonóm idegrendszer. De ki az az auto, ki az az én? Nézzük meg az 

emberi szemeket, amelyek olyan csodálatos kamerák, az agyat, ami egy ragyogó számítógép. Lehet, 

hogy a tudósok azt analizálják, hogy mi történik, de sohasem állunk meg megkérdezni és kitalálni, 

miért kaptuk ezeket az áldásokat. De most mindenhol elérkezett az idő az érzékeny emberek 

számára, hogy a saját, közvetlen tapasztalatukon keresztül megértsék, hogy mindannyiunknak van 

célja ezen a földön. Az egész evolúciónk és fejlődésünk célja egyszerűen az, hogy kapcsolatba 

kerüljünk ezzel a Mindenen Átható Erővel, hogy mi magunk istenivé válhassunk. Ez az isteni 

folyamat spontán (sahaja) működik. Ezt be lehet bizonyítani és teljesen kézzelfogható, sokkal 

inkább, mint a tudományos ténymegállapítások és törvények, amelyeket mindig meg lehet 

kérdőjelezni, és meg lehet változtatni. 

Van azonban egy kis probléma. A modern elme túl sok elképzeléssel van tele. Nem eredeti 

elképzelésekkel, hanem olyanokkal, amiket olvasással, a médiából és a környező mentális légkörből 

gyűjtöttek be. Bármelyik legyen is, az elme telítve van olyan elképzelésekkel, amelyek többnyire 

másoktól származnak. Ez megnehezíti, vagy nagyon lelassítja, hogy az emberek elfogadják a valóság 

igazságát. Nem könnyű meggyőzni az embereket arról, hogy létezik az abszolút igazság, amely túl 

van az elmén, és hogy a valóság kéznél van és minden ember számára elérhető. Jézus azt mondta: 

„Az alázatosak fogják örökölni a Földet.” Nem a gyengéket értette ez alatt, hanem éppen 

ellenkezőleg, azokat az embereket, akik elég erősek ahhoz, hogy félretegyék az egoizmusukat és 

megrögzött szokásaikat. De a modern emberek se nem erősek, se nem alázatosak. Ellenkezőleg, 

túlságosan sznobok, arrogánsak, tele vannak megrögzött szokásokkal vagy túlságosan önfejűek még 

ahhoz is, hogy foglalkozzanak azzal a gondolattal, hogy esetleg van valaki, aki beszélhet nekik az 

igazságról, vagy a valóságról, sőt meg is tudja mutatni, hogyan érhetik el azt saját maguk. Mert az 

igazságnak, amely abszolút, meg kell nyilvánulnia ezekben a modern időkben. Az igazság akkor sem 

tud megsemmisülni, ha nem fogadják el. Ellenkezőleg, ha nem fogadják el, leleplez minden 

hamisságot és így lerombolja azt. Ha az igazságot nem fogadják el, éppen azt az agyat fogja 

lerombolni, amelyik elutasítja. Mivel az emberek más lehetőségekhez fognak folyamodni, a legtöbb 

esetben önpusztító életmódot kell követniük. Rossz eszméket fogadnak el, amelyek attól a sok 

embertől erednek, akik hamisságot tanítanak az igazság nevében. Szörnyű dolog látni, hogy ahhoz, 

hogy az igazság tárgyát együttérzően lehessen megközelíteni, valóban könyörögni kell az 
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embereknek, hogy odafigyeljenek, hogy meghallják az igazságot, hogy az Isteni mindannyiunkban 

megvan, érintetlenül, és hogy megnyilvánulhat felemelkedésünk fontos eseménye során, a 

Kundalini felébredése által. Meg kell mondjam, igen nagy kár, hogy  a bonyolult nyugati elme 

meggyőzése és rábeszélése ilyen szükségtelenül hosszú időt vesz igénybe. Elég ironikus, hogy azok a 

hamis vezetők és tanítók, akik modern antiistenek, akik az Isteni ellen vannak, akik tönkre akarják 

tenni az embereket, igen rövid idő alatt nagyon sikeressé váltak, és világszerte vannak követőik. Az 

is igaz azonban, hogy a Paramchaitanya működése és a Polaritás törvénye miatt kiderül, kicsodák 

ezek a hamis tanítók valójában, és azok a hamis eszmék is nagyon gyorsan lelepleződnek és 

elpusztulnak, amiket ők hoztak létre. Könnyen színre lépnek és elfogadtatják magukat, de ebben a 

korban, a Krita Yugában, ez csak rövid ideig tart. Az a baj, hogy egy guru lelepleződése után az 

emberek annyira gyengék, hogy azonnal egy másikat keresnek. Ha megállapodtak egynél, általában 

szegény, elveszett remeteként végzik. Ez a guruvásár manapság elterjedt és divatos életstílus a 

nyugati keresőknél. Ugyanez a helyzet más ideológiákkal is. A kommunizmus megbukott 

Oroszországban, miközben fundamentalizmus és rasszizmus töltötte be a vákuumot, és indult 

virágzásnak az úgynevezett demokráciákban. 

De azoknak, akik valóban keresik az igazságot, el kell fogadniuk, hogy eddig még nem találták meg, 

és nem is találhatják meg önállóan. Keleten köztudott, hogy ha valaki a legmagasabb igazságot 

keresi, akkor alázatossá kell válnia, ahogy azt Jézus mondta. Ezt rendkívül nehéz elfogadni a nyugati 

elme számára, mert azt jelenti, hogy túl kell jutni az egón. 

Egy nyugati úriember, aki először jött hozzám, hogy megismerje a Sahaja Jógát, úgy találta, nagyon 

egyszerű elnyerni az Önmegvalósulást, bármilyen erőfeszítés és fizetség nélkül. Annyira el volt 

ragadtatva, hogy kiment a kertbe és azt kiabálta: „Megtaláltam!” Amikor visszajött, majdnem 

táncolt az örömtől és azt mondta: „Írni fogok minden barátomnak, akik szenvedélyesen keresik az 

igazságot évek óta, hogy elmondjam nekik, hogy éreztem ezt a Mindenen Átható Isteni Erőt, a 

Szentlélek hűvös szellőjének formájában az ujjaim hegyén. Most már tudom, az igazságot, hogy a 

lélekké kell válni, és hogy Isten szeretetének mindenen átható ereje létezik, amit mindannyiunknak 

éreznie kell ez által az evolúciós áttörés által a központi idegrendszerünkön. Teljes hittel fogom 

nekik elmondani, hogy ez egy élő folyamat, hogy ezt nem lehet könyvekből megszerezni, és hogy 

nem lehet fizetni az evolúciós fejlődésünkért.” 

Nagyon izgatott lett, és rengeteg levelet írt a tanárainak, barátainak és kollégáinak, akik éjjel-nappal 

könyveket olvastak a keresésről, és beszélgettek róla éveken keresztül. Nagy meglepetésére és 

csalódására elég langyos válaszokat kapott. Néhányan nem is válaszoltak neki. Mások azt mondták: 

„Rendben van, örülünk, hogy te megtaláltad, de nekünk a saját utunkat kell járnunk a keresésben. 

Reméljük, hogy mi is meg fogjuk találni, de máshogy.” Néhányan nem tudták elhinni, hogy ennyire 

egyszerű. Mások azt mondták: „Nem lehet, hogy normális életet élsz és megtalálod, mert a rossz 

cselekedeteink miatt szenvednünk kell, s el kell hagyni a társadalmat, meg kel szabadulni minden 

emberei kötődéstől, mielőtt egyáltalán el lehet kezdeni keresni.” Senki sem hallgatta meg, amikor 

azt mondta, hogy megismerte az igazságot a Kundalini felébredése által. A modern, fejlett 

gondolkodás tipikus csavarjával, ami sohasem szeret következezésekre jutni, azt mondták: „Igen, ez 

lehet, hogy nálad beválik, de ez nem lehet az egyetlen út, kell, hogy legyenek más utak is.” 
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Mélyen megdöbbent, amikor látta, hogy ezek az emberek, akik órákat töltöttek azzal, hogy 

találkoztak egymással, beszélgettek, olvastak vagy írtak egymásnak, azt megtárgyalva, hogyan lehet 

megtalálni az abszolút igazságot, még csak meg sem akarták hallgatni, amikor elmondta nekik, hogy 

tulajdonképpen megtalálta az igazságot. Végül is úgy találta, hogy nem mindenki elég erős és 

alázatos, hogy szembenézzen az igazsággal. Mindannyian megpróbáltak kibújni alóla, elszökni az 

igazság elől, ilyen-olyan magyarázatokat, „Igen, de...” válaszokat adva. De ahogy mondják, az 

igazság magától kiderül. 

A modern időkben, szerencsére nem lehet keresztre feszíteni vagy elhallgattatni azt, aki tudja az 

igazságot Istenről. Természetesen, az ilyen ember nem várhat arra, amíg ezek a szőrszálhasogató 

emberek alázatosabb elmével újjászületnek, mert „Isten megígért királysága itt van előttünk,” és ez 

az a pillanat, amikor szembe kell nézni az igazsággal. Ellenkezőleg, van néhány olyan éretlen 

keresztény, mint az ADFI tagjai, akik különböző rosszindulatú történeteket terjesztenek a Sahaja 

Jógáról a francia médián keresztül anélkül, hogy fogalmuk lenne az igazságról. 

Sajnos sokan, mint ennek a nyugati úriembernek – aki a háztetőkről akarta szétkürtölni az igazságot 

– a barátai, a Kali Yugában olyan lendületbe jöttek a keresésben, hogy nem akarják feladni a keresés 

tevékenységét, még akkor sem, ha szemtől szembe találják magukat azzal, amit kerestek. Charlie 

Chaplin a Modern idők című filmben egy futószalag mellett dolgozik, ami tele van csavarokkal, és az 

a tevékenység, hogy az anyákat a csavarokra rögzítse, olyan tehetetlenséget hoz létre benne, hogy 

amikor végez a csavarokkal, és a futószalag leáll, ő még mindig ugyanazt a mozdulatsort hajtja 

végre, mintha valamit rögzítene a kezeivel. Ez azokhoz az emberekhez hasonlít, akik a keresés 

mókuskerekében vannak, és egyszerűen nem tudják feladni a szokásukat. Így az igazság 

keresésének megvan az a tehetetlensége, amit többé már nem lehet kontrollálni a fékezéssel, vagy 

egy pillanatnyi szünettel, azért hogy meghallgassunk valakit, aki valóban el tudja mondani, hogyan 

lehet megtalálni az abszolút igazságot. De az igazság ismerőinek mindig értetlenséggel kell 

szembenézniük. Ahogy azt a költő Kabir mondta: „Hogyan magyarázhatnám el azt, amit tudok és 

látok, amikor az egész világ vak.” Természetesen Kabir ideje óta a dolgok megváltoztak, és ebben a 

pillanatban nem mondhatom azt, hogy az egész világ vak, mert ezrek és ezrek vannak, akik nyitott 

elmével jöttek, hogy megismerjék az abszolút igazságot a Kundalini felébresztése által. Meglepő 

módon, igen nagy számban vannak ilyen önmegvalósult lelkek, a Sahaja jóga 25 évnyi igen kemény 

munkája után. 

Ebben a könyvben meg kell tárgyalni azokat a mély – pozitív és negatív – változásokat, amelyek 

Nyugaton mentek végbe a Kali Yugában. Beszéltem a dharma hanyatlásáról, a növekvő 

önpusztításról Nyugaton, de az is igaz, hogy az igazság nagyon sok keresője született meg Nyugaton 

a modern időkben. Kialakultak a megfelelő körülmények, különösen a második világháború után, 

amikor a nyugati társadalom elvesztette az igazságosság és megbecsülés értékrendszere iránti 

tiszteletet, ami korábban létezett. Még az Istenibe vetett hitet is megkérdőjelezték, és a keresőknek 

nagyon zavaros és hitetlen társadalommal kellett szembenézniük, ami ekkor kezdett el kialakulni. 

A nyugati társadalom természetes alapját négy vonalon támadták meg. Az első természetesen a 

tudomány. A második az értelmiség, az úgynevezett felvilágosodás hagyományának örökösei. A 
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harmadik a szervezett vallások, hamis guruk és kultuszok. És a negyedik, a legerősebb az összes 

közül, a pénzsóvár média, amit a vállalkozók használnak fel vagy aknáznak ki. 

Az agresszió következményeivel, amit a nyugati országok a gyarmati hódítások és kizsákmányolás 

formájában követtek el, szembe kellett nézni a Polaritás törvényei miatt, és a Nyugatnak le kellett 

aratnia az előző, kollektív cselekedeteinek gyümölcseit (Karma Palam). Ez egy másik áldása a Krita 

Yuga leleplezéseinek. Bármi rosszat is tett egyik ország a másikkal, az agresszornak kollektív szinten 

is szembe kell néznie azzal, és meg kell fizetnie érte. Természetesen az embereknek egyéni szinten 

is szembe kell nézniük a saját cselekedeteik gyümölcseivel. Sok nemzetet furdalt a lelkiismeret az 

imperializmus és a gyarmati kizsákmányolás miatt, és mint nemzet bevallották, hogy hibáztak. De 

azok, akiket megtámadtak és elnyomtak, bosszúra szomjaztak, mivel az erőszak erőszakot szül. Így 

az agresszió és kizsákmányolás lánca az egész világ kisiklását eredményezte, úgynevezett 

felosztásokhoz vezetett. Észak-dél szerinti felosztáshoz, a világ fejlett és fejletlen országokra, 

szegényekre és gazdagokra való felosztásához. Hogyan kerülhetnek ki a nyugati országok, még 

inkább azok, akiket kizsákmányoltak, ebből a bűntudat-gyűlölet jelenségből? Az agresszió, 

bűntudat, önmagunk gyűlöletének ördögi köre rendkívül pusztító. Teljesen egyértelműen ki kell 

mondani, hogy ez csak akkor tűnhet el, ha ezek a nemzetek megismerik az Isteni Szeretet abszolút 

igazságát. Csak felemelkedésük beteljesedése mentheti meg az embereket a nyugati világban attól, 

hogy elpusztítsák magukat a bűntudat és önmaguk gyűlölete által. 

Nyugaton az emberek előkelően tudnak beszélni a spirituális életről és a felemelkedésükről, de még 

csak nem is tudják, egyikük sem, hogy mi az, amit keresnek. Így az imperializmus ”kimagasló” 

korának végén, 1918 körül az úgynevezett modernizmus kezdetével egy tudatlan, a spiritualitásra 

szomjas társadalom kezdett el keresni és szenvedni, egyéni és csoportos szinten, a háború miatt, 

minden erőfeszítést megtéve és mindenfajta módszert kipróbálva, hogy elérjék a valóságot. Sok 

kereső született ekkor, de elpusztultak saját tudatlanságukban, miután magukba szívtak hamis 

tanításokat, amelyek sok mindent ígértek, és semmi mást nem adtak viszonzásképp, mint anyagi 

romlást és pszichológiai függőséget. A Polaritás törvénye itt is működött. 

Nyugaton az álgazdagság hatvanas és hetvenes évekbeli újbóli kialakulása idején néhány ravasz 

indiai, azt hallván, hogy nagy piaca van a keresésnek, úgy döntött, hogy kifosztja a nyugati 

embereket hatalmas vagyonukból és így rengeteg valódi Antikrisztus jött a nyugati országokba, de 

különösen a jómódú Amerikába. Igen tevékeny guruknak állították be magukat, hamis spiritualitást 

árultak, és azon igyekeztek, hogy kihasználják a nyughatatlan, igazi keresőket, ügyesen megfosztva 

őket vagyonuktól, miközben tönkretették őket az üzlet során. Egy kívülálló számára igen meglepő 

látni, hogyan tudnak a legműveltebb és leggazdagabb nyugati emberek ennyi hazugságot elfogadni, 

mintha teljesen elvesztették volna a hagyományos értékek iránti érzéküket, és többé nem tudnák 

sem az elméjüket, sem a vagyonukat bölcsen befektetni. 

Az történt, hogy a vagyonos emberek eljövendő spirituális életüket hamis guruk bankszámlájára 

fektették be. Naivitásukat nem könnyű megérteni addig, amíg nem látjuk, hogy ez egyfajta rejtett 

egoizmus, mivel talán úgy érzik, hogy megvásárolhatják az üdvösségüket, megkímélve magukat a 

további fáradozásoktól, azáltal, hogy kifizetik a gurujukat hatalmas vagyonukkal, vagy legalábbis 

nagy részével. Krisztus azonban azt mondta: „Könnyebb egy tevének átmenni a tű fokán, mint 
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gazdag embernek bejutni Isten Királyságába.” És természetesen a harmadik világ lakosaival 

összehasonlítva, legalábbis a hatvanas-hetvenes években, Nyugaton mindenki gazdag volt. A hamis 

guruk nagyon jól tudták, hogyan kényeztessék a nyugati keresők egóját vagy gyengeségeit, mivel 

ezek a keresők pénzorientáltságuk miatt elvesztették a spiritualitás valódi gazdagsága iránti 

érzéküket. 

A legtöbb kereső, akivel ebben az időben találkoztam, azt mondta, hogy habár tudták, hogy 

keresnek valamit, egyáltalán nem tudták mit, és ezek a negatív és hamis tanítók teljesen rabul 

ejtették őket. Meg kell mondjam, igazán sajnálatos, ahogy ezek a szörnyű, úgynevezett indiai guruk 

az őszinte keresőket kihasználták, mivel a keresők az emberek egy különleges kategóriájába 

tartoznak, és mint ilyenek, nagyon értékesek. William Blake úgy írja le őket, mint „Isten emberei”. 

Ők azok, akik számtalan életen keresztül kerestek, hogy megtalálják az Istenit, és sokszor elvesztek a 

hamis eszmék szavainak hálójában („shabda jalam” szanszkritül, ahogy Adi Shankaracharaya 

mondta). 

Sokakat megkérdeztem, akik igazából éheztek, hogy egy Rolls Royce-t vehessenek a gurujuknak, 

hogy miért teszik ezt. Elmagyarázták, hogy sohasem bánták, hogy több pénzt adományozzanak arra, 

hogy egy darab fémet vegyenek, hiszen a gurujuk megígérte, hogy a lelket adja nekik cserébe. Naiv 

és szerencsétlen keresők, mert a legtöbb esetben a guru elvette a pénzüket, és valóban megadta 

nekik a „lelket”, egy halott lelket, amely megszállta, rabul ejtette, és anyagi csődbe jutatta őket. 

Csak rá kell nézni a hamis guruk követőinek fáradt és üres arcára, hogy tudjuk, lelkük fénye kialudt 

és valami szörnyű és pusztító dolog foglalta el a helyét. 

Sajnos nyilvánvaló mi az, ami ezeket a hamis gurukat képessé tette arra, hogy sikerrel vigyék véghez 

a vállalkozásaikat Nyugaton: a nemes eszméknek, a szólás- és vallásszabadságnak a cinikus 

kihasználása. Természetesen a probléma az, hogy a „szabadság” eszméje annyira elzüllött, hogy 

most már a bölcsesség és igazságosság feladását jelenti a józan ész és az értelem rovására. A 

„szabadság” az életet fenntartó értékrendszerek feladásává és az önpusztítás szabadságává vált, 

tekintet nélkül ennek árára. Az úgynevezett guruk tudták, hogy a legértékesebb árucikk a modern 

időkben  többé már nem az igazi szabadság, (a szabadság, hogy élhessünk, és hogy elérhessük 

legmagasabb lehetőségeinket mint emberi lények) hanem egészen egyszerűen a pénz. Így ezek a 

ravasz emberek megszabadították a keresőket a pénzüktől és az egészségüktől is. Volt egy guru, aki 

a Góbi-sivatagba küldte a keresőket, hogy megtalálják a Nirvánát. Ez a legbiztosabb módja annak, 

hogy megszabaduljanak a keresőktől, és minden tulajdonukat megszerezzék. 

A modern időkben a pénz befolyásol mindenfajta úgynevezett spiritualitást, és azt is állítják, hogy 

még a Vatikán is hamisított kilencmillió dollár értékben bankjegyet, és elterjesztette a Vatikáni 

Bankon, a Szentlélek bankján keresztül. Sajnos ezekben a modern időkben úgy tűnik, hogy a legtöbb 

vallást ugyanazon a pénz- vagy hatalomorientáltsági alapon működtetik. Most nézzük meg 

közelebbről, mit hoztak nekünk ezek a modern idők, mi az, amit megváltoztattak bennünk, és miért 

fogadtuk el ezeket a változásokat. 

Általánosságban véve a mostani időket hívják modern időknek. Elég vicces, de a modern időkben 

egyáltalán nem vesz igénybe időt az, hogy valami divatjamúlttá, elavulttá vagy ósdivá váljon. Így a 

„modern” szó jelenlegi értelme: új vagy jelenleg új, ami azt jelenti, bármi, ami modern, nagyon 
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rövid időre korlátozódik, és hogy a modernség állapota csupán futólagos. Így a modernizmus szó 

elég félrevezető. Úgy tűnik, hogy a jelenleg elfogadott elméleteket vagy mostani világnézetet 

jelenti. De a modernizmusban valójában minden folyamatosan mozog és változik. Hóbortok és 

kultuszok bizonytalan egymásutániságát jelenti, amelyek rövid ideig tartanak, aztán eltűnnek, de 

amelyek mély benyomást vagy nyomokat hagynak a pszichén. 

A modernizmus kiművelt, szó szerinti vagy filozófiai jelentése valami új utáni keresésre utal, vagy 

legalábbis valamiféle eltérésre a régitől, mentális kivetítések (gyakran a legirracionálisabb és 

legrémisztőbb fajták) révén, amelyeket a racionalitás vagy inkább a racionalizálás leplez és támogat. 

Amikor az emberek teljesen feladják a hagyományos értékek stabil világát, csak azért, mert az már 

divatjamúlt, és ezáltal megvetik, akkor az üresség, káosz és zűrzavar élménye lép a helyébe. Amikor 

a kipróbált útmutatókat és tájékozódási pontokat elhagyják, akkor az a feltételezés lép a helyükbe, 

hogy az emberi mentális aktivitás, racionalitás vagy irracionalitás az egyetlen járható út a valóság 

igazságának megtalálására. 

A modernizmus néhány nagyon különleges példát szolgáltatott az irracionalizmus kiaknázására, 

amelyek az élet értelmét vagy a létezés okát keresték. A pszichológia, szürrealizmus, nácizmus, 

mind az emberi mentális kivetítések irracionális oldaláról emelkedtek ki, és a racionalizmus mázával 

fedték be magukat. De sajnos a racionalitás – még ha tudatosan használják is, hogy az irracionalitást 

leplezzék vele, vagy annak az illúzióját keltsék segítségével, hogy az emberi gondolatok lineáris 

felépítése elvezethet az igazsághoz, akkor is csak egy másik mentális kivetítés, ami mögött nincs 

tartalom. A valóságot nem lehet a racionalitás által, racionális próbálkozások támogatásával 

megtalálni. 

A probléma az, hogy az emberi elme a racionalitást bármilyen eszme (vad vagy profán, értelmes 

vagy őrült, építő vagy romboló) megmagyarázására vagy megvédelmezésére fel tudja használni, és 

olyan irányba, olyan modellé, mintává vagy értelmezéssé tudja fejleszteni, amilyenné csak akarja. A 

racionalitás által az emberi élet nagy problémáira adott válaszok szintén nagyon furcsák, és zavarba 

ejtő módon változnak személyről személyre, mert a racionalitás csak a relatívval foglalkozik és nem 

az abszolúttal. Például, a racionalitás által nem lehet bebizonyítani az Isteni vagy az Isteni Szeretet 

létét, de a valóságban az ujjaink hegyén lehet érezni. 

Meglepő módon, ha elgondolkozunk arról, milyen fontos volt a racionalitás az úgynevezett 

felvilágosodás számára a XIX. században, ha megpróbáljuk kiértékelni a racionalitás történelmi 

eredményeit, azt találjuk, némelyik katasztrofálisnak bizonyult. Az ilyenfajta racionalitás 

legszörnyűbb társadalmi modelljeit Hitler, Mussolini és Sztálin szolgáltatja. Ha végső soron a 

racionalitás az egyetlen irányító erő a modernizmus mögött, akkor végül ne csodálkozzunk, ha azt 

kell látnunk, hogy a modernizmus az emberi ego korlátlan szeszélyeiből áll, puszta ostobasága 

idiotizmust, sőt szenvedést és katasztrófákat eredményez. 

 

A racionalitást analitikai és kritikai eszközként értékelik nagyra. De az egyéni racionalitás rendkívül 

ravasz és manipulatív lehet, különösen akkor, ha a kritika által egy másik modern gondolkodó egóját 

teszi próbára. Az igazán kreatív írók és gondolkodók mindig is szenvedtek a kritikusok tollától. A 
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kritikusok nem rendelkeznek önálló kreativitással, és talán féltékenységből vagy kisebbségi érzésből 

fakadóan az idejüket elemzéssel töltik, megtámadják és megkísérlik lerombolni azt, amit más 

létrehozott. Így elpazarolják a másik egójának energiáját, sajátjukat, pedig felfújják az alkudozás 

során. Habár egy ember racionalitása nem mindig teszi szükségszerűen próbára egy másik ember 

egóját, és habár nem mindig élnek vele agresszív módon, még akkor sem adhat pontos útmutatást 

arról, hogy kinek van igaza. Ez egy általános jelenség. Néhányan azt hiszik, hogy egy bizonyos 

kormányrendszer vagy vallásos meggyőződés a jó, míg mások azt a következtetést vonják le, hogy 

az a kormányrendszer és az a vallás, amit követnek ugyanolyan jó. Ezért nem illik vallásról vagy 

politikáról beszélni művelt társaságban. Természetesen a tudomány területén a kritika egy 

egészséges jelenség, rákényszeríti a tudósokat arra, hogy bizonyítékokkal szolgáljanak az 

elméleteikkel kapcsolatban, ezáltal sok új és hasznos felfedezést eredményezve. De még a 

tudomány sem következetes azzal kapcsolatban, hogy mi a valódi és igaz. Sőt mi több, a gyakorlati 

értékei ellenére, még csak nem is foglalkozik az emberi problémák teljességével, amit, meg kell 

mondanom, csupán önismeret segítségével lehet megoldani. Természetesen a tudósok gyanakvóak 

mindennel szemben, ami misztikusnak hangzik vagy a levegőben lógónak látszik. De az önismeret, 

amiről én beszélek, konkrét, bizonyítható és kézzelfogható, mint maga a tudomány, és a racionalitás 

szempontjából teljesen érthető. 

Mégis ha valaki elgondolkodik sok, egyébként nyilvánvalóan racionális következtetés abszurditásán, 

következményein és utóhatásain, akkor azt kell mondania, hogy a racionalitás, habár büszkék 

vagyunk rá és dicsekszünk vele, nem olyan megbízható közvetítő közege a bölcsességnek. Az 

alkalmazott racionalitás megbízhatatlan eredményeinek tekintetében nyilvánvalóan helytelen, hogy 

olyan szilárd elképzeléseink és hiedelmeink legyenek, amelyek csupán racionális elméleteken 

alapulnak. A racionalitás egyedüli felhasználásával nem kaphatunk végső választ az alapvető 

kérdésekre, mert a vita azt mutatja, hogy minden vélemény részben igaz lehet. Nem lehet biztosan 

azt állítani, hogy az egyiknek teljesen igaza van, a másiknak, pedig egyáltalán nincs. Bölcsességünk 

révén meg kell értenünk, hogy az igazság valójában abszolút és nem relatív vagy változó, ahogy 

általában tapasztaljuk, mint ahogy hat vak férfi hat különböző szemszögből írja le az elefántot. Az 

egyik az ormányát tartva azt mondja: „Olyan hosszú, mint egy kígyó.” A másik a lábát fogva azt 

állítja: „Olyan erős, mint egy fa.” Mindegyikük szilárdan és valóban bizonyítottan hisz annak 

helyességében, amit megállapított, de mindegyikük ellentmond a másiknak, mert mindegyiküknek 

csak részleges és relatív rálátása van. 

Természetesen a racionalitás még annyira szilárdan sem gyökerezik a valóságban, mint a vak ember 

megállapítása, aki esetleg még csak meg sem érintette az elefántot, hanem talán inkább egy fa 

törzsét, egy darab kötelet vagy egy mérges kígyót. Addig, amíg nincs kapcsolatunk az abszolút 

igazsággal, ami a teljesség, addig, amíg nem vagyunk képesek látni az egész elefántot, hogyan 

tudnánk eldönteni, hogy vajon a mi nézőpontunk-e a helyes? 

 

Mégis sokan vannak, akik nagy meggyőződéssel jelentenek ki hazugságokat, tekintélyüket jókora 

hivatalos pompával hirdetve, de nagyon agresszívvá, sőt gyilkos szándékúvá válnak, ha mások 

kétségbe vonják állításaikat, ahogy ezt sok úgynevezett vallási fundamentalista cselekedete 
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bőségesen demonstrálja. Sőt nagyon sok kultusz, ami kívülről jótékonynak tűnik, azt tanítja a 

keresőknek, hogy jön a világvége. Az ilyenfajta kultuszok követői lehet, hogy rákapnak az erőszakra, 

és a Pusztítás Istenének nagy harcosaiként elkezdik gyilkolni a nem a kultuszhoz tartozókat. Néhány 

hamis guru megöli saját követőit, hogy megszerezze a pénzt, amit a követők loptak, akik gyakorlott 

tolvajok. Néhányuk, aki a világvégéről beszél, nem engedi, hogy a követői megházasodjanak, 

néhányuk megerőszakolja a női követőket, akik terhesek lesznek, és titokban megölik a még meg 

nem született vagy újszülött gyermeküket. A titkosság a kulcsszava az ilyen világvégét hirdető 

kultuszoknak. 

Csak az abszolút igazság szilárd alapjain érhet el valaki teljes bizalmat és teljesen békés, 

erőszakmentes álláspontot a környező bizonytalan, ellentmondásokkal és zűrzavarral teli világ 

szemében. Egy olyan ember, mint például William Blake, tényleg szent, a szó valódi értelmében, 

olyan ember, aki egyszerűen úgy állapítja meg az igazságot, ahogy azt a legmagasabb látomásaiban 

látja, és nem reagál hevesen vagy erőszakosan az ellentmondásra vagy megvetésre, hanem sajnálja 

a támadóit, mivel azok vakok és tudatlanok. 

Ugyanakkor a modern időkben, ami lenyűgözi az embereket, az nem az igazság egyszerű és szerény 

megállapítása, hanem a felszínes közszereplési és megnyilatkozási képesség. 

Amikor egy előadás sorozatot tartottam az Amerikai Egyesült Államokban, Bostonban, 

megkérdezték a tv-riporterek, hány Rolls Royce-om van. Amikor azt válaszoltam, hogy egy sem, 

visszautasították, hogy interjút készítsenek velem, mert nem az üzleti területen tevékenykedtem. 

Természetesen nem hibáztatom a bostoni tévé munkatársait, különösen mivel egy olyan 

társadalomban dolgoznak, amelyben a pénz hatalma a legvégső kritérium. Így lehet életben 

maradni, ha el akarunk érni valamit ebben a zűrzavaros, modern társadalomban, ahol a racionalitás 

és egoizmus olyan, mint a szemellenzők egy olyan lovon, amely pénzből van. 

A racionalitás hatalmának és működési terének behatároltsága miatt annak, aki felhatalmazással 

rendelkezhet arra, hogy megmondja, mi az abszolút helyes és abszolút helytelen, megvilágosult 

személynek kell lennie, mert egy ilyen személy képes túllépni a racionalitás határait és a valóság 

birodalmában van a gondolatokon túl. Az emberi elme normális korlátait meghaladja, hogy 

határozottan kijelentsen valamit az igazságról. És ha egy ilyen személy nem csak közli, hanem 

valóságként meg is mutatja ezt az igazságot, és ha ezt kifejezésre juttatja életében és munkájában, 

akkor mindezek után komoly figyelmet kell szentelni ennek a személyiségnek. Egy ilyen személy 

szent vagy próféta, magasan fejlett lélek, akinek egyedi személyisége mentes az egoizmus és 

kondíciók minden szennyétől. Azt mondhatjuk rá, hogy metamodern, és nem törődik a racionális 

felfogás korlátaival, a pénzimádat által előírt normákkal vagy divathóbort-irányzatok hatalmával a 

modern időkben. Egy teljesen racionálisan gondolkodó személy számára, aki azt gondolja, hogy 

minden eszme csupán vélemény, egy ilyen ember egoistának tűnhet, de a megmérettetés az, hogy 

életében nem fog semmi olyat sem tenni, ami megütközést kelt, bűnös dolog, vagy olyat, ami az 

emberi jóakarattal ellentétes. Pusztító eszméket sem fog az emberek fejébe ültetni. Ellenkezőleg, 

bármi, amit tesz az építő jellegű, és együttérzésből fakad, és békét teremt tevékenységének egész 

környezetében. Mivel egy gazdagabb és sokkal tökéletesebb élet érdekeit szolgálja, és az emberek 

felemelkedését segíti, a munkája örök és abszolút természetű. 
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Fontos pontosan megvizsgálni, hogy mi a racionalitás, a modern élet ezen alapja és közvetítője. Ha 

meg tudjuk érteni értékét és korlátait, akkor képesek leszünk arra, hogy élvezzük, bármilyen 

gyümölcsöket is ajánljon fel, mialatt elkerüljük a buktatókat, amiket az utunkba állít. Először is a 

racionalitás nem szükségszerűen empirikus. Nem feltétlenül felel meg az emberi tapasztalatok 

tényeinek. És ha a gondolat vagy elmélet kezdete nem a valóságban gyökerezik, akkor az ilyen 

gondolat vagy elmélet befejezése vagy végeredménye meglehetősen katasztrofális lehet a 

gyakorlatban. Amikor az ilyen racionalitás kollektívvá válik, akkor rendkívül veszélyes lesz. Nem csak 

egy embernek árthat, hanem soknak, és néha egy egész nemzetnek vagy akár nemzeteknek is kárt 

okozhat, vagy akár el is pusztíthatják őket az ilyen kollektív illúziók. A racionalitás csupán 

megteremt olyan rendszereket, amelyek lehetségesnek tűnnek anélkül, hogy azok szükségszerűen 

igazak vagy valóságosak lennének. A racionalitás gyakran egyformán igaznak bizonyíthatja 

valaminek az ellenkezőjét, és aztán ez később hibásnak vagy csalásnak bizonyulhat. A racionalitás 

révén az ember féregnek, vagy hősnek érezheti magát. 

A probléma az, hogy a racionalitás mindezen megnyilvánulásai relatív síkon mozognak; olyan 

emberek teremtik őket olyannak, amilyenek, akikben nincsenek meg a bölcsesség velünkszületett 

útmutató alapelvei. Amikor megpróbálják kivetíteni a racionalitást, vagy megpróbálnak létrehozni 

egy rendszert, csupán az egójuk vagy a feltételeik azok, amelyeket kivetítenek. Messze állnak attól, 

hogy valami lényeges vagy valóságos dolgot nyújtsanak, csak saját magukat vetítik ki önkényesen, a 

saját alkotásuk célja felé. A racionalitás egyenes vonalon mozog, mint egy vaddisznó, amely nem 

tudja megváltoztatni az útját, ha egyszer valakire rárontott. A vaddisznó meglehetősen gyakran 

elvéti a célt, és addig rohan, amíg teljesen el nem fárad. Ez történik rengeteg értelmiségivel a relatív 

világban, akik a végletekig követik elképzeléseiket anélkül, hogy észrevennék, hogy a való élet nem 

szilárd, állandóan változik, éspedig meglehetősen gyakran, a kapufák pedig elmozdultak, ők pedig 

elvétették a célt. Mivel modernek, állandóan a hullám tetején vannak, örökös mozgásban, és nem 

tudnak lelassulni vagy megállni, hogy megnézzék, merre mennek, vagy hogyan vezetnek félre 

másokat. Így a racionalisták igazság-érzékelése normálisan egyenes vonalon mozog, vagy puszta 

mentális kivetítés, ami végigvezet egy elképzelést a logikus végkövetkeztéséig. Természetesen 

lehet, hogy megvan benne az ösztönös érzékelés egy szikrája, egy bizonyos határig, de mivel nem 

egy abszolút látomáson alapul, nincs meg benne az igazság lényege, és elkezd megdőlni, végül 

visszarúg, vagy bumerángként visszaüt arra a személyre, aki ezt az elképzelést kivetítette, vagy 

azokra, akik elfogadták ezt a rendszert. Visszaesik, majd megbukik, mert hiányzik belőle a realitás 

ereje és végül nem képes fenntartani saját vaktában tett röptét. Ez megmagyarázza, miért derült ki 

olyan sok látszólag jótékony megoldásról, ami egyedül a racionalitáson alapult, hogy tele van 

romboló alkotóelemmel. 

Freud elméletei nagyon jó példát szolgáltatnak erre. Ilyen hosszú idő után most kezdtek el rájönni 

az emberek, hogy milyen eltorzult és hamis elméletek ezek, az általa javasolt pszichoanalitikus 

kezelésről, pedig kiderült, hogy hókuszpókuszok és agymosás keveréke. Most már nyilvánvaló, hogy 

Freud nem is tudta, hogy mi az a tudattalan. Ez már egyik első tanítványa, C.G. Jung számára is 

nyilvánvaló volt, aki később úgy írta le a tudattalant, mint kimagasló, kreatív eszmék forrását és 

méhét, mint minden valóság alapját, és nem úgy, mint egy személyes szemetest, ami tele van 

primitív ösztönökkel, ami Freud korlátolt és romboló véleménye volt róla. 
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A pszichoanalitikus elméletek messze állnak attól, amit Freud állított róluk, hogy segítenének az 

embereknek abban, hogy boldogabb életet élhessenek. Valójában nagy kárt okoztak, és nagyrészt 

ezek felelősek azért, hogy a morális érzék eltűnt azoknak a nyugati embereknek az elméjéből, akik 

teljes naivitással elfogadták Freud rendkívül romboló elméleteit. Sőt még gratulálnak is maguknak, 

hogy sikerült legyőzniük az ellenállásukat – ami egy természetes ellenérzés, amit minden ember 

érez Freud központi és kedvenc témája, az Ödipusz-komplexus iránt – és egyben elfogadják Freud 

személyes rögeszméit anélkül, hogy rosszul éreznék magukat. Ha Freud Indiába jött volna, hogy 

előterjessze az elméleteit, nem élte volna túl az ottani emberek haragját és gyűlöletét, akiknek mély 

és erős érzékük van az erényesség, erkölcs, a jó és igaz dolgok megértése iránt, és különösen 

mélyen tisztelik az anyaságot. Miért mondta Jézus Krisztus a kereszten miközben haldoklott: 

„Nézzétek az Anyát”, azt értve ezalatt, hogy figyeljünk az Anyára! 

India mély, hagyományos bölcsességének egyik legfőbb tanítása, hogy az Ősi Anya minden dolgok 

eredete, és minden abba az irányba halad, hogy természetes módon visszatérjen hozzá. Csak a 

Sahaja jóga fontos eseménye által lehetséges teljes mértékben megérteni, mit jelent újból 

visszatérni az anya testébe, a béke és együttérzés óceánjába, megvilágosodott sejtként a legtisztább 

formában, mint ahogy a csepp óceánná, és az Anya élő testének részévé válik. Freud nagyon kicsi  és 

aljas elmével rendelkezett, és megpróbált mindent lekicsinyellni – beleértve ezeket a nagy 

igazságokat is – a saját perverz rögeszméinek jelentéktelen dimenzióira. Szerencsére Indiában nem 

csak a tanult, hanem az egyszerű emberek is tudják, mi a valóság. Még az ősi Puránákban is 

világosan leírták, hogy ki a hamis guru és ki az igaz guru, mi a helyes tanítás és mi a helytelen. Ezek 

alapvető és örök igazságok, amelyeket nem lehet megváltoztatni vagy módosítani, azért hogy 

összhangba kerüljenek egy új eltérő elképzeléssel, vagy egy eltorzult és veszélyes divathóborttal, 

mint amilyenek Freud elméletei. 

A valóság és igazság nem a racionális vagy lineáris gondolkodás termékei. Az abszolút bölcsességből 

erednek, amikor az spontán módon megnyilvánul a lélek fényéből eredően. Az Önmegvalósulást 

megelőzően valaki lehet, hogy egyetért, lehet, hogy nem, de az igazság az, hogy a lélek a 

mindenható Isten visszatükröződése a szívünkben. Csak az Önmegvalósulás után, és csak akkor 

lehet közvetlen tapasztalatot szerezni a lélekről. Ekkor kinyilvánítja erőit az emberi személyiségben, 

és fénye egy új tudatosságban világítja meg a tudatot. A lélek isteni intelligenciája minden irányban 

szétárad. Nem lineárisan mozog, mint a racionális gondolkodás. Nem részleges, elfogult vagy 

manipulatív, hanem egyszerűen olyan, mint a nap sugarai. A sötétség és tudatlanság minden 

területét megvilágítja. A lélekből a lángoló valóság ereje minden irányba ragyog, és behatol 

mindenbe, a legmélyebb kérdésekbe és problémákba. A lélek ereje határtalan, és folyamatosan 

megvilágít minden területet, még a legnehezebbeket és leghomályosabbakat is. Szóba se kerülhet, 

hogy miután elért egy pontig, meg kelljen hátrálnia, zűrzavarba és hibákba irányítva az elmét, ahogy 

a lineáris tudatosság ezt elkerülhetetlenül teszi. Ellenkezőleg, bárhová is irányul a figyelem, 

megvilágítja azt, és az ember teljesen világosan, kiegyensúlyozott és kézzelfogható módon látja a 

valóságot. Ez azért van, mert a valóság az, ami. Nem úgy, mint a korlátolt ego (vak tudatosság), a 

lélek nem akar és nincs is szüksége arra, hogy eszméket manipuláljon, hogy összhangba hozza 

azokat racionális kivetítésekkel, hogy megfeleljen egy érv vagy valamilyen mentális magyarázat 

követelményeinek. A probléma az, hogy az igazság nem képes kompromisszumokra. A mély és 

tiszta szeretet alapjain áll. 
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Ezért van az, hogy valaki, aki ismeri az igazságot, néha elkerül másokat, mert látomását nem tudja 

úgy igazítani, hogy illeszkedjen mások mentális kivetítéseinek legnépszerűbb, legsikeresebb vagy 

legdivatosabb elképzeléseihez. Az Abszolút talpazatán áll, és tudja, hogy az ésszerűsítő 

modernizálók zűrzavara és káosza mögött a Valóság és Abszolút Igazság Birodalma van. Tudja, hogy 

ezt a valóságot nem lehet elérni a racionalitás által, az ego korlátain belül, csak a 

felemelkedésünkkel. Ez nem valami képzeletbeli dolog, hanem lelkünk megtapasztalásának 

megvalósulása. A lélek olyan, mint egy kerék szilárd tengelye. Ha a figyelmünk eléri a mozdulatlan, 

szilárd tengelyt létünk kerekének (ami állandóan mozog) a legközepén, a lélek által elnyerjük a 

megvilágosodást, a belső béke forrásává válunk, és elérjük a teljes nyugalom és önismeret állapotát. 

De ha a tudatunk továbbra is ragaszkodik az egóhoz a kerék legszélén, életünk tovább folytatódik a 

normális kerékvágásban, és a bennünket körülvevő zűrzavar csupán relatív megértésének szintjén 

élünk tovább. Az ego eme korlátozó hatásától eltekintve, mindenfajta vágyak, elvárások és 

feltételek is befolyásolják és torzítják a tudatosságunkat, elérve felszíni fizikai vagy mentál is 

érzékelésünket, ezáltal feszültséget, stresszt és teljes kimerültséget okozva. Ezzel ellentétes a lélek 

velünkszületett tulajdonsága, ami minden mesterséges, a valóságtól távol eső káosz fölé emel, a 

Tiszta Valóság Birodalmába, békét árasztva kifelé, a környezet felé is. Ez olyan dolog, amit nem 

lehet kikövetelni, valakire rákényszeríteni, vagy megfizetni. Spontán módon történik az evolúció élő 

folyamata által. A tudatosság, ami változó és viszonylagos, a felemelkedésünk után eggyé válik a 

Mindenen Átható Isteni Tudatossággal. Ez azért van, mert az Önmegvalósulás után a lélek teljes 

tudatosság, és ezért a legteljesebb mértékben tudatában van saját természetének. 

Ahogy mondtam, a lélek intelligenciájának természete olyan, mint egy egyedülálló lámpásé, amely 

minden irányba kibocsátja a fényét, és olyan messzire sugározza ezt a fényt, ameddig csak elér 

anélkül, hogy reakcióként bármilyen ellentétes hatással találkozna. Az a tudatosság, ami a lélek 

fényéből fakad, érzékel, átalakít és teremt. A lélek intelligenciája így sem egyszerűen és kizárólag az 

oka, sem nem pedig a következménye valaminek, hanem az ok és hatás együttes kombinációja. Se 

nem aktív, se nem passzív. Ezért nem kell sem manipulálnia, sem pedig utasításokat végrehajtania. 

Természetéből fakadó tulajdonsága, hogy egyszerűen cselekedjen azért, hogy hatékony legyen. Azt 

mondhatnánk: „Van, ezért cselekszik”. 

Vegyük a nap sugarait. Egyszerűen a fára hullanak, és klorofillt hoznak létre. Ehhez a folyamathoz 

nem kell szándék vagy mentális kivetítés. Ez a képesség, hogy megismerjük a valóságot, és hogy 

hatékonyak legyünk, egyszerűen a lélek természetéből fakad. A mag, amit elvetnek az anyaföldbe, 

kicsírázik, mert mindkettejükben megvan ez a természetükből fakadó tulajdonság, hogy ezt 

véghezvigyék. Egyszerűen a dolgok természete szerint működik, hogy minden, ami igazán élő, az 

spontán módon megy végbe. Minden természete szerint arra hajlik, hogy azzá váljon, ami már 

potenciálisan benne rejlik. 

 

Másrészt a mentális folyamat nem eredményez spontán cselekvéseket, mert nem a lélekben, 

minden dolog kreatív forrásában gyökerezik. Bármi, amit tesz, az szándékos, ego-orientált vagy 

feltételekhez kötött és megrögzött. Lineáris módon mozog, ami nem tekint vissza, sem pedig 
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oldalra. Végül nem tudja fenntartani magát, mert nincs meg benne az igazság ereje, tehát 

meghátrál, és megsérti az eredeti elképzelést, amire kezdetben egyáltalán nem számítottak. 

Például vegyük Hitler szélsőséges estét, aki saját racionalitásának működése révén annyira meg volt 

győződve arról, hogy a zsidók tönkreteszik Németországot, hogy felállított egy elméletet, ami 

szerint a németek nemes árják, a legmagasabb faj, a zsidók, pedig fajilag alacsonyabbak. Ez egy 

racionális elmélet volt, de meg sem közelítette az igazságot. Hogyan lehetnének a németek a 

legmagasabb faj, amikor embereket öltek meg gázkamrákban és élvezték a szörnyű látványt. 

Nagyon édes gyerekek is voltak azok között, akiket így megöltek. Nyilvánvaló minden ember 

számára, akit nem vakított el a racionalitás, hogy csak a legalantasabbak voltak képesek ezt 

véghezvinni. Egy ilyen racionális elmélet legvégső megoldása az volt, hogy Hitler önmagát 

pusztította el, mert a zsidók elpusztításának az elmélete egy mentális kivetítés volt, és minden 

mentális kivetítés úgy végződik, hogy visszaszáll saját magára. A polaritás hatása akkor jelentkezik, 

amikor valaki átlép egy bizonyos természetes határt a mentális kivetítésben, ami az illető 

személyiségének egy behatárolt területére és éntudatára korlátozódik. Ebben az esetben visszaszáll 

arra, aki elindította a folyamatot úgy, mint amikor egy nyilat kilőnek a végtelenbe, de az hozzá van 

kötve egy madzaghoz, amit maga után húz, és visszarúg megsebesítve az íjászt. 

Még a felszínes, evilági szinten is mindennapi tapasztalatainknak meg kell tanítaniuk bennünket 

arra, hogy nem kell mindenhová követnünk a racionalitásunkat, amerre az vezet, hanem inkább 

megfigyelni és megzabolázni megfelelő korlátain belül. 

A racionalitásnak megvan a maga haszna, de nem szabad szélsőségekbe esnünk, anélkül hogy 

mérlegelnénk, milyen utóhatásokat eredményezhet túlzott racionalitásunk polaritása. Meglepő 

azonban, hogy az ego őrületes hatalma miatt, senki sem tanulja meg könnyen ezt a leckét. 

Rengeteg olyan ember jön hozzám, aki mentális kivetítésének következményei miatt rettenetesen 

szenved, és amikor próbálom meggyógyítani őket, még akkor is megpróbálják igazolni azt a dolgot, 

ami tönkreteszi őket: „És akkor mi van, ha ezt csináltam? Mi baj van ezzel? Mi baj van vele? Mi baj 

van vele?”. Úgy tűnik, hogy ez a modern ember mantrája. Viszont ha valaki kész a mindennapi 

tapasztalatokból tanulni, és nem ismételgeti automatikusan, hogy mi baj van ezzel, mi baj van azzal, 

akkor elérheti a középút gyakorlatias bölcsességét, elkerülve a szélsőségeket. Gyakorlással bizonyos 

egyértelmű korlátok közé szoríthatjuk racionalitásunkat, és így egyensúlyba kerülhetünk. Ezen a 

módon kicsit éberebb és sértetlen marad az ember, és biztos nem tenné tönkre magát vagy 

másokat. 

Ha valaki önvizsgálatot gyakorol, és alázatossággal a szívében azt mondja: „Még nem tudom az 

igazságot, de meg kell ismernem”, akkor idővel, ez az alázatosság elnyeri jutalmát, és talán az illető 

eléri felemelkedését. Ha ez megtörténik, akkor az illető figyelme a középpontba kerül, se nem a bal 

oldalra, se nem a jobb oldalra. Ez azt jelenti, hogy sem a múltból eredő szokásai, sem törekvő 

egójának céljai nem befolyásolják. Az ilyen ember igazán alkalmas az Önmegvalósulásra, aminek a 

segítségével megismerheti az igazságot abszolút formájában. 
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Ennyit a racionalitás problémáiról és arról, ahogy a modernizmus legrosszabb zűrzavarait 

elkerülhetjük azáltal, hogy megtapasztaljuk és megértjük, mit jelent a valóság érzékelése a lélek 

fényében.  

Egy másik átok, amit ezektől a modern időkről jövendöltek (Kali Yuga, a konfliktusok, vagy 

ellentmondások kora, ami zűrzavarban – szanszkritül „bhranti” – végződik) az, hogy az emberek 

nagyon könnyen rákapnak a bűnös és pusztító tevékenységekre. Azt is megjövendölték, hogy azok, 

akik hatalmon vannak, meg fogják engedni és bátorítják ezeket a tevékenységeket, mivel ez nagyon 

megfelel nekik. Nem próbálják meg megoldani azokat a szociális problémákat, amelyek ez által 

keletkeznek, azzal, hogy az önpusztítás gyökeréig hatolnak, (ami a modernizmus szívében van) 

hanem csupán rész- és ideiglenes megoldásokat kínálnak, amelyek több problémát fognak okozni, 

amelyeket soha sem lehet megoldani. Például, egy bizonyos Mr. Simpsont, a futball kiváló hősét 

meggyanúsították felesége meggyilkolásával. Ennek eredményeként rengeteg cikk jelent meg 

amerikai magazinokban, amelyek amellett érveltek, hogy nem kellene megházasodnunk és családot 

alapítanunk. Az amerikaiaknak csak kétszáz éves múltra visszatekintő társadalmuk van. Ez alatt a 

rövid idő alatt megpróbáltak mindent megtenni, hogy lerombolják a társadalmukat. Hogyan 

érezhetik magukat feljogosítva arra, hogy a társadalomról vagy a házaséletről beszéljenek, és hogy 

leromboljanak a világon más, régi hagyományokkal rendelkező társadalmakat. De ez csak tüneti 

kezelést jelent és nem az okok kezelését azáltal, hogy elpusztítják a társadalom gyökereit. A 

kormányok többé nem törődnek az emberek valódi jólétével, és a hatalom csaló, pénzügyileg 

érdekelt emberek kezébe kerül, akik aztán képesek lesznek megvásárolni a szavazatokat azáltal, 

hogy az embereknek legalacsonyabb és legönzőbb vágyaikkal hízelegnek (különösen a sajtón és más 

olyan meggyőző médián keresztül, mint a televízió). Azonban amit a modern időkben láthatunk, az 

meghalad minden jóslatot és elképzelést. 

Az intelligencia alázatosságának legjobb példáját nem annyira az értelmiségiek magyarázataiban, 

hanem azokban a mély költőkben és egyszerű művészekben láthatjuk, akik szívükben alázatosak, és 

akik a teremtőjükkel szembeni tiszta, egyszerű, felajánlásból ábrázolnak mindent. Mentális 

kivetítéseikben azt a világot látják, amit a Teremtő hozott létre a saját hasonlatosságára. Ezeknek a 

szerény embereknek a spontán alkotásai a természet és az Isteni örök visszatükröződései. Az a 

kitörő öröm, ami a képeiken, minden ecsetvonásukon keresztül árad, megnyitja a szívünket, mint 

illatos lótuszokat. Egyedülálló és csendes ihlet árad műveikből. Vannak úgynevezett „naiv” vagy 

„rusztikus” festmények is, amelyek ugyanezt a művészeti stílust tükrözik. 

Sajnos, ezekben a modern időkben már nem születnek nagy mesterektől festmények. Legfeljebb 

lemásoljuk a régi mestereket, vagy nagyon magas árakon, befektetésként vesszük meg és adjuk el 

munkáikat. A modern időkben teljesen feladtuk az örök művészet fogalmát, és helyette rászoktunk 

az úgynevezett modern művészetre, ami olyan szubjektív, hogy csak maga a művész értheti meg, 

vagy pedig terjengős magyarázatot kell adnia, hogy meggyőzze racionalitásunkat alkotása 

nagyszerűségéről. És mindig ott vannak a kritikusok, akik nem érzékelik az örökkévalót, vagy a 

lelket, az egekig magasztalnak bármilyen ostobaságot, ami újnak néz ki azért, mert ellentétben áll a 

jóérzéssel és a szabályokkal. 
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Természetesen, a modern művészet is lehet magas szintű megnyilatkozás, ha az alaktalan lélekből 

származik. Megtöri a hagyományos művészet formáit és vonalait, hogy egy alaktalan tartalmat 

hozzon létre, ami tele van fénnyel és átlátható jelentéssel. De hogy ezt a lehetőséget elérhesse, az 

illetőnek önmegvalósult léleknek kell lennie, aki formátlan örömét úgy tudja lefesteni, hogy a lélek 

által tudja megjeleníteni és kisugározni annak absztrakt, spontán örömét. Az ilyen művészetnek 

nincs szüksége kommentárra vagy eszmecserére. Csak egy költő tudja ábrázolni. Egy olyan költő, 

mint William Blake, aki teljesen kibontakozott lélek és próféta volt, le tudta rajzolni és festeni 

azokat a látomásokat, amelyeket költészetében leírt. Az ilyen költők képzelete megérinti 

mindazokat a gyönyörű magaslatokat, amit csak egy önmegvalósult lélek tud értékelni és élvezni. 

Ezek a kibontakozott lelkek, függetlenül attól, hogy egy egyszerű faluban ülnek, és sálat szőnek az 

Istennőnek, vagy isteni költészettel az örökkévaló dicsőségét éneklik, vagy isteni zenét játszanak, 

mind a Teremtő saját isteni hullámai. Néha nem értik meg, megkritizálják őket, hogy tudatlan, vak 

emberek, de ők saját maguknak és azoknak dolgoznak, énekelnek és játszanak, akik rendelkeznek az 

isteni tudással, és akik megértik azt a világot, amit ők lefestenek. 

Ahhoz, hogy ezt a látomást közvetíteni lehessen, nincs szükség semmifajta közönségességre, vagy 

érzéki sugallatokra, amelyeket a modern időkben kihasználnak, hogy kifejezzék a művészi ihletet. 

Ha az tiszta művészet, akkor az gyönyörű és örömöt adó módon benne rejlik. Annyira, hogy amikor 

a tiszta művészet egy ilyen alkotását látjuk, vagy halljuk, minden gondolatunk megáll, és csak 

elkezdjük szemlélni annak a szépségnek az örömét, amit a művész a saját szívében érez, alkotás 

közben. Annak a kifinomult érzékelése, hogy mi a valódi és igaz, az önmegvalósult lelkek ajándéka, 

és teljes mértékben különbözik a puszta racionalitás alkotásaitól. 

Mivel hiányzik belőlük ez a finom érzékelés, az értelmiségi kritikusok, akik maguk egyetlen vonalat 

sem képesek húzni, ego-orientált és korlátolt racionalitásukat hozzák működésbe, ami szabad utat 

ad nekik, hogy bármilyen kibontakozó-félben lévő művészről ítéletet mondjanak és megkritizálják, 

hogy tönkretegyék a művét, megsértsék és eltompítsák az érzékenységét. Például valamelyik nap 

halottam egy mesteri zenekari művet a televízióban. A darabot egy nyolcvanéves hölgy szerezte. 

Nagyon elragadó volt, de a következő nap egy fél oldalas kritika jelent meg róla az újságban, amely 

alulértékelte és lekicsinyelte ezt a mesterművet. Ezután a szerző teljesen visszavonult. 

Mi az irányító erő e mögött az úgynevezett kiművelt kritika mögött? Azok féltékenysége, akiknek 

nincs tehetsége, hogy (megismétlem) bármit is alkossanak. E helyett megtanulták a kritikus 

szakmát. Az a baj, hogy az iskolában nem lehet megtanulni az igazi művészet értékelését. Ez nem 

pusztán mentális felfogás kérdése, hanem a velünkszületett spirituális tapasztalásé. A kritika 

pusztán mentális értékelése igazából nagyon veszélyes dolog, mert lehet, hogy figyelmen kívül 

hagyja, vagy lerombolja azt, ami eredeti és valódi, és mesterséges dicsfénnyel és értékkel ruházza 

fel azt, ami értelmetlen és elcsépelt, vagy ami végső soron pusztító. Miért kell kritizálniuk? 

Mindenkinek megvan a maga útja, így miért vezessünk félre másokat fellengzős szavakkal, melyeket 

a kritikusok használnak? Ugyanígy az újságírók is géppuskasorozattal bombázzák nagyon alázatos és 

bölcs emberek eszméit a velük készített interjúikban. 

Ha megnézzük a modernizmus termékeit, azt láthatjuk, hogy alapvetően csak olyan műveket hozott 

létre, amelyek felszínességet és zűrzavart tükröznek és csak a mentális kritikában jártas 
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szakértelmet táplálják. De szerencsére van egy természetes megoldás minderre. Mert ha minden 

nagy művésznek el kellene tűnnie, (és láthatjuk is, hogy ez történik, mert valódi kreativitásuk okán 

és a velükszületett érzékenységük miatt megkritizálják őket, és megdöbbenésükben elnémulnak) 

akkor mi lenne az eredmény? A Polaritás törvénye működésbe lépne, és a kritikusok eltűnnének, 

mert senki sem maradna, akit kritizálhatnának. El kellene kezdeniük egymást kritizálni, ami 

pontosan most folyik, mert olyanok, mint a beprogramozott gépek, amelyek nem tudnak felhagyni 

a kritika végtelen métereinek szövésével és terjesztésével. Kétségtelenül kikritizálnák egymást a 

világból. Az analizálás mérgező magatartás, és az illatos virág kifinomult szépsége ellen van, amely 

illatozik ugyan, de szirmaira hullik. 

A modernizmussal az a probléma, hogy állandóan lerombolja, és hatályon kívül helyezi saját 

magyarázatait. Nézzük meg a polaritás egy másik gyönyörű példáját működés közben. A 

tizenhatodiktól a tizenkilencedik századig más országok lerohanását modernnek tartották. Az egyre 

nagyobb méreteket öltő fosztogatás és gyarmati rendszer divatos és elterjedt volt. A huszadik 

században modern dologgá vált „felvilágosult” érdeklődést mutatni más országok iránt. De a 

Polaritás törvénye biztosítja, hogy bármilyen új irányzatot is kezdjen el követni az ember, az inga 

újból visszalendül, és már kitértünk néhány olyan problémára Nyugaton, ami a Polaritás törvénye 

révén a múlt tévképzeteinek egyenes következménye, és elvakította a nyugati országokat. 

Ezekben a századokban, a racionalitás elérte csúcsát, és fehérbőrű fajok közegén keresztül 

működött, amelyek kidolgoztak egy lineáris kutatási területet, amit a racionális gondolkodásból 

vezettek le, hogy a többi bőrszínt valahogy nem Isten teremtette, akiről hallgatólagosan 

feltételezték, hogy biztosan fehér volt, és a legvalószínűbb, hogy angolszász, és hogy isteni 

büntetésként adományozott más bőrszínt a többi fajnak. Ez a fajta tudatlanság lehet hogy 

nevetségesnek tűnik számukra, de egy különleges fajta racionalitással felfegyverkezve, vagy inkább 

az imperializmus és gyarmatosítás megideologizálásával, valójában ezreket, sőt milliókat öltek meg, 

kifosztva országaikat és rabszolgává téve a népességet. Ennek eredményeképpen egyetlen rézbőrű 

indiánt sem lehet találni Amerikában, aki szabadon és természetesen, hagyományos módon élne, 

mert rezervátumokba zárták őket, amit a hódítók adtak nekik „nagylelkűen”. Múzeumba kell menni, 

hogy megnézhessük a róluk festett képeket, amelyeken a fejdíszük olyan, mint a rézbőrű indiánoké, 

de furcsamód angolszász arcvonásaik vannak. 

Istennek hála, valamiféle isteni gondviselés Kolombuszt Amerikába vitte, és ott is tartotta, India 

helyett, amiről azt gondolta, hogy oda megy. Különben India, Pakisztán, Banglades, Sri Lanka, Tibet, 

Nepál, Afganisztán, és más ázsiai országok színes bőrű népeit, és nemzeteit is teljesen kipusztították 

és tönkretették volna ősi és magasan fejlett kultúrájukkal együtt felsőbbségi komplexusuk révén a 

konkvisztádorok, Spanyolország torreádorai, akiknek a civilizációhoz való jelentős hozzájárulásuk a 

katolikus temetőkertek „békéjének” és „nyugalmának” megteremtése volt. De hogy helyrehozzák 

Kolombusz hanyagságát, kiváló angolszászok jöttek Indiába Angliából, és megpróbáltak minden 

tőlük telhetőt, hogy megsemmisítsék India örökségét és mély bölcsességét, és aztán elegánsan 

faképnél hagyták a megkérdezetlen házigazdákat háromszáz év meglehetősen jó vendéglátás után. 

Békésen hagyták el Indiát, de szerencsétlenül három különböző részre osztva ezt a hatalmas 

országot, ahol a pusztítás magjait már elvetették. 
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A kifosztott birodalom teljes feldarabolódása és szomorú vége ellenére, – amit olyan szilárdan az 

individualizmus jogaira és egy „Egyesült Királyság” racionális elméleteire alapoztak – a 

gyarmatosításnak ez az ésszerűsége tovább élt a polaritás ugyanazon potenciális tüzével égve. Most 

maga az Egyesült Királyság érzi saját, különböző részeinek nyomását, amelyek nemcsak harcolnak 

egymással, hogy megvédjék individualizmusukat, hanem erőszakot is alkalmaznak abbéli 

erőfeszítésükben, hogy tönkretegyék egymást. Amíg a jelenlegi békefolyamatok nem kezdődtek el, 

addig mindennap embereket gyilkoltak Észak-Írországban a gyarmati rendszer maradványait 

védelmezve vagy támadva, és rendszeres időközönként London hatalmas és biztonságos városát 

terroristák bombái rázták meg. Senki sem tudja megmondani, hogy ez a háború előtti béke meddig 

fog tartani. 

Nos, próbáljuk meg tisztázni, hogy a racionális és mentális elméletek ilyen megnyilvánulásának 

polaritása hogyan működik. 

Amikor az angolszászok azzal voltak elfoglalva, hogy a „színes fajok” „alacsonyabb rendű” kultúráit 

fosztogassák (különösen Amerikában), egójuk annyira elhatalmasodott, hogy egyáltalán nem látták 

a valóságot, és elkezdték azt hinni, hogy az arroganciájuk és embertelen viselkedésük teljesen 

normális és rendben van. Úgy gondolták, a racionalitás minden szabályának és logikájának 

megfelelően és saját maguk megelégedésére, miután szépen kifosztották az egész világot, és 

behódolásra kényszerítettek minden „alacsonyabb rendű” fajt, most kényelmesen ülhetnek a 

babérjaikon, hogy arroganciájuk gyümölcseit élvezzék. Természetesen a polaritás ismét elkezdett 

megnyilvánulni. Különösen Amerika kezdett el virágozni, és az Amerikai Forradalom 

gyarmatosítással szembeni nagy idealizmusa ellenére, az emberek fokozatosan a luxus rabjává, és 

saját egoizmusuk áldozataivá váltak. Ahogy telt az idő, elkezdték úgy kezelni a nem angolszászokat, 

a zsidókat, a latin-amerikaiakat, olaszokat, és oroszokat, mint alacsonyabb rendű fajokat, és 

idegenként kezdtek el bánni velük az indiánok földjén, amiről azt feltételezték, hogy már az övék. 

Sokan, vallási buzgalomtól hevítve, azt állították, hogy ez születési joguk, és hogy őket Isten 

választotta ki és áldotta meg, hogy az indiánok – akik „primitívek” voltak, és nem fehérbőrűek, 

amilyen bizonyára Isten – elpusztításának magasztos munkáját elvégezzék. 

Most a fehér embereknek gyönyörű városaik vannak, tele kedves házakkal és kertekkel. A dús 

erdők, és termékeny földek, amelyek egykor másokhoz tartoztak, most az övék, és törvényes uraivá 

váltak ezeknek a földeknek, és mindannak, amit termeltek. Azoknak az embereknek, akiket 

megöltek, vagy elüldöztek, csupán azért, mert a saját földjeiken éltek, mindörökre végük. Többé 

nem kell velük foglalkozni velük, vagy aggódni miattuk, mert mindent meg lehet magyarázni és meg 

lehet indokolni a beképzelt racionalitás ügyes alkalmazása által. 

De sajnos, ez az agresszió valójában még nem ért véget. A Polaritás természetes törvénye révén, 

amikor megtámadunk másokat és tönkretesszük őket, akkor ugyanaz az agresszió visszaüt ránk, 

mint agresszorra. Ugyanazok az emberek, akik egykor azzal büszkélkedtek, hogy individualisták, 

intelligens racionalisták, és magasan fejlett, kegyetlen kultúrával rendelkező értelmiségiek, 

ugyanazok az angolszászok, és más gyarmatosító csoportok az elsők, akik vállalkoznak minden 

kollektív önpusztító kalandra, ami jelenleg a polaritás révén elérhető. Ők azok, akik rögtön, 

kollektívan átengedik magukat a drogok és narkotikumok használatának és az azokkal történő 
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visszaéléseknek. Ezek a drogok olyan országokból áramlanak be, mint Kolumbia és Bolívia, ahol 

Amerika földjének őslakosai és eredeti tulajdonosai, az indiánok, mellőzötten és teljesen 

elszegényedve még mindig élnek. A magas hegyekbe menekültek, hogy megvédjék magukat a fehér 

emberek támadásaitól. Nem szabadna, hogy meglepetésként érjen bennünket, hogy ezek a 

rejtekhelyek ma a polaritás működésének magjai. A legrosszabb fajta drogokat, mint a „crack”, 

ebben a két országban gyártják, és aztán az amerikaiak önként csempészik Amerikába azért, hogy 

lealacsonyítsák, és elpusztítsák a saját népüket, miközben a helyi emberek nem engedik meg 

maguknak a crackhez hasonló halálos drogok élvezetét. Ők csak előállítják a kábítószereket és aztán 

a fehérbőrűek, mint pl. a spanyolok csempészik át Washingtonba. Amerikában a drogfüggőség 

következményei nem csak egy városra, vagy az emberek bizonyos rétegeire korlátozódnak. Annyira 

elterjedtek, hogy Miami, San Francisco, vagy Los Angeles forgalmas utcáin válogatás nélküli 

gyilkolást láthatunk, mintha az indiánok gátlástan gyilkolása annyira lendületbe hozta volna őket, 

hogy most a saját amerikai honfitársaikat mészárolják szüntelenül. Úgy tűnik, hogy a „gyilkolási 

játékot” úgy kell űzni, mint a teniszt, azért hogy az ölés képességét, amit oly sokáig gyakoroltak az 

indiánok ellen, naprakészen megőrizzék. 

Megtámadják, sőt megölik azokat az embereket, akik egy kicsivel is gazdagabbak náluk. Így, ahogy 

ezek a fejlett országok egyre gazdagabbak és gazdagabbak lesznek, a Polaritás törvényének egy 

másik hatása révén, növelik a tolvajok, és az egyre kifinomultabb és kifinomultabb maffiózók 

számát, akik abból szereznek pénzt, hogy olyan embereket rabolnak el, akik „pénzt csináltak”, 

terjesztették a szegénységet és a nyomort ott, ahol felbukkantak. A maffia ilyen alternatív 

birodalmait nem lehet ellenőrizni, de ők ellenőrizhetnek és ellenőriznek is mindenkit, még a 

kormányokat és a politikusokat is. 

A modern nyugati világ olyan fontosságot tulajdonít a pénznek, hogy a pénz akasztókötél lett 

mindenki nyaka körül, aki a modernizmus szerencsétlen csillagzata alatt született. Viszont meg kell 

értenünk, hogy mindezek a tolvajok és a maffia azért léteznek, hogy ellensúlyt hozzanak létre a 

Polaritás törvényének megfelelően. 

De a lopás nem korlátozódik a bűnözők rétegeire. Az emberek minden elképzelhető osztálya, az 

amerikai társadalom legfelső köreitől a legalsóig vagy korrupcióba, lopásba, vagy fosztogatásba 

keveredett, a tisztesség és becsületesség bármilyen érzése nélkül, vagy csendben szenved ezeknek 

a gonosztevőknek és semmirekellőknek az atrocitásaitól. Az előbbiek szépen boldogulnak és 

felépítik a kiskirályságaikat. Az erőszak olyan szintre jutott, hogy ha valakinek Amerikába kell 

utaznia, akkor nem szabad órát vagy ékszert viselnie, még jegygyűrűt sem. 

 

A normál emberi értékek (az örök dharma, amit minden ember spontán módon tisztel, ha úgy 

nevelték fel, hogy kapcsolatban állt a hagyományos értékekkel) elkoptatása és lassú elpusztítása 

Amerikában szörnyű tetőpontra jutott, ahol gyorsan normává válik, hogy az emberek magától 

értetődően engedik át magukat a mértéktelen alkohol-, és drogfogyasztásnak. Még a legelitebb és 

legmagasabb körök partijain is úgy beszélnek a kábítószerekről, ahogy a francia bor kifinomult 

témájáról hajdanán. 
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Még szörnyűbbek a szexuális visszaélések. Úgynevezett szabadságuktól megrészegülten, az 

emberek elvesztették az illendőség, természetes erkölcsösség és önuralom iránti érzéküket. Egyre 

több és több hír mutatja, hogy még a saját gyerekeik elleni nemi erőszakot is megengedik 

maguknak. Még az állatok is jobban bánnak az utódaikkal, mint ezek a brutális emberek a 

gyerekeikkel. Meghaladja az emberei felfogást és rosszallást, de úgy tűnik, hogy kollektívan 

immúnissá váltak minden normális erkölcsi értékkel szemben, ebben az erőszakkal teli 

társadalomban, ami az úgynevezett szórakozás öltözékébe burkolózik. Ez a „Coca-Cola” társadalom 

tele van Halloween stílusú ünnepségekkel, drog központú diszkókkal, közönségességet és 

ízléstelenséget árasztó zenékkel. Hogyan láthatta előre egy szegény, „primitív” indiai asztrológus a 

jövőt, hogy megjövendölje ezt a lealacsonyult, erkölcstelen állapotot a modern korban? 

Mostanában hallhattuk a hírt, hogy Amerikában 200 gyereken követett el erőszakot a rendőrség, 

azok az emberek, akikre a védelmüket és a jólétüket bízták. Ezekben a modern időkben szenvednek 

a gyerekek a legszörnyűbb módon, de talán ez még rosszabb ezeknek a meggyalázott gyerekeknek, 

mintha gázkamrákban lelnék halálukat, mert ezzel a fiatal életükben szerzett kegyetlen sérüléssel 

kell tovább élniük. Kanadában sok katolikus pap tesz tönkre ártatlan gyerekeket. Mostanában 

megdöbbentő volt hallani, hogy Ausztriában a katolikus egyház egyik vezető papját vádolták meg 

azzal a bűntettel, hogy gyerekeket gyalázott meg. A ruhája vörös színű volt. Bárcsak egy olyan 

arénába kerülne, ahol bikaviadalok vannak, és szembekerülne egy halálosan veszélyes bikával. 

Lehet, hogy maguk a gyerekek is úgy érzik, hogy jobb lenne meghalni, mint hogy egy ennyire 

tönkretett életet folytassanak. Nem is olyan rég történt, hogy egy nagyon fiatal lány, akit arra 

kényszerítettek a szülei, hogy főszerepet játsszon egy démoni megszállottságról szóló 

horrorfilmben, öngyilkos lett, amikor felnőtt. 

Talán mivel ilyen szívtelen emberekről, akik ártatlan gyerekeket gyaláznak meg azzal, hogy ilyen 

förtelmes dolgokat visznek véghez, egyetlen jövendölés sem írt, így a Nyugat egyáltalán nem bízik 

az indiai jövendölésekben. Nagyon erősen úgy érzik, hogy az indiai asztrológusok ösztönös 

megérzései nem voltak világosak. Mi van Nosztradamusszal? Olyan, mintha ezek az ősi próféták 

nem tudták volna elviselni, hogy ilyen horrorisztikus dolgokat elmondjanak, amit senki sem hitt 

volna el ez idáig, a Kali Yuga legmélyebb pontjáig. 

Amikor gyerekek Amerikában történő meggyalázásáról olvastam az újsághírt, valóban 

megdöbbentem. Egy amerikai hölgy, a mellettem lévő ülésen, aki szintén Amerikába repült, 

meglepődött, hogy miért döbbentem meg. Azt mondta: „Én egyáltalán nem döbbentem meg, mert 

ha ésszerűen gondolkodunk, akkor tudhatjuk, hogy hasonló dolgok történnek az egész világon. Csak 

az amerikai sajtó nem fél attól, hogy ilyen dolgokat kinyomtasson.” Az egyéni, racionális igazolás 

jutott el logikus végkövetkeztetéséig, a kollektív gondolkodás, vagy inkább a kollektív önvizsgálattól 

való menekülés új dimenzióiban. Az ilyen hanyag, felelőtlen gondolkodás az emberiség veszélyes, 

romboló, megrázó témáinak elkerülését jelenti. Azt is jelenti, hogy a hagyományos kultúra 

lelkiismeretesen és tiszteletteljesen megőrzött értékeit teljesen figyelmen kívül hagyják. Ha élne 

még Abraham Lincoln, hogyan reagálna erre a fajta társadalomra? Istennek hála, ezek a nagy lelkek 

mind békében nyugszanak. Csak mi, modern emberek vagyunk azok, akiket állandóan sokkolnia kell 

a modern élet szenzációhajhászásának a nagyon gyorsan, rugalmasan reagáló, sokkolni kész, 

legnaprakészebb, és ebből kifolyólag leukémiát okozó médiának. 
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Manapság úgy tűnik, hogy senki sincs biztonságban ezeknek a fejlett országoknak bármelyikében. Ez 

azért van, mert mindenki el van foglalva azzal, hogy a racionalitását arra használja, hogy 

megmagyarázza, vagy megindokolja az erőszakot, amint az az amerikai hölgy tette, akivel a 

repülőgépen beszéltem. Vagy ezen felül, a médiában az erőszak állandó szórakozásként való 

mutogatásával, mindenféle film audiovizuális központpontokban való lejátszásával a közönséget 

szégyentelenül és embertelenül érzéktelenné teszik az ilyen dolgokkal szemben. És, ahogy láthatjuk, 

az emberek arcátlanul boldogok, hogy mindenféle szörnyű dologból pénzt csinálhatnak 

kreativitásuk igazolására. Nincs idejük, arra, hogy más dolgokkal törődjenek. Még azok is, akiknek 

elég pénzük van, olyan kapzsik, hogy még többet akarnak, ha törik, ha szakad, azoktól, akiknek 

állítólag több van, mint nekik, sőt még azoktól is, akiknek kevesebb van. 

Azonban egy más kultúrából származó egyén számára bűnnek számít a drogokkal, különösen az 

alkohollal történő nyilvános visszaélésről beszélni. Az alkoholfogyasztást az angolszász és európai 

népek majdnem a fontos vallási gyakorlatok rangjára emelték. Nem vitatják meg, hogy ez a vallás 

jó-e vagy rossz. Az ivás a szentségek szentsége, és azok, akik nem isznak, furcsák, vagy különcnek 

számítanak. Még a társadalmaik szóvivői az értelmiségiek és az úgynevezett első harcvonalban 

lévők sem éppen a józanész példaképei, miután lerészegedtek, a bölcsességről nem is beszélve. 

Éppen ellenkezőleg, közösen fulladnak bele többhordónyi sörbe, röviditalba, borba és mindenfajta 

elképzelhető szeszes italba. Természetesen ezernyi magyarázatot találtak ki, sőt közösen, 

nyilvánosan csillogtatják éleselméjűségüket ennek az önpusztító szokásnak a védelmében, amely 

elhomályosítja a bölcsesség világos éleslátását. Sajnos ez az ivókultúra olyan országokra is átterjedt, 

amelyek hagyományosan kerülik az alkoholt, mint a pestist. 

Egyszer meglátogattam egy barátnőmet és náluk is aludtam. A férje magas beosztású 

kormánytisztviselő volt, de mindketten rendszeresen ittak. Meglepődtem, milyen koszos a lakásuk, 

semmi sem volt benne, csak aminek az ivópartikon hasznát látták. Még egy takarót sem tudtak 

adni. Az ilyen értelmiségiek és „csúcs személyek” egész Bibliát hoztak létre az alkohol kultúrájából, 

hála azon országok piaci zsenialitásának, amelyeknek nincsenek alapelveik, és a pusztulásuk felé 

haladnak. 

A franciák, akik a romlott szőlőlé és romlott sajt igen kifinomult kultúráját hozták létre, most 

csodálkoznak, miért fehéredik meg a szőlőjük, és miért nem erjed meg, és miért kínlódik az egész 

ország népessége rossz májjal és gyíkszerű bőrrel. Nem a polaritás lépett fel velük szemben?  Nem a 

polaritás hozta el nekik a gazdasági hanyatlás csapását? Egy másik polaritás, ami csillapít. Mr. Chirac 

megválasztása után, a kormányban tevékenykedő kollégáinak hosszú névsora jelent meg az 

újságban. Letartóztatták és bebörtönözték őket, de ha itallal és részegektől vannak körülvéve, 

hogyan boldogulhatnának a fizetésükből, amit kapnak? Többségük azt is szereti, ha megkapja az 

ellátás költségeit, és megszabhatja azt, hogy mekkora legyen ez az összeg a francia kormány 

legfelsőbb köreiben. 

 

Úgy tűnik, senki sem tudja, miért terjed a hanyatlás úgy, mint egy betegség a nyugati országokban, 

amelyek annyira dicsekszenek a gazdagságukkal. A finom-szintű oka a sör-, bor- és 

alkoholfogyasztás, ami minden igaz szabadság elpusztítását jelenti, és kiszívja mindkettőt, az erőt és 
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vágyat, hogy dolgozzunk és élvezzük az életet. Az életükben sürgető krízis van, ha nem ihatnak egy 

kocsmában, vagy nem mehetnek szabadságra, amiről esetleg nincs visszatérés. Krisztus azt mondta, 

hogy az alkohol zülléshez vezet. Én azt mondom, hogy a modern korban, gazdasági hanyatláshoz is 

vezet. 

Még a templomokban is az úrvacsorához, romlott, erjesztett bort adnak a híveknek a lelki 

üdvösségük eléréséhez. Az a magyarázatuk, hogy Krisztus borrá változtatta a vizet a kánai 

menyegzőn. Természetesen, szőlőlévé lehet változtatni vizet az isteni vibrációkkal, de ugyanezek a 

vibrációk hogyan hozhatnának létre valamit, ami tönkreteszi a tudatosságot és emberhez méltatlan 

szintre süllyeszt. Ha logikusan belegondolunk, hogyan lehetne egy pillanat alatt bort készíteni? 

Évekig kell erjednie, hogy a „legjobb” legyen. Viszont az igazán modern, iszákos emberek számára 

nem létezhet úrvacsora vodka – a legerősebb orosz ital – nélkül, mert az egyszerű borok nem biztos, 

hogy elegendő spirituális hatást gyakorolnak egy részegre, vagy valaki olyanra, aki hozzá van szokva 

az erős italokhoz. Az angol nyelvben a „spirit” szó alkoholt, halott lelket és az „Atmát”, a 

mindenható Isten visszatükröződését is jelenti.  

Nem tudom megérteni, hogyan használhatják fel Krisztust arra, hogy az erjesztett bor fogyasztását 

támogassák, amely a tudatosság ellen van, amikor éppen ellenkezőleg, azért jött, hogy segítsen 

nekünk a racionalitás átlagos emberi tudatossága fölé emelkedni. Krisztus egy pillanat alatt 

alakította át Kánában a vizet „borrá”. Nem hagyta, hogy a szőlőlé megerjedjen. Különben minden 

bor és likőr (még a Benedictine, az „áldott” likőr is, amit olyan nagy szeretettel készítenek a 

szerzetesek Franciaországban) meg van erjesztve, és a legjobb boroknak van a legbüdösebb szaguk, 

amit ezeréves, valóban rohadt szőlőből készítenek. Azok, akik elég „szerencsések”, hogy 

megkóstolják, azt mondják, hogy mennyei. Igen, ez igaz, olyan szaga van, mint semmi másnak a 

földön, és azok, akik berúgtak, büdösebbek, mint a disznók, mert senki, aki nem iszik, nem tudja 

elviselni, hogy a közelükbe menjen. És mégis, a fejlett országokban, úgy látszik, hogy mindenki ezt 

az állapotot akarja elérni. Úgy tűnik, mintha elvesztették volna a szaglóhámot az orrukból. Mivel így 

áll a dolog, büdösek, mert a fürdés kiment a divatból Franciaországban. A franciáknak a fürdés azt 

jelenti, hogy parfümöt öntenek az alkoholba, és azután úgy érzik, hogy a francia kultúra a 

legkiválóbb. 

Nagy fogadásokon az embernek néha több mint ötszáz emberrel kell kezet fognia. Ha egyszer 

elkezdtek inni, akkor este tíz vagy tizenegy óráig folytatják, habár a fogadás hatkor kezdődött és 

nyolc vagy kilenc órakor véget kellett volna érnie. Ez az egyetlen alkalom, amikor nem nézik 

állandóan az órájukat. A probléma az, hogy amikor végül is el kell menniük, ragaszkodnak ahhoz, 

hogy a szegény házigazdával és feleségével társalogjanak, akik már órák óta ott állnak anélkül, hogy 

ettek, vagy ittak volna valamit, azt figyelve, hogy a vendégek hogyan vesztik el az öntudatukat, az ő 

kezüket szorongatva és rázogatva, amíg teljesen el nem zsibbadnak, és el nem kábulnak. A szegény 

házigazdák el vannak foglalva azzal, hogy kezet rázzanak azokkal, akik folyamatosan érkeznek, és 

még sokkal azelőtt, hogy végeznének az érkező vendégekkel, mielőtt leülhetnének egy pár percre és 

felfrissíthetnék magukat egy csésze teával, vagy egy pohár tiszta vízzel, el kell kezdeniük búcsút 

venni azoktól, akik már mennek, mert már inni sem tudnak többet. Néhány mohamedán országot 

kivéve, ahol a férfiak nem foghatnak kezet a nőkkel, mindenkinek megvan a saját stílusa, hogyan 
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rázzon kezet a háziasszonnyal, aki bárki számára megközelíthető. Ez egy a nyugati társadalom 

dicsőséges szórakozásainak számtalan aspektusa közül. 

Természetesen az emberek azzal magyarázzák ezt az őrült viselkedést, hogy azt mondják, hogy ez 

egyáltalán nem egy modern rendszer, hanem hagyományos, és ezért az én érvelésem alapján jónak 

kell lennie. De bárkinek, akinek egy csepp józan esze van, nyilvánvaló, hogy ez tiszta pénz-, és 

energiapocsékolás. Az ilyen összejöveteleken ritkán lehet azt hallani, hogy valaki a munkájáról 

beszélne, vagy bármi értelmes dologról, hanem többnyire botrányokról és más haszontalan 

pletykáról. De ha valaki abban a pozícióban van, hogy ilyen fogadásokat kell tartania, akkor 

vigyázzon a franciákkal, mert nekik csókot kell adniuk a vendéglátó feleségének mindkét orcájára 

(vagy akár még a férjének is)! Manapság a sokféle, könnyen terjedő betegség korában, úgy 

gondolom, legalább ezt a „hagyományt” meg lehetne szűntetni. 

De mindezeknek van egy komolyabb oldala. A privát és nemzeti pénzforrások túlzott igénybevétele, 

amit az ilyen mértékű alkoholfogyasztás jelent, nagyon jelentős. Ha lehetséges volna, az ilyen 

fogadások és partik és a rendszeres napi alkoholfogyasztás felmerülő költségeiről, illetve pozitív 

eredményeiről statisztikai kimutatást kellene készíteni, és minden ország parlamentjében 

megvitatni. Az, hogy a fejlett országok a nemzeti jövedelmük ilyen nagy hányadát fordítják arra, 

hogy megpróbáljanak olyan öntudatlanok maradni, amennyire csak lehet, nagy ostobaság jele. Az, 

hogy a fejlődő, harmadik világot a saját példájuk követésére csábítják, hogy ugyanolyan sok időt és 

pénzt költsenek diplomáciai kapcsolatokra ilyen módon, megbocsáthatatlan. Úgy tűnik, hogy még 

az indiai követségek is nagyon gyakorlottak az alkohol-partik lebonyolításában. A brit tanításnak 

köszönhető, hogy az indiai diplomata vendéglátók és komornyikok, – akik teljesen egyformán 

néznek ki a frakkjukban és csokornyakkendőjükben – mindent tudnak a skót whiskyről és vermutról. 

Anglia természetesen átitatódott az alkohol „tradícióival”. Bármely faluban a legszebb és 

legimpozánsabb épület mindig a kocsma. Azt mondják, hogy ez a falu társasági központja. De az 

emberek, akik a kocsmában találkoznak, vagy részegek, vagy azért mennek oda, hogy azok legyenek 

(általában olyan gyorsan, ahogy csak tudnak). Mielőtt bárkivel találkoznának, inniuk kell valamit, 

különben nem tudnak kapcsolatot létesíteni másokkal. Még a rokonaik haláláról is pezsgővel 

emlékeznek meg. Az érv, amit néhányuk felhoz az, hogy ez az egyetlen mód, hogy 

megszabaduljanak az érzéseiktől. Minél több alkoholt fogyasztanak, annál kevesebb érzelemmel 

viseltetnek egymás iránt, és elkezdik elveszíteni a kapcsolatok természete és értéke iránti morális 

érzéküket. Egy mostani példa azokról az emberekről, akik az „alkoholkultúra” részei: egy 

nyolcvanéves nagymama szerelmesleveleket ír saját, tizennyolc éves unokájának, és az újság 

címlapján teszik őket közzé, mintha az valami fontos esemény lenne. A kapcsolatok miatti zűrzavar 

a rendszeres alkoholfogyasztás egyenes következménye, ami előidézi az erkölcsi érzék elfásulását. 

Az alkohol tulajdonképpen méreg, ami eltompítja, és lassan lerombolja az egymás iránti morális 

emberi érzéseket. És mégis, annyira tisztelik az alkoholt ezekben az országokban, hogy találkoztam 

egy olyan bölcsészdoktorral Kanadában, aki abból doktorált Angliában, hogy nagyon bonyolult 

beszámolót írt arról, hogyan lehet elérni „spirituális felemelkedésünket” alkoholfogyasztás által. 
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Azonban az alkohol emberi tudatosságra és viselkedésre gyakorolt hatása messze áll a tudatosság 

szintjének emelésétől, és attól, hogy az emberek életének erkölcsi minőségét javítsák. Ahogy azt a 

tevékenységem során tapasztaltam, nagyon nehéz olyan embereknek megadni az Önmegvalósulást, 

akik rendszeresen és sokat isznak, vagy alkoholisták. Néhányuknak annyira elege lett a 

csalódásokból az igazság utáni őszinte kutatás során, hogy kétségbeesésükben alkoholisták lettek. 

Ha véletlenül, bármi másnak a segítségével, mint az Önmegvalósulás, megváltoztatják ezt a 

szokásukat, többnyire azonnal valami más szokás rabjává válnak, mint a szerencsejáték, nőkre vagy 

férfiakra való vadászat, vagy a kábítószerek. Ez azért van, mert az alkohol lerombolja még a 

magasabb tudatosság, spirituális és erkölcsi növekedés iránti erkölcsi érzéket, vágyat és egyensúlyt 

is. 

A nyugati társadalmakban az emberek úgy tekintik az alkoholfogyasztást, mint egy vallási rituálét. 

Még saját maguk is megdöbbennének. Azt mondanám, hogy nem különböznek a rasztafáriaiaktól, 

akiknek drogokat kell szedniük, egyik rítusuknak megfelelően, és akik ritkán mentesek a 

megszállottság állapotától. Manapság a bűntettek többségét valószínűleg alkoholos befolyásoltság 

állapotában követik el, vagy azért, hogy ki tudják elégíteni az alkohol vagy drogfüggőséget. De a 

„metamodern korban”, ami most kezdődik, azok, akik spirituálisan felébredtek, megszabadulnak az 

összes ilyen kényszeres, pusztító szokástól. Tudom, sokan nem szeretnék feladni ezt a halálos 

szenvedélyüket, amely olyan mesterkélt, hogy senkit se lehet meghívni vendégségbe, ha nem 

kínáljuk meg itallal, úgy értem, alkohollal. Lexikonokat kell hozzá tanulmányozni. Viktória királynő 

szolgája és egyben barátja, John Brown úgy vélte, hogy ha egy férfi nem iszik, és nincs ilyen 

gyengéje, akkor az nem is igazi férfi. 

Van egy marathi mondás: „Ha az üveg (alkohol) bejön az egyik ajtón, akkor Lakhsmi, (a gazdagság és 

jólét istennője) elmenekül a másikon. Ha egy ember nem józan, hogyan várhatnánk el tőle, hogy 

kötelességtudata legyen egészében véve a felesége, a gyerekei, a társadalom vagy az országa iránt? 

Sem dolgozni nem tud rendesen, sem a normális emberi kapcsolatait, felelősségeit élvezni. A 

figyelme rendkívül eltorzul, a mája kimerül, és nagyon indulatos ember lesz. 

Ami igaz egy „iszákos emberre”, az természetesen igaz egész nyugati társadalmakra, ezekben a 

modern időkben. A gazdasági hanyatlástól, (ami még nagyobb csapásként érte őket), amit az 

ivókultúrájuk hozott létre, független az értékrendszerük – ami hagyományosan támogatta és 

erősítette erkölcsi és szociális kapcsolataikat – teljes aláaknázása. Úgy tűnik, hogy nagyon régi 

szokás részt venni az ivópartikon, és kocsmába járni, de akkor is, ezt mértékkel kell tenni. Még az 

olyan francia írók is, mint Maupassant, Moliere, Emile Zola, kifigurázták, vagy viccet csináltak az 

ivási szokásokból. A modern időkben semminek sincs határa. Úgy tűnik, hogy a fejlett, modern 

emberek számára ez az igazi eredmény, hogy az illendőség, méltóságteljes viselkedés és az élet 

iránti tisztelet minden határát átlépik. 

Egy ilyen társadalomban az emberek egyre érzéktelenebbé válnak nem csak az alkohol hatására, 

hanem azáltal is, hogy az értelmüket és érzékenységüket állandóan durva szenzációkkal bombázzák. 

A média a tökéletesség csúcspontjára jutott a szenzációk létrehozásának és fokozásának 

képességében azzal, hogy folytonosan olyasmivel parádéznak, ami megsérti a normális emberi 

intelligenciát és felelősségérzetet. Kezdve a rovatvezető sekélyes pletykáival, és banális 
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botrányaival, a notórius hazugságokon és szemérmetlen közönségességen át, amitől a főcímek 

tocsognak, a szex, erőszak, és horror hihetetlen támadásáig. Mindez korlátlanul árasztja el az 

embereket, anélkül, hogy észrevennék, mi több a televízió ismerős és bizalmas médiumán keresztül 

bekúszik a békés otthonokba. 

Talán a legrosszabb azt látni, hogy a nők ezekben a nyugati társadalmakban milyen módon engedik 

ábrázolni magukat. Az önbecsülés, erényesség, szerénység iránti érzéket, ami a világon mindenhol a 

jelleméhez tartozik azoknak, akiknek anyákká kell lenniük a nyugati társadalmakban, úgy tekintik, 

mint valami haszontalan vagy értéktelen dolgot. Természetesen lehet, hogy a nők keresztet 

hordanak a nyakukban, és rendszeresen járnak templomba, de mégis nagyon arrogánsnak és 

bántóan szemérmetlennek vagy agresszívnak kell lenniük, különben gyengének és 

fejlődésképtelennek tartják őket. A hagyományos típusú nőket lehet, hogy gyengének ítélik a 

racionalitás eltorzulásai által, de bölcsnek bizonyulnak, amikor az Isteni Királyságba történő 

bejutásról van szó. 

Miután látta mindezeket a dolgokat Nyugaton, meg tudom érteni, hogy Mohamed Sahib miért 

kérte meg a nőket arra, hogy takarják el a fejüket és a testüket. Mivel próféta volt, bizonyára látta a 

nők jövőjét Nyugaton, ahol az illendőségnek és méltóságteljes viselkedésnek egyáltalán nincsenek 

szabályai, amelyek visszatartanák a nőket attól, hogy bármit megtegyenek, hogy megnézzék őket. 

Ezekben a társadalmakban, úgy tűnik, hogy a hiányos öltözetek tervezői és a fodrászok boldogulnak 

a legjobban. Ők azok, akik elpusztítják a romantika szépségét, mivel az emberek egy hajstílus, vagy 

egy kitárulkozó divat miatt esnek szerelembe, aztán a következő napon kiszeretnek az illetőből, 

mert a szerelmük megváltozatta a hajviseletét vagy új ruhákat vett. 

Természetesen a szakadt stílus és a kócos hajviselet, amire mesterkélten azt mondják, hogy „menő” 

vagy „divatos” kinézet van divatban és a szegény fodrászok és ruhatervezők egy ideig szenvednek, 

amíg ki nem találnak egy új stílust, ami kopasz fejeket, vagy szalagokból készült ruhát jelent, hogy a 

test nagy részét meg lehessen mutatni. 

Nyugaton a nőknek, különösen, ha intelligensek, agresszívnak kell lenniük, ami a racionalitást illeti, 

különösen akkor, ha karriert akarnak csinálni vagy politikusok. A politikában úgy kell tőlük félni, 

mint a vámpíroktól. A társadalmi életben nem csak ijesztőnek, hanem feltűnően szépnek is kell 

lenniük, ami azt jelenti, hogy a modellekkel versenyeznek, akik csak bámulnak és sohasem 

mosolyognak, vagy a karrierista mozisztárokkal, akik általában nem jobbak, mint a prostituáltak. 

Azért, hogy vonzónak tartsák őket, (kit és mit akarnak vonzani?) meg kell mutatniuk az alakjukat és 

a lábukat, ezzel azt provokálják, hogy megerőszakolják őket, mert az arcuk annyira kifejezéstelen. És 

mindezek után úgy tűnik, hogy  a pénzcsináló társadalmakban ezek a nők azon gondolkodnak, hogy 

ha nem elég jók, hogy megerőszakolják őket, (kivétel nélkül mindenkinek a figyelmét felkelteni elég 

veszélyessé válhat) hogyan kapjanak nyilvánosságot, mint vonzó nők, vagy hogyan „használják ki az 

előnyeiket” és kapják meg a jutalmukat. Amikor Mohamed Sabib ragaszkodott hozzá, hogy a nők 

illendően és szerényen öltözködjenek, biztosan tudta előre, hogy lesznek ilyen nők, akik nem 

tisztelik erényességüket vagy méltóságukat, és afelé hajlanak, hogy olyanok legyenek, mint az 

állatok. Nem fogják fel, hogy az állatok többnyire négy lábon állnak és nem csak kettőn, hogy 

magukat mutogassák. 
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A nyugati társadalmak egy másik átka az öregedéstől való félelem. Miért próbálnak meg a férfiak és 

nők olyan kétségbeesetten fiatalnak kinézni? Az ésszerűségük mondja nekik, vagy talán egy 

reklámozó, hogy ha öreg vagy, akkor senki se néz rád, és senki sem törődik veled? Így, egy idegen 

alantas pillantásárért cserébe, úgy tűnik, fel akarják adni erényességük szépségét. Az ilyen felszínes 

eszmék elterjedése nem engedi, hogy a társadalom megérjen. 

Az ilyen társadalom tagjai, akik nem tisztelik intim testrészeiket, vagy a korukat, olyan módon 

viselkednek, hogy egy idegen kultúrából érkező épelméjű látogató számára olyan idiótának tűnnek, 

akik a mesterkéltséggel és ostobasággal azonosítják magukat, ami magán és társadalmi életüket 

illeti.  

Az illendőség, erkölcsösség, méltóság és bölcsesség a hagyományos társadalom – amely az örök 

értékeken vagy dharmán alapul – természetes gyümölcsei. De Nyugaton, az ilyen tulajdonságokat 

támadják, sőt megvetik, mert az emberek többé nem tisztelik azt, ami egyszerű, természetes és 

normális. Az a természetes hanyatlás tünete és az ehhez kapcsolódó mesterkéltség győzelméé, 

hogy egy olyan anyag, mint a műanyag, bekúszott mindenhová, a nyugati társadalom minden 

aspektusába. A műanyag nem olyan dolog, ami segít az egészséges életmód folytatásában. Állandó 

használata mindenféle bőr-, sőt légzőrendszeri problémát is okozhat, mivel olyan természetellenes. 

Még az intelligencia is, ami egykor az angolszász agy büszke tulajdona volt (olaszokat gyötörtek 

Amerikában, azt hangoztatva, hogy primitívek) most már annyira eltorzult, hogy nem értik, miért 

szenvednek mindenféle gyógyíthatatlan elme- és idegbetegségtől. Elterjesztik ezeket a 

betegségeket Ázsiában is azáltal, hogy ezekbe a szegény országokba látogatnak, és pénzt fizetnek 

mindenfajta fizikai élvezetért. Mivel a gyerekekkel történő visszaélés bűn az országaikban , 

Thaiföldre mennek és más keleti országokba, hogy megengedhessék maguknak ezeket az igazán 

szörnyű bűnöket. Ha a munka, amit végeztek, a bölcsesség irányításával történt volna, ami más 

emberekkel szemben alázatosságot és tiszteletet nyújt, akkor egyensúly lenne az életükben, akkor 

nem adnák meg magukat olyan könnyen a fizikai és mentális rendellenességeknek. 

Az emberek életének morális minősége és fizikai és szellemi jólétük közötti szoros összefüggésről 

majd egy későbbi fejezetben lesz részletesen szó, amikor is a széles körben elterjedt materializmus 

hatásait fogom megvizsgálni – amit először a gépesítés, majd az automatizálás és végül a 

kompjuterizálás okozott a nyugati társadalmakban – és azokat a problémákat, amelyek akkor 

jelentkeztek, amikor az ipari fejlődés szélsőségekbe csapott át. Ahogy látni fogjuk, a probléma 

gyökere az, hogy a mentális kivetítésekben nincs természetes bölcsesség, hogy korlátozza saját 

magát, és nincs egyensúly szüleményeiben sem. Addig tartja fenn magát, amíg a polaritás meg nem 

nyilvánul, és szét nem morzsolja. Ez az, ami most az úgynevezett fejlett országok társadalmaiban 

történik. A racionalitás a modern idők átkának tűnik, mert a társadalom minden dekadenciája a 

korlátlan racionalitás eredménye, ami létrehozza, és később igazolja azt. 


