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Üdvözlet a barátságos és kifinomult végső megoldás feltárásában. Zsidó elemzés a New Age-

ről.  

Az alábbi linkek egy mindenki számára ismerős, ám jelentőségében kevesek által – különösen 

a zsidó nép által nem – felismert világméretű jelenség kulisszái mögé vezetik el az olvasót. 

 

A jelenség olyan ún. paradigmaváltást hozott, amely az antiszemitizmus új, mégis rémisztően 

ismerős formáját viseli. Globális környezetünkben olymértékben szórta szét magjait, hogy 

esetleg nehezünkre is lesz elhinni az olvasottakat. Ez azonban teljesen rendben van – legyünk 

szkeptikusak; járjunk utána magunk is. Minden dokumentálva van. 

Ami leginkább megdöbbentő, hogy ez a vészharang 1980 óta zúg, de miért nem hallották meg 

a zsidók korábban? Azért, mert a figyelmeztetés keresztényektől jött, és mi, zsidók nem 

figyelünk semmire, ami lehetséges térítő üzenetet tartalmazhat. Így hát nem vettük észre. 

 

De miért nem hangoztatták a zsidók a saját figyelmeztetéseiket az elmúlt húsz évben? 

Fogalmam sincs. Kérdezzük meg a rabbit vagy a zsidó közösségi vezetőnket! Semmit sem 

szeretnék jobban, mint rokon témájú oldalakat belinkelni az enyémhez, de rajtam kívül 

összesen három komoly zsidó kutatóról tudok a rendkívül jól képzett és tanult milliók között 

– és egyikőjük sem tette online elérhetővé a munkáját. 

 

Tartalom: 

 

BEVEZETÉS A KÜLÖNBÖZŐ OLVASÓK SZÁMÁRA 

Megjegyzések a New Age mozgalomban részt vevő zsidók, az összeesküvés-elméletek 

leleplezői és szkeptikusok, valamint azok számára, akik sosem rajongtak a Vízöntő 

korszakért. 

 

A. MEKKORA AZ ÖSSZEESKÜVÉS? 

A vezető New Age-esek olykor hajmeresztő állításokat tesznek. Túloznak vajon? Hogyan 

működhetnek, ha a „jószándékú összeesküvés” csakugyan akkora, mint amilyennek mondják? 

 

B. AZ EMBERISÉG TÖRTÉNELME A NEW AGE SZERINT 

Az emberi evolúció óriási léptekkel – és határozottan rasszista felhangokkal halad. Vajon a 

zsidókkal mi a helyzet? A reinkarnáció és a karma mindenre választ ad. Az, hogy drága 

Földanyánk megmentése érdekében a az emberiség 80%-ától meg kell szabadulni, csak egy 

része a nagy, kozmikus tervnek. 

 

C. A NEW AGE ISTENEI 



A „Teremtő”, a „Krisztus” – nem azt jelentik, amit a zsidók gondonak, hogy igen. De ez is a 

Terv része. Ismerjük meg a New Age Hierarchiáját, „szentháromságát” és Lucifert 

(kicsodát?!)... Mit kínálnak „a Mesterek” az emberiségnek, mit akarnak tőlünk, és ebből mit 

értek el eddig? 

 

D. A NEW AGE „NAGY TERVE”. 

A Terv célja: a világbéke. Először azonban a Hierarchiának meg kell nyernie egy csatát az ősi 

háborúban. Ezután foglalkoznak majd az olyan „világproblémákkal”, mint a zsidók. 

Olvassunk utána a mi időpontunknak (dátumunknak) a bolygószintű beavatásban (Planetary 

Initiation), amely az Új Emberiség Projektet (New Humanity Project) irányítja, és valójában 

mit szolgál a nukleáris leszerelés ösztönzése. 

 

E. NEW AGE NÉZETEK A ZSIDÓKKAL ÉS A JUDAIZMUSSAL KAPCSOLATBAN 

A „Zsidó Probléma”: hogyan tettük tönkre az emberiséget a judaizmussal, a cionizmussal és a 

puszta létezésünkkel. Miért kellett ezt tennünk, és miért kell a New Age-nek visszacsinálnia? 

Ők nem gyűlölik a zsidókat (a szekuláris zsidók megteszik helyettük). A zsidók mögötti 

„sötét erővel” azonban más a helyzet. 

 

F. NÁCIZMUS ÉS NEW AGE 

Hitler, a gyakorló okkultista, a Grál gnosztikus őrzője, az Új Emberiség messiása. Okkultista 

támogató tudták, hinduk és nyugati New Age-esek felismerték, a neonácik ünneplik. Mégis 

kevés történész kutatta ezt a kapcsolatot. Miért nem foglalkozik vele oly sok Holokauszt-

kutató sem? 

 

G. A TÁRSADALOM ÁTALAKÍTÁSA 

Több, mint ismerős szlogen; a „Transzformáció” a New Age stratégiája, hogy a Tervhez 

illeszkedjünk – akár szándékosan, akár nem. A média és a szórakoztatóipar jól végezte a 

munkáját. Vannak ugyan elakadások a transzformációban, és vannak az emberiségnek 

ellenálló elemei is. 

 

H. OKTATÁS A NEW AGE-BEN 

A New Age alakítja a felnövekvő nemzedéket szülői hozzájárulással vagy anélkül. Hogy 

milyen régen is kezdődött, meg fogja döbbenteni az amerikaiakat. Mi a közös Alice Bailey-

ben, az ENSZ-ben, a Clinton házaspárban és a Colorado-beli Littletonban? Betekintés a 

Globális Tanterv (World Core Curriculum) és a Kimenetel Alapú Oktatás trójai falovába. 

Még az otthonoktatás sincs a hatókörükön kívül. 

 

I. MISSZIONÁLÁS A ZSIDÓK KÖZÖTT 

Ez a fejezet kétszer hosszabb, mint bármelyik másik, és ez sokatmondó kell, hogy legyen. 

Miért fektettek a New Age misszionáriusok olyan sok energiát a zsidó közösségekbe való 

beszivárgásba? Méginkább, hogyan sikerül sokuknak elkerülnie az antimisszionáriusokat és 

egyéb Tóra-őrzőket? (A kabbalisták megmondhatják, ha akarják.) Ismerjük meg a 

„hálózateffektust”: hogyan ártott és hogyan segíthet nekünk? „Rövid” lista a legsikeresebb 

NA (New Age) missziókról, Izraelben és külföldön egyaránt, a szekuláris, tradicionális és 

orthodox közösségekben. Kapaszkodjunk. 

 

J. MIT TEGYÜNK? A ZSIDÓ VÁLASZ 

Reménytelen a helyzet? Számos zsidó számára az. Az Olvasónak nem. Minden attól függ, 

honnan várjuk a segítséget – és hogy készek vagyunk-e átadni magunkat egy másfajta 



személyes és közösségi „transzformációnak”. Ez azonban nehéz döntéseket igényel, a 

Hierarchia pedig azt szeretné elérni, hogy inkább lerázzuk és aludjunk szépen tovább. 

 

Copyright megjegyzések: Hannah Newman anyagai közül egyik sem esik korlátozás alá. A 

szöveg szabadon idézhető, sokszorosítható, kiadható, két feltétellel: 

- nem lehet jövedelemszerzésre használni; anyagi ellenszolgáltatás nélkül kell kínálni. Ez az 

egyetlen módja az olyan anyagok kezelésének, amelyek ilyen nagy horderejűek az egész nép 

számára. 

- oda kell figyelni, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen, amit én írtam, és amit az 

utánközlő esetleg hozzáfűzött. Többszáz órát fektettem a kutatásba, és még számosat, hogy a 

szavaimat gondosan válogassam meg, azért, hogy pontosan, de szenzációhajhászás nélkül, 

valamint a szubjektivitás minimumával tudjam bemutatni ezt a jelenséget. Kérem ennek 

szíves tiszteletben tartását.  

 

„Ki ez a Hannah Newman – és miért higgyünk neki?” 

 

Valójában nem vagyok senki. Nincs olyan tudományos fokozatom, amelynek akár csak 

távolról is köze lenne ehhez a területhez. Nincs megjelent könyvek listája, katedra, 

együttműködés híres emberekkel. Nincsenek szponzorok, anyagi támogatók és nincs 

semmilyen szervezet, amely hozzájárult volna a fáradozásaimhoz. Sosem adtam elő ezzel a 

témával kapcsolatban és nem is áll szándékomban. Ennek a kutatásnak nincs köze a 

munkámhoz, és teljes mértékben a szabadidőmben készítettem több év alatt. Más egyebek 

között ez azt is jelenti, hogy nincs hírnevem, amelyre vigyáznom kellene, nincsenek 

főnökeim, akiknek meg kell felelnem (Izrael  I-tenét kivéve, akit fenntartás nélkül elfogadok), 

és nem is törekszem hírnévre vagy ismertségre. Nincs okom hazudni senkinek. 

 

A hívő szkeptikusok számára ez jó hír, ugyanis egyedül a saját értékei alapján kell 

megítélniük az anyagot. Ezért is tettem elérhetővé rengeteg forrást és linket. E-mailben 

válaszolok kérdésekre és kihívásokra. Bízom benne, hogy mint gondolkodó emberi lény, az 

Olvasó meggyőződhet a megbíz... 

 

  

írta Hannah Newman – freeway@netvision.net.il 

„Az egyik legnagyobb előnyünk, amellyel New Age-esként rendelkezünk, 

hogy amint az okkult, a metafizikai, és a New Age terminológia eltávolításra 

került, 

olyan elképzelésekkel és technikákkal rendelkezünk, melyek nagyon is 

elfogadhatóak a nagyközönségnek. 

Így megváltoztathatjuk a neveket... bemutathatjuk az erőt... 

kinyithatjuk az ajtót milliók számára, akik egyébként nem lennének 

fogékonyak.” 

(Dick Sutphen, „A New Age beépülése a társadalomba,” 

“New Age aktivista” [“New Age Activist”], 1986. nyár, 14. oldal) 

  

Bevezetés a SZIVÁRVÁNYSZÍN SZVASZTIKÁBA 

 

A szerző jegyzetei - 2000. dec. - Kislév 5761 



A jelen cikk eredetileg „Az elvakító fény mesterei: amit a New Age 

mozgalomról a zsidóknak tudniuk kell” címmel került fel a netre 1997 

márciusában (Ádár Bet 5757) a Coloradói Egyetem Zsidó Diákszervezete révén. 

Ezzel egyidőben az antiszemitizmus kutatásáért felelős Sassoon Center 

(jeruzsálemi Héber Egyetem) is eltárolt egy másolatot belőle. 1999 októberében 

a Coloradói Egyetem figyelmeztetés és magyarázat nélkül eltávolította a 

webszerveréről, de akit érdekel, egyéb oldalakon még fellelheti. 

 

Az alábbi egy újabb változat, amely számos fontos kiegészítést, frissített 

adatokat és jobb linkeket tartalmaz. Mint korábban is, a cikksorozatban szereplő 

anyag közvetlenül a New Age vezetőktől származik, direkt idézetek illetve 

elsődleges forrásokból származó összefoglalások felhasználásával. Mindössze 

helyenként hagyatkoztam másodkézből származó információra (amikor valaki 

kívülről írt a New Age-ről); ezeket megfelelően jelöltem, és csakis a New Age 

filozófiával kapcsolatos semleges vagy pozitív forrásokra korlátozódtam. 

Dokumentálatlan idézeteket szóbeszédnek nyilvánítottam, ezért ilyet sehol nem 

használtam. [Minden saját hozzászólásomat vagy véleményemet ehhez 

hasonlóan szögletes zárójelbe tettem, hogy megkülönböztethető legyen az 

objektív jelentéstől.] Ha bárkinek van egyéb dokumentált bizonyítéka az itt 

tárgyalt témával kapcsolatban, kérem, keressen meg vele. 

 

*FONTOS* Részemről NINCSENEK copyright korlátozások az anyag egyetlen 

részével kapcsolatban sem. Szabadon lehet idézni, sokszorosítani és terjeszteni 

két feltétel mellett: (1) hogy a szöveg úgy marad, ahogy van – ne tegyen senki 

„szavakat a számba” vagy töröljön a szövegből anélkül, hogy világosan jelezné; 

és (2) mindezt ingyen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül teszi. 

 

Először azonban néhány szó azoknak Olvasóknak, akik ezeket az oldalakat 

böngészik. 

Innentől kezdve az A részig minden szöveg az én felfogásomat tükrözi, amely 

azonban a New Age mentalitásban való négyévnyi intenzív elmerülésemen 

alapul. Ezért azzal a meggyőződéssel osztom meg ezeket, hogy helyességükben 

bizonyos vagyok. 

 

Hírek a New Age csoportokba bevonódott zsidók számára: 

 

A „New Age”, dióhéjban, olyan politikai/vallási mozgalom, amelynek célja a 

világ egyesítése különböző szellemi lények vezetése alatt. A folyamat során a 

judaizmust – és végül a zsidókat – pusztulásra szelektálják ki. Az „új” dolgok 

egyike az „új” korban a minden zsidó jelenléttől megtisztult az emberiség. 

 

„Hiszen ez nevetséges!” – kiáltanak föl most sokan. Ha a „New Age” bármiért is 

kiáll, akkor az éppen a megvilágosodott egyenlőség új korszaka minden nép és 



vallás számára! Készek vagyunk próbára tenni ezt az állítást? Ha ugyanis ez 

igaz, akkor bizonyára mindenfelé találunk olyan New Age vezetőket, akik a 

történelmi judaizmusról – amelyik 4000 év alatt fejlődött ki, és ma „orthodox 

judaizmusnak” nevezik – azt tanítják, hogy ugyanúgy megvilágosodott vallás, 

mint az összes többi a földön, ugye? Hát hoppá. 

 

„Izé, oké – van egyszer a zsidó nép, és van a judaizmus.” A tény, hogy az 

eljövendő új korszakban az orthodox judaizmus teljes eltávolítása a cél, 

megdöbbentően hathat azok számára, akik olyan New Age csoportokban 

vesznek részt, amelyek a „világ minden vallása iránti toleranciát” hirdetik. 

Mások ugyan észrevették ezt, de úgy érzik, hogy a judaizmus tényleg egy 

szeparatista, arrogáns vallás, amely egy Tórának nevezett, meghaladott, 

szűklátókörű szabályrendszeren nyugszik, és amely szükségtelenül korlátozza az 

emberiséget; hát persze, hogy mennie kell – vagy legalábbis felülvizsgálatra 

szorul, mígnem az egyedi sajátosságai eltűnnek belőle. Ami azonban az etnikai 

zsidó identitással kapcsolatos ellenségességet illeti, a legtöbb New Age-es 

bizton állítja: „Semmiképpen! A zsidókat teljes mértékben elfogadják a New 

Age körökben”. Ha az Olvasó ezt elhiszi, akkor őt bizonyára el is fogadták. Két 

dolgot kell végiggondolni: 

 

1. A judaizmus elleni támadás a zsidók kiiktatására tett kísérlet. 

Megkockáztatva, hogy evidencia, amit mondok: ha nem lett volna valódi 

Ábrahám, Izsák és Jákób; nem lett volna egy Kivonulásnak (Exodus) nevezett 

esemény a történelemben; nem lett volna a Sínai megtapasztalás, vagy az „Ígéret 

földje”, „kiválasztott nép”; és különösen nem lenne „Izrael Istene”, aki a 

kiválasztást végezte és az ígéreteket tette – akkor nincs legitim alapja a 

„zsidóknak” nevezett leszármazottak továbbélésének. Ezen keretek között a 

zsidó örökség kétségtelenül értékelhető a tanulságos mesék miatt; az viszont 

megengedhetetlen, hogy zsidó örökségnek a való világ politikájába, vallási 

megegyezéseibe vagy társadalmi tudatosságába is behatoljon – annál jobban, 

mint hogy a kis Piroska bántalmazás miatt tegyen feljelentést a bíróságon a 

nagy, gonosz farkas ellen. 

 

Ha a zsidó Biblia nem a zsidók történetének igaz krónikája, akkor nem marad 

más, mint egy téves identitásban élő nép, aki ahhoz ragaszkodik, hogy a világ 

többi része vele játsszon. (Pontosan ez az, amit a New Age-építész Alice Bailey 

kikövetkeztett.) Hasonlóan egy tébolyult személyhez, aki nem tudja elválasztani 

a fantáziát a valóságtól, a zsidók legjobb esetben is diszfunkcionálisak, de 

könnyen lehet, hogy veszélyesek magukra és másokra nézve is. Azokkal 

szemben, akik nem hajlandóak feladni a mesevilágot, az izoláció és elrekesztés 

válhat szükségessé a többség érdekében. 

 



Éppen csak betekintést nyerhettünk „A Terv” (ezt a szerény nevet adták a New 

Age vezetők a programjuknak) belső logikájába. A zsidó nép, akár tud róla, akár 

nem, az emberiség diszfunkcionális részét képezi. Bárki, aki nekik kedvez, ezzel 

nem tesz nekik vagy a világnak szívességet. A rehabilitációjuknak annak a 

vallásnak a kiiktatásával kell kezdődnie, amelyből ezek a téveszméik 

származnak. A vallásnak, amely annyira erőteljes, hogy sajnálatosképpen 

megfertőzött más vallásokat és embereket is az egy I-tenben való hittel, úgy, 

ahogyan az Izraelnek kijelentetett. 

 

A hiba kiküszöbölése érdekében a New Age-es „társadalmi átalakulás” egy 

része magában foglalja a téves információk terjesztését a zsidó vallásról. 

Ténybeli pontosságra sem igény, sem törekvés nincsen. Az igazság irreleváns a 

közvélemény-alakítás művészetének számára az Entitásháborúban (ahogyan a 

New Age-es ENSZ vezető, Robert Muller mondta). A judaizmus 

delegitimizációja mögötti cél, hogy eltávolítsák a befolyását egyéb spirituális 

rendszerekből (különösen a zsidóság leányvallását képező kereszténységből, 

amelyet az a leginkább „megrontott”). A cél az, hogy ha lehet, a zsidókat is 

eltávolítsák a judaizmus befolyásából; és azok, akik sóvárognak a világ általi 

elfogadottságra, készségesen fognak segédkezni a szemétre hajításában – a 

hozzá tartozó néppel együtt. Azoknak a zsidóknak a számára, akik nem 

hajlandók föladni ezt az „identitás-téveszmét”, A Tervnek van egy végső 

megoldása (természetesen jószándékú). 

 

Ha valaki azt a „haladó” elképzelést támogatja, hogy a zsidóknak van jövőjük az 

„ősöreg” judaizmus nélkül, akkor tesztelje csak le bátran! Menjen és nézze meg, 

hogy talál-e olyan zsidó gyerekeket, akiket a Tórához való hűség nélkül 

neveltek, ám akik mégis zsidókként határozzák meg magukat. Lesz esetleg 

néhány ilyen, de nézzék meg az ő gyerekeiket... Beszéljenek azokkal, akik 

elhagyták a „zsidó” jelzőt, mint lényegtelent – és egyaránt intelligensnek és 

brutálisan őszintének fogják őket találni. Mindössze sokkal nyíltabban 

szembesültek az igazsággal, mint a szüleik: „az új judaizmus” nem tudja magát 

átmenteni a következő nemzedékbe. (Nem összetévesztendő ez azokkal, akik a 

judaizmust a képmutatás, a langyos istentisztelet, a faji arrogancia miatt utasítják 

el, ami mind a Tóra elleni bűn – mindez teljesen más dolog, ennek van 

jogalapja, és máshol tárgyalni is fogjuk. Itt arra az „új judaizmusra” gondolok, 

amely magát a Tórát, mint bűnt utasítja el.) 

 

2. A New Age szellemi rasszizmuson alapszik. Ha valaki azt gondolja, hogy a 

zsidó népet egyenlőkként fogadják el az eljövendő Vízöntő korszakban, akkor 

bizonyára nem jól tájékozott a „faji karma” fogalmának mibenlétét illetően. A 

teozófiának, a New Age mozgalom fő hajtóerejének alaptanítása ez, és Alice A. 

Bailey írásaiban kerül bővebb kifejésre. Minden zsidót alsóbbrendű szellemi 

státuszúnak tekint, „megvilágosodott magatartásuktól” függetlenül. Sosem 



hallottunk még erről? A jelen cikksorozat célja, hogy megismerkedjünk a New 

Age filozófia ezen és más alapvető tanításaival, amelyek fölött „elsiklanak” a 

keresők számára szervezett kurzusokon, a világot szolgálóknak tartott 

szemináriumokon valamint ezoterikus iskolákba és társaságokba való alsó szintű 

beavatásokon. Az állításaim valóságtartalmát bárki igazolhatja, aki hozzá tud 

jutni azoknak a New Age kulcsfiguráknak az eredeti terjedelmű műveihez, 

akiktől ebben a sorozatban idézek. 

 

Tények leleplezők és szkeptikusok számára: 

 

1. „Ez is egy új hisztérikus összeesküvés-elmélet?” A szkepticizmus érthető és 

szükséges is. Mindazonáltal tudomásom szerint ez az első olyan összeesküvés, 

amely büszkén annak is nevezi magát, és a nyilvánosság elé állt az elérendő 

céljainak részleteivel. A New Age főkolomposai olyan magabiztosságot és 

nyitottságot sugároznak, amely egyértelműen azt jelzi (helyesen vagy 

helytelenül), hogy senki sem állíthatja meg őket. Ami még nyugtalanítóbb, hogy 

meg vannak győződve róla: senki épeszű ember nem is AKARJA megállítani 

őket. Még a zsidók sem. Az antiszemitizmusukat jószándékú korrekcióként 

prezentálják, amelyet a zsidók is szívesen elfogadnak – amikor végre valóban 

megértik, hogy szükségük van rá. Hadd tegyem egyértelművé: A New Age-esek 

általában véve NEM gyűlölik a zsidókat. Ez azonban nem teszi kevésbé 

antiszemitává a Tervüket... csak veszélyesebbé. 

 

„A szivárványszínű szvasztika” nem más, mint ennek az ún. Felvilágosodásnak 

(Enlightenment) a filozófiájának és terveinek sűrített leírása – a saját 

szövegeiken keresztül. Az ebben a cikksorozatban említett minden állítást a 

különféle New Age csoportok nyilvánosan hirdettek. Mindennek pontosan utána 

lehet járni. Amint fentebb is említettem, az anyag közvetlenül a vezető New Age 

előadók és tanítványaik magyarázatainak idézete ill. összefoglalása, nem pedig 

az, amit mások mondanak róluk. A közvetlen idézeteknek megadtam a forrását, 

és az összefoglalásokhoz is tudok forrást nyújtani. Azokat a forrásokat, 

amelyekről tudom, hogy az interneten elérhetők, az Olvasó kényelméért be is 

linkeltem. Minden olyan kommentárt, ami tőlem vagy egyéb, nem New Age-es 

forrásból származik [szögletes zárójelbe] tettem. Egyedül a legutolsó rész (Zsidó 

válasz) származik teljes mértékben a saját kútfőmből. 

 

2. „Kit izgat, hogy mit csinál egy elmebeteg, marginális csoport?” Ahogyan 

később látni fogjuk, Alice Bailey volt a század egyik legantiszemitább 

okkultistája. Azok számára, akik ragaszkodnak hozzá, hogy Bailey tanításai 

biztonságosan el vannak rekesztve marginalizált kis okkult csoportoknál, 

megdöbbentően fog hatni a felismerés, hogy Bailey közvetetten megkapta az 

UNESCO Békeoktatási Díjat (Prize for Peace Education) 1989-ben, és hogy a 

tanításait már belefoglalták az iskolai programokba szerte a világon, közte az 



USÁ-ban is (a „Goals 2000” programon keresztül). Elmebeteg? Lehet. 

Marginális? Már nem az. Különösen nem, hogy a globális sztár, Robert Muller 

[2010-ben elhunyt – a ford.] nyíltan hirdeti a tanításait. 

 

A „Jószándékú összeesküvés” (ahogyan a New Age vezető Marilyn Ferguson 

nevezte még 1980-ban) annyira sikeres, hogy mára ez lett a társadalmi, politikai 

és vallási elfogadhatóság alapja. A New Age-et prominens közszereplők és 

széles néprétegek csoportjai támogatják tudatosan megdöbbentő számban (habár 

nincsenek mindnyájan tisztában az antiszemizmusával), és a tanításait 

akaratlanul is még többek teszik magukévá. Már ezekből az okokból kifolyólag 

is elengedhetetlenül szükséges, hogy megismerjük az alapelveiket. 

 

Vannak szkeptikusok, akik nem kételkednek a New Age összeesküvés 

(jószándékú vagy sem) létezésében, és fel is ismerik a veszélyeit a zsidó népre 

nézve, azonban biztosak benne, hogy egy ilyen mozgalomnak sosem lesz meg 

világszerte az a támogatottsága, amelynek segítségével megvalósíthatná az 

elképzeléseit. Azokra a New Age által megjövendölt, ismételt 

időponteltolásokra mutatnak rá, amikor elő kellett volna állnia a Világtanítónak, 

aki elvezeti az emberiséget a „planetáris (luciferi) beavatásba”, világkormányba 

és egy „új korszakba” (azaz New Age-be). Ezek a késlekedések valójában – 

mindezidáig – az isteni vétó következményei, amelyet a New Agesek 

közvetetten elismernek, és amelyet megkerülni nem képesek. Ezeket a hibákat a 

mozgalom szervezetlenségének tulajdonítani veszélyes, ezen kívül nem veszi 

figyelembe a tényt, hogy a New Age befolyása évről évre exponenciálisan nő 

világszerte. Mielőtt valaki gúnyolódna, kérem, hogy a teljes anyagot olvassa el. 

 

3. Nem lehet általánosítani a New Age mozgalommal kapcsolatban; túl széles és 

változatos ahhoz, hogy mindezeket a csoportokat egy kalap alá lehessen venni 

Alice Bailey-vel.” Nem az a fontos, hogy megnevezik-e Bailey-t a hiedelmeik 

forrásaként – hanem az, hogy magukévá teszik-e a filozófiáját. Még nem 

sikerült találnom olyan csoportot, amely „New Age”-nek nevezi magát, és nem 

várja és üdvözöli az „Old Age” letűnését. Legtöbbjük nem jár utána, ki határozta 

meg, hogy az „old” (tehát a régi) mely jellemzőitől kell megszabadulni, viszont 

az „ősi tudást” senkinek nem jut eszébe megkérdőjelezni. Ha a „nagy 

invokációt” recitálják, szellemi vezetőkre hagyatkoznak a megvilágosodásért, 

megtagadják a „szeparatizmust” (különállást), mint a világ nagy gonoszságát, 

és/vagy a judaizmust mint „idejétmúlt szellemi rendszert” feketítik be, akkor ők 

Bailey tanítványai, akik Bailey hitvallását hirdetik. [Egyéb hasonlóságokat lásd 

lent]. 

 

A New Age tanítások ellenzőinek figyelmébe: 

 



Nagyon ritka manapság az, akinek ne lenne olyan ismerőse vagy rokona, akit 

megbabonázott a New Age-es „fény és szeretet” halandzsa. Akinek van, tudja, 

mennyire fájdalmas végignézni, amint a hozzánk közelálló ember elveszíti a 

pszichológiai stabilitását, elhanyagolja a normál kötelességeit és kapcsolatait, és 

belesüllyed az önmagába fordult (újra meg újra bukásra ítélt) keresésbe a 

„csináld magad” istenné válás útján. A lentebb megosztott információ csak 

hozzátesz az aggodalmakhoz – különösen, ha az olvasó és/vagy az ismerőse 

zsidó. De ezen kívül betekintést nyerünk abba, hogyan hihet el valaki ilyen üres 

ígéreteket és ellentmondásos dolgokat. Ez az információ hozzásegít minket, 

hogy segítsünk nekik visszajutni a szilárd talajra. Ha hiszünk Izrael I-tenében, 

azt fogjuk találni, hogy Ő az ügyben érdekelt, nélkülözhetetlen szövetségesünk 

azoknak az embereknek a megmentésében, akikkel törődünk. 

 

Ha az Olvasó nem is ismer személyesen olyat, akinek felborult az élete a New 

Age-es gondolkodásmód miatt, viszont zsidó és/vagy szereti a zsidó népet, 

akkor érdekéhez fűződik a zsidó közösség megőrzése és a megsemmisítésükre 

tett kísérletekkel szembeni megvédelmezése. Nem lehet azonban az ellen 

harcolni, amit nem ismerünk. Bármi legyen is tehát a motiváció, legyen itt 

néhány alapvető tény, amivel felszerelkezhetünk: 

 

1. Különböző új ágak, ugyanazok a régi gyökerek: A New Age (innentől NA) 

alapprogramját – amelyet helyenként új világrendnek (New World Order) is 

neveznek –, legegyértelműbben az (1875-ben Helena Blavatsky által alapított) 

Teozófiai társaságnak nevezett csoport fejtette ki, és ez volt az, amely 

megalkotott számos olyan „kódszót”, amelyek ebben az anyagban is találhatók, 

és amely továbbra is elsődleges forrása marad az NA alapelvek összeállításának. 

Az NA fogalmak legtöbbje, ha nem az összes, megelőzi a teozófiát, ahogyan azt 

az alapító nyíltan el is ismerte. 

 

Erőteljesen kölcsönöztek a klasszikus hinduizmusból és a tibeti buddhizmusból, 

nagy adag gnoszticizmussal, asztrológiával és más okkult erők keresésével 

vegyítve. Annak ellenére tehát, hogy az elnevezés New Age, azaz „Új” Korszak, 

valójában egy ősi vallásrendszerről van szó, amely különböző formákban szerte 

a világon megtalálható (a babilóniai, egyiptomi, északi, atlanti, pán/animista, 

amerikai indián [tegyük hozzá nyugodtan a szibériai vagy az ősmagyar 

sámánvallást is – a ford.] és más egyéb vallások, amelyek a különféle szellemi 

vezetőktől (spirit-guides) származó felhatalmazástól függenek). Ezért 

lehetséges, hogy a New Age-es tanítást olyan könnyen lehet annyiféle 

különböző kultúrához adaptálni. Alice Bailey, a következő fő NA vezető 

„csatornázta odaátról” a New Age – amelyet ő új világrendnek nevezett – 

keretrendszere számára az átfogó irányelveket, amellett persze, hogy teljesen 

azonosult a teozófiával is. 

 



2. A logikára nincs szükség: A jó ítélőképességű olvasó észre fogja venni, hogy 

egyes NA kijelentések ellentmondanak egymásnak, különösen azok, amelyek a 

jóval és a rosszal, a sorssal és a választás lehetőségével, az egyenlőséggel és az 

elitizmussal, igazsággal és hamissággal valamint Maitreya/Lucifer eredetével 

kapcsolatosak. Ha rámutatunk ezekre az ellentmondásokra, a hardcore New 

Age-est nem fogja megrendíteni. Mivel elfogadta azt a Hindu világképet, 

miszerint az igazság, a jó és a valóság bármi lehet, amit az ember (minden adott 

pillanatban) saját magában megtalál, ezért türelmesen azt fogja válaszolni, hogy 

a következetességgel kapcsolatos minden igényünk önkényes, földhöz ragadt és 

fölösleges korlátoltságot tükröz. 

 

Ne számítsunk rá, hogy a logikus elemzést, az empirikus megfigyelést vagy az 

összehasonlító érvelést komolyan vegyék, mivel a New Age-esek egyedül a 

szubjektív megtapasztalásokat veszik figyelembe (és csak azokét, akik 

elsőkézből tapasztalták meg). A zsidók eredetével kapcsolatban van néhány 

ellentmondás, de hogy mi lesz a végzete azoknak, akik ragaszkodnak atyáik 

hitének megtartásához, azzal kapcsolatban érdekes módon nincsen. 

 

3. Szándékos rejtvények: A New Age vezetők tanításai és nyilvános 

nyilatkozatai, habár rendszerint angolul hangzanak, mégis valamiféle idegen 

nyelvnek tűnhetnek – felismerhető kifejezéseket használnak értelmetlen 

kontextusban, illetve ellentmondásos asszociációkat adnak meg. Az ezoterikus 

iskolákban ezeket „álcának” vagy kódszavaknek nevezik, olyan rejtvények, 

amelyeket szándékosan kódoltak azért, hogy a még titkos információkat 

eljuttathassák a beavatatlanok, illetve ellenséges megfigyelők feje fölött. Számos 

ilyen, a New Age-ben használt álca van, és azokhoz kapcsolódnak, amelyeket az 

okkultizmusban is használnak (Helena Blavatsky, „The Secret Doctrine” /A 

titkos tan/, 435. oldal). Így tehát, mi, kívül lévők csak annyit tudhatunk, 

amennyiről a NA szószólók úgy gondolják, hogy elmondhatják nekünk; 

ahogyan minden okkult csoportban bizonyos információkat feltehetően csak a 

legfelsőbb szintű beavatottakkal osztanak meg. 

 

Ezzel együtt egyre nagyobb gyakorisággal nyitnak fel önként rejtélyeket 

nyilvánosan, ami azt jelzi, hogy a NA annyira megfelelőnek látja a támogatói 

bázisát, hogy ellen tud állni bármilyen ellenséges megnyilvánulásnak a céljaival 

szemben. Más esetekben kiugrott, magas szintű vezetőktől is jönnek 

kiszivárogtatások, ami azt mutatja, hogy még a hardcore NA hívek is ki vannak 

téve a kiábrándulásnak saját maguk által kreált valóságban megélt évek után. 

 

4. A naiv idealisták kihasználása: Személyes tapasztalataim alapján úgy látom, 

hogy meglepően sokan fogadják örömmel az „Új világrendet”, „a Vízöntő 

korát”, az „új emberiséget” vagy az „Ősi bölcsességet”, azonban siralmasan 

tájékozatlanok az ügyben, hogy honnan jön ez az egész, és hová tart. Gyakran 



azért van ez, mert anélkül döntöttek egy adott NA-s ügy támogatása mellett, 

hogy ellenőrizték volna a mozgalom eredetét, vagy mert nem ellenőriztek egyéb 

NA-s forrásokat. Ezeknek a támogatóknak a legtöbbje a hierarchiában 

alacsonyabb szinten áll, és sokuk keményen dolgozik azzal a meggyőződéssel, 

hogy a NA tényleg jobb hellyé teszi a földet mindenki – inkluzíve zsidók – 

számára. 

 

A felsőbb vezetés érdeke, hogy fenntartsák ezt az illúziót, és a munkás szinten 

lévő New Age-eseknek ne hagyják észrevenni a valódi célokat, különben sokan 

megtagadnák az együttműködést. Már ezzel együtt is sokat hallani a „globális 

megtisztulásról”, amelynek célja, hogy a világ népességének minimum 80%-ától 

megszabaduljanak, hogy egyértelművé tegyék: nem csak a zsidók, hanem 

számos más, elhivatott „világ szolgáját” ítélnek alkalmatlannak a New Age 

számára, amint az elit hatalmi struktúrájuk elfoglalja a helyét. Időbe telik 

ezeknek az elhivatott „könnyűmunkásoknak” megemészteni, hogy kihasználták 

őket és hazudtak nekik, és néha a tagadás szakaszába jutnak, de megérdemlik, 

hogy megismerjék az igazságot. Ezért ajánlom, hogy a jelen információkat ne 

csak a New Age ellenzőinek juttassuk el, hanem a támogatóinak is – különösen, 

ha olyanokról van szó, akik zsidók, vagy a házastársuk zsidó. 

 

A sorozat máris kezdődik, a végén pedig linkeket találunk az összes fejezethez 

[ami még nem készült el magyarul, ott a link az eredeti cikkre visz]. A 

visszajelzéseket természetesen szívesen fogadom, és el is várom – legyen a 

reakció akár egyetértő, kétkedő vagy felháborodott. Egyetlen kérésem, hogy 

mindent olvassanak el, mielőtt írnak nekem. -- HN 

  

  

C. A New Age istenei 
 

[Fontos üzenet az ortodox zsidó olvasók részére: A zsidókat arra utasítja a 

Tóra, hogy zárkózzanak el a bálványimádó vallások tanulmányozásától. A 

pikuach nefesh törvénye azonban megköveteli, hogy ebben az esetben kivételt 

tegyünk – ha tájékozatlanok vagyunk ezzel a témával kapcsolatban, az kárára 

van a népünknek. Fontos, hogy megértsük a NA-vallás legfőbb tantételeit, nem 

utolsósorban azért, mert ismerős vallásos kifejezések merőben új értelmet 

kapnak itt, miközben kívülállók úgy határozhatják meg őket, ahogyan nekik 

tetszik (mint például a Nagy Könyörgést [Great Invocation]). Ez a trükk 

lehetővé tette, hogy a NA „változási ügynökei” (ahogyan a beavatottak ismerik 

őket) a mit sem sejtő zsidó közösségbe titokban beszivárogjanak, a trójai faló 

mintájára. Mindig a „helyes” dolgokat mondják, keményen dolgoznak a 

szolgálatban és a kutatásban, megszerzik a vezető pozíciókat, és csak ekkor 

látnak neki, hogy átformálják a régi koncepciókat, hogy jól illeszkedjenek az „új 

modellhez”. Ezért kérem, hogy semmiféleképpen ne hagyják ki ezt a részt.] 



            

[Még egy megjegyzés a “Jehova” nevet tartalmazó alábbi idézetekhez: Az 

olvasók bizonyára észreveszik majd, milyen gondosan ügyelek arra, hogy soha 

ne írjam ki a teljes nevet, hanem mindig “I-tent” írok. Azok, akik ismerik az 

ortodox zsidó szokásokat, tudni fogják, hogy ezt aziránti tiszteletem jeléül írom 

így, Akit imádunk, és talán értetlenül szemlélik, hogy teljesen kiírom a “Jehova” 

nevet, melyet sokan I-ten fonetikus nevének tartanak. A rabbinikus tekintélyek 

szerint ez valójában egy téves elnevezés, mely a tetragrammaton helytelen 

átírásán alapul (I-tennek a héber Bibliában található négybetűs Nevében a 

magánhangzókat szándékosan megváltoztatták, hogy lehetetlenné tegyék a 

helyes kiejtés meghatározását). Mivel a “Jehova” nem a tulajdonképpeni Név, 

elhatároztam, hogy ebben a fejezetben ilyen módon fogom idézni – és mivel ez a 

név csak Izrael I-tenére vonatkozik, erre a célra most nagyon jól használható.] 

  

A New Age vallás a világ gyakorlatilag összes vallásának és okkult 

filozófiájának keverékén alapul, és csupán a Tórán alapuló judaizmust és a 

korai (Konstantin előtti, gnoszticizmus előtti, zsidó alapú) kereszténységet 

utasítja el. Ez a keverék „Az ősi bölcsesség” néven ismert, és elemei meglepően 

jól harmonizálnak egymással; „teozófia” néven egy 19. századi nyugati rendszer 

módszeresen vázolta fel. Következnek azok a szellemi alapelvek, amelyek által 

a NA csoportok azonosíthatók, függetlenül attól, hogy milyen nevet adnak 

maguknak. [Ahogyan más helyeken is, Alice Bailey írásaira koncentrálok, mivel 

ő a legkiemelkedőbb NA teológus, szemtől szemben az ENSZ-szel; Helena 

Blavatsky írásai szorosan követik őt, mivel olyan sok csoport vezeti vissza 

világképét a teozófiára.] 

  

1. A Legnagyobb “Isten”. 

Isten nem a Teremtő (bár létezik egy Teremtő vagy talán még kettő is, ahogyan 

látni fogjuk). A Legfelségesebb Isten nem “csinál” semmit. Csupán létezik. Már 

az “Isten” cím is egy helytelen elnevezés, amely korlátok közé szorítja az 

elgondolást; a teozófusok inkább az elvont alapelveket részesítik előnyben. A 

végső Istenségnek nincs neve, nincs definíciója, és így nincs elérhetősége sem. 

Az ember nem ismerheti meg a New Age gondolkodás “Istenét”; azonban a 

betanítás végett a New Age misszionáriusok visszatérnek a hagyományos 

címhez és jellemzőkhöz, amikor a be nem avatottakkal érintkeznek. Ugyanakkor 

az egyedül uralkodó, személyes I-tenről alkotott zsidó felfogás olyan sértő, hogy 

a tudatos NA-es nem is akar úgy tenni, mintha ugyanazt a nyelvet beszélné ezen 

a ponton. Helena Blavatsky [HPB] "Ábrám, Izsák és Jákób I-tenét" egy 

"rosszindulatú és bosszúálló" istenségnek nevezte. (“A titkos tanítás” [“The 

Secret Doctrine”] I, 439. old., lábjegyzet) [Egy teljesebb leíráshoz lásd alább.] 

Az Istenség nem rendelkezik személyiséggel, vagy öntudattal - tehát semmilyen 

kinyilatkoztatást nem kaphatunk tőle, nem is beszélve arról, amiben a zsidók 

állítólag részesültek. [Emiatt megkérdőjelezhetjük magának a "teozófiának" a 



fogalmát, amely "Isten ismeretét" jelenti. A válasz az, hogy a teozófia az egyes 

teremtett lényeket azonosítja azzal az "istennel", amelyet szükséges 

megismerni.] 

Ő (Az) nem több, mint egy Energiaforrás, Erő, amely mindenhol van (és sehol 

sincs), minden létezőben (és minden nem-létezőben). Az univerzumban minden 

Isten, és arra van elrendelve, hogy Isten legyen. (Azt gondolhatnánk, hogy az 

első kizárja a második szükségességét, azonban az előző a létezés egyetemes 

állapota, míg az utóbbi az egyéni öntudat állapota.) Ez az istenség magában 

foglalja az embereket (fizikai testtel, vagy anélkül), állatokat, tárgyakat, 

bolygókat, csillagokat és láthatatlan energiákat, valamint beletartozik a 

"Nirvána" vagy a Nagy Üresség is - ahol HPB szerint "minden elnyelődik a 

Leghatalmasabb szellemében," és az egyéni tudatosság és cselekvés megszűnik. 
  

2. Kicsoda a Hierarchia? A NA történelem azt tanítja, hogy ők 18 millió évvel 

ezelőtt, a Lemuriai Korban jelentek meg (“szálltak alá”, szó szerint), önmagukat 

mind fizikai, mind éteri testben megmutatták [vélhetően jelenésekként], mint a 

“Fény testvérei”. Otthonuk a “Shamballa” lett (a szellemi világban) míg (a 

fizikai világban) a Góbi sivatag, Shigatse és a Himalája. Legtöbbször úgy 

hivatkoznak rájuk, mint a “Felemelkedett mesterek hierarchiájára”, és időnként 

mint a “Világűr testvéreire”, vagy csak a “Testvériségre” - ők ősi lények egy 

csoportja, akik közül sokan a mi (földi, emberi) világunkból indultak el, mára 

azonban olyan szintre fejlődtek, ahol már nem korlátozza őket a fizikai anyag és 

isteniként lehet tekinteni rájuk (megszólításuk “Nagyúr” vagy “Mester”). 
  

A Hierarchia folyamatábrája hatalmas és igazán zavarbaejtő, de annak 

érdekében, hogy egyszerűsítse a képet, Alice Bailey a Hierarchiát különböző 

geometriai ábrákkal mutatja be “A hierarchia kivetítése” [“Externalisation of the 

Hierarchy”] című munkájában. Közvetlenül “Akiről semmi nem mondható” 

jelölése alatt 7 “kozmikus Logi” bizottsága található, akiket 7 “Nap-Logi” követ, 

majd 7 “Mennyei ember” következik. Ugyancsak létezik 7 tiszta energia 

“Sugár”. A Föld evolúciójával egy “Sanat Kumara” nevű “Mennyei ember” van 

megbízva. Habár őt úgy ábrázolják, mint aki néhány szinttel lejjebb van a 

Csúcstól, nekünk nincs lehetőségünk arra, hogy kapcsolatba lépjünk e lény 

“kollégáival” vagy “feletteseivel”; így tehát Sanat Kumara a Hierarchia Fejének 

tekinthető, amennyire ez a földlakókat érinti (bővebben lásd alább). 
  

2a. Felfelé haladó mobilitás a kozmikus létrán: Bailey sokszintű folyamatábráit 

vizsgálva megállapíthatjuk, hogy ezek a megvilágosodott lények 

rangmániásabbak, mint bármely testület a földön. [Maga az a szó, hogy 

„Hierarchia”, mindent elmond.] Amikor valakit beavatnak az „Időtlen 

bölcsességbe”, egy nagyon hosszú útnak indul neki (Bailey részletesen 

bemutatja ezt az „Emberi és Szoláris Beavatások”, [“Initiation, Human and 

Solar”] című munkájában), amely nagy jelentőséget tulajdonít a saját erőből 



történő felfelé haladásnak, amit a „szolgálattal” mérnek. [Vegyük figyelembe, 

hogy a NA “szolgálatról” alkotott elképzelését  gyakran félreértik. Ez nem az az 

önkéntesség, ami a kevésbé szerencsések iránti együttérzésből fakad, ami 

jogosan ösztönöz csodálatra; a NA „szolgálat” a kötelező katonai sorozásra 

hasonlít, ami a legtöbb társadalomban ma már törvénytelen – kényszermunka az 

adós börtönből való szabadulásáért. Röviden, a motiváció a „szolgálatra” a 

jobban tájékozott NA-esek számára (elnézést a szójátékért) az intenzív ön-

szolgálat.] Az 1. szinten a beavatott feladata az, hogy szolgálja a Tervet, mint 

egy apró darabkája a mérhetetlen, végtelen Mintának, miközben ledolgozza 

karmikus tartozását, ahogyan az hozzá érkezik, panaszkodás nélkül. A legtöbb 

megvilágosodott egyén nem reménykedhet abban, hogy túllép ezen a szinten a 

jelenlegi életében. A kisszámú elit tagjainak, akik 2. szintű beavatottakká 

válnak, minden erőfeszítésüket annak kell szentelniük, hogy a „csoportjukat” 

szolgálják, annak érdekében, hogy csoportos karmájukat csapatként 

ledolgozzák. Nem sok minden található a „Beavatások”-ban a 3. szintű 

beavatottakról, akik feltételezhetően a faji karmát dolgozzák le (akár egyénileg, 

akár csoportos szolgálatként fajuk számára, hogy „megvilágosodást” hozzanak 

nekik, gyarapítva a „világszolgálók” sorait). A 4. szinten érkezik el az, hogy a 

megvilágosodott személy (akinek rangja már „Mester”) végül is eléri az emberi 

karma metszéspontját, és elkezd segíteni a „bolygószintű” karmikus tartozás 

ledolgozásában. Az 5. szinten a Mester átlépi a fizikai test korlátait, de a 

szolgálat továbbra is kötelezi: most már a „három Logoi” (vagy egyszerűen csak 

„a Logosz”) terveit kell előremozdítania, akik a „Chonan” szintjén vannak 

(ketten közülük 6. szinten és egy a 7., vagy „Buddha” szinten található, egy 

olyan állapotban, amely „teljesen szabad az egyetlen kozmikus valóságban”). 
  

Noha ezt a Logosz háromságot [lásd alább] tekintik a Hierarchia együttes 

vezetőségének a földön, körülöttük mások is vannak, ezek pedig „a Hat központi 

ezoterikus csoportját alkotják, akik a Világ Urával a hierarchikus erőfeszítések 

központját alkotják.” („Beavatások”, 30. old.) Ezek alatt válogatott „Szoláris 

angyalok” vagy „Nagyobb építők” vannak, akikről Bailey azt mondja, 

„keresztény nézőpontból ők a Szent Szellem” („Kozmikus tűz” [“Cosmic Fire”], 

617. old.) Az a tény, hogy a keresztények ezt a „helytelen elnevezést” és sok 

más hibát a zsidóktól tanulták, azt bizonyítja, hogy a kereszténységet meg kell 

“tisztítani” a zsidó hatásoktól. [Érdekes módon „A titkos tanítás”-ban HPB 

kifejezetten „bukott angyalokként” azonosítja a „Szoláris angyalokat”, mely egy 

kimondottan zsidó/keresztény elképzelés, a zsidó Nefilim gondolatából ered, 

akik az Özönvíz előtti időszakban a földön élő lények voltak – Teremtés könyve 

6:4.  A „bukott” egy hirtelen, önkéntelen, lefelé irányuló mozgásra utal… ez 

távolról sem hízelgő, különösen amikor változatlan helyzetként mutatják be. 

Még érdekesebb, hogy Bailey ezt az idézetet mindenképpen közölni akarta a 

„Kozmikus tűz” 953. oldalán levő lábjegyzetben. A zsidó hatástól valóban nehéz 

megszabadulni.] Vannak még „Dévák”, „Pitrik”, „Építők”, „Fény testvérei”, és 



számos további „Mesterek” – ez utóbbiak között van Kut Humi [a NA jó néhány 

különböző írásmódot használ, így Bailey „Beavatások” című művében is], 

Morya, Rakoczi (alias Szt. Germain), Szerapisz, Jupiter, Jézus, Hilarion (alias 

Szt. Pál), Kryon, csak hogy néhányat említsünk – míg a legnépszerűbb közülük 

Bailey saját vezetője, „A tibeti mester” vagy "Djwhal Khul" (Blavatsky „Titkos 

tanítás”-ának diktálását ugyancsak neki tulajdonítják). 
  

  

2b. Minden Mestert gondosan csoportosítanak a beavatási szintjüknek 

megfelelően, ők maguk pedig a felfelé haladó mobilitásnak szenteltettek. 

Megbízatásuk van, hogy tanítsanak másokat, akik alacsonyabb szinten állnak és 

készek arra, hogy emeljék a saját rangjukat. A NA tanítványok a Mester 

szinteken állók egyikéhez, vagy néhányukhoz fordulnak megvilágosodásért és 

felhatalmazásért. A „tanító-tanítvány” megjelölés kivételével azonban a 

folyamat inkább emlékeztet egy „Fortune 100” vállalatra, mint egy oktatási, 

vagy szellemi központra. [A Fortune 100 egy lista, amely az Amerikai Egyesült 

Államok száz legnagyobb árbevételű nyílt részvénytársaságát sorolja fel. A listát 

minden évben a Fortune gazdasági hetilap szerkesztői állítják össze. - a ford.] 

Senki sem választhatja meg a tanítóját; a tanítványt a Mester keresi meg az adott 

személy szellemi adottságai és tapasztalatai alapján, és a tanítvány fejlődését a 

Mester felügyeli, aki rendszeresen „ellenőrzési jelentéseket” ad le „a három 

tagozat egyikének Fejéhez”, jelezve, amikor a tanuló "közeledik a Beavatás 

Portáljához" a következő szintre. A nevét ekkor benyújtják a Testvériség 

Páholyához, és „kérelméről” titkos szavazáson döntenek. (110. old.) A beavatás 

egy magasabb fokára való emelés feljogosítja a személyt, hogy feljebb lépjen és 

ennek megfelelően egy magasabb szinten álló Mesternél tanuljon tovább. Azok 

a beavatottak (testben, vagy testen kívül), akik kiemelkedően teljesítenek, 

elérhetik a „Belső, vagy Zárt” kört, egy elit hatalmi bázist, amely minden 

szabadkőműves-páholy mélyén rejtőzik, így részesévé válnak egy 

„Csoportelmének”, amely nem érhető el az egyszerű testvérek számára (ez 

különösen is vonatkozik a „lélekcseréltekre” – lásd alább). [Ebben a 

kontextusban megjegyzem, hogy több New Age-es állította már azt, hogy 

Maitreya tanítványa, és még azt is, hogy az ő személyes szócsöve az emberiség 

számára, mint azt ésszerűen feltételezhetnénk – mintha Maitreya csak egy 

szokványos Mester lenne, nem pedig a csaknem-megközelíthetetlen Logosz 

része. Egy ilyen feltételezés azonban nem hozza zavarba azokat, akik éheznek az 

„isteni transzmissziókra”. Még az ENSZ-ben is, ahol a Társulás a 

Megvilágosodásért és az Átalakulásért nevű szervezet rendszeresen vendégül lát 

szellemi közvetítőket, ez a látszólag jól informált csoport nem látott semmi 

összeegyeztethetetlent abban, hogy „Lord Maitreya” egy csekély, alig 40 tagú 

hallgatóságot szólít meg, ahol nincsen senki magasabb rangban, mint az „ENSZ 

Foglalkoztatottak Rekreációs Tanácsa”… Másrészről, az „üzenete” oly 



mértékben nélkülözte az eredetiséget és annyira bizonytalan volt, hogy 

megérdemelte az ismeretlenségnek azt a homályát, amiben részesült.] 

  

3. Az isten, aki az ember számára a Hierarchiát képviseli: Maitreya, a 

Krisztus. Az új korszakok kritikus időszakaiban, mint amilyen egy „alfaj” 

megjelenése [lásd az Emberi történelemről szóló részt], egy szellem, akit 

„Maitreya” vagy „Világtanító” néven ismernek – ő az emberiség által ismert 

„legmagasabban fejlett lény” – leereszkedik egy rejtett magasztos helyről vagy 

„hatalmi örvényből” (váltakozva azonosítják a Himalájával vagy az űrrel) és 

„beárnyékol” egy kiválasztott szószólót, aki azután továbbítja az „üzeneteit”, 

melyek a Hierarchiától származó utasítások, céljuk pedig az, hogy átvezessék az 

emberi fajt az „evolúció” következő korszakába. Korábban már öt alkalommal, 

kulcsfontosságú „átmeneti korszakokban” (minden alfaj számára egy), Bailey 

elmondja (Djwhal Kuhl közvetítésével), hogy Maitreya kiválasztotta Buddhát, 

Hermészt, Zarathusztrát, Orfeuszt és Jézust eszközéül. [Annak ellenére, hogy a 

zsidók a Kos 4. alfajaként főszerepet kaptak, nem történik említés arról, hogy 

Maitreya találkozott volna Mózessel…] Az 1900-as évek elején a Teozófiai 

Társaság vezetője, Annie Besant megjósolta, hogy Maitreya fizikai testben fog 

lakozni ebben a században; egy Jiddu Krishnamurti nevű fiatal hindu lett 

kiválasztva az 1920-as években gazdatestként. Habár a „beárnyékolás” állítólag 

néhány pillanatra megtörtént (“A teozófus” [“The Theosophist”] 47/4, 1926. 

január), a „Testvériség" üzenetét közvetítve, ennek nem sikerült maradandóvá 

válnia. Maitreya „leszármazottját” azonban azóta is következetesen várják a 

teozófusok és más New Age-esek. 
  

Újabban Maitreya kiválasztotta Bailey brit tanítványát, Benjamin Creme-t, aki 

NA tanító és a World Goodwill and Share International vezéralakja, hogy 

alkalmanként közvetítse az utasításait - legalábbis Creme ezt állítja 1981 óta. 

[Creme volt az első Krishnamurti óta, aki azt állította, hogy Maitreya 

beárnyékolta, ma azonban már akad vetélytársa - annak a Lord Maitreyának, 

akit az ENSZ-ben ma vendégül látnak, nyilvánvalóan nem Creme a közvetítője.] 

Maitreya Creme állítása szerint az elmúlt 2600 évben birtokolta “Krisztus 

hivatalát”. [Aha! Hát ezért nem említette Mózest - elkerülték egymást nagyjából 

1000 évvel… ez azonban azt jelenti, hogy a korábbi alfajokat is elvétette, 

amelyeket Bailey állítása szerint vezetnie kellett…] Habár a keresztény címet 

gyakran használják, Creme és más NA szószólók is kitartanak amellett, hogy 

Maitreya az, akire a világ összes vallása várakozik, beleértve a zsidókat is, akik 

a Messiást várják. Egy bizonyos ponton Maitreya (akkor már fizikai testben) 

majd lehetővé teszi Lucifer számára, hogy ugyancsak belépjen egy emberi 

porhüvelybe, miután már mindenki “felszabadult az oktalan félelemtől” ez 

utóbbi névvel kapcsolatban - ez egy olyan esemény, amely be fogja vezetni a 

“luciferi beavatást” [lásd a Terv című részt]. 
  



4. Az isten, aki belső Fényt hoz az embernek: Lucifer. 

Lucifer egy latin szó, jelentése „fényhozó”, a Teozófiai Társaság szerint (Ina 

Belderis, „Lucifer új megvilágításban” [“Some Light on Lucifer”], „Napkelte 

magazin” [“Sunrise Magazine”], 1996. október/november). Mind Bailey, mind a 

tanítványa, Creme, azzal a személlyel azonosították őt, akit a zsidók „helel ben 

shahar”-nak neveznek (Ézsaiás 14:12), és úgy fordítanak, hogy „a ragyogó, a 

hajnal fia” (“Világítótorony”, [“The Beacon”] vol. XLVII, no 9, 1978, Lucis 

Trust kiadás). Ez közvetlenül Bailey saját, Lucifernek szánt könyvéből 

származik („Ezoterikus pszichológia” [“Esoteric Psychology”] I., 395.old.), ahol 

elismeri, hogy Lucifer egy „háborút vezetett a Mennyben”, amikor is „egyes 

istenfiak kiestek a magas helyzetükből.” Ugyanakkor elhessegeti ezt az 

eseményt, mint kozmikus méretekben „jelentéktelen incidenst”, és arra 

ösztönöz, hogy „igazítsuk újra értékszemléletünket”. Belderis egyetért azzal, 

hogy az emberek túlreagálták ennek a lénynek a bukását: „És mégis ez az a 

lucifer, a ragyogó, vagyis a fényhozó, amely oly sokak részéről Sátánnak, a 

Sötétség Urának neveként vált elfogadottá.” A keresztény hagyomány alapján – 

ami eredetileg természetesen a zsidó hagyományból származik – Lucifer 

tevékenységét és célkitűzéseit szándékosan megrágalmazták, emiatt nevezték át 

„Sátánnak”, ami a zsidó „hasatan” vagyis „az ellenség” szóból ered. [Ez a másik 

név ugyanakkor a legkevésbé sem zavarta Helena Blavatskyt, lásd alább.] 

Lucifert a New Age-esek ugyancsak azonosítják „a felkent kérubbal, aki az 

Éden kertjében volt” (lásd Ezékiel 28:12-15) és úgy tisztelik, mint az első 

„istent”, aki felajánlotta, hogy megosztja az istenséget az emberiséggel 

(kígyóként megjelenve Ádámnak és Évának). 
  

Mivel azonban sokan a “régi paradigma” világából nem képesek elfogadni a 

tulajdonnevét, Lucifer megengedi az embereknek, hogy úgy nevezzék: 

“Krishna”, “Buddha”, vagy akár “Krisztus/Messiás”, és így egy rejtett 

szimbolikus formában tiszteljék őt. Ez a lény és a küldetése valójában már sok 

kultúrában megjelent jelképesen, mondják a New Age-esek. Asztrológiai 

szempontból a Vénusz bolygó képviseli, amelyet hajnalcsillagként ismernek, “az 

első ragyogó sugár, mely eltávolítja az éjszaka sötétjét, az emberben található 

isteni világosság fejlődésének szimbóluma.” (Belderis) Ennek megfelelően a 

“Hajnalcsillag” az okkultista zeneszerző Richard Wagner egyik népszerűbb 

darabjának a címe. A Grál-legenda, egy olyan mese, melyben hemzsegnek a 

luciferi szimbolikus ábrázolások, a “Parszifál”, Wagner egy másik munkájának 

a témája (lásd Rolf Maytől a “Wagner Parszifálja” című művet, melyben a Grál 

maga a “kő, mely Lucifer koronájáról zuhant le, miközben ő a föld felé hullott 

[magával hozva] az emberiség fejlődésének mentális alapelvét,” vagy “ahogyan 

Wagner megjegyezte, ‘Grál-öntudatát’”.) [A Grálról a továbbiakat lásd a 

Nácizmus részben.] A görögök Prométheuszként mutatták be, a gnosztikusok 

Ouroboroszként, az északi legendák Lokiként, a kínaiak a Sárkányként. Az 

egyiptomiak és a hinduk a kobrát imádták, míg sokan mások a kígyót, mint 



olyan formákat, melyeket Lucifer magára öltött, hogy elhozza a bölcsességet az 

embernek. A boszorkányok Lucifert egy kecske-ember formájában imádják, 

amelyet a természeti vallások “Pán”-ként ismernek (a Findhornban tisztelt 

istenhez, akinek a csodálatos mezőgazdasági módszereiket tulajdonítják; lásd 

Paul Hawkentől a “Findhorn mágiája” [“The Magic of Findhorn”] című 

könyvet). Findhorn vezetője, Robert Ogilvie Crombie (vagy “Roc”) azt állítja, 

hogy Pán megjelent neki és “búsan” megvallotta, hogy ő a zsidó-keresztény 

tradíció “ördöge”; e “hatalmas faunnal” kapcsolatban Roc ezt mondja: “Az ő 

szándékához találnia kellett valakit, aki nem mutatott félelmet iránta… Az 

emberiség jövője szempontjából fontos, hogy a természeti szellemekbe és 

istenükbe, Pánba vetett hit helyreállításra kerüljön és igazi világosságukban 

lássák őket.” (“Findhorn mágiája”, 217. old.) 
  

Lucifer személyesen felelős az emberi evolúcióért [lásd alább]. Ebben a 

minőségben ő vezeti az elkövetkező „bolygóméretű beavatást”, ami a végső cél 

a New Age „Tervben”. Creme - Maitreya közvetítő segítségével - neki 

tulajdonítja (különböző esszékben, interjúkban és előadásokban) az emberiség 

által felmutatott összes géniusz táplálását, beleértve Freudot, Jungot, Picassót, 

Mahatma Gandhit, Karl Marxot és Einsteint (ők mindannyian elérték a „2. 

szintű beavatást”). Lucifer 18,5 millió évvel ezelőtt érkezett ide a Vénusz 

bolygóról, amely az ő egyik nevéről vált ismertté, mint „a hajnalcsillag”. 
  

A 666-os számot, amelyet számos okkultista Lucifer szent számaként tisztel, 

mindenhol használni kell, ahol csak lehetséges, hogy siettessék megjelenését. 

Creme szerint (lásd a rádióinterjúját Art Bellel 1998. július 10-én), ez a szám „a 

fenevadat” vagy az „Antikrisztus-energiát” képviseli, amelytől nem kell félni, 

csupán egyszerűen el kell fogadni, sőt üdvözölni kell, mint magának Istennek a 

„destruktív aspektusát”. Ezt az energiát „szándékosan szabadítják fel”, hogy 

elpusztítsa a régit és utat készítsen az újnak. Creme is azt tanította, mint Bailey, 

hogy ez a pusztító energia „az Istenség akarat-aspektusa”, amely mind a római 

császáron, Nérón, mind Hitleren keresztül munkálkodott. [Creme egy kissé 

összezavarodik itt, miközben megpróbálja egyrészt kimutatni Hitler hasznos 

szolgálatát a gonosz elpusztításában, másrészt viszont igyekszik politikailag is 

korrekt maradni azzal, hogy Hitlert a gonosz oldalán tartja.] További 

információmorzsákat nyújtva Creme megjegyzi az interjúban, hogy a „régi 

elképzeléseknek” ez a kiirtása különösképpen a Biblián alapuló hitet fogja 

megtámadni: „Akik számára valószínűleg a legnehezebb lesz elfogadni 

Maitreyát, azok a keresztények vezetői és – hát – a zsidó szervezetek.” 

Közvetlenül ezután aztán világossá teszi, hogy valóban a zsidókra gondolt: 

“Ugyanez volt a problémájuk 2000 évvel ezelőtt is, amikor Jézus közöttük volt 

és ők nem ismerték fel.” [Bevett New Age taktika, hogy a zsidókat hibáztassák 

Krisztus elutasításáért, melyben sem a zsidók, sem a keresztények nem ismerik 

fel a manipulációt. Sajnos az interjút vezető Bell úgy döntött, hogy nem figyel 



fel a világosan adódó következtetésekre azzal kapcsolatban, hogy a zsidók 

hogyan fognak majd boldogulni Maitreya birodalmában. Mindössze annyit 

felelt: “Ja, ja, tudom.”] 

  

[Ez a 666-os szám a zsidók számára nem jelentőségteljes, de a korai keresztény 

hagyomány, amíg még közel állt zsidó gyökereihez, úgy nevezte: “a fenevad 

száma”, egy gonosz lény felruházva a “sárkány” erejével, aki háborút indít a 

zsidók és keresztények ellen, akik nem hajlandóak imádni őt - lásd Újszövetség, 

Jelenések könyve 13. Ez a teremtmény összhangban van számos zsidó aggadot 

(legenda) leírásával, mely “Armilusról”, egy bálványról szól, melyet Sátán hív 

életre és amelyet a nemzetek elfogadnak “istenként” és “messiásként”; ő Izrael 

ellen is háborút indít, amikor elutasítják, hogy elismerjék őt. Ami magát Sátánt 

illeti, a zsidó tradíció “Samael”-re hivatkozik, amit HPB érthetetlen módon 

helyesel. Lásd alább.] 
  

4a. Lucifer és „Krisztus”: Lucifer egyik legkorábbi nyílt támogatója David 

Spangler, Findhorn egyik eredeti vezetője (Skóciában), aki most az Egyesült 

Államokban előadó és író. Az egyik könyvének hátsó borítója úgy reklámozza 

őt, mint „a New Age mozgalom sámánját”. (“Kiemelkedés: A szent 

újjászületése” [„Emergence: The Rebirth of the Sacred”], 1984) Spangler, mint 

Bailey rendíthetetlen tanítványa, arról nevezetes, hogy egyetlen bemutatóban 

világos rendszerbe foglalta a NA különböző elképzeléseit Luciferről egy 1977-

es könyvben ezzel az érdekes címmel: „Elmélkedések a Krisztusról” 

[„Reflections on the Christ”]. A könyv, mely egyáltalán nem utal arra, hogy 

összetévesztené őket, hangsúlyozza Spangler meggyőződését, hogy Lucifer és a 

Krisztus ugyanazon „erő” „két oldala” (lásd Spangler legújabb könyvét, amit 

William Irwin Thompson professzorral együtt írt, “A világ újragondolása” 

[„The Reimagination of the World”]); tehát Luciferre úgy kell tekinteni szó 

szerint, mint „Krisztus tükörképére”, és viszont. Ez az energia 

megszemélyesíthető, vagy éppen nem, ahogyan a helyzet megkívánja. A 

„Reflections” című könyvben Lucifer különböző leírásokat kap (mind egy 

mondatban), mint „egy angyal, egy lény, egy nagyszerű és hatalmas planetáris 

öntudat.” (38. old.) Spangler szerint „a fény, mely felfedi számunkra az utat a 

Krisztushoz, Lucifertől jön. Ő a fényadó.” A feladata az, hogy „felkészítse az 

embert minden tekintetben a Krisztuslét megtapasztalására.” (43. old.) 

Megfordítva „Krisztus ugyanazon erő, mint Lucifer, azonban látszólag ellenkező 

irányba mozog.” (38. old.) [Óva inteném a zsidókat, hogy ne alkalmazzák ezt az 

elképzelést a keresztény „Krisztusra”. Spangler lenne az első, aki egyetértene 

azzal, hogy az ő „Krisztusa” nem egy zsidó az 1. századból.] 

  

4b. Lucifer, más néven Sátán, más néven „Jehova”: Blavatskynak, ellentétben 

a későbbi teozófusokkal, nem jelent problémát Lucifer és Sátán egy lényként 

való összeegyeztetése: „Lucifer a LOGOSZ a legmagasabb formájában, és az 



„Ellenség” [Sátán] a legalacsonyabb aspektusában – mindkettő visszatükröződik 

az Egónkban.” („Titkos tanítás”, II, 162. old.) Ami magát Sátánt illeti, arra az 

időre, amíg idézi a “Rabbinokat” [sic] és a Talmudot, amely feljegyzi, hogy „’a 

gonosz Szellem, Sátán, és Samael, a halál angyala ugyanaz’ (Babba Battra [sic], 

16a).”, HPB („Titkos tanítás”, II, 388-389. old.) félreteszi az ortodox judaizmus 

iránti megvetését. Ugyancsak „a Rabbinok [sic] tanítására” támaszkodik, „hogy 

’Kin [sic] (Káin), a gonosz, Éva fia volt Samaeltől, az ördögtől, aki átvette 

Ádám helyét’”. Ezt a két rabbinikus idézetet [valahogyan] úgy tekinti, hogy 

támogatják az átdolgozott „megfelelő olvasatát az 1. versnek (Teremtés könyve, 

IV. fejezet) az eredeti héber szövegben”, amely bizonyítja, hogy Káin azonos 

„Jehovával”. HPB itt Éva kijelentésére hivatkozik, “Kaniti ish et Hashem”, amit 

úgy fordítanak, hogy „Fiút kaptam az Úrtól”. 
  

[Az igazi rabbinikus magyarázathoz lásd Rashi egyszerű megjegyzését, "b'zeh 

shutafim anu imo" - “ebben [a teremtési cselekvésben] mi [Ádám és Éva] társai 

vagyunk Őneki [I-tennek].” Bárhogyan is legyen, különös, hogy HPB-nek 

ennyit kell problémáznia az “eredeti héber” miatt, amikor azt írja, “A héber 

Biblia többé már nem létezik [csupán] kiforgatott hamisítványok formájában.” 

Még különösebb, hogy a mindentudó “mesterek” elmondták neki, “a szögletes 

betűk, melyekben a zsidók megbíznak, egy olyan ismeretlen, halott nyelv betűi”, 

mely nem vezethető vissza messzebbre, mint a Kr.u. negyedik század.” Ézsaiás 

holt-tengeri tekercsének felfedezése kellemetlen meglepetésként érhette a 

megvilágosodottakat. HPB mégis rendelkezik olyan izraeli tanítványokkal, akik 

a Teozófiai Társaság központjában tanulnak Tel Avivban.] 

 

Meggyőződve érvelésének helyességéről HPB ezután az alábbi következtetést 

vonja le („Titkos tanítás” II, 389. old.): „Nyilvánvalóvá válik, hogy Jehova (az 

emberiség, vagy ’Jah-hovah’) [sic -  jellemző HPB héber szakértelmére] és 

Sátán (vagyis a kísértő kígyó) egy és ugyanaz minden tekintetben.” [Ez egy 

példa otromba ellentmondásaira – vagy mondhatjuk azt is, hogy "mesterei" 

ellentmondásaira, akik diktáltak neki. „Jehovával” kapcsolatos más 

megjegyzéseit lásd alább.] Így folytatja: „Sátán metafizikai szempontból 

egyszerűen az ellenkezőjét, vagy a szöges ellentétét jelenti mindennek a 

természetben. Ő az ’ellenség’, allegórikusan, a ’gyilkos’, és mindenek hatalmas 

Ellensége, mivel nincs semmi az egész univerzumban, aminek ne lenne két 

oldala… Ebben az esetben azonban a fény, a jóság, szépség, stb. is nevezhető 

Sátánnak éppoly helyesen, mint az Ördög, hiszen ezek a sötétség, a rosszaság és 

a rútság ellenségei.” Máshol szépen összefoglalja: „Lucifer egyszersmind isteni 

és földi világosság, a ’Szent Szellem’ és ’Sátán’.” (513. old.) Érdekes módon 

Blavatsky ismételten idézi a zsidó „kabalistákat”, akik támogatják azt az 

elképzelést, hogy Sátánt „Isten kozmikus reflexiójaként” kell tisztelni. (234. 

old.) [A Kabbaláról további részletek a Missziózás részben találhatóak.] 



Ugyanakkor elutasít bármiféle megvilágosodást a zsidók részéről; ezt ők a 

káldeusoktól és az egyiptomiaktól tanulták. (240. old.) 

 

Végül (513. old.) aztán HPB belekapaszkodik egyfajta rá jellemző 

monoteizmusba: „Sátán a mi bolygónk istene, és az egyetlen isten. (234. old., 

kiemelés tőle) Ő is ugyanazokat a címkéket alkalmazza, mint amelyeket később 

Alice Bailey használt: „És most bizonyításra került, hogy a Sátán, vagy a 

Tűzvörös Sárkány… és Lucifer, vagy a ’Fény-hordozó’ mibennünk van: ez a mi 

Elménk… a tiszta isteni elsődleges Mahat (Intelligencia) legfőbb lényegének 

kiáradása, amely közvetlenül az Isteni elméből sugárzik ki.” 

 

5. Az isten, aki az embert „teremtette”: Sanat Kumara. 

A NA nagyközönségnek szóló üzenetei elősegítik „a szerető Teremtőbe vetett 

hitet” vagy „a Teremtés Ura iránti hálaadást”, és megfogalmazásuk mindenki 

számára lehetővé teszi, hogy kialakítsa saját értelmezését. Saját maguk számára 

azonban a Teremtő a Hierarchia feje, akit úgy ismernek, mint Sanat Kumara 

[SK]. Neki más címei is vannak: „Öregkorú”, „A Világ Ura”, „A Végtelen 

Nyarak Ifja” és „Az Egyetlen Beavató” (vagyis aki beavatja az emberiséget a 

magasabb evolúciós szintekre). Bailey azt a kifejezést használja az ő 

„Tanácstermére”, amit a zsidó Zsoltárok könyve, „a Felséges rejteke” (Zsolt 

91,1 – a ford.). („Oktatás az Új Korszakban” [“Education in the New Age”], 62. 

old.) SK-t tartják „az összes fontosabb mozgalom alapítójának és elindítójának.” 

Bailey azt állítja („Kivetítés” [“Externalisation”], 465.old.), hogy mind a 

keresztények, mind a zsidók valójában őt imádják, miközben próbálják “Istent” 

azonosítani. [Ez jól mutatja a judaizmussal szembeni tudatlanságát; miközben 

úgy nevezi őt, hogy a „Legfelségesebb”, SK-t messze lentebb helyezi ábráin a 

Végső Istennél, ezzel automatikusan kiirtja belőle Izrael I-tenének központi 

tulajdonságát. Másrészt ez mutatja megtévesztési szándékát, hiszen máshol azt 

írja, hogy az ő „Világ Ura” „teljesen más” összehasonlítva a zsidók Adon Olam-

jával – lásd „Externalisation”, 551. old.] Noha SK megvilágosodási szintje 

megadta számára a jogot, hogy belépjen a „Nirvánába”, ő ehelyett meghozta a 

„legnagyobb áldozatot”, visszatért a teremtéshez és vállalta a felelősséget, hogy 

minket isteni rangra emeljen. Bailey elmondja, hogy ő „lejött” a földre a 

Lemuriai kor közepén, testi alakot öltött magára, és noha később visszatért a 

szellemi síkra, „azóta is velünk maradt.” („Beavatások” [“Initiation”], 28-29. 

old.) [Amint azt fentebb láttuk, Bailey tanítványa, Benjamin Creme ezzel 

megegyező állításokat tesz Luciferrel kapcsolatban, ez azonban nem véletlen, 

ahogyan azt látni fogjuk.] 

  

6. A New Age Háromság, vagy Logosz. 

Sanat Kumara [SK], Maitreya a Krisztus [M], és Lucifer [L] a világ számára egy 

háromságként kerül bemutatásra. Planetáris Logoszként ismerik őket és 3 

szellemi Energiát irányítanak: ezek sorban [SK] a Shamballa, a planetáris Fej, 



az Akarat-Erő-Tervezés elveivel; [M] Hierarchia, a planetáris Szív, Szerelem-

Bölcsesség-Egység; és [L] Humanitás, a planetáris Torok, Intelligencia- Ön-

Tudat- Kreativitás. Máshol (109. old.) Bailey úgy nevezi őket: „Az Ágazati 

Fejek… három hatalmas Lény”, miközben hindu kifejezéseket használ és 

sorjában három tevékenységi szférát tulajdonít nekik: „Manu” (SK – anyag, 

forma, test, nem-én; amelyek a kormányzatokra és fajokra vonatkoznak), 

„Bódhiszattva” (M – szellem, élet, öntudat; melyek a vallásokban és 

hitnézetekben nyilvánulnak meg) és „Mahachohan” (L – intelligencia, értelem, 

lélek; amelyek a tudományban, civilizációban és oktatásban fejeződnek ki). 

Figyeljük meg, hogy az anyagot a „nem-én”-nel teszik egyenlővé; ez azt az ősi 

gnosztikus elképzelést követi, hogy a testinek el kell pusztulnia annak 

érdekében, hogy a valódi „öntudat” világra jöhessen. Bailey megerősíti, hogy 

Sanat Kumara dolga valóban a pusztítás, a Shamballa energia felhasználásával, 

hogy helyet készítsen az újnak („Externalisation” II, 89. old.). A nácik 

pusztítását ezen romboló Shamballa erő megnyilvánulásának látta, és azt mondta 

róla, hogy az „helyes és jó, feltéve, hogy megértjük, miért történik, és minek kell 

majd a helyébe lépnie.” („Betlehemtől Kálváriáig” [“From Bethlehem to 

Calvary”], 463. old.) A Lucis Trust, az a szervezet, amely arra hivatott, hogy 

terjessze Bailey írásait, úgy tekint a Shamballa erőre, mint „Isten jóakaratának 

kinyilvánítására”, annyiban, hogy az „minden olyan létforma elpusztítására 

irányul, amely akadályozza egy új, jobb világ felemelkedését [különösen] a 

politika területén.” (egy Lucis Trust esszéből, amely megmagyarázza a 

Shamballát, 1999. szeptember. Arra is számítottak, hogy "a Shamballa erő 

elszabadul" a 2000. évben.) [Úgy vélem, ha ez megtörténik, azt egy „új” ENSZ 

fogja előidézni. Mivel azonban az „új ENSZ” messze elmarad az ütemtervtől, 

így ezt nem vehetjük biztosra.] 

  

6a. Ki a Feje a Logosznak? Bailey szerint Sanat Kumara az egyetlen, ember 

által ismert személy, aki elérte a 7. beavatást, ez pedig a Logosz-piramis 

csúcsára helyezte őt, mint olyat, aki „egyedüliként önmagában elegendő”. 

(„Beavatások”, 92. old.) Bailey a leírásában ékesszólóan áradozik SK 

tisztaságáról és bűntelen állapotáról („Beavatások”, 28-29. old.). Úgy jellemzi 

őt, mint aki „a Trón előtt lévő hét szellem egyikének megtestesülése – minden 

Avatarok leghatalmasabbika”. Bőségesen kölcsönöz a keresztény képvilágból is, 

még újszövetségi szakaszokat is idéz, hogy leírja őt. Ebben a részben egészen 

addig elmegy, hogy kimondja: Sanat „szó szerint Maga a Planetáris Logosz”, és 

úgy írja le a Logoszt, mint aki „Sanat Kumara formáját” vette magára, a másik 

kettő pedig „a Planetáris Logosz hármas természetének eredménye”. Ezek a 

kijelentések megkérdőjelezik, hogy Maitreya és Lucifer egyáltalán különálló 

személyazonossággal rendelkeznek-e, vagy pedig Sanat Kumara kisugárzásának 

tekintendők. Az összehasonlítás [vagy az összetévesztés] kedvéért, amikor 

Bailey ábrázolja a „három hatalmas planetáris központot” (“A nemzetek sorsa - 

A sugarak befolyása napjainkban” [„The Destiny of Nations - The Influence of 



the Rays Today”], 23-24. old.), úgy sorolja be a „Humanitást” (Lucifer 

birodalmát), mint az első „kifejeződését az isteni élet bőségének”, mely „az első 

naprendszerben” nyilvánult meg; ez pedig kronológiailag Lucifert teszi az 

idősebb társsá a Logoszban. Azután „Hierarchia” (Maitreya felelőssége) 

megjelent „a második naprendszerben” (jelenkorunk), azonban még „el kell 

jönnie teljes megnyilatkozásának a fizikai síkon”. „Shamballa” (Sanat uralma és 

„a Hierarchia irányító központja”) várhatóan nem nyilvánul meg „a következő 

naprendszerig”; ugyanakkor tisztázatlan okokból kifolyólag csak most történik 

meg az, hogy a három „egyidejűleg találkozik az élet bőségének különböző 

állomásain.” Még furcsább, hogy „csupán az emberi lények által lehetséges, 

hogy ezek a központok valaha is igazi funkcionális tevékenységbe foghatnak.” 

[Ebből levonható az a következtetés, hogy az apró, földhözragadt ember 

valójában kezében tartja a Logoszt, aki(k) függ(enek) az ő meghívásától és 

részvételétől annak érdekében, hogy igazán működhessenek.] 

  

Ugyanakkor, Benjamin Creme, Bailey tanítványa szerint Maitreya az, aki 

egyedüli lényként eljutott a 7. szintű beavatásig, ellentétben Buddhával (6.) vagy 

Jézussal (4./5.). A Maitreya, Sanat és Lucifer közötti határvonalak még inkább 

elmosódnak Creme tanításaiban, aki arra ösztönözte az embereket, hogy a New 

Age messiását nevezzék vagy Maitreyának, vagy Sanat Kumarának. 1997 óta 

Creme ismét átdolgozta Maitreya bemutatását a weboldalain. Míg Maitreya volt 

mindig is annak a szellemnek a neve, aki Creme-en keresztül beszélt, akit senki 

sem láthatott, „mielőtt ő úgy döntene, hogy felfedi önmagát”, most bemutatják 

Maitreya egy fotóját, és közben a „mester”, aki most Creme-en keresztül beszél, 

„olyan névvel rendelkezik, amely csak egy belső kör számára ismert”, és úgy 

jelölik, hogy „___ Mester” [sic egy üres vonallal], vagy a „Szintézis Avatarja 

[megnyilvánulása]”. Egészen mostanáig Maitreya volt a legmagasabb szintű 

beavatott (7. szint) a kozmoszban; Creme most azt állítja, hogy „___ Mester” 

oly sokkal magasabbrendű, hogy az ő szintjét nem lehet felfedni; „nem fognánk 

fel.” [Ez a változás az egyik állomása lehet annak a célkitűzésnek, hogy a 

fentebb említett eltérő címeket és képeket Lucifer neve alatt egyesítsék. Ez a 

lépés elengedhetetlen a tervezett Luciferi beavatás érdekében, ahol kizárólag az 

ő neve iránti hűség lesz engedélyezve.] Creme még mindig beszél Maitreyáról, 

azonban kapcsolata „___ Mesterrel” nem világos. 
  

Blavatsky egyértelműbb a Logosz fejének meghatározásában: számára ez 

„Sátán”. Ő „egy a Logosszal”, amely végső soron egyetlen erő. A „Kumara” 

címet is viseli, és ő a legősibb és legmagasabb rendű az angyali istenek között. 

(„Titkos tanítás” II, 103., 234-235. old.) (Sátánnak a Teozófiában betöltött 

központi szerepéről további információ HPB fejezetében található, „Sátán a 

központkereső erő”, 245. old.) 

  

7. Embereket „árnyékolnak be” a NA istenek: a tanítókból lakók lesznek. 



Az emberek istenek, bárcsak tudnának róla. Creme azonban tisztázza, hogy 

amikor az emberek imádkoznak, nem önmagukhoz kell imádkozniuk, hanem „a 

belül lakó Istenhez” vagy az „immanens Istenhez”. Ez az ő magasabb isten-

énjük, akit még nem ismernek, mint a saját öntudatukat. Mivel Isten mindenben 

ott van, ez a magasabb öntudat összhangban, vagy „egy-ségben” van, a többi 

öntudattal, melyek magasabbra emelkedtek a szellemi fejlődésük során – ezek 

ősi szellemek, akik mestereivé lettek istenségüknek és „felemelkedtek” egy 

„magasabb rezgésre” (többé nincs szükségük testre). Ezek a lények, akik már 

tudatában vannak, hogy magasabb énjük isten, a mi szemszögünkből nézve 

isteniek. Ők ismerik a mi fajunk állapotát és felajánlották az emberiségnek a 

segítségüket abban, hogy isteni létre fejlődjön. Tehát gyakorlatilag az imádság 

ezen magasabb lények felé irányul, mintegy „Istenhez”, és a válaszok az ő 

„közvetítésükkel” érkeznek. Miután ők egyesültek az Istenivel, a 

megvilágosodott imádótól elvárják, hogy Isteni Igazságként fogadja el minden 

szavukat, még akkor is, ha az értelmetlennek tűnik, vagy ellentmond annak, amit 

tegnap mondtak. Ha így tesz, akkor az elfogadó személy ismeretre, erőre, 

egészségre és belső békére tesz szert, valamint közelebb kerül a saját 

istenségéhez. 
  

Az emberi szükségre válaszul, néhány ilyen mester „Avatarrá” válik oly módon, 

hogy alkalmanként beköltözik a fizikai síkon egy emberi porhüvelybe, amit úgy 

ismernek, hogy „inkarnáció” (a saját testükben) vagy „beárnyékolás” (osztozás 

egy másik lélek testén). A beárnyékolásnak különböző szintjei vannak, az isteni 

befolyástól kezdve (ami „bölcsesség” irodalom közvetítését és diktálását 

eredményezi) egészen addig, hogy a test gazdája „kilép” a saját testéből annak 

érdekében, hogy átengedje a „mesternek” a teljes irányítást. (Lásd Bailey 

“Értekezés a kozmikus tűzről” [“A Treatise on Cosmic Fire”], 756-757. old.) Ez 

az utolsó fokozat átformálja a kívülről normálisnak tűnő személyt egy olyan 

testté, melyben egy idegen lakó vendégeskedik; az emberi tulajdonos a NA 

beszédmódban „cserelélek”, míg a szellem-lakó a jóindulatú „lélekcserélt”. 

[Érdekes, hogy még a legkeményebb NA szkeptikus sem kérdőjelezi meg 

ezeknek az idegeneknek a szándékait, vagy becsületességét, akik arra kérnek 

minket, hogy mondjunk le jogos tulajdonunkról az ő kedvükért. Vajon létezik 

olyan dolog, hogy szellemi „ingyen ebéd”? Olvasson tovább.] A jelenség 

részletes magyarázata megtalálható Ruth Montgomery, egy lélekcserélt rajongó 

1979-es „Idegenek közöttünk: Megvilágosodott lények az eljövendő világból” 

[“Strangers Among Us: Enlightened Beings from a World to Come”] című 

alapvető könyvében. [Noha ez idejétmúlt, mégis hasznos abban, hogy 

bemutassuk ennek a hitvilágnak az alapjait.] Montgomery, aki azt állítja, hogy 

információit szellemi közvetítéssel szerezte, azt írja: „A legtöbb Lélekcserélt 

buzgón őrzi megváltozott identitásának titkát, mivel az emberek hajlamosak 

félni” ettől a jelenségtől (47. old.) és „boszorkányüldözéseket” 

kezdeményeznének (125. old.). A lélekcseréltek azonban azonosíthatóak 



rendkívüli képességeik alapján, beleértve a gondolatolvasást, az emberi 

tevékenység „megakadályozásának” hatalmát (30. old.) és azt a képességet, 

hogy olyan gondolatokat csempésszenek be az emberi elmébe, melyekről az 

illető azt hiszi, hogy a sajátjai (71. old.). [A „Csillagok háborúja” rajongóinak 

eszébe juthatnak a „Jedi lovagok”, akik mindezt képesek voltak megtenni.] 

Montgomerynek azt mondták, hogy a lélekcseréltek „több tízezer” embert 

számlálnak [1979-ben] (13. old.), és megjövendöli, hogy egy bizonyos 

időpontban az Egyesült Államoknak lesz egy lélekcserélt elnöke (207. old.). 
  

Megszokott dolog a testetlen szellemektől, hogy megközelítenek egy porhüvelyt 

és engedélyt kérnek a belépésre. Azokat az embereket azonban, akik nem 

kívánnak várni arra, hogy felkérjék őket, lépésről lépésre lebontott utasítások 

várják az „Idegenek”-ben. Montgomery részletesen felsorolja, milyen okok 

vezethetnek egy embert arra, hogy „kitekintsen” a testéből, és megengedje egy 

„felemelkedett lénynek”, hogy beleköltözzön: ha valaki vonakodik attól, hogy 

szembenézzen „a közelgő holocausttal” (71. old.), “bátortalan vagy szívfájdalma 

van” (34. old.), és „az a kívánsága, hogy hosszú időszakra megpihenjen a világi 

gondoktól” (44. old.). Ezek az önkéntes cserelelkek mentesülnek a „rossz 

karmától”, amelynek normál esetben ki lennének téve, ha elmulasztják betölteni 

egyéni életük célját, mivel hozzájárulnak mások javához. [Micsoda üzlet… Ki 

ne akarna „megpihenni a világ gondjaitól”?? Ahogyan a társadalom egyre 

kaotikusabbá válik, az „önkéntes cserelelkek” száma várhatóan exponenciálisan 

növekedni fog. Milyen kényelmes ez a testetlen szellemeknek, akik bevallottan 

emberi gazdatest után sóvárognak – különösen, amikor más „lélekcseréltek” 

rendelkeznek az elmekontroll hatalmával, hogy a csüggedés érzését idézzék elő 

a kívánatos potenciális porhüvelyben!] 

  

[Úgy tűnik, hogy senkit sem zavar ez a sajátos helyzet. Tökéletes lények állnak 

előttünk, akik, „amikor tehermentesítették őket földi testüktől, megszabadult 

lelkük örökre egyesül szellemükkel [és] visszatérnek az egész fénylő 

sokaságba.” (Blavatsky, „Leleplezett Isis” [“Isis Unveiled”], II, 159. old.) Most 

azonban hirtelen ismét szükségük van egy primitív gazdatestre – és mivel 

egyszerű reinkarnáció útján nem tudnak ilyet szerezni, ragaszkodnak ahhoz, 

hogy lefoglaljanak egy már lakott testet. Ami az emberiség megsegítésének 

állítólagos szándékát illeti máris azonosítottunk egy rejtett indítékot egy szellem 

belépésére egy emberi porhüvelybe: önmaga előlépését a „Testvériségben”. 

Lásd „Idegenek”, 31., 94-95. old.] Az egyetlen különös kivétel a „lélekcserélt” 

lehetőségekre maga Mr. Logosz, Sanat Kumara, aki óriási hatalma ellenére 

„nem képes” [vagy inkább azt kellene mondanunk, hogy neki nem engedélyezett 

?] fizikai testben tevékenykedni. (Lásd „Emberi és Szoláris Beavatások” 

[“Initiation, Human and Solar”], 28. old.) A szellemek általi megszállás, a 

„felnőtt testekbe történő közvetlen belépés” láthatóan kényes manőver, amit 



bizonyos „Testvériségeknek” kell koordinálni, melyek erre a szolgálatra 

specializálódtak („Idegenek”, 96. old.) 
  

8. Az „öntudatos kibontakozás” az elme és a személyiség halálához vezet. 

Különös módon, amit Bailey úgy nevez, hogy „[a Logosz] hatalmas terve az élet 

öntudatos kibontakozására” („Beavatások”, 29. old.), amely a saját isteni 

mivoltunk megerősítésével kezdődik, végül „névtelenségre” rendeltetett, 

ahogyan Dr. Jose Arguelles NA vezető megfogalmazza. („Meditáció Magazin” 

[“Meditation Magazine”], az Intergroup kiadása a planetáris egység érdekében, 

1987. nyár). Ahhoz, hogy részesüljenek a Csoportelméből, az szükséges, hogy 

elveszítsenek mindent, ami különlegessé teszi az embert – beleértve az egyéni 

elmét, amit a NA-esek oly sok erőfeszítés árán fejlesztenek, valamint a 

pszichikai erőket, amelyeknek megszerzéséért annyit dolgoztak. Montgomery 

szerint az emberi elme „kiürítésre kerül” annak érdekében, hogy „az entitás 

beköltözzön” („Idegenek”, 25. old.) Manly P. Hall NA filozófus azonban 

őszintébben fogalmaz, amikor ezt nem egy kiürítési folyamatnak nevezi, hanem 

halálnak: „Az elmét… végső soron fel kell áldozni abból a célból, hogy a Nagy 

Munka beteljesedjen. Az elme halálával az öntudat felszabadul, hogy teljes 

tökéletességre jusson.” (“Előadások az ősi filozófiáról” [„Lectures on Ancient 

Philosophy”], 65. old.) Hall megfogalmazása szerint az egyetlen különbség az 

istenné válás keleti és nyugati útja között az, hogy az utóbbi „az elme 

tökéletesítését tanítja, mielőtt elutasítaná, míg a keleti iskolák hajlamosak az 

elmét akadálynak tekinteni, amitől meg kell szabadulni rögtön a szellemi 

növekedés legelején.” A keleti út „megöli az elmét”, míg a nyugati úton az elme 

eljut „a saját elégtelenségének felismerésére” és öngyilkosságot követ el 

„önkéntes áldozatként.” (67. old.) [Ne csodálkozz, most szakadt be a talaj a NA-

féle „emberi elme korlátlan lehetőségei” alatt.] Bailey leírja az egyéniség 

elvesztését is, ahol „a személyiség (személyes öntudat) kisebb fénye… 

elnyelődik az Angyal, vagy lélek nagyobb fényében.” Az eredeti személyiség 

csupán egy „burokká” válik, amely átment „a megtisztulás tüzén”. („Káprázat: a 

Világprobléma” [“Glamour - A World Problem”], 269-270. old.) Azt sugallják, 

hogy a személyiség egy szennyeződés, egy illuzórikus „káprázat”, amely 

kirekeszti az egyént az isteni létből. [Ennyit arról a népszerű elképzelésről, hogy 

a NA támogatja az egyéni szabadság keresését… Az „Én mindig én leszek” a 

NA megvilágosodás tökéletes antitézise.] 

  

8a.* Isten-emberek vagy bábuk mesterei? A Hierarchia azt az elképzelést 

népszerűsíti, hogy minden lehetséges univerzum egyenlőképpen „valóságos” az 

elmédben, ahol megvilágosodott személyként tetszés szerint „létrehozhatod a 

saját valóságodat”. Miután azonban az egyéni elmét „feláldozták” a feledésnek, 

mint „akadályt”, hol lehet megtalálni a valóságot? A válasz csupán az lehet, 

hogy a valóságot más elmék hozzák létre, előre meghatározottan, és nyújtják át 

a most már értelem nélküli NA beavatottnak, hogy változtatás nélkül kövesse. A 



NA összes, világuralomra vonatkozó terve (amit az ENSZ-ben a 

„Világkormányzat” eufémizmus alatt ismernek) és minden NA-értékelés (kik a 

„magasabban fejlettek” másokkal szemben, hogyan lehet előrelépni, kiket kell 

tökéletesen alkalmatlannak tekinteni a „kvantum ugrásra”), kizárólagosan a fent 

említett „bölcsesség mesterei” által kerül meghatározásra. Ezek a szellemek 

bizonyos testi szóvivőket választottak, hogy bírálgatás nélkül közvetítsék 

tudásukat a világ számára; ezért ismerik őket „szellemi közvetítőkként”. (A 

Tanakh idején boszorkányoknak, spiritisztáknak és médiumoknak nevezték 

őket, és méltánytalanul üldözték őket egyes zsidó vezetők, illetve a keresztények 

közül is sokan, míg mások üdvözölték őket.) A New Age bővelkedik ilyen 

emberi közvetítőkben. [Amikor őket idézzük ebben a sorozatban, nem szabad 

elfelejtenünk, hogy ők maguk nem vállalják a felelősséget a kijelentéseikért, 

vagy könyveikért, néhányan közülük még a teljes névtelenséget is előnyben 

részesítik. A szkeptikusok kitarthatnak amellett a véleményük mellett, hogy 

ezek a szellemi közvetítők a saját elméjükből varázsolják elő az „üzeneteket”, 

ami sok esetben valószínűnek tűnik. Ugyanakkor túl sok olyan eset van, amikor 

ezek az emberek valós, igazolható információkat közvetítenek, melyekhez 

emberi szinten nem juthattak volna hozzá; néhányan közülük vitathatatlanul 

önmagukon kívül álló forrásból jutnak tudáshoz. Az a különös, hogy mindössze 

egyetlen nevezetes eset elég ahhoz, hogy igazoljon egy szellemi közvetítőt a NA 

pszicho-drogosok számára: ezt követően bármilyen hiba, vagy ellentmondó 

útmutatások megbocsáthatóak, még a nemes NA-alapelvek nyílt megszegése is. 

A példákért olvass tovább.] 

  

Még a globális eseményeket is ezeknek a láthatatlan lényeknek a parancsai 

szerint irányították/irányítják: mint például a „Világgyógyulás Napja” [“World 

Healing Day”], amit John Randolph Price elmondása szerint az ő szellem-

vezetője útmutatásának engedelmeskedve hoztak létre, hogy működésbe 

hozzanak egy „kritikus tömeget” egy „szimultán világméretű elmekapcsolat” 

érdekében. Egy éven belül félmilliárd ember támogatását nyerte el 77 országban, 

beleértve politikai vezetőket is, így a megjelölt időpontig (1986. december 31-

ig) úgy becsülte, hogy egymilliárd ember vett részt benne. (Lehetséges, hogy 

Ruth Montgomery vezetőinek figyelmeztetése az 1987-ben esetleg kitörő 

világháborúval kapcsolatban extra motivációt biztosított ahhoz, hogy eddig az 

időpontig összegyűljenek.) Price közvetlen diktálásban is részesült „Asher” 

nevű vezetőjétől a könyveinek megírásához, ezek a “A bolygóközi bizottság” 

[„The Planetary Commission”] (lásd “John & Jan kitűnő kalandja” [„John & 

Jan's Excellent Adventure”], „Earthlight Magazine”, 1996) és a “Gyakorlati 

spiritualitás” [„Practical Spirituality”]. A “Meditáció a Világgyógyulásért” 

[„World Healing Meditation”] című könyve, amit a Világgyógyulás Napjára írt, 

az emberiség istenségére összpontosít, és elképzeli, hogy az „összes hamis hit és 

hibás minta szertefoszlik. Az elkülönülés érzése nincs többé, a gyógyulás 

megtörtént, és a világon helyreállt a józanság.” [Ez nagyszerűen hangzik 



egészen addig, amíg eszünkbe nem jut, hogy ki is felelős a „hamis hitért” és az 

„elkülönülésért” a világban.] A Price család tagjai elkötelezett tanítványai az 

„Ősi bölcsesség tanításainak”, ahogyan Alice Bailey is, és rendszeresen 

tanítanak „Misztérium- iskolákban” világszerte. Hillary Clinton, aki két cikluson 

keresztül az USA First Ladyje és 1996-ban New York szenátorjelöltje volt, 

felfedte, hogy rendszeresen konzultál „Eleanor Roosevelt szellemével” 

tanácsért. (“A szkeptikusok magazinja”, “A szkepticizmus tíz éve” [„The Skeptic 

Magazine”, "Ten Years of Skeptism"]) [Hillary szilárdan támogatja a NA 

oktatási alapelveit – lásd azt a fejezetet a részletekért.] 

  

A NA tanítványok buzgón tanulmányozzák a „felemelkedett mesterek” 

diktálásának tulajdonított alapvető dokumentumokat. Ezek közé tartoznak az 

„Urantia könyvek” [„The Urantia Books”], a „Kozmikus evangélium” [„The 

Cosmic Gospel”], a „Titkos tanítás” [„The Secret Doctrine”], (amely valójában a 

„Dzyan könyvének” [“Book of Dzyan”] újraírása), „A hierarchia kivetítése” 

[„The Externalisation of the Hierarchy”], a “Sugarak és beavatások” [„The Rays 

and the Initiations”], hogy csak párat említsünk. Biztosan emlékszel rá, hogy 

ezeket a bevezetésben emberi szerzők műveiként soroltuk fel, azonban az összes 

érintett szerző azt állította, hogy ők csupán diktálásban részesültek „emberfeletti 

személyek részéről”. „El Morya” és „Kuthumi mester”, akik mindketten „5. 

szintű beavatottak”, a legfőbb szereplők közé tartoznak, és ők diktálták a 

„Leleplezett Isis”-t [„Isis Unveiled”] Helena Blavatskynak – amint az kiderül 

egy, a szellemnek tulajdonított „közvetlen tanúvallomásból” (El Morya, “Az 

újonc szerzetes és az út” [„The Chela and the Path”], 122.old.). Léteznek további 

művek is, melyeknél szellemeket neveznek meg közvetlenül írókként: például a 

“A Mahatma levelek AP Sinetthez” [„The Mahatma Letters to AP Sinnett”, 

Teozófiai kiadóház, Adyar, India]; “Üzenet a teozófiai társaság tagjainak egy 

vén testvértől” [„A Message to the Members of the Theosophical Society from 

an Elder Brother”] (The Theosophist 47/4, 7. old.). Valószínűleg a legtöbbet 

olvasott „szellemíró” [elnézést a szójátékért, ellenállhatatlan volt] a „Tibeti 

mester”, vagyis „Djwhal Khul” vagy csak „DK”, Alice Bailey összes könyvének 

forrása (kivéve a „Betlehemtől Kálváriáig” [„From Bethlehem to Calvary”], 

amit nem diktált, de teljes mértékben jóváhagyott). [A “szellemíró” olyan 

személy, aki megírja a művet, de nem az ő nevében adják ki. - a ford.] Miután 

ezeket a klasszikus műveket kiadták, számos további, szellem-vezetőknek 

tulajdonított mű készült olyan emberi szerzőkön keresztül, mint John Randolph 

Price (aki „Asher” nevében írt), Barbara Marx Hubbard (a „vének” nevében), 

David Spangler („John”, „Pán” és egyszerűen „Isten” nevében), valamint Ruth 

Montgomery. 
  

Van egy mindenre kiterjedő dokumentum, amely nem létezik fizikai síkon, és 

amelyet az okkultisták szerint csupán a ’legmagasabb szintű tudatosság’ révén 



lehetséges egy rövid időre megpillantani: ezt „Akasha Krónikának” nevezik, 

amely állítólag minden múltbeli és eljövendő esemény lenyomata. 
  

9. Mennyire jók a NA-istenek, mint vezetők? Válogatás a múltbeli 

tevékenységükből: 

9a. Közös együttműködés és felelősség – Noha a „mesterek” kijelentették 

Blavatskynak, hogy ők „összetartoznak a gondolkodás és a cselekvés egy 

szellemi szolidaritásában,” („Leleplezett Isis” II., 159. old.), egyesült 

cselekvésük nem mindig hozza el a megígért eredményeket. Még azt is 

bevallották, hogy miután megerősítették választásaik bölcsességét, ismételten 

hibákat követtek el a gazdatestek kiválasztásakor. Ha ezek valóban hibás 

döntések voltak, akkor nem csupán az adott „mester” a hibás, hanem a teljes 

Hierarchia, mivel „a legszorosabb együttműködés van minden részlegen… 

Mivel azok, akik szabadok a három alsóbb síktól, a tudat egységével 

rendelkeznek, ami kitudódik egy részlegen, az ismertté válik az összes többin 

is.” (Alice Bailey, „Emberi és Szoláris Beavatások” [„Initiation, Human and 

Solar”], 106. old.) Amikor azonban egy földi csatorna kiábrándítónak bizonyul, 

akkor nem a végtelenül fejlettebb isten-lény vállalja a felelősséget, hanem az a 

szerencsétlen ember, akit korábban úgy mutattak be, mint Fényt a 

megvilágosodottaknak. Például Krishnamurtit Maitreya igazi gazdatesteként 

ünnepelte a Teozófiai Társulat, ő pedig nyilvánvaló áhítattal jelentette ki 1927-

ben: „Beleolvadok az egyetlen Tanító öntudatába… Ő teljesen be fog tölteni 

engem.” („Krishnamurti: A felébredés évei” [“Krishnamurti: The Years of 

Awakening”], 241. old.) Mindössze 5 évvel később azonban „Tanítója” 

nyilvánosan megtagadta őt a legmegalázóbb módon: „Csaknem lehetetlenné vált 

számára, hogy a továbbiakban az én médiumomként használható legyen.” 

(„Lord Maitreya”, „A mesterek szemein keresztül: Meditációk és portrék” 

[„Through the Eyes of the Masters: Meditations and Portraits”], 66. old.) Még 

magát Alice Bailey-t is - aki az életét arra szánta, hogy a „mesterek” közvetítője 

legyen - kirúgták közel 30 évvel ezelőtt egy hasonlóan hálátlan hangnemben: „A 

múltban kénytelenek voltunk visszavonni a támogatásunkat azoktól, akik 

lehetőséget kaptak, hogy képviseljenek bennünket. Az a személy, akinek egy 

ideig lehetősége volt Djwal Kuhl mestert képviselni, hamarosan elvesztette ezt a 

jogot intellektuális büszkesége és alacsonyabb szintű mentális testének 

törékenysége miatt, amely soha nem lehet Isten elméjének csatornája. Így tehát 

felfedem számotokra azokat a hamis tanításokat, amelyek finoman átszövik 

Alice Bailey munkáját, aki amiatt, hogy nem sikerült tökéletesen alárendelnie 

magát, alkalmatlanná vált arra, hogy a Tibeti mester eszköze legyen.” ("Master 

Kuthumi", „A hamis tanítások bemutatása”, „A bölcsesség gyöngyszemei” ["An 

Expose of False Teachings", “Pearls of Wisdom”], 19/5, 1976. feb. 1, 28. old.) 

[Ez intő jel minden NA szellemi közvetítő számára, hogy ne számítsanak 

köszönetre éveken át tartó szolgálatuk miatt, ha esetleg bármilyen okból 

kifolyólag kegyvesztetté válnának. Azok számára, akik a „mesterek üzeneteire” 



alapozzák az életüket, ez a bizalom megrendülését is jelenti. Ha Bailey munkái 

„hamis tanítással” vannak átszőve, akkor a Hierarchia a felelősségvállalásnak 

még a legalapvetőbb szintjét sem mutatta, hogy megállítsa az ENSZ, a Lucis 

Trust, Robert Muller és az összes többi NA misszionárius munkáját, akik Bailey 

tanításait teljes egészében terjesztik. Másrészről, amennyiben Bailey tanításai 

még mindig érvényesek, akkor lennie kell néhány kósza hamis mesternek, akik 

hamis információkat terjesztenek a hiszékeny NA hallgatóságnak… mely 

esetben felmerülhet a kérdés, hogy vajon nem kell-e az összes üzenetet és 

„mestert” gyanúsítottnak tekinteni.] 

  

9b. Az emberi fejlődés megítélése – A „mesterek” a jövendölés terén is kétes 

hitelű múlttal rendelkeznek, miközben embereket hibáztatnak már előre 

bármilyen potenciális hibáért. Ruth Montgomery „Vezetőinek” azt a 

figyelmeztetését továbbította, hogy 1987-ben egy nukleáris III. világháború 

következik majd be, hacsak a megvilágosodott emberiség nem szövetkezik, 

hogy „energiát bocsásson ki a béke érdekében”. Ugyanakkor baljóslatúan azt 

jövendölték, hogy ezt a háborút „valószínűleg nem lehet megakadályozni.” 

(„Idegenek…”, 191. old.) „Ha lélekcseréltek milliói működnének egyetértésben, 

ez a katasztrófa talán megelőzhető lenne, azonban a jelenlegi jóléti korban vajon 

hány luxusimádó mondhatja azt egy testtől elszakított lénynek, hogy „Vedd át a 

helyem.” (53-54. old.) [Itt, összehasonlítva azzal, amit csupán 10 oldallal 

korábban írtunk le, azt látjuk, hogy attól az együttérző ajánlattól, amely 

tehermentesíti a bátortalan egyéneket fárasztó életüktől, hirtelen átvált egy olyan 

szégyentúrára, amit azokra terhelnek rá, akik nem bátortalanok, azzal ostorozva 

őket, hogy „luxusimádók”, mivel nem áldozzák fel testüket érintő jogaikat az 

Ügy érdekében.] A „Vezetők” azt is megjövendölték, hogy az akkor még elnök 

Jimmy Cartert egy másik demokrata elnök fogja követni, aki megkísérli rendbe 

hozni a dolgokat, „ez azonban már túl késő lesz, mivel a háború addigra már ki 

is tört.” (195. old.) Noha tömeges toborzás továbbra sem következett be az 

otthontalan lélekcseréltek számára, 1987 eljött, majd el is ment a III. 

világháború nélkül, és a Fehér Ház nem látott újabb demokrata elnököt a 

következő három ciklusban. [Talán ez a kijelentés nem jövendölésnek volt 

szánva, hanem inkább egy útmutatási kísérletnek a megvilágosodott szavazók 

számára Amerikában. Ha ez így van, akkor az egyszerre jelezte a szavazói 

prioritások félreértését és az emberi döntések befolyásolására való 

képtelenséget. Ha nem képesek „irányítani az emberek kicsiny akaratát” egy 

ilyen kis jelentőségű ügyben, akkor hogyan is bízhatnánk rájuk egy biztonságos 

világméretű folyamat kormányzását?] 

  

9c. Az, ahogyan a mesterek „Jézus mestert” kezelik, különös érdeklődésre 

tarthat számot a zsidók részéről, hiszen leghíresebb fiuk az egyetlen zsidó, akit a 

„Bölcsesség mestere” címmel ruháztak fel. Bailey 5. szintű beavatottként 

azonosítja őt. A „Betlehemtől Kálváriáig” című művében azt állítja, hogy ezt a 



halálakor érte el, ami a fizikai korlátaitól való megszabadulással járt (ezt a 

megfigyelők egyfajta „feltámadásként” értelmezték). Ugyanakkor közelebbről 

meg nem határozott okokból kifolyólag méltatlannak találták erre a szintre és 

visszaléptették a 4. szintre, amint azt egy tanítóban való későbbi reinkarnációja 

bizonyítja, akit Bailey „Tyanai Apolloniusnak” nevez, ahol aztán [ismét] elérte 

az 5. szintet. („Beavatások” VI., 56-57. old.) De Bailey (azaz Djwahl Kuhl) róla 

szóló leírása a „Mesterek páholyában” még ekkor is valamiféle kudarcként 

jellemzi, amiatt, hogy „tanítványait gyakran… fanatizmusukról lehet 

felismerni.” [Összegzés: Jézus az egyetlen ismert „mester”, akit az 5. szintről 

lefokoztak, és egyértelműen az egyetlen „mester”, akinek a szolgálatáról 

rosszallással írnak, még ha csak oly leheletfinoman is. Ez arra utal, hogy súlyos 

hiba lehet azoknak a mestereknek az ítélőképességében, akik a lelkek „Tanítói” 

szintre való kinevezéséért felelősek. Avagy nyílt előítéletre utal az egyetlen 

zsidó háttérrel rendelkező „mesterrel” szemben. Egyik lehetőség sem hízelgő a 

Hierarchiára nézve.] 
  

9d. Háború a gonosszal – Mivel minden isten, ezért ebben benne van a jó és a 

gonosz is, melyek mindössze az Istenség különböző oldalai, megnyilvánulásai. 

David Spangler (az „Elgondolások a Krisztusról” című könyvében) a „világos 

oldal” és a „sötét oldal”, vagy a „Krisztusi oldal” és a „Luciferi oldal” 

címkékkel látja el őket, melyek egyformán szükségesek a teljességhez. Spangler 

úgy nevezi ezt az egyesülést, hogy „Luciferi beavatás” (43. old.) (A negatív 

visszajelzés, melyet Spangler azért kapott, mert ennyire szókimondó volt még 

1977-ben, láthatóan arra vezette, hogy lekicsinyelje ezt a megjegyzést, és azt 

mondja, a Lucifer címkét „igazából csak viccnek” szánta; azonban megerősítette 

annak szükségét, hogy a “kiegyensúlyozott energiák” elnyerésének érdekében 

egyesüljünk „árnyékos oldalunkkal”. Lásd “A világ újragondolása”, David 

Spangler és William Irwin Thompson, 7. old.) Bailey azt írta, hogy az Atlantiszi 

háború a Fekete Páholy ellen valójában a Hierarchia kísérlete arra, hogy az 

emberiséget egységre vezessék a kozmikus ellentétekkel: szellem/anyag, 

jó/gonosz, világos/sötét, helyes/téves. (Lásd „Emberi és Szoláris Beavatások”, 

IV, 35. old.) A Hierarchia mégis egy kozmikus háborút vív a „Fekete Páhollyal” 

már korszakok óta, és teljes mértékben elszántak a folytatásra. [De miért 

üzennek hadat örök időkre egy entitás ellen – és a „A hierarchia kivetítése” 76. 

oldalán még azt is elrendelik a tanítványaik számára, hogy kerüljenek minden 

kapcsolatot annak az entitásnak az „erőfeszítéseivel” – amikor a saját tanításaik 

alapján egy ilyen entitás legalább annyira „Isten”, mint amennyire a Hierarchia 

az? Úgy tűnik, hogy van helye a „félelem” és az „elkülönülés” 

megbocsáthatatlan kozmikus bűneinek, amikor ez megfelel a Hierarchiának. 

Vajon mi, vagy Ki képes arra, hogy előidézze a spirituális regresszió effajta 

rohamát ezekben a „tökéletes lényekben”?] 

  



[A legjobban így érthetjük ezt meg: A NA-valóságban a „gonosz” egyértelműen 

nem egy olyan probléma, amit el kell törölni, amennyiben az csupán a kozmosz 

„sötét oldala”. Ahogyan láthattuk, azt a „gonoszt”, amit meg kell semmisíteni, a 

New Age-ben „elkülönülésként” azonosítják. Nem véletlen, hogy a szentség 

zsidó fogalma azt jelenti: „önmagunk elkülönítése” vagy „elfordulás” a gonosz 

tettektől és gonosz emberektől; ahogyan azt a Vilna Gaon és más bölcsek 

kifejtették, az elkülönítés ceremoniális törvényei a Tórában a szellemi 

elkülönülést szimbolizálják, amely a szentség lényege (lásd a Parashat 

Kedoshim kommentárjait). A NA útja a személyes istenséghez pontosan az 

ellenkezőjét kívánja meg: szellemi egységet a gonosszal. Így tehát valójában a 

szentség az, amit a gonosz megsemmisítésre tervbe vett.] 
  

9e. Etika és igazság – Mivel a karma átvette a jutalom és büntetés 

szétosztásának feladatát, az erkölcs és az áldozatok a régi „dualista 

diszpenzáció” idejétmúlt fogalmaivá váltak. A kapott sérüléseket és szenvedést 

mindig megérdemeljük, függetlenül attól, hogy a szenvedő alany tudatában van-

e a vétkének, vagy sem. Másrészről, miután a jó és gonosz együttesen szükséges 

a szellemi tökéletesedéshez, mindazoknak, akik kárt okoznak vagy rosszat 

tesznek másoknak, csupán azt kell megtanítani, hogy minden ember a saját 

maga sátánja és egyben megváltója is, valamint, hogy a gonoszság nem erkölcsi 

bűntudatot, hanem szellemi kiegyensúlyozatlanságot jelent. A gonosz energiák, 

ahogyan Spangler mondja, pusztán nem a megfelelő időben, vagy helyen 

felhasznált energiák, vagy pedig nem felelnek meg az evolúció szükségleteinek. 

Ennek az elképzelésnek megfelelően a börtönök, és az elmegyógyintézetek 

súlyos pénzeket fektetnek bele a rehabilitációként alkalmazott „magasabb 

tudatosságra” való nevelésbe. A reinkarnáció miatt olyan, hogy gyilkosság, nem 

is létezik, így a New Age-ben senki ellen sem emelhetnek vádat amiatt, hogy a 

karma eszközeként valakit a következő életébe küldött; sőt, éppen ellenkezőleg, 

ezt szolgálatnak lehet tekinteni. [Mivel mindez megalapozott NA-doktrína, mi a 

helyzet azokkal a NA-csoportokkal, amelyek az „emberi jogokért” dolgoznak? 

Lásd az Emberiség című fejezetet, amely rávilágít, hogy az „emberi jogokat” az 

„emberiség” jogaiként értelmezik, nem pedig egyéni emberi jogokként.] 

  

10. A „másik” teremtő: a zsidók I-tene. 

A zsidó Biblia I-tenével kapcsolatos teozófiai hit a gnoszticizmuson alapul 

(részletesen tárgyalja HPB, „A titkos tanítás” II, 243-244. old.). Egy gnosztikus 

„demiurgoszként” (egy kisebb istenként) azonosítja őt, „Ilda-Baoth” néven, 

„akit egyes szekták Mózes Istenének tekintettek.” Érdekes módon nagyon 

fontosnak találta azt is megemlíteni, hogy Ilda-Baoth a „názáretiek demiurgosza 

is”. [Ez a történelmi kifejezés használatos Jézus legkorábbi követőivel 

kapcsolatban, akik mindnyájan zsidók voltak.] Leírása szerint ő „nem egy tiszta, 

hanem becsvágyó és büszke szellem volt, aki elutasította a közbenső hely 

szellemi fényét, amit anyja, Sophia-Achamoth felajánlott neki, így hozzáfogott, 



hogy megteremtse saját világát.” Sikeresen „megteremtette” a fizikai 

univerzumot, ez azonban csupán „Sophia” segítségével sikerült neki, aki 

azonnal megbánta részvételét a vállalkozásban. HPB ezután "kudarcként" 

jellemzi, hogy megteremtette az embert, melynek eredménye „egy lélektelen, 

tudatlan, négykézláb csúszó-mászó szörny” lett. Sophia ismét közbelép és 

lélekkel áldja meg az embert, ami Ilda-Baoth-t „haraggal és irigységgel” tölti el, 

amint figyeli teremtményét, aki elindul, hogy kövesse az isteni sugarat 

önmagában, miközben istenségre törekszik. Annak érdekében, hogy meggátolja 

az ember felemelkedését, a demiurgosz szándékosan (és elég igazságtalanul) az 

embert tudatlanságban hagyja a jó és gonosz tekintetében, ami az első beavatás a 

szellemi tudatosságba. Az embert ott hagyja csupán az anyagi létben, „testi 

halhatatlanságban – egyfajta statikus halhatatlanságban, ami az embert egy 

múlhatatlan ’Vándorló zsidóvá’ formálta volna át. [Burkolt célzás található itt 

arra, hogy a zsidók, akiket Bailey nem tétovázik még mindig „vándorlóknak” 

címkézni, élő példái a be nem avatottaknak, akik nem juthatnak el a 

“megpihenés” helyére az új emberiséggel. (Lásd Ézsaiás 28:12 - a ford.)] Az 

angyali istenek egyharmada elutasította, hogy együttműködjön a teremtőnek 

ezzel a tervével, mely szerint visszatartanák a megvilágosodást a 

teremtményeitől; „fellázadtak” és Lucifer vezetésével megkörnyékezték az 

embert, hogy felajánlják neki az isten-tudatot. (Lásd még a saját fejezetében, „A 

bukott angyalok titka” [„The Secret of the Fall of the Angels”], II, 75. old.) „Az 

csak természetes”, vonja le HPB a következtetést (243. old.) „hogy a Sátánt, a 

Teremtés kígyóját a valódi teremtőnek és jótevőnek tekintsük, a Szellemi 

emberiség Atyjának. Hiszen ő volt a ’Fényhozó’, a fényesen ragyogó Lucifer, 

aki megnyitotta a gépies teremtmények szemeit, akiket állítólag Jehova 

teremtett.” [Vesd össze ezt azzal, ahogy a nácik alkalmazták ezt az elképzelést 

az arra vonatkozó szakaszban.] 

  

Bailey is leírja a zsidók I-tenét, azonban az okkult terminológia miatt bizonyos 

erőfeszítésre van szükség, hogy azonosítsuk Őt. ("Értekezés a kozmikus tűzről", 

947-951. old.) A magas helyzetű entitások számára fenntartott elvont 

kifejezések segítségével először is egy „hatalmas megnyilatkozásnak” nevezi őt. 

A Logosz „megnyilatkozásaival” ellentétben azonban őt az ember elméje 

tévedésből teremtette – egy céltalan kísérletként, ami „az asztrális fény 

torzulásaihoz” vezetett. Ezt az emberalkotta entitást „a Küszöblakóként” is 

megszemélyesítik, egy olyan lényként, aki elzárja az utat a megvilágosodás felé, 

és akit el kell távolítani. „Egy gigantikus gondolatforma lebeg az egész emberi 

család felett… amely mindazokból az őrült vágyakból és gonosz hajlamokból 

meríti energiáját, melyek a legrosszabbak az ember természetében, és az ő 

alsóbbrendű vágyainak sugallatai tartják életben… A kreatív kontárkodás e 

bábja az - ha egyáltalán nevezhetjük ezt annak - melynek elpusztítása a 

Hatalmasságokat elfoglalja.” Noha először még úgy hivatkozik az „emberi 

tudatlanság és önzés e termékére”, mintha a képzelet egy játékszere lenne, végül 



„gonosz entitásként” nevezi meg Őt. [Így tehát egy „Entitás-háborúval” állunk 

szemben. Lásd Robert Muller stratégiáit egy ilyen háborúban.] Továbbá a 

„Hatalmasságok” arra képezik ki az embereket, hogy „működjenek együtt velük 

a pusztítás munkájában,” azáltal, hogy irányítják a „bolygóközi erőt”, amit 

„bizonyos mantrák és szavak” hoznak létre e Lény és követői ellen. [A Nagy 

Könyörgés a legtöbbet használt példa erre.] Ez az erő azután felhatalmazza a 

„szoláris isteneket” [és itt mind Bailey, mind a szerkesztő megjegyzi, hogy 

ezeket a „Titkos tanítás”-ban II, 287. old., „a bukott angyalokként” azonosítják], 

hogy leszálljanak, megjelenjenek a fizikai síkon és egy „mennyei háborút” 

vívjanak. Végül Bailey azt mondja, „A gyűlölt ’Küszöblakó’ fokozatosan elhal a 

táplálás hiánya miatt.” [Itt egy pillanatra előtűnik a Hierarchia igazi természete: 

a „Lakó” elpusztítására vonatkozó vágyuk forrása a gyűlölet, egy gonosz 

indíték, amit csak a legkevésbé megvilágosult embereknek tulajdonítanak. 

Például a zsidóknak. Ez félelmet is elárul, egy másik megvilágosulatlan 

tulajdonságot.] 
  

Bailey szerint három olyan dolog létezik, amely segít ezt a gonosz Lényt 

“életben és ereje teljében tartani”: (1) “rossz” és „önző” gondolatok [az „önzőt” 

úgy értelmezik, hogy valaki nem hajlandó önmagát feladni a Csoport 

érdekében]; (2) ”a sötétség testvéreinek támogató gondoskodása, és annak 

képviselői, amit ’kozmikus gonosznak’ lehetne nevezni”; (3) egy olyan energia, 

amely „egy korábbi naprendszerből maradt hátra, és egy olyan kisugárzás forma, 

amelyet ebben a naprendszerben már nem tekintenek alapelvnek”. Látva, hogy 

Bailey a jelenlegi naprendszert csak a „másodiknak” tekinti, csupán egyetlen 

másik létezhet rajta kívül. Az a faj, mely abból a rendszerből származik, 

egyértelműen bűnös abban, hogy magukkal hozták nemkívánatos „Kisugárzás 

formájukat” - olyasvalakit, akit abban a korban „princípiumnak” tekintettek, 

más szóval, Istennek. Így, amikor elmondja: „A karma törvénye alapján ez [az 

entitás] fel kell, hogy szívódjon azok által, akik létrehozták,” akkor minden NA 

tanítvány pontosan tudja, hogy kiknek a feladata, hogy kivégezzék ezt az 

idejétmúlt „isten-gondolatot”. Összefoglalásképpen a „Hatalmasságok” azért 

érkeztek, hogy segítsék az emberiséget „megszabadulni ennek a kitartó 

vámpírnak a hatásától”. [Számos gyermekrajzfilm vonultat fel istenszerű 

gazembereket, akik „örök vámpírok”: például a rendkívül népszerű „Digimon” 

hatalmas démona, akit „Myotismonnak” neveznek, és aki ismételten visszatér, 

miután győzelmet arat rajta a hét megerősített szellem-vezető.] 
  

11. A Fekete Páholy, a Kozmikus Gonosz Tárháza 

Bailey teóriái az emberi evolúcióról és a zsidó történelemről kozmikus 

gyökerekkel bírnak, melyek egy ősi háborúba nyúlnak vissza, ahol a „Nagy 

Fehér Páholy” a [nem is olyan  Nagy] „Fekete Páholy” ellen harcol, mely utóbbi 

erőforrásként a „Sötét erőt” használja. [Igen, vegyük csak ismét szemügyre a 

híres „Star Wars” univerzum „Darth Vader” karakterét. Ennek a sorozatnak a 



legújabb epizódjában - az „I. rész: Baljós Árnyak”-ban - visszatérünk a múltba 

és abban az időben találkozunk vele, amikor gyermekként a „kiválasztottként” 

azonosítják, aki majd „egyensúlyt hoz az Erőbe”. Ahogyan azonban azt már 

tudjuk, később a „sötét oldalhoz” fordul olyan események sorozata folytán, 

amelyek kétségtelenül feltárulnak majd egy későbbi epizódban. Amint Bailey 

tanította, a zsidó népet szintén „kiválasztották” a távoli múltban, arra a célra, 

hogy „elhozzák ezt az egyensúlyt” kulcspozíciójuk révén az egyik oldalon álló 

„Sötét erők” és a másik oldalon álló Hierarchia és emberiség szövetsége között 

(„Externalisation”, 74. old.). Ők azonban szintén a Sötét oldalhoz fordultak, 

miután fellázadtak a „fény szolgálata” ellen, és vándorlásra ítéltettek.] 

  

Ennek a háborúnak az utolsó szakasza volt az, ami az Atlantiszi Korral 

végződött, mely arra kényszerítette a Hierarchiát, a Fehér Páholy bajnokait, 

hogy visszahúzódjanak az űrbe és a földet az érthetetlen módon győzedelmes 

Fekete Páholyra hagyják. Miközben a Fehér Páholyról rengeteg részletet 

megtudhat az olvasó, a Fekete Páholy vezetőiről sok információt visszatartanak: 

„Ők nem az emberiség számára jelentenek problémát, hanem a Hierarchia 

számára.” („Externalisation”, 74. old.) Ezen más „mesterek” céljai, ahogyan 

Bailey írja, „épp olyan kifürkészhetetlenek a számotokra, mint a Shamballa 

uralkodójának [Sanat Kumarának] tervei.” (76. old.) [Ez a New Age-dzsel 

szembenálló Szellem(ek)et ugyanarra az evolúciós szintre helyezi, mint a 

Logoszt, ha nem magasabbra. Így tehát szembesülünk azzal, hogy a NA 

beismeri, a magasan fejlett lények is lehetnek gonoszak – Blavatsky azon 

állítása ellenére, hogy mindazok, akik a fizikai síkon túl léteznek, tökéletes 

lények, akik egyesültek „az egész fénylő sokasággal.” (Blavatsky, „Leleplezett 

Isis” II, 159. old.) Egy ilyen szituáció fényében miért is fogadnánk el, hogy a 

Hierarchia egyszerűen jó, csupán azért, mivel ők egy magasabb síkon léteznek?] 

Habár a Fekete Páholy névtelen marad, tevékenységüket leírják: „A Sötétség 

Erői tulajdonképpen hatalmas energiák, melyek azért munkálkodnak, hogy 

megőrizzék mindazt, ami ősi és anyagi… Következésképpen szándékosan 

megakadályozzák mindannak a beáramlását, ami új és életadó; azért dolgoznak, 

hogy meggátolják minden olyan dolog megértését, ami a New Age-hez tartozik; 

arra törekednek, hogy megvédjék azt, ami ismerős és régi… hogy megvakítsák a 

népeket, és hogy szünet nélkül táplálják a gyűlölet, az elkülönülés, a kritika és a 

kegyetlenség már létező tüzeit.” („Externalisation” II, 75. old.) [Milyen érdekes, 

hogy egy olyan háborúban, amit a gondolat szabadságáért vívnak, a kritikát 

éppen olyan gonosznak kell tekinteni, mint a „gyűlöletet”. Ugyancsak érdekes 

az a tény, hogy az „ismerős és régi” kizárja a judaizmust, de a teozófiát és az 

„Időtlen Bölcsességet” nem.] 

  

A NA-tanítványok csak akkor harcolhatnak eredményesen a Sötétség Erői ellen, 

ha semmiféle olyan gondolattal nem foglalkoznak, melyet annak ügynökei 

támogatnak, ha hűségesen ismételgetik a Nagy Könyörgés szavait, és ha 



megpróbálnak kapcsolatba kerülni a „Shamballa vagy a Hierarchia erőivel." 

(73., 76. old.) Eközben „az elkülönülés és a gyűlölet erői… arra használják a 

zsidó népet, hogy problémákat szítsanak a világban.” (77. old.) [Azt, hogy végül 

is a Sötétség ezen eszközei hogyan is okoznak zavart, a Nézetek a zsidókról 

című fejezetben tárgyalom.] Csupán, amikor „az elme-aspektus (a személyiség 

harmadik [Lucifer] aspektusa) még jobban kifejlődik, akkor fog a Sötét Erők 

erőfeszítéseinek fókusza megváltozni és a zsidók problémája eltűnni.” (88. old.) 

[Másutt Bailey világosan kifejti, hogy a „zsidók problémájának” eltűnéséhez 

maguknak a zsidóknak kell eltűnniük.] 

  

Ez lezárja a C. részt. 
  

* A 8. pont az eredeti angol szövegben kétszer szerepel, így a második esetben 

ezt egy “a” betűvel és csillaggal különböztettem meg. - a ford. 
  

[Fordította: Columba, Eve, a http://jehovatanui.blog.hu/ csapata.] 
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