
T ö r t e l i  G a b r i e l l a  

Honnan hová? 
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Előszó 

A szivárványutat keressük mindannyian. Megérint-
jük, majd szem elől tévesztjük. Elmerülünk létünk 
„forgatagában”, más szóval a létkerékben. Ugye, 
hajszálpontos a nyelv? Miként tudásunk, vagy sejté-
seink. 

Életünk értelmét keresve már a szivárványutat ke-
ressük. Személyiségünk határait azonban mi ma-
gunk emeltük, és mi döntünk róluk. Énünket ne-
künk kell legyőznünk a megszabaduláshoz. 

Itt azokról a pillanatokról számolunk be, amikor 
váratlanul, döbbenten és visszahőkölve ott állunk a 
küszöbön, félelemmel és elvágyódással telve. Félünk 
elengedni ismerős kapaszkodóinkat, de már vissza-
fordulni sem szeretnénk. A lélekfejlődés hosszú ván-
dorútján érezzük, hogy közel járunk a célhoz. Szo-
rongásunk nőttön nő, szenvedély és őrület leselkedik 
ránk. Nagyon kell most a segítség. Ha hátulról visz-
szahúznak, és elölről csalogatnak, megbotlunk, el-
esünk. A két segítő kéznek tudni kell egymásról, s 
egy irányba kell mozdulnia. 

Mindenki elérkezik ehhez az útszakaszhoz előbb-
utóbb. (Utóbb alatt akár sok-sok életet értve.) A spiri-
tuális ébredés élménydarabkái nagyon hasonlítanak 
egy pszichiátriai beteg élményáradatához, melyek 
betörnek tudatába. A káprázat, „maya” átélésének 
neve egy zárójelentésben „derealizáció”, az én-
nélküliségé „deperszonalizáció”. Persze nem vár 
mindannyiunkra a pszichiátria kalandja. A folyamat 
kimenetelét a történés tudatossága, az éber jelenlét 
dönti el. Ha elveszíted az énedet, véged, ha elenge-
ded, megvilágosodsz. Ez a pont tehát az útnak lé-
nyeges elágazása, a személyiségerők és az azon túli 
erők találkozási pontja. (Nevezhetjük lelkinek és 
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szelleminek is – a fő, hogy ugyanarra gondoljunk.) A 
lélek szárnyalása utáni szárnyaszegett zuhanás való-
ban óriási „regresszió”, de nem földi léptékkel mér-
ve. 

Ami itt következik, dokumentum. Arról a pilla-
natról, amikor a tudat kezdi felismerni igazi termé-
szetét. Nem tudomány, mert leír. Nem „tanítás”, 
mert leír. Egyik oldal sem érezheti magáénak, mert 
nem is az. Mindegyiké. Mindegyikünké. A tudat 
határainak oldódása gyönyörű pillanat. 

Törteli Gabriella 

A gyönyörűségről 

Itt kapcsolódom Gabriella mondandójához, mivel 
lényegi pontot érintett. Valóban minden emberi lény 
elérkezik – többször is – szokásos létmódjainak hatá-
raihoz. Korlátnak érezvén őket, ellenállhatatlan kész-
tetést érez, hogy meghaladja azokat. Jelen korunk 
sötétsége abban áll, hogy nincsenek útvezetőink már, 
vagy nagyon kevés azon szellemi segítők száma, 
akik jól megjárva és ismerve a meghaladás módját, 
az utat, segítik az emberi lényeket, óva őket a zuha-
nástól. A meghaladás módja nem széles pálya, me-
redély szélén vezet az ösvény önnön irtóztató mély-
ségeink felett és szédítő magasságaink alatt, egy 
rossz lépés, és kezdhetjük újra. 

Súlyosbítja a helyzetünket, hogy legtöbbünk nem 
is veszi észbe, hogy útvezetőre, felkészültségre van 
szüksége, mielőtt „szomorú, vizes síkra ér”.(József 
Attila: Reménytelenül) Tudatunk hatalmas nagyság-
rendjével nem vagyunk tisztában, ezért a határátlé-
pés kockázatos. A spirituális gyakorló és a kísérlete-
ző vándor valóban azonos abban, hogy az emberi 
tudat erős késztetését követik saját korlátaik feloldá-
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Hiába feszít minket bármely buzgalom 
Senki számára nincsen irgalom 
Te aki bensőddel fordulsz a világ felé 
Csak te értheted meg Drága Angyalom 
A világmegváltás a legszebb fájdalom 
 
Fogadj társadul fénylő utadon és a 
Világmegváltást én is vállalom 
Mert te aki bensőddel fordulsz a világ felé 
Megtanítottál Drága Angyalom 
A világmegváltás a legszebb fájdalom 
 
Szeretettel próféta társamnak 
Franci 

M. V. 
SZÍVBENÉZŐ 

Nyisd ki könyvedet, 
értsd meg létedet, 
érezd meg szíved: 
szeress, hogy szeressenek. 
Hívd, vezessen át, 
hogy megértsd 
magad, mi és minden 
– a Világ – okát 
S léted három örök igazát 
ezután önfeledten éld 
tovább. 
Nőlj fel, hogy felérhesd 
e világ nagyságát 
s megértsd, hogy 
életed 
csak gyermekszívvel 
szabad. 


