és megtapasztalták valamennyi érzékét, egyszerűen le voltak nyűgözve. Csak akkor értették meg,
miért érzik valósnak a fizikai világot az emberi lények. Érzékeink olyan meggyőzővé teszik ezt az
illúziót, hogy még ezek a testetlen lelkek is képesek voltak átlátni, miért okoz számunkra nagy
nehézséget, hogy túllépjünk rajta.
Valóban nehéz visszaemlékezni rá, hogy a fizikai világ puszta illúzió. Mindazonáltal kezdünk
olyan irányba haladni, amely előmozdítja ennek az emlékképnek a visszaidézését. A
természettudósok csupán a közelmúltban kezdtek az emberi testről a „test-elme kontinuum"
fogalmaiban beszélni. Ez a terminológia azt az érzést kelti bennünk, hogy a testünk valóban több
puszta sejteknél, molekuláknál és atomoknál. Az energiatudomány pedig beigazolja, hogy a
testünket valójában egymással kölcsönös kapcsolatban álló energiamezők sűrű összetömörülései
alkotják, s hogy akárcsak a hologram, minden anyag az energia bizonyos rezgési mintázataiból áll.
A hologramok azok a látszólag valós, háromdimenziós képek, amelyeket lézersugarakkal hoznak
létre. A kvantumfizikusok elméleteket faragtak arról is, hogy az egész univerzum egy hologram,
amelyben minden - beleértve valamennyi emberi lényt is - hologramként létezik.
Egyes energiamezők olyan frekvenciákon rezegnek, hogy módunk nyílik a megfigyelésükre és
mérésükre. Ezeket olyan fizikai tulajdonságokkal ruházhatjuk fel, mint a súly, a térfogat, a
keménység vagy a cseppfolyósság. Az effajta energiamintázatoknak olyan neveket adunk, mint fa,
acél, bőr vagy whisky. Minden fizikai létező egyszerűen energia, amelynek rezgési szintjét képesek
vagyunk az öt érzékünkkel észlelni.
Ez az elképzelés mégis furcsának tűnik a szemünkben. Olyan erős hit alakult ki bennünk az öt
érzékünk megbízhatóságában, ami a köröttünk lévő fizikai világ észlelését illeti, hogy bajosan
tudjuk elképzelni, hogy a testünk nem csupán abból áll. ami látható és tapintható. És mégis, a
fizikai világ egy nagyon is valóságos értelemben pusztán az érzékeink által létrehozott illúzió.
Egy pillanatra képzelj magad elé egy fémgerendát, amely egy épület egyik tartópillére. A
gerenda elég szilárdnak tűnik, s a tapintás- és látásérzékünk azt sugallja, hogy a fém valóban
szilárd, valamint erős és súlyos. Azonban tisztában vagyunk vele, hogy ez a gerenda kizárólag
atomokból áll, továbbá hogy minden egyes atomot egy protonokból és neutronokból álló
atommag alkot, amely körül roppant nagy sebességgel egy vagy több elektron kering.
Ha fogalmat akarsz alkotni az atommag és az elektron térbeli viszonyáról, képzeld el, hogy egy
kosárlabda csücsül egy nagy foci pálya kellős közepén. Most képzelj el egy golflabda nagyságú
testet, amely a kosárlabda körül kering óránként több ezer kilométeres sebességgel egy olyan körpályán, amelynek átmérője megfelel a stadion nagyságának. Ez hozzávetőleges képei ad nekünk a
szóban forgó méretkülönbségről egy elektron és az atommag között, s a köztük lévő óriási
távolságról.
Ennek alapján kijelenthetjük, hogy egy atom körülbelül 99,99 százalék üres térből áll; mivel
pedig az anyagot teljes egészében atomok alkotják, magának az anyagnak is a 99,99 százaléka üres
térből kell álljon. Ekként tehát a fent említett fémgerenda 99,99 százalékban puszta űr - akárcsak
te magad.
A gerenda ugyanazon okból látszik olyan tömörnek, amiért egy működésben lévő elektromos
ventilátor lapátjai összefüggőnek tűnnek. Amikor a ventilátor nem forog, láthatod a lapátok
közötti teret, és keresztül is dughatod rajtuk a kezed. Amikor azonban a lapátok sebesen
pörögnek, többé nem látod a térközöket. Ráadásul, ha megpróbálod a lapátok közé dugni a kezed,
úgy érzed, mintha áthatolhatatlan falba ütköznél. A ventilátor lapátjaihoz hasonlóan a fizikai
anyag minden egyes darabkája olyan sebesen pörgő elektronok tömegéből áll, hogy azt az
érzékeink tömörnek észlelik.

Ha az épület tartógerendájának elektronjai abbahagynák a pörgést, a gerenda egy szempillantás
alatt eltűnne. Ha pedig körötte az összes többi elektron pörgése is megszűnne, úgy képzelhetnénk,
hogy az épület egészének nyoma veszne. Nem maradna sem törmelék, sem por - egyáltalán semmi. A szemlélő számára úgy tűnne, mintha az épület egyszerűen elpárolgott vagy felszívódott
volna.
Az anyag puszta rezgés - se több, se kevesebb. Az érzékeink rá vannak hangolódva ezekre a
rezgésekre, s az elménk anyaggá alakítja őket. Bizarrul hangzik, de igaz.

Feltevés: Éppúgy rendelkezünk finomtestekkel, mint fizikai testtel. A fizikai test az anyag
frekvenciáján rezeg (ez az emberi világ), míg őt finomtestünk közül a két legmagasabb
rendű a lélek (vagyis az Isteni Igazság világa) frekvenciájához közelebb rezeg.

Hús-vér fizikai testünk mellett további energiamintázatok is alkotnak minket, amelyeket nem
látunk és nem tudunk mérni, ezeket „finomtesteinknek" vagy „finommezőinknek" nevezzük, s
egy vagy két oktávval magasabb frekvencián rezegnek. Az anyaggá tömörült testnél, így túl vannak
az érzékeink és a legtöbb műszer észlelési tartományán. E finomtestek a következők:
Az étertest
Az étertest hordozza a test energiasémáját. Ez biztosítja a mintázatok folytonosságát, a testen
belüli harmóniákat és diszharmóniákat, miközben a test szüntelenül megújítja önmagát. A tested
nem ugyanaz, mint ami egy éve volt, hiszen egyetlen sejt sem létezik a testedben, amelyik egy
esztendősnél idősebb lenne.
Az étertest kölcsönhatásban áll a genetikai kódoddal, és őrzi az emlékét annak, hogy ki vagy te,
milyen formájú az orrod, mekkora a testmagasságod, milyen előítéletekkel viseltetsz, milyen
erősségeid és gyengéid vannak, milyen betegségekre vagy hajlamos stb.
Az érzelmi test
Az érzelmi test rezgéseinek frekvenciája egy oktávval magasabb az étertest mezőjénél. Ez az
asztráltest néven is ismert mintázat elárad az étermezőn és a fizikai test bioenergia-mezőin, és
érzésekként nyilvánul meg a testben.
Az egyes érzelmek egy gondolathoz kötődő érzésből állnak, és rendszerint fizikai reakciót vagy
cselekvést idéznek elő. Ha az energia szabadon áramlik az érzelmi mezőből az étermezőn és a
fizikai testen keresztül, akkor minden csodálatosan együtt működik.
Ha azonban elnyomással vagy elfojtással korlátok közé szorítjuk érzelmi energiáinkat,
energiablokkokat képzünk az éter- és érzelmi mezőnkben, valamint a fizikai testünkben is.
A megbocsátáshoz szükséges felfogásbeli váltás mindaddig nem következhet be, amíg haragot
és neheztelést tartunk fenn az érzelmi testben. Első lépésként meg kell tisztítanunk az érzelmi
testünket minden megrekedt energiától.

A mentáltest
Ez a mező vezérli az értelmi működésünket, és felelős az emlékezetért, a racionális gondolkodásért,
a konkrét gondolatokért és így tovább. Természetesen vannak természettudósok, akik továbbra is
fenntartják, hogy a gondolkodás és az elme egyéb feldolgozó folyamatai megmagyarázhatóak az
agy biokémiájának fogalmával. Legyen elég erről annyit mondani, hogy azon tudósok
meggyőződése szerint, akik a kvantumfizika logikáját követik, az elme jelentősége túlmutat az
agyon, sőt még a testen is. Ők úgy vélik, hogy az agy és az elme holografikus kölcsönhatásban
állnak egymással, s hogy minden egyes sejt tartalmazza az egész tervrajzát. Sok kutató
meggyőződése szerint az emlékezet holografikus formában egy energiamezőben rejlik, túl a testen.
Egyre-másra merülnek fel bizonyítékok erre nézve a transzplantációs műtétek folyományaként.
Egy elhíresült történet egy májátültetésen átesett férfiról szól. Az illetőnek az operáció után
néhány hónappal visszatérő álomban volt része, amelynek nem volt számára semmi értelme. Némi
nyomozás után a férfi rájött, hogy a májdonorját is éveken át ugyanaz az álom kísértette. Az adott
álom emléke nyilvánvalóan be volt épülve a máj sejtszerkezetébe.
A kauzális test vagy intuíciós mező
Egy újabb oktávval feljebb helyezkedik el az a finomtest, amelyet a lelkünknek, a Magasabb
Énünknek vagy az Isteni Igazság világához fűző kapcsolatunknak tekinthetünk. Ez a kauzális
testnek is nevezett mintázat biztosítja számunkra a hidat a spirituális birodalomba. Miközben a
mentális mező a konkrétumok szintjén foglalkozik az ötletekkel és gondolati alakzatokkal, addig
ez a mező a fogalmi, elvont, képi és szimbolikus síkon kezeli ezeket. Ez a mező a lényeggel, az
intuícióval és a közvetlen tudássá foglalkozik. A kauzális test az egyénen túlra nyúlik, és behatol a
kollektív elmébe amit Jung kollektív tudatalattinak nevezett, vagyis abba az egyetlen közös elmébe,
amellyel egyénként mindnyájan összeköttetésben állunk, és amelyhez hozzáféréssel rendelkezünk.
Az egyre növekvő harmonikus frekvenciákon rezgő finomtestek gondolata semmi esetre sem új;
szerte a világon számos nagy spirituális hagyomány részét képezi régóta, különösen Keleten.

Feltevés: Az egyetemes energia életerő és tudat formájában a csakrarendszer útján kerül be
a testünkbe. Az első három csakra az embert világgal van összhangban, míg a negyediktől
a nyolcadikig inkább az Isteni Igazság világával állnak szorosabb összeköttetésben.

A különböző rezgésszintű finom testeinket tartalmazó energiaóceánon túlmenően mi, emberi
lények az energiaközpontok egy rendszerével is rendelkezünk, amelyek függőleges sorba
rendeződnek a testünkben. E központokat csakráknak nevezik, ami szanszkritül „energiakereket"
jelent, mivel e központok forgásban lévő energiaörvényekre hasonlítanak.
A csakrák átalakítóként működnek. Felveszik az energiát vagy életerőt (a pránát, csít, Krisztusenergiát), amely az univerzumból áramlik hozzánk, és olyan frekvenciákra csökkentik le,
amelyeket a fizikai test biomolekuláris és sejtfolyamatai képesek felhasználni. A csakrák egyben
azokat a helyszíneket is jelentik, ahol az egyes finomtestek hozzákapcsolódnak a fizikai testhez,
ekként a tudatosság különböző szintjeit hozva lényünkbe. Ezek dolgozzák fel mindennapi

élményeinket, gondolatainkat és érzéseinket, miközben hosszú távú adatokat is hordoznak a
személyes és törzsi múltra, régóta bevett gondolati mintázatokra és archetípusokra vonatkozóan.

13. ábra Az ember csakrarendszere

Az első három csakra a létezés láncolatának alacsonyabb frekvenciáin rezgő és az emberi
világban gyökerező tudati szintekkel rendelkezik. Ezek hordozzák az áldozat archetípusának
energiáját. Az első három csakra tudatával a hagyományos megbocsátás az egyetlen lehetséges
megbocsátástípus. Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik csakrákon keresztüláradó tudat
nagyobb valószínűséggel hangolódik össze az Isteni Igazság világából származó energiákkal,
miközben a negyedik, a szívcsakra biztosítja az összeköttetést az emberi világ és az Isteni Igazság
világa között.
Ezenkívül minden csakra összeköttetésben áll egy belső elválasztasú miriggyel, és megfelel egy
konkrét idegközpontnak ugyanazon a területen. Mindegyikükhöz társul továbbá egy szín és egy
hang is, és mindegyik a test egy bizonyos részét táplálja. A csakrák egyben információbankokként
és feldolgozóközpontokként is szolgálnak az általuk ellátott testrészekhez és testfunkciókhoz
kapcsolódóan.




Az első (gyökér-) csakra a Földanyához való kötődésünkkel, valamint az alapvető bizalom,
biztonság és élni akarás kérdéseivel kapcsolatban hordoz információkat. Ezt a csakrát a
törzsi-társadalmi tudat működteti.
A második (szakrális) csakra a kreativitással, a szexuális energiákkal, a pénzzel és a
bűntudattal kapcsolatban hordoz adatokat. Ezt a csakrát az elsőhöz hasonlóan a törzsitársadalmi tudat működteti.












A harmadik (napfonat-) csakra a hatalommal és ellenőrzéssel, a társadalmi és családi
kapcsolatokkal, az árulással és a haraggal kapcsolatban hordoz adatokat. Ezt a csakrát
szintén a törzsi-társadalmi tudat vezérli.
A negyedik (szív-) csakra a szív, a kapcsolatok, a szeretet, a gyengédség és az együttérzés
ügyeivel kapcsolatban hordoz adatokat. Ez az első olyan csakra, amelyik a társadalmi
csoporttudattól független egyéniséget és önrendelkezést táplálja energiával.
Az ötödik (torok-) csakra a személyes hatalom, az egyéni akarat és a kreatív önkifejezés
ügyeiben kinyilvánított vagy visszatartott dolgokkal kapcsolatban hordoz adatokat. Ezt a
csoporttudattal szemben az egyéni tudatosság vezérli.
A hatodik (harmadikszem-) csakra az intuitív tudással, a tisztánlátással és az igazság
megismerésének vágyával kapcsolatban hordoz adatokat. Ez esetben az igazság nem a
csoporttudat által meghatározott megismerésre, hanem a kozmikus tudat közvetlen,
egyéni átéléséből fakadó megismerésre vonatkozik.
A hetedik (korona-) csakra a spirituális tudattal és a Forrással való összeköttetésünkkel
kapcsolatban hordoz adatokat.
A nyolcadik csakra, amely a fejünk felett helyezkedik el, a megtestesülésünkre vonatkozó
egyezségünket vagy megállapodásunkat képviseli, és az életünk küldetését tartalmazza.

Noha a csakrarendszer a keleti orvosi hagyományban központi szerepet játszik, a nyugati
orvoslás részéről egyáltalán semmilyen figyelmet nem kap, és a nyugati világban általánosságban is
vajmi kevéssé ismerik el kritikus fontosságát egészségünk, spirituális jólétünk és rezgési állapotunk
szempontjából.
Pedig az igazat megvallva a csakrák döntő jelentőséggel bírnak. Ha ezek az energiaközpontok
kizökkennek egyensúlyi állapotukból ahogyan például akkor történik, amikor érzelmileg
zaklatottá válunk, vagy trauma ér minket -, akkor a forgásuk megfordul, akadozóvá válik, és egyes
esetekben majdnem teljesen lezárulnak. A harag, a neheztelés és a sérelem a szív- és a torokcsakrát
hajlamos lezárni, a bűntudat és a bizalomhiány a szakrális csakrát gyengíti meg, és így tovább. Az
energiák effajta egyensúlyhiányainak hatásai fásultságként, általános rossz közérzetként, a nemi
ösztön meggyengüléseként, az igazunk kimondására való képtelenségként és egész sereg olyan
tünetként jelentkeznek, amelyeknek konkrét egészségügyi okai nem található. Ha viszont a
csakrák tartósan megmaradnak az egyensúlyvesztés állapotában, akkor ennek hatása előbb-utóbb
elkerülhetetlenül betegségként fog megnyilvánulni a fizikai testben. Ahogyan a finomtestek
kapcsán megjegyeztük, a betegség majd mindig az energiamezőkben kezdődik - amelyek
magukban foglalják a csakrákat is -, és onnan halad tovább a fizikai testbe, végül pedig
betegségként vagy fizikai összeomlásként jelentkezik.
Szerencsére a csakrák egyensúlya viszonylag könnyedén helyreállítható. Vannak olyan
gyógyítók, akik kellő érzékenységgel rendelkeznek az egyes csakrák energiáinak észleléséhez, és
megfelelő technikák állnak a rendelkezésükre egyensúlyi helyzetük visszaállítására. Az
energiagyógyászat legtöbb formája - amilyen az akupunktúra, a homeopátia az aromaterápia és
számos másik - közvetlenül a csakrákra fejti ki hatását, egyensúlyba hozva őket.
Annak átfogó magyarázatáért, hogy miként követhető végig fejlődésünk a csakrákra
vonatkoztatva, lásd Caroline Myss A lélek anatómiája című könyvét.

