
A spirituális igazság, a feddhetetlen mesterek és tanítások azonosítása 

 

1. Egyetemesség: az igazság mindig és mindenütt igaz, kultúrától, személytől vagy 

körülményektől függetlenül. 

2. Nem kizáró jellegű: az igazság mindent magába foglaló, nem titkolózó és nem 

szektajellegű. 

3. Hozzáférhető: mindenki számára hozzáférhető, nem kizáró jellegű. Nincsenek 

benne feltárandó, rejtett vagy csak pénzért felkínált titkok, nincsenek mágikus 

előírt szövegei vagy „rejtelmei”. 

4. Szándéka tisztességes: nincs nyerni és vesztenivalója. 

5. Nem szektajellegű: az igazság nem a korlátozás magyarázása. 

6. Véleménytől független: az igazság nemlineáris, az értelem és a forma nem 

korlátozza. 

7. Állásfoglalás-mentes: az igazság nincs semmi „ellen”. A hamisság és tudat-

lanság nem ellensége, hanem pusztán az igazság hiányát jelenti. 

8. Nincsenek előfeltételei és követelményei: 

nem feltételez semmilyen tagságot, díjat, esküt, semmilyen előírás, szabályzat vagy 

feltétel betartását. 

9. Nem szabályoz semmit: a spirituális tisztaságnak nincs köze a kereső magán-

életéhez, öltözködéséhez, stílusához, szexuális életéhez, anyagi helyzetéhez, 

családi állapotához, életstílusához vagy étkezési szokásaihoz. 

10. Nem erőszakos vagy megfélemlítő: nincs agymosás, nem tömjénezi a veze-

tőket, nincsenek képzési rituálék, betanítás, és nem tolakszik be a kereső magán-

életébe. 

11. Nem előíró: nincsen semmilyen előírás, törvény, rendelet, szerződés vagy 

fogadalom. 

12. Szabadság: a résztvevők szabadon csatlakozhatnak és távozhatnak bármiféle 

meggyőzés, kényszer, megfélemlítés vagy következmény nélkül. Nincs hierarchia, 

csak a gyakorlatilag szükséges dolgok és feladatok önkéntes elvégzése. 

13. Egyenrangúság: az elismerés inkább abból fakad, amivé válik valaki, és nem 

titulusainak, jelzőknek vagy díszes külsőségeknek tulajdonítható. 

14. Ihletettségből fakad: az igazság kerüli a dicsőítést, a csábítást és a 

színpadiasságot. 

15. Nem anyagias: az igazságnak nincs szüksége világi javakra, tekintélyre, 

pompára és díszes épületekre. 

16. Önkiteljesítő: az igazság önmagában egész és teljes, nincs szüksége térítésre 

vagy hívek, követők, „beiratkozó tagok” megnyerésére. 

17. Pártatlan: nem avatkozik a világ dolgaiba. 

18. Jóindulatú: az igazság egy fokozatosan növekvő skálán helyezhető el. Nincs 

„ellentéte”, ezért nincs „ellensége” sem, aki bírálná vagy szembeszállna vele. 



19. Nincsenek szándékai: az igazság nem avatkozik be, nincsenek rejtett szán-

dékai, nem akar büntetni vagy jutalmazni. 

20. Nondualisztikus: minden a saját belső (karmikus) hajlama révén történik a 

mezőben, nem ok-okozati folyamatként, hanem inkább azáltal, hogy a lehet-

ségesség ténylegességként nyilvánul meg. 

21. Nyugalom és béke: nincsenek „ügyek”, nincs részrehajlás. Nem vágyik arra, 

hogy másokat megváltoztasson, vagy hogy bármit rákényszerítsen a társadalomra. 

A magasabb szintű energiák eredendőek, és nem a propagálástól vagy erő-

feszítéstől függnek. Istennek nem kell több segítség, mint amennyit egy lehulló 

alma „segít” a gravitációnak. 

22. Egyenlőség: ez az élet és annak minden megnyilvánulása iránti tiszteletben 

fejeződik ki. Ami romboló, azt inkább csak kerüli, nem száll szembe vele. 

23. Időtlenség: megértjük, hogy az élet örök, a fizikai lét pedig ideiglenes. Az élet 

nem pusztítható el. 

24. Nem bizonyítható: ami „bizonyítható”, az lineáris, korlátozott, az 

intellektuális folyamatok és az agyműködés terméke. A valóságnak nincs szüksé-

ge egyetértésre. A valóságra nem szert teszünk, hanem inkább csak spontán, 

szubjektív módon felismerjük akkor, amikor felhagyunk a dualisztikus 

ego állásfoglalásaival. 

25. Misztikus: az igazság spontán felvillanásként, felragyogásként, megvilágoso-

dásként jelenik meg. Ez az a reveláció, ami felváltja a különálló énnek/egónak és 

agyműködésének illúzióját. 

26. Szavakkal ki nem fejezhető: nem lehet meghatározni. Az abszolút 

szubjektivitást csak megtapasztalni lehet. Egy olyan állapot, ami az előzőt felváltja. 

Amikor ez bekövetkezik, a kontextus lép a tartalom helyébe, ami időtlen. A 

valóságnak nincs időbelisége, és nincs köze ahhoz, ami csak az agyműködés 

mesterkedése. Ezért fölötte áll bármilyen főnévnek, melléknévnek, tárgyas vagy 

tárgyatlan igének. 

27. Végtelenül egyszerű: látjuk minden létező belülről fakadó, látszaton és formán 

túli szépségét, tökéletességét. 

28. Igenlő: az igazság nem vélemény vagy bizonyíthatóság kérdése. Pusztán 

szubjektív tudatosítása által igazolható, jóllehet a tudatszintek kalibrációs 

technikájával azonosítható. 

29. Nem cselekvő: az igazság nem „tesz” és nem „okoz” semmit. Az igazság a 

minden. 

30. Meghíváson alapul nem pedig propaganda vagy meggyőzésen. 

31. Nem bocsátkozik jóslatokba: mivel a valóság nemlineáris, nem lokalizálható, 

és nem kódolható a forma korlátai közé titkos üzenetek, kódok, számok és fel-

iratok alakjában, nem rejthető rovásírásba, sziklákba, a piramisokba, a DNS-be 

vagy a púpos teve orrszőrébe. Az igazságnak nincsenek titkai. Isten valósága 



mindenütt jelen való, nem kódolható, és nem kizárólagos. A kódok az emberi 

képzelőerő, és nem Isten szeszélyességének bizonyítékai. 

32. Érzelemmentes az érzelmek világa az érzékelésen alapul. Az együttérzés az 

igazság meglátásának eredménye. 

33. Nem önkényeskedő: nincsenek betartandó szabályok vagy előírások. 

34. Nem önző: a mestert tisztelik, de különleges voltát, a személyi kultuszt 

elutasítják. 

35. Nevelő hatású: gondoskodik arról, hogy az információ sokféle formában 

legyen hozzáférhető. 

36. Önfenntartó: nem haszonleső, és nem anyagias. 

37. Önálló: anélkül teljes, hogy külső vagy történelmi autoritástól függne. 

38. Természetes: mentes minden mesterségesen előidézett, módosult tudat-

állapottól vagy nem természetes gyakorlat, testtartás, légzés, étkezési előírások 

révén elérendő energiamanipulációtól (azaz nem a formán, a fizikai dolgokon 

alapul, nem hív segítségül különböző entitásokat vagy „másokat”). 

39. Teljes: nem zsákmányol ki senkit, és nem a hasznát keresi. 


