
1 Ahogy a Buddha is mondta: „Azok számára beszélek, akik  nek a sze mét
csak kevés por fedi.” Még fedi, de már csak ke vés. Vagyis nem azok szá -
mára, akikét teljesen beborítja a por, és nem is azok számára, akikét
egyál   talán nem fedi
por.

70 Ha Isten rajtam kívül
lenne, akkor Isten a
létezők egyike len -
 ne, nem pedig Isten.
Egy objektív Isten
tételezése tulajdon kép pen indirekt is ten tagadás.

75 Isten mindenütt való jelenléte elsősorban nem azt jelenti, hogy min -
denbe behatol és minden ben benne van, hanem azt, hogy minden 
Istenben van.

78 Mindaz, ami van, illúzió. Egyedül az nem illúzió, aki/a mi va    gyok.

98 Én mindig több vagyok, mint amit látok. Sőt még annál is több va gyok,
mint amit feltételezek.

99 A valóság – illúzió; de valóságos illúzió.

113 A személy az Alany egyik identifikációs pontja: az, amit in conc re to átélek.

124 Minden maszk (persona) mögött van egy arc (facies).

132 Az élet – szellemi feladat.

133 Létbeli mozgásával az ember vagy az Abszolútumot cé loz  za meg, vagy a
sem mit.
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137 Amikor az ember megfeledkezik a lényegről, akkor nem egy  sze rű en az
történik, hogy kimarad a legfontosabb, hanem a lé nyeg hűlt helyét 
va lami más foglalja el.

142 Aki nem képes arra, hogy egész életét egyetlen fo lya ma tos emelke déssé
tegye, mely közvetle nül a halált megelőző idő szak ban éri el a csúcs pont -
ját, hanem egy bizonyos életkort el ér ve elkezd hanyatlani, az való já ban
visszaél életével.

151 A legtöbb ember életének körülbelül feléig, tehát har minc  hat éves ko-
ráig infantilis, utána rög tön, egyik napról a má  s ik ra szenilissé válik.

180 Az elsőrendű ember elsőrendű emberek társaságát keresi. A má sod rendű
ember harmadren dűekét.

181 Tevékenységével mindig az alacsonyabb rendű zavarja a ma  gasabb ren-
dűt. Létével mindig a magasabb rendű zavarja az ala csonyabb rendűt.

188 A metafizikai realizáció vonatkozásában minden „kell” csak arra az em-
berre vonatkozik, aki valamit tenni akar önma gá val. Aki nem akar tenni
önmagával semmit, annak sem mit sem kell tennie.

202 Felemelkedni csak az tud, aki lényegénél fogva fent van.

203 Minden alulról való igazi felemelkedés felülről vezérelt fel emel ke dés.
Azért akarok maga sabbra törni, mert a bennem lé vő magasabb „hívja”
a bennem lévő alacsonyabbat.

209 Semmiféle cél nincs, ha a célt nem önmagamban jelölöm ki; sem mi féle
kiindulópont nincs, ha a kiindulópontot nem ön ma gamban je lö löm ki;
és semmiféle út nincs, ha az utat nem ön magam já rom végig ön ma -
gamban.
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218 Aki akarja a Célt, annak a Célhoz vezető eszközöket is akar  nia kell. Ha
ugyanis nem akarja a Célhoz vezető esz kö zö ket, voltaképpen a Célt sem
akarja.

220 Minél inkább teremtmény egy teremtmény, annál sé rü lé kenyebb,
annál kikezdhetőbb, annál inkább alá van vetve a kö rülményeknek,
annál in kább benne él a vonzások és ta szí tá sok körében.

224 Az ember nem biztosíthat életén belül rezervátumokat a sö tétség
számára.

226 Aki nem képes az elmélyülésre, az egyetlen komoly do log  ra sem
képes.

237 Senkit sem lehet eredményesen a szellem felé noszogat ni.

238 Minden manifesztált állapotban az áramlással szemben a for  rás
irá nyá ba kell úszni.

239 Szemben úszni az árral, visszafelé, a Forrás felé, a Fény fe lé, Isten
felé, Önmagam felé...

240 A modern ember beavathatatlan – csak az archaikus em ber iniciál ha tó.
Ezért a mindenekelőtti feladat: az embernek ar cha izálnia kell ön ma gát.

274 A teljes megvalósítás a centrum és a periféria egysége.

277 Amikor önmagamat állítom helyre, a világot állítom hely    re.

320 Minden destruktív erő alaptermészete, hogy végül ön ma gát is alá  ássa.
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449 A szellem eleve arisztokratikus.

480 A metafizikai tradíció két békét ismer: a pax post vic to ri am lucist – vagyis
a Fény győzelme utáni békét, és a pax post vic to riam tenebrarumot – va-
gyis a Sötétség győzelme utáni békét.

513 Minden korszak, s így a sötét kor is elsősorban tu dat ál la pot, s csak má-
sodsorban történelmi korszak.

527 Az a civilizáció, amely nem kultúrán alapul, álcivilizáció; az a kul túra,
amely nem konfesszión alapul, álkultúra; az a kon fesszió, amely nem 
religión alapul, álkonfesszió; az a re li gio, amely nem tradíción ala pul,
álreligio.

607 Ha egyszer a házasságok „az égben köttetnek” – mint aho gyan azt a ke-
resztény, különösen pedig a katolikus tradíció vall ja –, akkor ho gyan
lehet annyira materi alisz tikusan és ki zá ró lag földi vetületeiben értel-
mezni a házasságot, hogy az egyik fél halálával a másik, özve gyen 
maradt fél fel szabadul a házasság kö teléke alól, és szabadon újraháza-
sodhat?

617 A szaporodás tulajdonképpen csak másodlagosan tartozik a sze xus hoz.
Nem mintha bármi máshoz jobban tartoznék, ha nem mert a szexuali -
tásnak nem a szaporodás a voltaképpeni cél  ja. A szexualitás célja az egy -
ség helyreállítása.

620 A szüzesség eredetileg nem szexustalanságot jelentett, ha nem a sza -
 porodástól való tartózko dást; nem a hymen, a szűz hár tya épségének
meg őrzését jelentette, hanem azt, hogy aki ezt bir to kolja, az önmagát
a föl di létesü lés köréből kivonta, és az em beri élet továbbadásánál ma -
ga sabb szintre emelkedett. A vir gi nitas és a sexualitas eredetileg nem
egy más nak el lentmondó, ha nem a leg szorosabban összefüggő való-
ságok.
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627 Kézenfekvő lenne arra gondolni, hogy egy férfi és egy nő kapcso latá ból
androgünosz születik. A tapasztalat azonban nem er ről győz meg –
pedig, mint ahogy mondani szokták, min   denki vegyes házasságból szár -
mazik...

628 Az orgazmus pillanatában minden férfi egy pillanatra nő vé válik.

679 Spiritus est regulator. Anima est mediatrix regulationis. Cor pus est
re gu  latum. [Latin. „A szellem az uralkodó. A lélek az uralom köz-
vetítője. A test az uralt.”]

698 A halál angyalát nem azért ábrázolják csontvázként, mert a test-
ből az marad meg a legtovább, hanem azért, mert a test nek a le-
ginkább meg kö vese dett és elásványosodott, leginkább test té vált
ré sze: a csont rep re zen tálja azt, hogy a test sorsa a ha lál. 
Az ember azért hal meg, mert van teste.

719 Csak az lehet halhatatlan, ami soha nem is jött létre. Ami ke  let -
ke zett, az el is fog múlni.
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