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Az élet virágaAz élet virágaAz élet virágaAz élet virága    
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Az élet virága elnevezés a földi létezés energiamezejével kapcsolatos. Ez egy 

régi képjel, egy információt hordozó mintázat. Az atlantiszi Smaragdtáblák taní-
tása szerint a szellem forrása az élet virága, illetve ennek rezgési mintázata. A föl-
dünk közepén található erőforrás határozza meg a lét formáit: 

„Mélyen a föld közepén van a virág 
a Szellem forrása, mely megköt minden alakzatot. 
Mert tudd, hogy a föld testben él 
Mint ahogy te is saját alakodban lakozol.” (24.) 
 

Az élet virága alakzat a teremtéshez és világunk szerkezetéhez kapcsolódik. 
Az ókor bölcselete a virágot az Istenanyához rendeli. A virág az anyai jellegű vi-
lágmindenség eredetének jelképe.  

A létezés Istenből, az Egy szelleméből árad ki. Az atlantiszi Smaragdtáblákon ez áll: 
„Amint minden dolog az Egyből keletkezett, az Egy Isten kezéből, úgy születik 

minden a teremtő gondolatból. Ez az Egy minden tökéletesség ősforrása.” (24.)  
A kör a mértani idomok közül végtelenséget jelent, mely kezdet és vég nélkü-

li. Olyan, akár a teremtést beindító és az állandó változást fenntartó Egy: 
 „Létezik egy első, kinek nincs vége és kezdete, 
Ki mindennek teremtője és mindent kormányoz.” (24.) 
 

A kör a mértani alakzatok közül a legtökéletesebb forma. Úgyis mondhatjuk, 
hogy elemében van. A kör a világ egységét és a teremtő Egy jelenlétét jelzi: 

„Halld most a titkok titkát: 
Ismerd meg a kört, a kezdet és vég nélkülit. 
Annak az alakját, aki Egy és mindenütt jelenlévő. 
Halld és figyeld, menj és használd.” (24.)  
 

A hun bölcselet szerint a teremtő maga a Kör-ég-ős. Nyugalomban létezik 
mindaddig, amíg osztatlan állapotban van: 

 

„Egy csak Ős örök Egünk, 
Ős szellem ős testben, 
Ős test ős szellemben. 
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Osztatlanul örök nyugalom, 
Osztódottan töméntelen erő.” (32.) 
 

A Teremtő, illetve a bölcsesség és a Nap körének megsokszorozódása által 
alakul ki az élet virágának nevezett szabályos mértani alakzat. Az ókor bölcseleté-
ből ismert az élet virága mintázata. Az atlantiszi Smaragdtáblák szerint a föld 
erővonalai mintázatának felel meg.  

A föld mélyén található az elraktározott energiacsomag, mely megadja a léte-
zők formáit. Neve Melchizedek szerint az egyiptomi Tót-tól számazik: élet vi-
rága. Ez egy kristályszerkezetet mintázó energiafolyam, amelyen az élet alapszik. 
„Tót állítása szerint mindent magába foglal, kivétel nélkül minden tudást… A 
rajz arányai között az élet minden megjelenési formája megtalálható. Tartalmaz 
minden matematikai formulát, fizikai törvényszerűséget, zenei harmóniát, min-
den biológiai életformát, egészen sajátos testi megjelenésünkig. Benne rejlik 
minden egyes atom, minden dimenziósík és kivétel nélkül minden, ami a hullám 
alakú univerzumban megtalálható.” (38.)  

A földi lét formáit a bolygónk közepében található energiamező formálja: 
„Mélyen a föld közepén van a virág, mely megköt minden alakzatot” — mondja 
a Smaragdtábla. Nemcsak a lét formáit határozza meg, hanem erővel is feltölti: 

„Mélyen az élet termeiben nyílt egy virág. 
Közepén nagy erő sugara tört elő. 
A virág erővel telített minden hozzájövőt.” (24.) 
 

Az élet virágának mintázata egy végtelen és önmagába forduló áramlást képje-
lez. A világegyetem végtelen és léte egy rend alapú rendszerben zajlik. Minden-
nek az egységben meghatározott helye és szerepe van. Ez egy olyan mintázatot 
jelent, amely az eredeti modellnek megfelelően megismétli önmagát. (41.) 

Az alapszerkezet a körből indul ki. Hét kör egymást metszéséből kialakult alakza-
tot Melchizedek, illetve Tót életmagnak nevez, mely a megismerés titkainak kulcsa: 

„Kövesd a kulcsot, amit hátrahagytam. 
Keresd és tiéd lesz az Élet ajtaja. 
Keresd az én piramisomban, a mélyben, 
A folyosón, mely falban véget ér, 
Használd a Hétnek Kulcsát.” (24.) 
 

Az életmag alakzatából alakul tovább ki minden létező dolog. 
A kisebb hologramok halmazából álló fraktálrendszer alkotja a Világot.  
„Az élet virága hasonló a benned lévő szellemhez, 
És úgy terjed szét a Földben, 
Ahogyan a te szellemed tölti be testedet.” (24.) 
 

A legkisebb rész alatt is vannak még részletgazdagabb képek, ugyanakkor a 
nagyobbak fölött is még nagyobb és végtelenbe futó részek. A két vonal mindig 
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találkozik, mert a végtelen nem lineáris, hanem önmagába fordul és zárul be. 
Minden egyidőben történik, egy végtelen kerületű gömbszerű alakzatban, magá-
ban az emberben is. Az embert alkotó fraktálok is visszafordulnak önmagukba. 
Ha az emberben található eredeti modell egy kicsit is megváltozik, ez hatással 
van a nagy hologramra. Ha az eredetiből kiáradó fraktálok elég energiamozgást 
teremtenek, akkor az egész fraktálrendszer átrendeződik. (41.) 

Minden mindennel összefügg, minden rezgés egyszerre ok és valamely ko-
rábbi ok okozat. Testünk azonnal reagál minden gondolatunkra. Ha a gondolata-
ink irányát megváltoztatjuk, megváltoztatjuk egész életünket. 

„Két örvényből fonódott Istenségünk 
Bennünk lakozik, közel van hozzánk, 
Mégis messze. 
Csak ki bölcsességre törekszik meg jót cselekszik, 
Az jut el hozzá önmaga belsejében, 
Vándorolván lelke negyvenkilenc lépcsőfokán.” (32.) 
 

Toth Smaragdtáblája figyelmeztet:  
„Az Élet Virága hasonló a benned levő Szellemhez, 
És úgy terjed szét a Földben, 
Ahogyan a te Szellemed tölti be egész testedet.” (24.) 
  
Az élet virága mintázata nem csak a teremtéshez kapcsolódik. A lét szerkeze-

tét is lemintázza. Az élet virága a földi életet átszövő energia alakzata, az anya-
világegyetem szimbóluma. Tele hurokszerű gyöngyökkel.  

Az ember anyatermészetű. Érzelmei együtt rezegnek lelki impulzusaival. A 
boldogságot az ember csak önmagában találhatja meg. Ehhez az út az elfogadás, 
a szeretet. A hála és köszönet minden nehézségen átsegíti az embert az életben. 
A hála és köszönet érzésével az emberen keresztül a lét legmagasabb rendű ereje 
lép működésbe Minden úgy van jól, ahogy van, függetlenül attól, hogy elfogad-
juk-e vagy sem. A tapasztalatok során az ember felismeri, hogy ő működteti a 
dolgokat az életben. Tudatosodással felfedezi saját belső impulzusait, vágyait és 
árnyékait. Ahogy nő a körülötte lévő dolgok elfogadásában, felismeri a lét tükör 
természetét. Felismeri a dolgok törvényszerűségeit. Mindenki saját magának a 
tanúja. Felfedezi, hogy nemcsak szavai hatnak a látszólag külső dolgokra, hanem 
gondolatai és érzései is. A tapasztalás útján juthatunk el önmagunk valójáig. Ne-
vezik középpontnak, a bennünk lévő gyermeknek, fénynek, Istennek.  

A bennünk munkáló fényerő és a bennünk lévő tanú is egyben a jó gondolat, jó 
szó, jó cselekedet egysége. Az esszénus tanítás az embert emberi virágnak nevezi. 

 

„Minden virágok között az emberi virág 
az, akinek legnagyobb szüksége van a Napra. 
A Nap hoz életet a Földre. 
A tettekben manifesztálódó erő 
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Hozza a szellemi életet az embernek. 
Jó Gondolatok és Jó Szavak Jó Tettekben 
Nyilvánulnak meg … és az Élet Kozmikus 
Óceánjának tükrében a Nap és Energia sugarai 
Találkoznak az Ember munkálkodó testében.” (18.) 
  
Az „emberi virág”-nak a nap energiáihoz hasonló szellemi részre szüksége 

van. Az „emberi virág”-ban munkál a nap köréhez, illetve a teremtőhöz rende-
lődő fénytermészetű lélekerő. A fénytermészetet hármasság jellemzi, akár a sze-
retetet. Mindkettő égi, illetve szellemi eredetű, és színe fehér.  

A három szent szám, a teremtő erőhöz, a szeretethez kapcsolódik. Az egyip-
tomiak a mindenség természetét a körbe írt háromszöghöz hasonlították. Kíná-
ban minden olyan helyre felrajzolták, amelynek köze van az ember lelkéhez. 

A „Fenyőgallyas Kisjézuska” karácsonyi énekünkben a szeretet fehér szárnyán 
száll le hozzánk. 

A fizikából ismeretes, hogy a fehér a töretlen fény színe. Ez a Fény tartal-
mazza az összes többi szín együttes erejét. Mozgékonyság jellemzi, nagyon ma-
gas frekvencián rezeg. A fehér lényegében egy dinamikus állapotot fejez ki. 

A fehér szín felbontásával a szivárvány színeit kaphatjuk meg, melyre a hetes 
tagozódás jellemző. A teremtő Egy fehér köre hét lépésben valósítja meg a kive-
títéssel való osztódást. A létkörök metszéseiből alakul ki végül az élet virágának 
nevezett ősi jelkép. Először két kör metszi egymást, és a szeretet hármasságában 
a mandorlában kapcsolódik össze. A további teremtési lépéseknél, egy-egy újabb 
kör kivetítésénél újabb metszési zónák keletkeznek. Minden metszésnél egy-egy 
osztódással a körök száma kétszer több lesz. Ugyanígy történik a sejtek osztódá-
sánál is. Az eredeti egy sejtből kettő lesz, a kettőből négy, négyből nyolc, azután 
tizenhat, harminckettő, majd hatvannégy stb. Az élet virágának alakzata is sokkal 
több körből áll, mint hét. Mintázata a sejtszaporodásnak megfelelően alakul ki, 
tele számos hurokszerű  virágszirommal. 

Ez a mintázat a minden dolog eredetének tartott rezgési létformának felel meg. A 
hét kör, a bölcsesség hét oszlopa, az életfa hét szintje mind a lét szerkezetére utal. 

Az élet virágának megfelelő hatágú csillag a középső részével hetes szerkeze-
tet mutat, a hetes képjeléhez rendelődik. Ez a hétpontú csillag az élet hét nagy 
sugarának felel meg, Isten trónusa mellett helyet foglaló hét angyaltól érkezik. 
Ezek kapcsolódnak a hét bolygó-erőhöz, az ember hét erőközpontjához. Az em-
ber első erőközpontja az önfenntartást biztosítja. A második energiaszint az ér-
zelmekhez rendelődik, az öröm, a félelem és a fájdalom síkjához. A harmadik a 
hatalmi sík. A negyedik a szerelem érzésének szintjét támogatja. Az ötödik a 
hanggal kifejeződött szerelem síkja. A hatodik az életben megértett isteni erő 
szintje. A hetedik az Én vagyok fenséges síkja. 

A hetes tagozódású erőrendszer az emberre és a világra is vonatkozik, amint 
az életfa szimbolikájában található. A különböző népek hitregéiben olykor a fa 
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köti össze az eget a földdel, máskor a szivárvány szerepel mennyei híd gyanánt. 
A görög hitregékben Irisz jár le a szivárvány színeiben a földre. A hinduknál a 
Meru szent hegyére felvezető hét világ a szivárvány színeiben jelenik meg. A 
skandináv, héber, perzsa, afrikai népeknél a szivárvány maga egy híd az anyagi és 
a felső világok között. Az inkák magukat a szivárvány népének tekintik. Nekik 
volt „Hét sugár” nevű templomuk. 

A hunok hitregéjében az embereket segíteni jön le az Istenfiú az égből az életfán. 
Ő a Földanya legkisebbik fia és a szivárványhídon jár le és fel az égbe fehér lován. 
(39.) A zsidóknál a szivárvány az Istennel kötött szövetség szimbóluma. A rómaiaknál 
az összekötő erő maga Jánusz, a kettőségen alapuló energiaáramlás. A körbeáramlás a 
kínaiak szerint maga a szellemi erő jellemzője. Ugyanezt jelenti a kelták, hunok, hin-
duk kereke, vagy a keletiek lótusza és a nyugatiak rózsaablaka. 

A tér természetét képjelező életfa szivárványhídja balra tekeredő spirált képez, 
akár a fa erőtere. Ez az anyai oldal energiáinak rezgési jellemzője.  

A faragott tárgyainkon ezt a hatos szerkezetű mintázatot Vénusz-csillagnak neve-
zik. Az élet virágának mintázatában foglaltatnak az élet teremtésének, fejlődésének 
első lépései és az ötödik lépésben kialakult almához hasonló geometriai forma. 

Szellemünk forrása a föld belső energiájából ered. Ez egy élő energia. Föl-
dünk maga is élő szervezet. A gravitációs mezőt a Föld középpontjában gerjesz-
tett hullám tartja fenn. Ugyanez az energia formázza az élővilág mintázatait. 
Nemcsak a földet, minket is ez az energiamező vesz körül és bennünk is kifejti 
hatását. Matematikai megfogalmazása Einsteinnek az egyesített mező elméleté-
ben jelent meg. A Smaragdtáblákon ez áll: 

 

„Mélyen az élet termeiben nyílt egy virág 
lángolóan növekvő, az éjszakát visszaverő. 
Közepén egy nagy erő sugara tört elő, 
Életet és fényt adva. 
A virág erővel telített minden hozzájövőt.” (24.) 
 

Ez a teremtő és fenntartó energia ma is áthatja a világot. Mindent a fény, a 
szellem hat át. A fizikai és a szellemi világ ebben az egységben összetartozik és 
egymásra hat.  

A világot nemcsak teremti, hanem átszövi a teremtő energia. Az esszénusok 
imájában ez áll: 

 

„Te Első, óh, Hatalmas teremtő! 
Te teremtetted a kozmikus erőket, 
És feltártad a kozmikus Törvényeket! 
Te adod nekünk a megértést saját szellemedből! 
És Te élteted testünket, 
Te határoztál minden tettünkről erőd által! (18.) 
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Minden a szellemi fényből származik, és rend alapú törvény szerint létezik. Az 
isteni Egy maga a Bölcsesség.  

„Az egész Űrben csupán egy bölcsesség létezik. 
Bár megosztottnak tűnik, de az Egyben egységes. 
Minden, mi létező, a fényből származik, 
És minden fény a Mindenségből. 
Minden, mi teremtett, a renden alapszik. 
Törvény uralja az űrt, melyben a Végtelen lakozik.” (24.) 
 

A szellemi tudatosság költözött az anyagba és nem az anyagi felhalmozódás 
teremti meg a fejlődést. Ezt a szellemi erőt energiamezőnek nevezi a kvantumfi-
zika. A mezőelmélet szerint mindennel egységben létezünk és nem elszigetelt 
egyedekként. 

 

 
 

Az élet virága erdélyi faládán 
 
Az anyag jellegzetességét végső soron a mező határozza meg. Az ember ma-

gából impulzusokat bocsát ki ebbe a mezőbe, akár egy radar. Ugyanakkor min-
den pillanatban ebből a mezőből nyerünk ki információt. 

Toth smaragdtábláin olvasható (24.): 
„Az ki követi a bölcsesség útját, 
Az élet virágára nyitott legyen. 
Tágítva tudatát a sötétségtől.” (24.) 
 

A madárseregben repülés közben minden madár egyidejűleg vált irányt. Ez 
csak a mezőknek a segítségével lehetséges, mivel csak a mezők képesek arra, 
hogy késlekedés nélkül közvetítsenek. 

A régi imahelyeken az áhítat, a tisztelet, a csend kézzelfogható élményét tapasztal-
hatjuk meg. Ez több dologért lehetséges. A régi katedrálisokat jó föld-sugárzási zó-
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nába építették. Az emberek évszázadokon át jártak oda elmerülni magukba, imád-
kozni, szellemileg megújulni. Ebben a felemelő tudatállapotban az ember szellemének 
ereje átsugárzik a katedrálisba. A kövek és a kristályvíz tárolja ezeket a szellemi rezgé-
seket és még évszázadokkal később is visszasugárzik azokra, akik belépnek ide. Ezért 
érezzük úgy, hogy csend, áhítat, és tiszteletadás tölti be a teret. 

A föld erőtere áthat mindent. Az ember is része ennek az óriási energiamező-
nek, amelyben mindennel össze van kapcsolódva.  

Az ember és föld kapcsolódását a hasonló erőtér és hasonló energetikai mag 
biztosítja. Az emberben is megtalálható a fényerő, mely az élet virágának sajátja. 

 

„Néztem, ahogy az Élet Virága örökké él. 
Figyeltem az emberek szívének titkát, 
És azt találtam, hogy az ember sötétben él, 
De a nagy tűz fénye benne rejlik.” (24.) 
 

A világ egy teremtő energiából szövődött rend alapú rendszert képez. Az 
anyag is rezgő energia. A hun bölcselet szellemanyagnak nevezi azt az ideális 
anyag és szellem keverékét, amelyből kialakult a világ. A szellemanyag alapja a 
mindent átszövő fényenergia. Ahogy a világ fényenergiából szövődött, úgy a fizi-
kai és a szellemi világ rezgésmintái egységes szerkezetet mutatnak.   

A fizikai világ mögött álló rend törvényei a geometria és a számok segítségé-
vel közelíthetők meg. A geometriai arányok adják meg a világ mintázatainak és 
az energia áramlásának összhangját és szellemi alapját. A filozófia, a szellemtudo-
mány egyértelműen bizonyítja, hogy a létünk alapját képező különböző ener-
giarezgések a szabályos mértani testek alakját mintázzák le. Ezt nemcsak az ókor 
nagy gondolkodói tudták, hanem a matematika segítségével jött rá Leonardo, 
Giordano Bruno, Hegel, Kant, Leibnitz, Déscartes is.  

Az ókor bölcseletéből ismert élet virága alakzat levezethető a geometria segít-
ségével. Mintázata hét kör metszéséből alakul ki. 

A világ teremtésmondáiban ez a hetes szerkezet szintén megjelenik. Minde-
nek eredete a hét teremtési nap a Bibliában. Hét Úr van az atlantiszi Smaragdtáb-
lák szerint, aki a lelki-szellemi szinteket felülvigyázza. Az óind Rigvédában „hét 
nővér” jelenik meg az élet kerekén. A teremtést szimbolizáló életfának a népek 
mondáiban hét ága van. A szakrális geometria szerint mindenek eredete a hét kör 
egymásba való metszéséből kialakult virágszerű alakzat. 

Toth smaragdtábláin is megjelenik a hét Úr: 
„A sugárzó virágban a téridőből a hét Úr 
Ül felettünk, végtelen bölcsességgel segítve 
És irányítva az embert az idők folyamán, 
Kik különböznek az emberektől és mégis egyek velük.” (24.) 
 

Hét Urat szül a világra az egyiptomi gnosztikusok ősanyja, Sophia, aki kine-
vezi őket a hét ég urának. A hetedik ég urának neve Seboath, a Szép-út ura. A 
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mali bambara törzs hitregéjében az üresség Fu nevű ereje magot küld le a földre 
és a keletkezett fehér fűzfán hét világ helyezkedik el. A kenyai hitrege szerint a 
teremtő erő létrehozza a világosságot, megalkotja a 7 eget, az életfát és utána a 
földet. Guineában a teremtő Alatangának 7 fia és 7 lánya volt. A hindu Imra a 
légzés erejével hozza létre a 7 eget, és 7 folyóval választja el őket. (39.) 

A hun-esszénus tanításban hét angyal vigyázza fel a világot: 
„A Törvény betöltetett a ragyogó 
És szent Angyalokon keresztül. 
Erősek és méltóságteljesek, 
Akik halhatatlanok és szentek, 
Akik heten meg heten vannak.” (18.)  
 

Az atlantiszi Smaragdtáblák szövege szerint a hét tudatszintet Hét Úr fel-
ügyeli. Mindeniknek meghatározott szerepe van, eszközként szolgálnak a ren-
dezetlenségből rendet alkotni. Nincsenek elkülönülve, mindenik kiegészíti a má-
sikat. Mindenik szint kiterjedése különbözik a másiktól, és az egyik működése 
hatással van a másikra. Mindenik fontos, bár egyesek nagyobb feladatot képesek 
ellátni. Egyik sincs lent vagy fent. Ezek csak relatív fogalmak. Amint fent van, 
úgy van minden lent is. A fejlődés a tökéletesség felé tart, de mindkettő végtelen. 
A jövő az emberi szabad akarat mozgását követi. (24.) 

A lelki-szellemi fejlődés felfelé irányuló lépcsőin csak az Erő, a Szeretet és 
Bölcsességen keresztül lehet haladni. 

„Az Erő, a Szeretet és a Bölcsesség angyalain keresztül 
Bejárjátok a Határtalan kert Hét Ösvényét. 
Testetek, szívetek és szellemetek beleolvad az Egységbe, 
A Béke mennyei óceánjához való 
Megszentelt repülésben.” (18.) 
  
Az ember erőterében is megtalálhatók a különböző színű energetikai szintek. 

Minden szintnek sajátos frekvenciája van. Az ember testében hét energiacsokor 
található, öt csokor pedig azon kívül helyezkedik el. Ezek a csakráknak nevezett 
központok színe is a szivárvány színe szerint rendeződik.  

A magyar táltos hagyatékban a teremtésről szóló részben megtaláljuk a hét-
rétű eget, illetve az egymástól el nem választható hét világot: 

„Hét világ van. 
Az egyik világ szélte-hossza-mélye-magasa 
A másiknak széltét-hosszát-mélyét-magasát képezi. 
EGY-ÖRÖK-Ég szellemteste ez. 
Istenek anyaméhe ez.” (32.) 
  
A tudatossági szinteket az életfa, az erénylétra és a kereszt képjelezi. Az élet-

fán, illetve erénylétrán csak az atyát ismerő juthat fel: 
„Az összes mézevő madár a fészkét 
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Mind ide építi e fára s itt költ. 
Fent az édes gyümölcs a csúcsán, mondják, 
De ahhoz csak az atyát ismerő jut.” (Rigvéda, 1, 164.) 
  
Isten szellemének a fényes, az édes felel meg. 
A Teremtőnek egyik neve Fényhozó a tibetieknél, a másik a Gyémántjogar. A 

Fény az Ürességgel, illetve a Törvénnyel kapcsolatos. A Fényhozónak Hét törvé-
nye van. (45.) 

Lelki-szellemi változásunknak hét lépcsője van: 
„Az Örök Örvénylés csigavonala mentén 
Oltsuk be teremtményeinkbe, ne csak a Lét, 
Hanem a Változás Hét szent igéjét is, 
Az Egy, Egyből Kettő, Kettő meg Egy varázsigét hét alakzatban.”  
Ez áll a rábaközi tudók hagyatékában. (32.) 
  
Több nép hitregéjében a világtojást hét burok veszi körül, amelyek később a 

hét felső és a hét alsó világgá válnak. Kettétörik, héjából lesz az ég, a tojás sár-
gájából a föld, s a fehérje alkotja a földi vizeket. A teremtéskori első látható lény 
magában mind a két nem természetét egyesítette, a tojásban lakott, és abból jött 
elő. Az egyiptomi Seb Földanya tojása a kettős erőtől fogant meg. A hindu 
Puranak hasonló módon írja le az elemeknek tojásalakba való első tömörülését.  

Bennünk is hét világ van elrejtve. Az összekötő erőt az érzelmek folyói képe-
zik. Az Élő Isten maga a bennünk élő anyai oldal legszentebb érzelme, a szeretet. 
Az emberi hang az Élő Égnek az anyagban való megnyilvánulási formája. Az 
összekötés egyesülést hoz létre a lelki szintek között. Az egyesülés egy szent bel-
ső út, melyhez segítségünkre van a légzés és a kimondott szó. 

A szellemtudomány az anyagi világra ható hét felső tudatszintet különböztet 
meg. Minden rezgéstartománynak egy-egy szellemlény felel meg. Az atlantiszi 
Toth Smaragdtábláin olvasható: 

„Messze … trónol a hét Úr 
a felettünk levő ciklusokból jövő tudat egységei ők. 
Az embert … a végtelen tudáshoz vezetik. 
Heten vannak. Erejük hatalmas.” (24.) 
  
A hindu mitológia a geometriai szerkezetet is visszaadja. A Rigvédában hét 

Úrnő jelenik meg hétkerekű szekéren. (RV, I. 164.) 
A mezopotámiai agyagtáblákon található régi szövegek szerint a világ dolgai-

nak hét sorsteremtője van, akik a felső világ kapuit őrzik: 
„Gyűlésbe gyűltek a tündérek, 
A nagy angyalok, a sorsteremtők. 
Ők teremtették a négy világszférát, 
Ők szerzettek törvényt, jogot, szokást... 
Hét isteni bölcs a menny kapuit 
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A felsőbb világok bejáratánál őrzötte.” (40.) 
  
A mi Bibliánk Isten hét angyaláról beszél: „A trón előtt hét lobogó fáklya: Is-

ten hét angyala.” (Jn, Jel, II. 5.) 
A bölcsesség olyan tudás, mely az életnek fáját jelenti az embernek: 
„Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet. 
Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, 
És akik megtartják, boldogok.” (Péld, 3,13. és 3,18.) 
 

Földünk mágneses terét a belső mag tartja fenn. Ez az erőtér az ötös rend-
szerekhez sorolható, akár a föld élővilágának belső elemei. Az ilyen típusú 
energiatereknek torusz formájuk van. Ez olyan, mint a két felén behopadt gömb. 
A torusz alakja hasonlít az almához, paradicsomhoz, bizonyos szempontból még 
a tojáshoz is. Ilyen alakot vesz fel az emberi zigóta is. Az ember a földhöz ha-
sonló. Nemcsak a föld mágneses terének, hanem az ember erőterének is alma-
szerű az alakja. Erről tudósít a Smaragdtábla: 

„Nem látod, hogy a Föld szíve a kiegyensúlyozója 
Mindannak, ami rajta létezett és létezik. 
Szellemed forrása a Föld szívéből jön, 
Mert alakodban egy vagy vele.” (24.)   
  
Archaikus imáink őrzik ezt a tudást. A lelki-szellemi fejlődés útja maga a „hétszer 

szentelt” út, mely a kereszthez és az almafához kapcsolódik. Az ember szeretetben 
való növekedése felfelé viszi az erénylétrán. Az erénylétra, a kereszt és az életfa egy-
lényegű fogalmakat képjelez. Akár az élet virága, az életfa is hetes szerkezetű: 

„Elindultam hétszer szentelt szent útra, 
Előtaláltam hétszer szentelt szent körösztfát, 
Ez alatt vagyon hétszer szentelt szent almafa…” (30.) 
  
A hét tudatossági szintet három világ alkotja. Ez meséink alsó, középső és fel-

ső világa.  
Az emberben is hét tudatossági szint létezik. Tanulással és tapasztalattal, lel-

künk-szellemünk tisztításával lehet az erénylétrán feljutni. 
Az erénylétrán fontos az istennői oldalnak megfelelő anyai oldal szeretet-lec-

kéje. Csak tiszta érzelmekkel, félelem, harag, gőg nélkül haladunk felfelé.  
Régi népi imánkban a mennyországban hét oltár van a Boldogasszony mellett: 
„Reggel ha felkelek, 
Napkeletre tekintek, 
Ott látom mennyország ajtaját, 
Kívül aranyos, belül irgalmas. 
Benne vagyon hét oltár, 
Hetediknél Boldogasszony.” (30.) 
  
A ráolvasó imában Jézusnak hétsinges olvasója van: 
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„Az Úrjézus imádkozik, 
Paradicsom kertjében, 
Ő siralmas székibe, 
Aranyhaja leeresztve. 
Bal kezében hétsinges olvasó.” (30.) 
  
A rábaközi magyar hagyományban a „hétrétű égnek” a madara a sas. A „vál-

tozások hét szent Igéjét” belénk oltották: 
„A változások hét szent Igéjét 
olták az istenek minden teremtményükbe.” (32.) 
 

Talán nem véletlenszerű tudás eredményeként őseink hét törzsbe szerveződtek, 
hét vezérrel az élen. Van Hétúr hely- és határnevünk is. Népmeséink hetedhét országról 
regélnek, ahová hétmérföldes csizmával lehet eljutni. A boldog ember a hetedik menny-
országban érzi magát. Amikor meleg van, nálunk hétágra süt a nap. Nálunk nemcsak az 
idő vénül a fával együtt. Ágról szakadt lesz az ember, ha nem tér vissza a hite. 

Belső szemlélődéssel, egyesüléssel ráléphetünk lelkünk létrájára: 
„Az Egyesülések jelentik a hidat az ember és az angyalok között. 
Mint minden híd, csak türelemmel építhető. 
Az Egyesülések száma tizennégy, 
Mivel a Mennyei Atya angyalainak száma hét, 
És a Földanya angyalainak száma hét.” (18.) 
  
A fényenergia, illetve a hang is a térben való haladásával jellegzetes szerkezetet vesz fel. 

Ezek az elektromágneses típusú rezgések a hetes ritmus szerint töltik ki a teret. Innen ered 
a hang oktávos szerkezete. A fizikai kísérletekből tudjuk, hogy a hang interferencia vonalai 
szintén mértani alakzatokat szerint rendeződnek. Az ember életerejének mozgása és meg-
nyilvánulása szintén geometriai erővonalak szerint történik.  

A Toth-Hermész tanítások szerint nemcsak az anyagi világ, hanem a szellemi 
világ összetevői is mértani alakzatot vesznek fel. Mindenek alapja az EGY te-
remtő energiája, melyet ősidőktől körrel ábrázolnak. A tökéletes mértani formájú 
körből osztódással származtatták a többi formát és minden teremtett dolgot.  

A kör, illetve az élet virága végtelenséget képjelez.  
A Kárpát-medencében az élet virágának alakzata gyakran megtalálható a kapuk, épü-

letek díszítőelemeként. A belső kör, melyet életmagnak hívtak, faragott tárgyainkon, fa-
ragott kapuinkon gyakran látható. A virág elnevezést azért kapta, mert alakja virágszerű. 
A faragott kopjafáinkon ezt a hatos szerkezetű mintázatot Vénusz-csillagnak nevezik. 
Az élet virágának mintázatában foglaltatnak az élet teremtésének, fejlődésének első lépé-
sei és az ötödik lépésben kialakult almához hasonló geometriai forma. 
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