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A virág egy életforma. A virágok a legharmonikusabb létezési formák. A virá-

gok életerővel rendelkeznek és életerőt sugároznak ki magukból. Mintázatukban 
és színeikben a tökéletességet ismerhetjük fel.  

A lét energiái formákban öltenek testet. A formavilág legszebbjei maguk a virágok. 
A virág a világmindenség eredetének és harmonikus összetettségének szimbóluma.  

A virág napjelkép. Az ókor a Napot istenként imádta. Az ókortól kezdve az Egyet, 
Istent, a Teremtő energiát körrel, rózsával vagy körbe írt ábrákkal szemléltették. Az 
Egy energiája Ég-ő ékként a Nap fényéhez hasonlóan ég. Égi eredetetű az, igaz.  

Kör alakból indulnak ki nemcsak virágaink, hanem településeink és szakrális 
épületeink is.  

A kezdet és vég nélküli kör a Isten és a mindenség végtelenjét szimbolizálja.  Mér-
tani szempontból minden a körből indul ki. A létezés formáit az Egy körének metszé-
sei határozzák meg. A világot egyszerű alapelvek működtetik. A lét rendszere az alap-
egység egymásra épülésével jön létre és bonyolultabb lesz. A világunkban található 
sokféle szerkezeti minta jól meghatározott elv szerint működik.  

A létnek matematikai, azaz geometriai szerkezete van. Püthagorász szerint a 
geometria nagy mestere maga Isten.  

A lét formái a mozgó részeinek kölcsönhatásából alakulnak ki. Minden moz-
gásban van, semmi sem áll meg.  Még a legkeményebbnek tűnő anyagban is ál-
landó rezgésben vannak az elektronok, atomok. Állandó hullámzás jellemzi a 
fényt, a levegőt, vizet, vagy az energiát. Minden gondolat, kívánság vagy  minden 
érzés nem más, mint különböző frekvenciájú rezgés. 

Az esszénus-hun tanítás szerint a fizikai világ mögött álló rend törvényei 
mindenben megtalálhatók: 

„A Törvény az Élő Isten élő szava. 
A törvény bele van írva mindenbe, ami élet. 
Megtalálható a füvekben, a fákban, a folyókban, 
A hegyekben, az égi madarakban, 
Az erdő teremtményeiben, a tenger halaiban, 
De legfőképpen megtaláljátok önmagatokban.” (32.) 
 

Mindennek alapja Isten szellemi ereje, a Tudatosság fénye. Minden a fényből szár-
mazik. A teremtő erőt az ókorban körrel ábrázolták. A kör volt az ős-Egy jele. A for-
mák az Egy köréből, annak levetüléséből, az ég és föld kölcsönhatásából jönnek létre. 

Sok virágnak kerek közepe van és szirmaik a napsugarakat idézik. 
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Kör alakból indulnak ki nemcsak virágaink, hanem településeink és szakrális épüle-
teink is. Egy egybefüggő rendszerben a dolgok mélységéről szól a mítosz és a képjel is.  

A kör jelenti a Teremtő Egyet és a világ egységét is. Költőnk szép szavakkal 
mondja el világunk egységét: 

„Szép volt, isten volt, Egy Volt a Világ. 
Tél, tavasz, nyár, ősz: meghitt tarkaság. 
Égen és földön mosolygott a rend. 
A nap hajnalban mindig megjelent, 
Borzongó percek s naphosszú öröm: 
a tengertől még nem váltam külön, 
nem voltam sziget... Imák és csodák: 
szép volt, isten volt, Egy Volt a Világ.“ 

(Szabó Lőrinc: Egy volt a világ) 
Az ókor hitében a szellemi erő teremtette a világot. Mi keresztények Istennek 

hívjuk. Az ókor embere a világot teremtő szellemi erőt szűziesen tisztának tar-
totta. Ő volt a nagy anya: a szent Jó, Jótengrit, Szófia, a Fehér istennő, Nagy-
boldogasszony. (67, 75, 76.) 

Világunkat anyavilágegyetemnek hívják. Világunk szerkezetéhez rendelődik az 
élet virágának szakrális alakzata. Az élet virága a geometria szerint a körrel ábrá-
zolt Egyből alakul ki, amikor a teremtés során az megtöbbszörözi önmagát. A 
lépéselemek sora magát a sejtosztódást is szemlélteti.  

Az élet virága mintázata nem csak a teremtéshez kapcsolódik. A lét szerkezetét min-
tázza le. Így az élet virága a teremtésnek és az élet működésének szimbóluma. Az élet vi-
rága a földi életet átszövő energia alakzata, az anyavilágegyetem szimbóluma. Tele hu-
rokszerű gyöngyökkel. A metszési hurkok a holdsarló köríveihez hasonlítanak. 

Az ókor bölcselete a szellemi erőt, a virágot az Istenanyához rendeli. A virág 
az Istenanyától származtatott világmindenség eredetének jelképe.  

Az átfedési tartományban keletkezett feszültség kiegyenlítődésre törekszik. 
Ezért újból osztódik mindaddig, amíg az oktáv irányában el nem mozdul, és azt 
ki nem teljesíti. Maga az élet keletkezése, a Genézis, és a sejtszaporodás is ilyen 
módon megy végbe. Az Egy megsokszorosítása a teremtés alapja. 

 
 

 

A hét teremtési lépés 
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Minden az Ős-Egyből keletkezett. Minden dolog eredete az Egy. Minden 
egyes teremtési lépésnél az Egy megkettőzi magát. Az egy úgy osztódik ketté, 
hogy létezik közöttük egy közös rész. Amikor az Egy kivetíti magát, két kör ke-
letkezik, melyek metszik egymást. A két ellentétes oldalt egy középső rész kap-
csolja egybe. A közös metszési résznek jellegzetes mandulamag alakja van, me-
lyet a szakirodalom mandorlának nevez. Nevezik még ősmagnak, halnak, Isten 
tojásának stb. Ez a tojásdad alakú idom olyan, mint egy mandulamag. Ehhez ha-
sonló a mandorla elnevezés is. Ez a mértani alakzat a mítoszok őstojása, az alki-
misták bölcsek tojása, a hal, a szent közép. Az istenfiakat szokták mandorla alakú 
körívben ábrázolni. A mandorla szakrális díszítőelemként ma is megtalálható 
templomainkban. 

A két kör metszésénél keletkezett átfedési tartományban rejlik a továbbterem-
téshez szükséges erő. A mandorlában lévő feszültség kiegyenlítődésre törekszik. 
Ezért újból osztódik, létrehozva egy harmadik kört, és így tovább. Az osztódási 
lépések száma hét. Maga az élet keletkezése, a Genézis, és a sejtszaporodás is 
ilyen módon megy végbe. A mandorla elemeiből kialakult háromszög méreteiben 
a platoni szakrális geometria alapjait képezi. A szakrális írás és a szakrális geo-
metria a teremtési ciklusokat térképezi le. Ugyanez a szabályos háromszög meg-
található a Föld-Hold arányainál, a piramis méreteinél. A mandorlába írható az 
első háromszög, mely a platoni szakrális geometria alapjait képezi. A háromszög 
a mezopotámiai jelrendszerben a szeretetet képjelezte.  A lét lényege a szeretet-
szeretetlenség törvényén alapszik. A szeretet maga a kozmikus Rend. (18.) 

A körbeírt háromszög, a szeretet szimbóluma a platoni szakrális geometria 
természetes és harmonikus eleme. Minden más szabályos mértani forma három-
szögekből épül fel. A természet élővilágának növekedési mintázatát leíró spirál 
szintén mértani elemekből épül fel. Ezeket ma fraktáloknak nevezzük. Például a 
hópehely olyan geometriai fraktál, amely az egyre újabban hozzáadott egyenlő 
oldalú háromszöget alkotó részek révén növekszik. A növények elágazásai és 
maguk a földön lévő partszakaszok is a fraktálgeometriával írhatók le. 

A létezés formáit egyszerű alapelvek működtetik. Ezek egymásra épülve bo-
nyolultabb rendszert alkotnak.  

Az élőlények növekedése ismétlődő mintákat követ. A harmonikus arányok érvé-
nyesülnek az élő szervezetek sejtjeiben, a magoknál, és az élőlények külalakjá-
nál.  Világunk egy olyan hologram vagy fraktálrendszer, ahol a kiinduló mintázat 
a belső elemnek felel meg. Ez magába zárja a szeretet háromszögét tartalmazó 
mandorlát is. A lét szerkezetét leíró élet virágának a mintázata hét lépéselemből 
alakul ki. 

A hindu teremtésmítoszban a világ szerkezete egy kerékhez hasonló, melyet 
egy hármas agy irányít:  

 „Az Egykerekű kocsiba bekötnek 
Heten egy lovat, hét neve van ennek. 
Minden létező rajta a keréken, 
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Agya három van, nem vénül, nem áll meg.” 
(Rigvéda, I. 164.) 

 

A teremtő körének kivetülésével a két kör metszési zónájába írható a szeretet 
háromszöge. A mezopotámiai jelrendszerben a szeretet képjele a háromszög 
volt. Ugyanakkor a harmonikus háromszög az Istennő jeléhez is tartozott A 
hun-esszénus tanításban fennmaradt, hogy ez a fényháromszög egyben a kozmi-
kus rend. A világ fényből, illetve szeretből szövődött. 

Az ember önmaga békéjét csak olyan belső egyesüléssel érheti el, amely során 
a Rend útját követi: 

„Tudd meg, hogy az egész Űr rendezett, 
És csak a Rend által lehetsz a mindenséggel egy.” (24.) 
A kozmikus rend a Nap-Hold-csillag hármasának megjelenésével állott helyre.  
 

 

 
A sumér jelrendszerben a kozmikus rend nem más, mint a szeretet:  
„Te kegyes Szeretet, 
Mutasd meg a Spirituális Igazságot 
A Te kozmikus Rendeden keresztül.” (18.)  
A szeretet, illetve a kozmikus rend háromszögét maga a teremtő Egy is ma-

gába zárja. Ez a harmonikus háromszög megtalálható az élet virága mintázatában 
is mindenik mandorlában. 

A körbeírt egyenlő oldalú háromszöget ma is Isten Szemének nevezzük temp-
lomainkban. A háromszögnek megfelelő rezgések az isteni hármast tükrözik le. 
Az ember ezek alapján magában hordozza az isteni hármast.  

A Nap a teremtő fénynek megfelelő égitest. Az ókorban körrel jelölték, 
akár  a Teremtőt. A virágot napjelképnek tartjuk. Ez a megjelölés kapcsolatban 
van a virágok harmonikus körszerű alakjával és sugárzó színével. Ezenkívül a vi-
rágok, a növények különleges teremtő erővel rendelkeznek. 
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A Smaragdtáblák szerint a Teremtő Egy-et harmónikus erő jellemzi. A harmóniát 
két erő hozza létre. A teremtő erő belső kettősséggel rendelkezik: bölcsességből és 
szeretetből áll. (24). A sumér jelrendszerben a szeretet képjele a háromszög, a böl-
csesség jele a kör volt. (18.) Ez a szellemi tartalom a fizikai létben kettős teremtő erővé 
vált, apai és anyai oldalra. A kettős teremtő erő csak egységben tud müködni, ami az 
Egyre jellemző. A növényi világ az önzetlen szeretet megtestesítője. 

Mint a növények egyik megnyilvánulási formája, a virágokat semleges harmó-
nia jellemzi. A virágok a teljes önátadást mutató jellege az odadadó szeretet min-
taképét közvetíti felénk.  Békés harmoniában leledznek. Csak vannak. Fenntartás 
nélkül odaadják magukat, mint az állatok tápláléka vagy az emberek éke-étke. 
Odaadásuk szeretetet sugároz felénk. A szeretet békét, nyugalmat áraszt. A har-
monikus formák, illetve a virágok is növelik odafigyelő, beleérző képességünket, 
és segítenek a békésebb nyugalom állapotának behozatalában. Minden együttér-
zéssel teli gondolat, minden csendes öröm növeli a minket mozgató szeretetet. A 
virágok a tökéletes lét megtestesítői, a szeretet jelképei. 

A kínai hagyomány szerint a taoizmus aranyvirága azonos a harmóniába kerü-
léssel és a lelki megújulással. A japán élővirágok elrendezése, az Ikebana az isteni 
tökéletesség megnyilvánulásai. A görögöknél a virágok színe és illata jellegzetes 
ünnepeket teremtett. A fennmaradt ünnepi szokásokon más-más virágot talá-
lunk, mint ahogy minden ünnepnek más értelme is volt. A római hagyományban 
a virágok istennője Flora. A Floralia ünnepén virágtenger díszíti a lépcsőket. A 
tibeti hagyományban a virágillatot az Ég Úrnőjéhez társítják. 

A Bibliában a virágos kertek az Édenkertre utalnak. 
„A virágok érzékenyek. Az embertől szeretettel teli figyelmet igényelnek. Job-

ban fejlődnek, szebben virágoznak, ha szerető gondoskodásban részesülnek.” 
A kozmikus rend szeretetét az ókorban háromszöggel ábrázolták. A három-

szögben három minőség kapcsolódik Eggyé. Az apai oldalnak megfelelő résznek 
és az anyai minőségnek kell legyen egy közös átfedési részük. Ez a közös rész 
egy harmadik minőséget képvisel, akárcsak a gyermek. 

Az összekapcsolódást jellemző hármas minőség szellemi tartalommal bír. Az 
ókor embere a szellemet anyai jelleggel ruházta fel. A szellem egy olyan erő, mely 
létrehozni tud Napot, Holdat csillagokat és mindent a világon. A különböző népek 
hitregéiben a szellemi erő hármas szerkezete az istenanyákhoz kapcsolódik. 

Mindennek alapja Isten szellemi ereje, a szeretet fénye. Minden a fényből 
származik. A formák az ég és föld kölcsönhatásából jönnek létre. 

Ugyancsak a Teremtő szeretetfénye tartja össze a létet. A létezés formáit egy-
szerű alapelvek működtetik, mert minden a szellem fényéből származik. 

Az élőkben működő szellemi rész folyékony áramlása egy magasabb rendű 
rezgésminőséggel rendelkezik, mint a fizikai anyag.  

Az összekötő erő a létben a szeretet, mely folyékony közegként is felfogható. 
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