
 Shambhala titka
A Tizenegyedik Felismerés nyomában

James Redfield

A névtelen hős ebben a könyvben Tibet rejtelmes tájain vándorol, hogy eljusson a 
legendák földjére, a titokzatos Shambhala-völgybe, ahol magyarázatot kaphat az utóbbi 
időben  történt,  felfoghatatlannak  tűnő  eseményekre.  Hol  életveszélyes,  hol  csodával 
határos helyzetekbe kerül, és időnként megdöbbenve tapasztalja, hogy a legváratlanabb 
pillanatokban a legmeglepőbb helyekről érkezik nem várt segítség.
Miféle lények azok a  dakinik,  akik a bajba jutott  ember segítségére sietnek? Létezik-e 
egyáltalán  Shambhala,  a  technikai  fejlettség csúcsán álló,  ág  gépeket  egyáltalán  nem 
használó,  mitikus  társadalom?  És  ha  létezik,  akkor  hogyan  lehetséges  hogy  ma,  a 
kémműholdak korában sem talál rá a külvilág? Redfield könyvéből természetesen ezekre 
a kérdésekre is választ kap az olvasó, de a Shambhala tika a kalandregény izgalmas 
cselekményén túl messze ható és magvas gondolkodnivalót is kínál.

1.
A szándékmezők

….mély lélegzetet  vettem, és emlékezetembe idéztem Wil  intelmét,  szinkronicitás apró 
jeleit: mindazokat a rejtélyes véletleneket, amelyek egy pillanat alatt  előállhatnak, és új 
mederbe terelhetik az ember életét.
(Carl  Gustav  Jung  svájci  pszichológus  komoly  figyelmet  fordított  az  ún.  „jelentős  véletlenek”-re.  Jung 
szinkronicitásnak  nevezte  a  véletlen  egybeesések  jelenségét,  és  a  valóság  ugyanolyan  természetes 
szervező elvének tartotta, mint az ok-okozati összefüggést.)
Tudtam: az igazi spiritualitás központi élménye e titokzatos folyamatok érzékelése: ez a 
közvetlen  tanúbizonysága  annak,  hogy  az  emberi  drámák  díszletei  mögött  mélyebb 
igazság húzódik meg. A gond mindig az, hogy ez az érzékelés csak szórványosan fordul 
elő: egy időre megjelenik, izgalomba hoz, és aztán ugyanolyan gyorsan eltűnik.

…....  -  A  Bibliában  a  nagy  imádságok  nem  kérést,  hanem  kijelentést  tartalmaznak. 
Gondoljon csak az Úr imájára. Így szól: „legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy 
a földön is....

….......-  Nem  tudom,  mit  kerestek.  Valószínű,  hogy  már  hallottak  a  Shambhalával 
kapcsolatos mozgolódásról, szóbeszédről. Az itteni lámák közül sokan azon a véleményen 
vannak,  hogy  valami  változóban   van  a  szent  helyen.  Nagyon  sok  találgatás  kapott 
szárnyra.
− Miféle változásról van szó? Mesélje el.
− Yin mély lélegzetet vett  – Reméltem, hogy ezt majd Wil  magyarázza el......  de úgy 

látom,  most  már  meg  kell  próbálkoznom  vele.  Meg  kell  értenie,  hogy  Shambhala 
micsoda. Az ott élők normális emberi lények, akik arra a szent helyre születtek, de az 
evolúció magasabb fokán állnak. Ők az egész világ számára őrzik az energiát és a 
látomást.....
…...Ők emberi lények, itt a Földön élnek. Shambhalában különleges, magasabb szintre 
fejlődött közösség működik. Azt jeleníti meg, hogy milyen lesz végül a világ többi része 
is.



2.
Shambhala szólít

Mély  lélegzeteket  vettem,  és  a  messzeséget  néztem,  miközben  azon 
gondolkodtam, amit Yin mondott az imamezőről. Attól tartott, hogy a kínaiak iránt érzett 
harag miatt összeroskad az energiamezője. Mit jelenthet ez?

Egyszer  csak  megéreztem  a  napfény  melegét,  tudatosabban  kezdtem  átélni  a 
sugárzást, és olyan békesség ömlött el rajtam, amilyet ideérkezésem óta még sohasem 
éreztem. Lehunytam a szemem, mély levegőt vettem, és egyszer csak megéreztem még 
valamit: valami szokatlanul édes illatot, mintha egy virágcsokor lenne a közelemben. Első 
gondolatom az volt, hogy a szerzetesek szedtek néhány szál virágot, és odatették mellém.

Kinyitottam a szemem – egyetlen szál virág sem volt a közelemben. Az sem lehet, 
gondoltam, hogy a szél hozta felém a virágok illatát, hiszen a levegő mozdulatlan.

…...Érezte az illatot, és hallotta a hívást.
Meghökkentem. - Miféle illatról beszél?
Elmosolyodott. - Arról, amit ön is érzett az imént.
Összeállt a kép. Megértettem, miért viselkedtek úgy a szerzetesek, és miért döntött 

úgy a láma, hogy fogad engem. 
− Önt is szólítják – tette hozz. - Ritkaság, hogy elküldik az illatot. Eddig csak kétszer 

tapasztaltam:  először  a  mesterem  jelenlétében,  másodszor  akkor,  amikor  az  ön 
barátja,  Wil  itt  járt.  Most  pedig  ismét  megtörtént,  ezúttal  önnel.  Nem tudtam,  hogy 
találkozzam-e önnel, vagy se. Veszélyes ezekről a dolgokról felelőtlenül fecsegni.

− Ne féljen – mondta Rigden láma.  - Yin segíteni fog. Csak ne felejtse el, hogy mielőtt 
Shambhalát megtalálná, ki kell tágítania az energiamezőt, amely önből sugárzik kifelé 
a  világba.  Csak akkor  érhet  el  sikert,  ha ez megvalósul.  Meg kell  tanulnia,  miként 
irányítsa vágyainak, reményeinek erejét.

3.
Az energia gyarapítása

…...miután belélegezte az energiát, tudatosan magasabb szinten kellene tartania.  Ez az 
első kiterjesztés, amit be kell gyakorolnia. El kell érnie, hogy az energia teljesen szabadon 
áramoljon. Ezt igen precízen kell végrehajtani, ügyelve arra, hogy egyéb cselekedetei ne 
koptassák el az energiamezőt, ha már felépítette.

Kis szünetet tartott. - Érti? Élete minden mozzanatának a magasabb energiaszintet 
kell szolgálnia. Következetesen. Okosan kell élnie. Most pedig együnk valamit.

Eltűnt a konyhában, és egy tál zöldséggel tért vissza, meg valami mártással.

Ugye érti:  az energia  elsősorban nem kívülről  érkezik  hozzánk – jóllehet  egyes 
növényekből vagy szent helyekből közvetlenül is magunkba szívhatjuk. A szent energia 
főként a bennünk lakó isteni forrással való kapcsolatból származik. Körülöttünk minden, a 
természetes és az emberkéz alkotta dolgok egyaránt – a virágok, a kövek, a fű, a hegyek, 
a műalkotások – magasztos szépséget hordoznak, és létezésük intenzívebb, mint amit a 
legtöbb ember egyáltalán érzékelni képes. 

Még mielőtt felelhettem volna, így szólt: - Minden ott fordul meg, hogy miként kel föl 



reggelenként.  Azért  is  javasoltam,  hogy  menjen  aludni:  látni  akartam,  hogyan  ébred. 
Ebben is fegyelemmel kell eljárnia. Úgy ébressze fel testét, úgy készítse fel az energia 
beáradására, ahogy mutattam.  A középpontból mozdulva, azonnal érezze az energiát. 
Számítson rá.

Csak eleven ennivalót fogyasszon, és egy idő után könnyebb lesz belélegeznie az 
isteni energiát. Mindennap szenteljen időt az energiával való feltöltődésnek, és mozgással 
ébredjen.

4.
Tudatos figyelem

Ha gyűlöl valamit, akkor a mező a gyűlölet tárgyát hozza létre. Szerencsére amikor 
e  negatív  elvárások  csapdájába  esünk,  energiamezőnk  hamar  összeroskad,  mert 
elveszítjük az isteni kapcsolatot, és nem sugározzuk ki a szeretetet. A félelem elvárása 
ennek  ellenére  komoly hatóerő  lehet.  Ezért  kell  folyamatosan  ellenőrzés  alatt  tartania 
kívánságait és reményeit, és ezért kell tudatosan beállítania a mezőt.

Yin  elnézett  mellettem,  gondolataiba  merült,  aztán  így  folytatta:  -  Teljesen 
elveszítette  az  energiáját,   a  pozitív  várakozásait.  Emlékszik,  mit  mondtam  a 
vendéglőben?  Ahhoz,  hogy  beállítsa  a  mezőt  a  szinkronicitáshoz,  különleges 
tudatállapotba  kell  kerülnie.  Intellektuális  megközelítéssel  könnyen  elintézhető  a 
szinkronicitás:  ha  nem  helyezi  magát  ebbe  a  tudatállapotba,  amelyben  az  imamező 
segítségét  is  igénybe  veszi,  nem  lesz  többre  képes,  mint  hogy  olykor-olykor  egy 
pillantással nyugtázza a véletlen bekövetkezését. Bizonyos helyzetekben ez is elég, egy 
darabig  így  is  előrejuthat,  de  végül  okvetlenül  irányt  fog  téveszteni.  A szinkronicitás 
áramlásának  folyamatosságát  csak úgy biztosíthatja,  ha  olyan  tudati  állapotba  marad, 
amelyben  az  imamező  állandósítja  az  ön  felé  áramló  szinkronisztikus  események 
folyamatosságát. Ez az állapot a tudatos figyelem: az éberség.

Yin a fejét ingatta. - Ne akarjon előreszaladni. A mezőnek a többi emberre gyakorolt 
hatása már a Harmadik Kiterjesztés. Egyelőre csak koncentráljon arra, hogy a mezőt a 
szinkronicitás fogadására állítsa be, ne a félelemből fakadó gondolatokra. 

5.
A tudatosság ragályos

Stabilizálnia  kell  az  áramlást,  hogy  az  energia  a  körülményektől  a   helyzettől 
függetlenül áradjon ki a külvilágba. Ha így jár el, az eddig megtanult három kiterjesztés a 
gondolkodása meghatározójává, életformává válik.

….A belső, isteni forráshoz fűződő kapcsolatból imaenergia fakad, ez kiáradva az ember 
előtt jár, kiváltja a remélt szinkronisztikus eseményeket, és fölemel mindenkit, hogy közel 
kerüljön felsőbb énjéhez. Ilyesformán az elérhető maximumig fokozza életünk rejtelmes 
evolúcióját, földi küldetésünk tudatosítását és beteljesítését.

A félelemmel az a baj – folytatta Yin -,hogy igen finoman, szinte észrevétlenül és 
nagyon  gyorsan  tud  elhatalmasodni  az  emberen.  A félelem által  felrajzolt  kép  mindig 
olyasvalamit  mutat,  aminek bekövetkezését  nem akarjuk.  Félünk a  kudarctól,  félünk  a 
megszégyenüléstől, félünk a szabadságunk, szeretteink vagy életünk elveszítésétől. A baj 



ott  kezdődik,  hogy amikor  ilyen  félelmeket  kezdünk érezni,  az érzés gyakran haraggá 
változik,  a  haragot  pedig  arra  használjuk,  hogy  ellene  forduljunk  annak,  akiről  azt 
gondoljuk, fenyegetést jelent számunkra.

Akár a félelem, akár a düh munkál bennünk, tudomásul kell vennünk, hogy ezek az 
érzések  egyetlen  forrásból  származnak:  életünknek  azokból  a  vonatkozásaiból, 
amelyekhez ragaszkodunk. A legendák szerint a félelem és a düh ugyanarról a tőről fakad: 
a szorongásból, hogy elveszíthetünk valamit: ezeket az érzéseket úgy lehet leküzdeni, ha 
eltekintünk a következményektől.

…..A  legendák  azt  mondják:  amikor  beállítjuk  a  mezőt,  és  arra  számítunk,  hogy  a 
megfelelő  intuíciók,  események  megadják  majd  a  követendő  irányt,  ezzel  egyidejűleg 
teljesen el kell tekintetnünk attól, hogy valamilyen konkrét következményt várjunk el. 

− Nem  azt  mondtam,  hogy  ne  törődjön  semmivel  –  folytatta.  -  Csak  azt,  hogy  ne 
ragaszkodjék  egy bizonyos végkifejlethez.  Az életben úgyis  minden kicsit  másképp 
történik, mint ahogy várjuk. A függetlenedés azt jelenti, hogy az ember felismeri: mindig 
létezik  egy  magasabb  cél,  amely  minden  eseményben  felfedezhető.  Az  ürömben 
mindig ott az öröm, a pozitívum, amire építenünk kell.

...Ha erősek maradunk, ha mindig a pozitív kifejletre számítunk, függetlenül attól,  hogy 
pontosan  az  következik-e  be,  amit  előre  elképzeltünk,  akkor  kezdenek  megtörténni  a 
csodák. 

− Akármibe lefogadhatja – mondta végül -, hogy a hite próbára lesz téve.

6.
Az átjáró

…..El kell felejtenie minden, a kudarcra vonatkozó gondolatot. Én nem vagyok erre képes, 
de  azt  hiszem,  ön  igen.  Biztosnak  kell  lennie  benne,  minden  hitével  arra  kell 
támaszkodnia, hogy megmenekül, és sikerrel jár.

„Ezen  a  magas  energiaszinten  imamezőink  igen  gyorsan  megvalósítják  azt,  amire 
számítunk. A hite próbára lesz téve.”

A nyílás végre közeledni látszott: amikor már csak ötlépésnyire voltam tőle, meleg 
légáramlat  csapott  meg,  és  az  a  varázsos  illat,  amit  már  a  kolostorban  is  éreztem. 
Valahonnan  a  távolból  hangos,  dallamos  emberi  kiáltás  hangzott  fel,  és  ahogy 
végigrezgett egész testemen, belső melegség és túláradó boldogság érzése, valóságos 
eufória  uralkodott  el  rajtam.  Erről  beszélt  Rigden  láma?  Ilyen  az,  amikor  Shambhala 
szólít?

7.
Ismerkedés Shambhalával

Gondolja  végig.  Az  emberek  a  történelem  egész  folyamán  arra  használták  a 
technikát,  hogy  a  világban  való  életre  való  képességüket  fokozzák,  saját  helyzetüket 
kényelmesebbé, biztonságosabbá tegyék. Kezdetben csak edényeket állítottunk elő, hogy 



azokban  tartsuk  táplálékunkat,  valamint  szerszámokat,  amelyekkel  a  földet  áshattuk. 
Később  bonyolultabb  szerkezeteket,  építményeket,  házakat  eszkábáltunk.  Ehhez  már 
ércekre,  ásványokra  is  szükségünk  volt:  ezeket  az  anyagokat  tudatunkban  előre 
megtervezett formákká alakítottuk. Hatékonyabban akartunk közlekedni, ezért feltaláltuk a 
kereket,  azután  pedig  a  különféle  járműveket.  Repülni  akartunk,  tehát  megalkottuk  a 
repülőgépet,  amely  ezt  lehetővé  tette.  Gyorsabb,  hosszabb  távú,  korlátlan 
kommunikációra vágytunk, ezért feltaláltuk a kábeleket, a távírót, a telefont, a drótnélküli 
rádiót, a televíziót – hogy megtudjuk, mi történik a földgolyó távoli pontjain.

Kíváncsian nézett  rám. -  Érti  már a rendszert? Az emberek azért fejlesztették a 
technikát,  mert  távoli  helyekre  akartak  eljutni,  még  több  emberrel  akartak  kapcsolatot 
teremteni,  és  a  szívük  mélyén  tudták,  hogy  ez  lehetséges.  A  technika  mindig  csak 
ugródeszka volt valamihez, amit magunk is meg tudtunk oldani, amihez kezdettől fogva 
megvolt  a  képességünk.  A technikának  valójában  az  volt  a  szerepe,  hogy  segítsen 
megteremteni a hitet: hogy rájöjjünk, minderre belső erőnk révén képesek vagyunk.

 Amikor  a  kiterjesztés  végbemegy,  az  emberi  energiamező szélesebbre  tágul  és 
felerősödik.  Ennek  oka  az,  hogy  amikor  az  ember  a  szinkronisztikus  események 
előidézése  és  mások  felemelése  érdekében  kiárasztja  energiáját,  majd  hit  és 
függetlenedés által rögzíti, ezzel az isteni terv megvalósulását segíti elő. Márpedig minél 
inkább  képes  az  ember  együtt  gondolkodni  és  cselekedni  az  isteni  akarattal,  annál 
erősebb lesz az energiája. Érti? Afféle beépített biztonsági berendezés működik, ha nem 
vette  volna  észre.  Isten  csak  akkor  engedi  az  energiaszint  felemelését,  ha  az  ember 
szándéka egybevág az egyetemes akarattal.

8.
Az életfolyamat

− Koncentráljon arra, amit itt tanult. Látta, merre kell fejlődnie a technikának, és már azt 
is  kezdi  érteni,  hogy  a  mi  kultúránk  az  életfolyamatra  összpontosít,  a  születés 
csodájára és a tudatos evolúcióra.  Tudja már,  hogy ez a szemlélet  adja  a  legtöbb 
inspirációt – és ez a legérdekesebb. A külvilági kultúrák materialista élete elhalványul a 
miénkkel összehasonlítva. Spirituális lények vagyunk, életünknek a család, a tehetség 
csodája, a személyes küldetés megtalálása  körül kell  forognia. És most már azt is 
látja, hogy milyen az a kultúra, amely így működik.
     A legendák szerint ha az ember tudja, milyen fejlődés áll a kultúrák előtt, az tágítja 
és erősíti az imamezőt. Amikor megteremti a kapcsolatot a belső forrással, és látja a 
mező  kiáradását,  amikor  cselekedeteivel  a  szinkronicitást  és  mások  felemelését 
igyekszik előidézni, mindezt megalapozott elvárásokkal teheti, hiszen biztosan tudja, 
hogy merre visz bennünket ez a folyamat, ha hívek maradunk hozzá, ha nincs bennünk 
félelem, sem gyűlölet.

9. 
A gonosz energiája 

− Semmi baj – mondta -, az nem tesz rosszat, ha fél az ember. Csak mindig a pozitív 
végkifejletet tartsa szem előtt.  A félelem éppenséggel közelebb vonzza a dakinikat.

….Tedd azt másoknak, amit önmagadnak kívánsz, mert ahogy velük bánsz, ahogy 
róluk gondolkodsz, pontosan úgy bánnak majd ők is veled. Az ima, amit érzéseid és tetteid 



által kiküldesz önmagadból, pontosan azt váltja ki belőlük, amire számítasz.

− A dolgokat persze olyannak kell tekintenünk, amilyenek, de azonnal át is kell állítanunk 
elvárásainkat.   Ne arra  számítsunk,  hogy  olyan,  amilyen,  hanem arra,  hogy  olyan, 
amilyen lehetne.

− Nem haladhat tovább a kiterjesztésekben, amíg meg nem érti. A düh mindig kísértést 
fog jelenteni. Kellemes érzés. Egónk erősebbnek hiszi magát ilyenkor. Önnek ennél 
okosabbnak kell lennie. A kreatív energia legmagasabb szintjét csak akkor érheti el, ha 
elkerül  mindenfajta  negatív  imát.  Elég  gonoszság  van  a  világban  anélkül  is,  hogy 
tudattalanul szaporítanánk. Ez a nagy igazság húzódik meg a híres tibeti együttérzés 
hátterében.

− És most jön az, ami az egész gondolatsort megkoronázza. Ha káros magatartásmintát 
tapasztal önmagában – esetünkben például a haragot és az ítélkezést -,életbe vágóan 
fontos, hogy ne fogalmazzon meg negatív imát a saját lehetőségeivel kapcsolatban. 
Érti  ezt?  Ha önmagunkra  becsmérlő  kijelentéseket  teszünk,  mint  például:  „Úgysem 
leszek képes megoldani ezt a problémát”, vagy „Én már csak ilyen maradok”, akkor 
valójában a változás ellenében ható imát enged szabadjára. Holott ragaszkodnunk kell 
az  elképzeléshez,  hogy  magasabb  energiaszintre  jutunk,  és  elhagyjuk  a  régi 
beidegződéseket. Saját imaenergiánkkal önmagunkat is föl kell emelnünk.

10.
Elismerni a fényt

− Az egész ott kezdődik – folytatta -, hogy rájövünk: az imaenergia létezik, valóságosan 
kiárad belőlünk, és kihat a világra. Ha ez a felismerés megtörtént, azt is megértjük, 
hogy  ez  a  mező,  illetve  a  világra  gyakorolt  hatása  kiterjeszthető,  és  az  Első 
Kiterjesztéssel  kell  kezdenünk.  Elsőként  javítanunk  kell  a  szervezetünkbe  fizikailag 
bejuttatott  energia  minőségét.  A nehéz,  iparilag  előállított  élelmiszerek  savasságot 
teremtenek a  szervezetbe,  csökkentik  a  rezgést,  és  végül  betegséget  okoznak.  Az 
eleven ennivalónak lúgos kémhatása van, fokozza a rezgést.

Minél  tisztább a rezgésünk,  annál  könnyebb azután ráhangolódnunk a bennünk  
található,  finomabb  energiák  forrására. A  legendák  szerint  megtanuljuk  majd,  hogy 
folyamatosan ezt a magas szintű energiát lélegezzük be, és előrehaladásunk próbája a 
szépség érzékelésének képessége lesz. Minél magasabb az energiaszintünk, annál több 
szépséget érzékelünk. Megtanuljuk a vizualizációt: elképzeljük, hogy ez a magas szintű 
energia kiárad belőlünk a világba, ennek próbája pedig a szeretet  érzése. Ilyenformán 
belső kapcsolatban állunk egymással – ahogy Peruban megtanultuk. De most már tudunk 
még valamit: azt, hogy tartósan megőrizhetjük magas energiaszintünket, ha vizualizáljuk, 
hogy az energiamező kiárad belőlünk, és előttünk jár, amerre csak megyünk.

A Második Kiterjesztés akkor veszi kezdetét, amikor ezt a kiterjesztett imamezőt 
úgy állítjuk be, hogy erősítse életünk szinkronisztikus folyamatait. Szüntelenül a tudatos 
éberség  és  figyelem  állapotában  maradunk,  mindig  várva  a  következő  intuíciót  vagy 
véletlent, amely továbblendíti életünket. Ez a várakozás, a készenlét még tovább emeli, 
erősíti  energiánkat,  mert  szándékainkat  most  már  összehangoljuk  a  mindenség 
fejlődésének irányával.

A Harmadik  Kiterjesztésben  egy  további  elvárás  is  szerepet  játszik:  az,  hogy 
imamezőnk kiárad, és megerősíti a többi emberét: felemeli őket arra a szintre, ahogy az 
isteni  energia  belső  forrásához  fűződő  kapcsolat,  a  felsőbb  éntől  származó  intuíció 



működik. Ez természetesen növeli annak valószínűségét, hogy intuitív információt kapunk 
tőlük,  ami  tovább  növeli  szinkronicitásunk  szintjét.  Ez  a  Peruban  elsajátított 
interperszonális etika, de most már azt is tudjuk, hogyan erősíthetjük hatását az imamező 
segítségével.

A Negyedik Kiterjesztés akkor kezdődik, amikor megtanuljuk az energia kiáradását 
tartósítani, rögzíteni, tekintet nélkül a félelmet vagy haragot gerjesztő élethelyzetekre. Ezt 
úgy érhetjük el, ha függetlenítjük magunkat a bekövetkező konkrét eseményektől, csak azt 
az egy elvárást tartjuk fenn, hogy a folyamat haladjon tovább. Mindig a pozitívumot kell 
keresnünk, és mindig, de mindig arra kell számítanunk, hogy bármi történjék is, a javunkat 
szolgálja. Az ilyen belső hozzáállás segít abban, hogy a folyamatra koncentráljuk, és ne 
adjuk át magunkat a negatív rémképeznek, hogy mi lesz  velünk, ha valami nem sikerül.

Összefoglalva: a Negyedik Kiterjesztés arról  szól,  hogy energiánk mindig legyen 
erős.  Ha  ezt  megvalósítjuk,  képesek  leszünk  előrelépni  és  még  tovább  tágítani 
energiánkat. 

A  Negyedik  Kiterjesztés  következő  lépcsőfoka  akkor  veszi  kezdetét,  amikor 
maradéktalanul elfogadjuk, hogy az emberi világ a Tizedik Felismerés által meghatározott 
irányba  fejlődik,  és  ehhez Shambhala  adja  a  mintát.  Az  energia  további  növeléséhez, 
erősítéséhez igazi hitre van szükség. Ezért olyan fontos, hogy megértsük Shambhalát. 
Tudjuk, hogy Shambhalában sikerült ezt megtenni, és ez a tudat erősíti az elvárást, hogy 
az emberi kultúra többi része is képes rá.  Látni fogjuk, hogy az emberek szerte a világon 
a  spirituális  fejlődés szolgálatába  állítják  a  technikát,  és  figyelmüket  az  életfolyamatra 
összpontosítják, hiszen az életfolyamatban rejlik a valódi oka annak, hogy itt vagyunk a 
földön: olyan kultúrát kell teremtenünk, amely tudatosan szolgálja a spirituális evolúciót, és 
ezt a tudást átadja a következő nemzedékeknek.

 
11.

Shambhala titka

A kereszténység azt  a  gondolatot  hangsúlyozta,  hogy a lélek többféleképpen is 
megmutatkozik az emberben: nem csak az Isten részeként benne lévő magasabb tudat 
alakjában,  hanem  a  felsőbb  énben  is  –  mintha  önmagunk  megnövelt,  tökéletesebb, 
teljesebb képességekkel felruházott változatai lennénk, akiket belső bölcsesség vezérel, 
hogy cselekedeteink olyanok legyenek, mintha szemünkből Isten emberi  személyisége, 
Krisztus tekintene a világra.

 


