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Iskreno pozdravljeni  

drage sestre in dragi bratje, 

brezpogojno ljubeče, 

svobodno, 

srečno in zadovoljno, 

v miru in v sožitju, 

v harmoniji in v radosti, 

solidarno in sodelujoče, 

z modrostjo in znanjem 

vam podarjam vedenje iz te delavnice 

po načelu ISTOvrednosti v obilju za vse. 
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Informativno-izobraževalna delavnica 24 

Kybalion, 1. del 
 

Dat-Um: 

dvanajstega [12]  dne meseca svečna [12] leta dvajset-dvaindvajset [20-22] 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete 

 

Uvod 

Kaj je temelj hermetične filozofije 

Današnjo informativno-izobraževalno delavnico bom  posvetil uvodu v raziskovanje vseobsegajoče 

Božanske matrike. S tem bom med vso to nenehno raziskovanje značilnosti parazitskih nebožanskih-

trgovskih matrik dobesedno vrinil svetlobo, saj bo delavnica torej uvod v vladavino načel Naravnega Zakona 

in iz njih izvedenega človeškega naravnega prava. 

Seveda želim slediti ustvarjalnemu duhu Ljudske Pisarne, zato bom Uvod v raziskovanje vseobsegajoče 

Božanske matrike pričel z mističnim poudarkom.  

Kybalion je knjižica,  ki so jo »trije posvečenci (ang. Three Initiates)« napisali zato, da bi se človeštvo 

spoznalo z modrostmi hermetične filozofije.  

Čaka vas torej uvod v zelo pomembno poglavje o absolutnih silah Vesolja, ki vladajo nad posledicami 

človekovega obnašanja. 

Z vidika hermetike vse, kar obstaja, obstaja v Umu VSEGA (ang. The All). Takšna je hermetitična 

koncepcija Boga, kakor je izpovedana v Kybalionu: »Dali smo vam hermetične nauke upoštevajoč 

mentalno naravo univerzuma – RES-JE, da 'je univerzum mentalen - vsebovan v Umu VSEGA'«.  

Vsakdo in vse v univerzumu je del te entitete. Ker je vse mentalno, je tudi vibracija. Vse vibracije 

vibrirajo od najgostejših fizičnih delcev, skozi mentalna stanja, do najvišjih spiritualnih vibracij. V 

hermetiki je edina razlika med različnimi stanji fizične snovi, njihovo mentalnostjo in spiritualnostjo, 

frekvenca njihovih vibracij. Višja kot je, bolj je oddaljena od bazne materije.  
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POGLAVJE 1 

Hermetična filozofija 

»Ustnice modrosti so zaprte, razen za ušesa razumevanja.« Kybalion 

Iz starega Egipta so prišla temeljna ezoterična in okultna učenja, ki so močno vplivala na filozofije 

vseh ras, narodov in ljudi nekaj tisoč let. Egipt, dom piramid in sfinge, je bil rojstni kraj skrivne 

modrosti in mističnih učenj. Iz skrivne doktrine so si izposojali vsi narodi. Indija, Perzija, Kaldeja, 

Medeja, Kitajska, Japonska, Asirija, stara Grčija in Rim ter ostala starodavna ljudstva so svobodno 

sodelovala pri prazniku znanja, ki so ga prostovoljno širili posvečenci in mojstri Izisine zemlje (ang. 

Land of Isis) tistim, ki so prišli pripravljeni, da bi prevzeli veliko zalogo mističnega in okultnega 

izročila, ki so ga idejni vodje te starodavne zemlje zbrali skupaj. 

V starem Egiptu so bivali veliki strokovnjaki in mojstri, ki nikoli niso bili preseženi in le redko 

izenačeni v stoletjih, vse od velikega Hermesa. V Egiptu je bila locirana Velika loža vse mističnih lož. 

Skozi njena vrata so vstopali neofiti (potomci Židov, ki so jih na silo katolizirali), ki so zatem kot 

hierofanti (posvečevalci), strokovnjaki in mojstri potovali na vse štiri strani zemlje, noseč s seboj 

dragoceno znanje, katerega so bili pripravljeni, željni in voljni prenesti na tiste, ki so ga bili 

pripravljeni sprejeti. Vsi študentje okultnega priznavajo dolg, ki ga dolgujejo tem častnim mojstrom 

starodavne zemlje. 

Vendar je med temi velikimi mojstri starega Egipta nekoč bival nekdo, ki so ga drugi mojstri častili 

kot »mojstra vseh mojstrov«. Ta človek, če je to sploh bil, je bival v Egiptu v najzgodnješem 

obdobju. Poznan je bil kot Hermes Trismegistus (Hermes Trikrat Veliki). Bil je oče okultne modrosti; 

utemeljitelj astrologije; odkritelj alkemije. Podrobnosti njegovega življenja so skozi zgodovino 

izgubljene zaradi preteka let, v katerih so se starodavne dežele kregale druga z drugo glede tega, 

kje bodo v njegovo čast postavili in opremili njegov rojstni kraj – in to tisoče let nazaj. Datum 

njegovega bivanja v Egiptu v njegovi zadnji inkarnaciji na tem planetu ni znan, vendar je nekako 

ugotovljeno, da v zgodnjih časih najstarejših egiptovskih dinastij – mnogo pred Mojzesom. Mnoge 

avtoritete ga smatrajo za Abrahamovega sodobnika in nekatere židovske tradicije gredo celo tako 

daleč, da trdijo, da je Abraham pridobil del mističnega znanja od samega Hermesa. 

Ko so se leta po njegovem odhodu iz tega kraljestva bivanja vrstila (tradicije beležijo, da je živel 

tristo let v istem telesu), so Egipčani poveličali Hermesa in ga naredili za enega izmed svojih bogov 

pod imenom Thoth. Mnogo let kasneje so tudi ljudje stare Grčije ga naredili za enega izmed 

mnogih bogov in ga imenovali »Hermes, bog modrosti«. Egipčani so častili spomin nanj mnoga 

stoletja – desetine stoletij – in ga imenovali »božji pisar« in izrazito dodajali njegov starodavni 

naziv »Trismegistus«, kar pomeni »trikrat veliki«; »Veliki-veliki«; »Največji-veliki«; itd. V vseh 
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starodavnih zemljah je bilo ime Hermes Trismegistus čaščeno. Pomeni sinonim za »vodnjak 

modrosti«. 

 

Celo še danes uporabljamo izraz »hermetično« v smislu »skrivnosti« ali »zapečateno, da nič ne 

more ubežati« in to zaradi dejstva, da so njegovi sledilci vedno opazovali načelo skrivnostnosti v 

njegovih učenjih. Niso verjeli v »metanje biserov pred prašiče«, ampak raje držali izreka »mleko je 

za dojenčke, meso pa za močne moške«. Obe maksimi sta znani bralcu krščanskih spisov, ki pa so 

ju Egipčani uporabljali stoletja pred kristusovim obdobjem. 

In takšna politika previdnega širjenja RES-JE  je vedno označevala hermetike, celo danes je tako. 

Hermetična učenja lahko najdemo v vseh zemljah - med vsemi religijami, vendar jih nikoli ne 

moremo vezati na določeno deželo niti na določeno versko sekto. To pa zaradi opozorila 

starodavnih učiteljev, da bi skrivna doktrina postala kristalizirana v vraževerje. Modrost tega 

opozorila in previdnosti je znana vsem študentom zgodovine. Starodavni indijski in perzijski 

okultizem se je izrodil in je večinoma izgubljen, kar lahko pripišemo dejstvu, da so učitelji postali 

svečeniki, zato so filozofijo pomešali s teologijo. Rezultat je ta, da se je indijski in perzijski 

okultizem postopoma izgubil med množičnim vraževerjem, kulti, veroizpovedmi in »bogovi«. 

Podobno se je zgodilo v antični Grčiji in Rimu. Podobno je bilo s hermetičnimi učenji gnostikov in 

zgodnjih kristjanov. Izgubljena so bila v času Konstantina, katerega »železna« roka je zadušila 

filozofijo in jo preplastila s teologijo. Krščanska cerkev je izgubila to, kar je bila njena esenca in duh 

in povzročila, da je veliko stoletij iskala korenine (in jih išče še danes), ki jih je našla v antični veri. 

Vendar so vedno obstajale verne duše, ki so ohranjale ogenj še živ, ga skrbno negovale in niso 

dovolile, da bi se ogenj ugasnil. In v zahvalo tem vernim srcem in neustrašnim umom, imamo RES-

JE še vedno z nami. 

Vendar je v večjem obsegu v knjigah ne najdemo. Bila je predajana iz mojstrov na učence; od 

posvečencev na začetnike; iz ust v ušesa. Kadar pa je bila sploh zapisana, je bil njen pomen prikrit z 

alkemičnimi in astrološkimi izrazi, tako da so lahko samo tisti, ki so posedovali kjluč, pravilno brali. 

To je bilo nujno, da bi se izognili preganjanju teologov v Srednjem veku, ki so zagovarjali tajni nauk 

z ognjem in mečem; koli, obešanjem in križanjem. Celodo današnjega časa je možno najti samo 

nekaj zanesljivih knjig o hermetični filozofiji, čeprav obstajajo neštete reference do te filozofije v 

mnogih knjigah o različnih stopnjah okultizma. In kljub vsemu je hermetična filozofija edini 

mojstrski ključ, ki bo odprl vsa vrata okultnih učenj! 

V zgodnjih dneh človeštva je obstajal zbir določenih osnovnih hermetičnih doktrin, ki je prehajal iz 

učitelja na učenca, poznana kot »KYBALION«. Jasna pomembnost in pomen tega izraza je bil 

izgubljen za več stoletij. Ta učenja pa so znana tistim, katerim je bila predana iz ust v ušesa iz 

generacije v generacijo preko stoletij. Njegova načela niso bila nikoli zapisana ali tiskana kolikor 

vemo. Bila so zgolj zbirka maksim, aksiomov in načel, ki outsiderjem niso bila znana, zlahka pa so 

jih umeli učenci potem, ko so aksiome, maksime in načela pojasnili in ponazorili posvečenci svojim 

začetnikom. Ta učenja zares sestavljajo osnovna načela »umetnosti hermetične alkemije«, ki v 
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nasprotju s splošnim prepričanjem, obravnavajo mojstrstvo umskih sil, ne pa materialnih 

elementov – transmutacijo ene vrste umskih vibracij v druge, namesto da bi spreminjali eno vrsto 

kovine v druge. Legende o »kamnu modrosti«, ki bi spremenil osnovne kovine v zlato, je bila 

alegorija, ki se nanaša na hermetično filozofijo in ki jo učenci pristnega hermeticizma zelo jasno 

umevajo.  

V tem besedilu, katerega je to prvi nauk, vabimo naše učence, da raziščejo hermetična učenja kot 

so predstavljena v KYBALION-u in pojasnjena od nas, ponižnih učencev teh Učenj, ki kljub temu da 

nosimo naziv posvečencev, smo še zmeraj učenci pod nogami HERMESA – Mojstra. V tem delu 

vam dajemo mnoge maksime, aksiome in načela KYBALION-a, opremljene s pojasnitvami in 

ilustracijami, za katere menimo, da bodo verjetno pomagale poenostaviti  pojasnjevanje učenj in 

umevanje učencev današnjega dneva še posebej zato, ker je izvorno besedilo namenoma zavito z 

prikritim izrazoslovjem. 

Izvirne maksime, aksiomi in načela KYBALIONA so napisani tukaj v poševni pisavi zato, da smo jim 

dali primerno težo. Naše lastno delo je napisano z običajnimi črkami in sestavlja telo tega dela. 

Zaupamo, da bodo mnogi učenci, katerim s tem ponujamo to drobno delo, izvlekli čim več koristi 

iz študija teh strani tako kot so to skozi stoletja naredili že mnogi pred njimi, in naredili pot do 

mojstrstva, ki se opravlja že od časa HERMESA TRISMESTIGUSA – Mojstra vseh Mojstrov, Velikega 

Velikega Mojstra. Z besedami KYBALIONA: 

  

»Kjer se pojavijo stopinje Mojstra, se ušesa tistih, ki so pripravljeni za njegova učenja, na široko 

odprejo.« - KYBALION 

 »Ko so ušesa učencev pripravljena slišati, pridejo ustnice, da jih napolnijo z modrostjo.« - 

KYBALION 

 

Zato bo glede na ta učenja, prelet te knjižice tistih, ki so pripravljeni na navodila, pritegnil 

pozornost le-teh, saj so pripravljeni sprejeti učenja. In podobno je, ko je učenec pripravljen sprejeti 

RES-JE, bo ta drobna knjižica prišla sama k njemu ali njej. Takšen je Zakon. Hermetično načelo 

vzroka in posledice v svojem vidiku Zakona privlačnosti bo pritegnil skupaj ustnice in ušesa – 

učenca in knjigo v druženje. Tako naj bi bilo! 
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POGLAVJE 2 

Sedem hermetičnih načel 

»Načel RES-JE je sedem; tisti, ki to ve, 

razumljivo poseduje magični ključ, 

pred dotikom katerega 

se odprejo vsa vrata Templja.« 

Kybalion 

Sedem hermetičnih načel, na katerih temelji celotne hermetična filozofija, je naslednjih: 

1. Načelo mentalizma; 

2. Načelo korespodence; 

3. Načelo vibracije; 

4. Načelo polarnosti; 

5. Načelo ritma; 

6. Načelo vzroka in posledice/učinka; 

7. Načelo spola. 

Teh sedem načel bomo obravnavali in pojasnili skozi celotno knjižico. Kratko pojasnilo vsakega 

načela pa lahko damo že takoj na začetku. 

Načelo mentalizma 

»VSE je Um, Vesolje je umno!« - Kybalion 

To načelo zaobjema RES-JE, da je »VSE Umno«. Pojasni, da je VSE duh, ki je nepoznan in 

nedoločen, ki pa se lahko smatra in o njem razmišlja kot o univerzalnem, neskončnem, živem umu. 

Prav tako pojasni, da je ves fenomenalen svet ali vesolje preprosto Umska stvaritev VSEGA, glede 

na Zakone ustvarjenih stvari in da ima vesolje kot celota in tudi njegove enote svoj obstoj v umu 

VSEGA in v tem umu mi »živimo in se gibamo in imamo svojo biti/bitje«. To načelo z vzpostavitvijo 

umne narave vesolja z lahkoto pojasni vse različne umske in fizične fenomene, ki okupirajo tako 

veliko mero javne pozornosti in ki pa so brez tega pojasnila nerazumljivi in kljubujejo znanstveni 

obravnavi. Razumevanje tega velikega hermetičnega načela mentalizma omogoča posamezniku da 

brez oklevanja dojame zakone umnega vesolja in ga uporabi za svoje dobro počutje in razvoj. 

Učencu hermetike je omogočeno, da inteligentno uporabi velike umne zakone, namesto da jih 

uporablja slučajno. To načelo razlaga pravo naravo »energije«, »moči« in »snovi« in kdaj ter kako 

so vsi podrejeni oblasti uma. Eden od starih hermetičnih mojstrov je pred mnogo stoletji napisal: 

»Tisti, ki dojame RES-JE o umni naravi vesolja, je dobro napredoval na poti do mojstrstva.« In te 

besede so res tudi danes kot so bile res, ko so bile prvič napisane. Brez tega mojstrskega ključa je 

mojstrstvo nemogoče in učenci zaman trkajo na mnoga vrata Templja. 
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Načelo korespodence/povezave/zveze 

»Tako zgoraj, kakor spodaj; tako spodaj, kakor zgoraj!« - Kybalion 

To načelo zaobjema RES-JE, da vedno obstaja korespodenca/povezava/zveza med zakoni in 

fenomeni na različnih nivojih biti in življenja. Stari hermetični aksiom pravi te besede: »Tako zgoraj, 

kakor spodaj; tako spodaj, kakor zgoraj.« Dojemanje tega načela daje nekomu sredstvo za 

reševanje mnogih temnih paradoksov in skritih skrivnosti narave. Obstajajo načrti onstran našega 

vedenja, ko pa na njih uporabimo načelo korespodence, smo sposobni razumeti mnogo tistega, 

kar bi nam v nasprotnem ostalo neznano. Načelo je univerzalne uporabnosti in manifestacija/izraza 

na različnih nivojih materialnega, umnega in duhovnega vesolja – je univerzalen zakon. Starodavni 

hermetiki so smatrali to načelo kot eno najpomembnejših umnih instrumentov s katerim je človek 

lahko potisnil na stran ovire, ki skrivajo pogled pred Neznanim. Njegova uporaba celo odstrani 

Izisino tančico (Veil of Isis) 1 do tiste mere, da lahko ujamemo pogled na obraz same boginje. Tako 

kot znanje o nečelih geometrije omogoči človeku, da meri oddaljena sonca in njihova gibanja, 

medtem ko sedi v observatoriju, tako znanje o načelu korespodence omogoča inteligentno 

sklepanje od znanega k neznanemu. Z opazovanjem monade2, razume nadangela. 

Načelo vibracije 

»Nič ne miruje; vse se giba; vse vibrira.« - Kybalion 

 

To načelo uteleša RES-JE, da je »vse v gibanju«; vse vibrira«; nič ne miruje«; dejstva, ki jih moderna 

znanost  podpira in ki jih vsako novo znanstveno odkritje običajno preveri. In kljub tem so mojstri 

starodavnega Egipta to hermetično načelo potrdili tisoče let nazaj. To načelo pojasni razlike med 

različnimi manifestacijami materije, energije, uma in celo duha, ki je v veliki meri rezultat različnih 

stopenj vibracije. Od VSEGA (ang. THE ALL), ki je čisti duh, navzdol do najgostejše oblike materije, 

je vse v vibraciji – višja kot je vibracija, višja je pozicija/položaj na lestvici. Vibracija duha je na 

takšni neskončni stopnji intenzivnosti in hitrosti, da praktično miruje – podobno kot hitro 

premikajoča se kolesa izgledajo kot da bi mirovala. In na drugi strani lestvice so goste oblike 

materije, katerih vibracije so tako nizke, da spet izgledajo kot da mirujejo. Med tema dvema 

poloma so milijoni in milijoni različnih stopenj vibracij. Od korpuscla do elektrona, atoma in 

molekule, do svetov in univerzumov - vse je v vibracijskem gibanju. To je tudi res na nivoju 

energije in sile (ki sta samo različne stopnje vibracije); in tudi na umskem nivoju (katerih stanje je 

odvisno od vibracij); in celo na duhovnem nivoju. Razumevanje tega načela v povezavi z 

primernimi formulami je omogočilo študentom hermetike, da so nadzirali svoje lastne umske 

vibracije kot tudi vibracije drugih. Mojstri so uporabili to načelo za osvajanje naravnih fenomenov 

na različne načine. »Tisti, ki razume načelo vibracije, je zgrabil žezlo moči,« pravi eden starih piscev. 

 

                                                             
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_Isis 

The veil of Isis is a metaphor and allegorical artistic motif in which nature is personified as the goddess Isis covered by a veil or mantle, representing the inaccessibility of nature's secrets. 

2 http://www.share-international.net/slo/publikacije/arhiv/ezoterika/aart_monada.htm 

Monada je duhovna enota - iskra ali celica v manifestiranem telesu našega planetarnega Logosa. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Allegorical
https://en.wikipedia.org/wiki/Motif_(visual_arts)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature
https://en.wikipedia.org/wiki/Goddess
https://en.wikipedia.org/wiki/Isis
https://en.wikipedia.org/wiki/Veil
https://en.wikipedia.org/wiki/Mantle_(clothing)
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Načelo polarnosti 

»Vse je dvojno/dualno; vse ima dva pola; vse ima svoj par nasprotij; vroče in mrzlo sta ista; nasprotja 

sta po naravi/značaju ista, vendar različna v moči; skrajnosti se srečajo;  

vse RES-JE so samo pol-RES-JE; vsi paradoksi se lahko uravnajo.« - Kybalion 

To načelo uteleša RES-JE, da »je vse dualno/dvojno«; »vse ima dva pola«; »vse ima svoj par 

nasprotij,« kar so vse stari hermetični aksiomi. Pojasni stare paradokse, ki so begali mnoge in se jih 

lahko povzame takole: »Teza in antiteza sta identični po naravi, ampak različni po stopnji.«; 

nasprotja so ista, vendar se razlikujejo samo po stopnji; Para nasprotij se lahko uskladita; ekstremi 

se srečajo; vse je in ni istočasno; vse RES-JE so samo pol RES-JE; vsaka RES-JE je pol laž. Obstajata 

dve strani vsega; itd. Pojasni, da v vsem obstajata dva pola oziroma nasprotna vidika in da sta ta 

nasprotja samo dva ekstrema iste stvari, vmes pa so mnoge različne stopnje. Da ponazorimo: vroče 

in mrzlo - čeprav »nasprotja« - sta  zares ista stvar, razlike sestavljajo samo stopnje iste stvari. 

Poglejte na svoj termometer, če lahko opazite - kje se konča vročina in začne mraz! Takšna stvar 

kot je absolutna vročina ali absoluten mraz ne obstaja – izraza vroče in mrzlo preprosto označujeta 

različne stopnje iste stvari in ta ista stvar, ki se manifestira kot vročina ali mraz je samo oblika, 

razlika in stopnja vibracije. Torej sta vročina in mraz dva pola iste stvari, ki je temperatura – in 

pojavi, ki jo spremljajo so manifestacija načela polarnosti. Isto načelo se izraža v primeru »svetlobe 

in teme«, ki sta ista stvar. Razlika se ustvari z različnimi stopnjami med dvema poloma tega 

fenomena. Kje se konča tema in se začne svetloba? Kaj je razlika med velikim in malim? Med 

trdnim in mehkim? Med belo in črno? Med ostrim in topim? Med hrupom in tišino? Med visokim in 

nizkim? Med pozitivnim in negativnim? Načelo polarnosti pojasni te paradokse in nobeno načelo 

ga ne more nadomestiti. Isto načelo deluje na umskem nivoju. Vzemimo radikalen in ekstremen 

primer – ljubezen in sovraštvo – dva stanja uma, ki sta na videz popolnoma različna. In kljub temu 

obstajajo  stopnje sovraštva in stopnje ljubezni in na sredi, ko uporabljamo izraz marati in nemarati 

(ang. Like and Dislike), ki se prelivata drug v drugega tako, da včasih ne vemo več ali nekoga 

maramo ali ne maramo ali nič od tega. In kljub vsemu so to le stopnje iste stvari, kot boste videli, 

če boste za trenutek pomislili. In še več kot to (hermetiki so to smatrali za najbolj pomembno), 

možno je spremeniti vibracije sovraštva v vibracijo ljubezni in seveda obratno. V svojem lastnem 

umu in tudi umu drugih. Mnogi od vas, ki berete te vrstice, ste imeli zasebne izkušnje o 

neprostovoljni hitri spremembi od ljubezni v sovraštvo in obratno v vašem primeru in primeru 

drugih. In zato se zavedate možnosti, da se to doseže s pomočjo volje, s pomočjo hermetičnih 

formul. Dobro in zlo sta samo pola iste stvari in hermetiki razumejo umetnost pretvarjanja zla v 

dobro s pomočjo uporabe načela polarnosti. Na kratko, »umetnost polarizacije« postane »umska 

alkemija«, ki so jo pozanli in prakticirali starodavni in moderni hermetični mojstri. Razumevanje 

tega načela nekomu omogoča spremeniti svojo lastno polarnost kot tudi polarnost drugih, če bo 

posvetil čas in potreben študij, da bo obvladal umetnost. 
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Načelo ritma 

»Vse teče ven in noter; vse ima svoje plimovanje; vse stvari rastejo in padajo; Nihaj nihala se odraža v 

vsem; merilo nihaja na desno je merilo nihaja v levo; ritem se komepnzira.« - Kybalion 

To načelo uteleša RES-JE, da se v sem pojavlja merjeno gibanje; sem ter tja; odtok in dotok; nihaj 

nazaj in naprej; gibanja kot pri nihalu; plima in oseka; med dvema poloma, ki obstajata v skladu z 

načelom polarnosti, ki smo ga maloprej opisali. Vedno obstaja akcija in reakcija; napredovanje in 

umik; dviganje in spuščanje. To v primeru vesolja, sonca, svetov, človeka, živali, uma, energije in 

materije. Ta zakon se pojavlja pri stvaritvi in uničenju svetov; pri vstajenju in padcu narodov; v 

življenju vseh stvari; in na koncu v umskem stanju človeka (in v tem smislu so hermetiki smatrali 

razumevanje tega načela kot najpomembnejšega). Hermetiki so dojeli to načelo in našli njegovo 

univerzalno uporabnost in so prav tako odkrili določena sredstva za preseganje njegovih učinkov 

na sebi s pomočjo primernih formul in metod. Uporabili so umski zakon nevtralizacije. Ne morejo 

namreč izničiti načela ali povzročiti, da izgine delovanje, vendar so se naučili, kako se izmakniti 

njegovim učinkom na sebi do določene mere, odvisno od mojstrstva glede tega načela. Naučili so 

se, kako ga uporabiti, namesto biti izrabljeni. Iz te in podobnih metod je sestavljena umetnost 

hermitistov. Mojstri hermitizma se polarizirajo na točki, kjer si želijo biti, in nato nevtralizirajo 

ritmični nihaj nihala, ki bi ga zvlekel na drugi pol. Vsi posamezniki, ki so dosegli katerokoli stopnjo 

samo-mojstrstva znajo to do določene stopnje bolj ali manj podzavestno, vendarlepa mojster to 

počne zavestno in s pomočjo svoje volje in doseže stopnjo ravnovesja in trdnosti, ki je skoraj 

neverjetna za mase ljudi, ki nihajo nazaj in naprej kot nihalo. Hermetiki so natančno preučevali to 

načelo in tisto o polarnosti in metode preprečevanja, nevtralizacije in uporabe le-teh oblikujejo 

pomemben del hermetične umske alkemije. 

 

Načelo vzroka in učinka/posledice 

»Vsak vzrok ima svoj učinek; vsak učinekima svoj vzrok; vse se zgodi v skladu s tem zakonom; 

verjetnost je samo imeza zakon,ki ni prepoznan; obstajamnogo nivojev vzročnosti,  

vendar nič ne uide Zakonu.« - Kybalion 

To načelo uteleša dejstvo, da obstaja vzrok za vsak učinek; in učinek od vsakega vzroka. Pojasni da: 

»Vse se zgodi v skladu z Zakonom«; Nič se nikoli »zgolj ne zgodi«; stvari kot je slučajno ne 

obstajajo; medtem ko so različni nivoji vzroka in učinka, višji prevladuje nižji nivo, vendar še vedno 

nič ne more popolnoma ubežati Zakonu. Hermetiki razumejo umetnost in metode vzpenjanja nad 

običajni nivo vzroka in učinka do določene mere in s pomočjo umskega vzpenjanja na višji nivo 

postanejo »vzročniki« in ne »učinkarji«. Mase poslušnih ljudi - izvrševalcev ukazov od drugih - to 

načelo nosi s seboj; želje in strasti drugih, ki so močnejši od njih; dedna zasnova; sugestija; in drugi 

zunanji vzroki jih pomikajo kot kmete na šahovnici življenja. Vendar gospodarji, ki so se dvignili na 

nivo iznad, dominirajo njihovemu razpoloženju, značaju, kvaliteti in moči kot tudi okolju, ki jih 

obdaja in postanejo povzročitelji/gonilne sile namesto kmetov. Pomagajo IGRATI-IGRO-ŽIVLJENJA, 
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namesto da bi se igralo z njimi in se jih premikalo preko volje nekoga drugega in preko okolja. 

UPORABLJAJO to načelo, namesto da so njegovo orodje. Mojstri ubogajo vzročnost višjih nivojev, 

vendar pomagajo vladati na svojem lastnem nivoju. V tej izjavi je zgoščeno bogastvo hermetičnega 

znanja – naj ga bere, kdor lahko. 

Načelo spola 

»Spol je v vsem; vse ima svoje moško in žensko načelo; Spol se manifestira na vseh nivojih.« 

- Kybalion 

To načelo uteleša RES-JE, da se spol manifestira v vsem – moško in ženko načelo sta vedno na 

delu. To je res ne samo za fizično kraljestvo bivanja, ampak tudi za umsko in celo duhovno 

kraljestvo bivanja. Na fizičnem nivoju se to načelo manifestira kot moški ali ženska, na višjih nivojih 

pa prevzame višje oblike, vendar je načelo vedno isto. Nobena stvaritev: fizična, umska ali duhovna 

ni možna brez tega načela. Razumevanje njegovih zakonov bo razsvetlilo mnoge tematike, ki so 

zmedle človekovum. Načelo spola vedno deluje v smeri ustvarjanja in poustvarjanja. Vse in vsak 

človek vsebuje oba elementa ali načela ali to veliko načelo. Vsaka moška stvar ima tudi ženki 

element; vsaka ženska stvar vsebuje tudi moško načelo. Če boste razumeli filozofijo umske in 

duhovne stvaritve, ustvarjanja in poustvarjanja, morate razumeti in se učiti tega hermetičnega 

načela. Vsebuje rešitve za mnoge skrivnosti življenja. Svarimo vas, da se to načelo ne sklicuje na 

pogubne in ponižujoče pohotne teorije, učenja in prakse, ki jih učijo pod krinko sanjavih nazivov in 

ki so prostituiranje tega velikega načela spola. Namen takšnih osnov oživljanja starodavnih 

zloglasnih oblik falicizma (falus) je uničiti um, telo in dušo in hermetična filozofija je vedno znova 

naglašala opozorilo nasproti tem degradiranim učenjem, ki težijo k poželenju, razuzdanosti in 

izprijenosti naravnih načel. Če iščete takšna učenja, morate po njih drugam – hermeticizem med 

temi vrsticami ne vsebuje za vas ničesar. Čistim je vse čisto; umazanim pa in nevernim ni nič čisto, 

ampak sta jim umazana pamet in vest (Tit 1:15). 

 

POGLAVJE 3 

Umska transformacija/preobrazba 

»Um (kot tudi kovine in elementi) so lahko pretvorjeni iz stanja v stanje; iz stopnje v stopnjo; iz 

okoliščin v okoliščine; iz pola v pol; iz vibracije v vibracijo.  

Pristna hermetična pretvorba je umna umetnost.« - Kybalion 

 

Kot smo že povedali, so bili hermetiki izvorni alkemisti, astrologi in psihologi in Hermes je bil 

ustanovitelj te miselne šole. Iz astrologije je zrasla moderna astronomija; iz alkemije moderna 

kemija; iz mistične psihologije moderna psihologija. Vendar si ne smemo domišljati, da so bili 

predniki ignorantni/nevedni do tega, kar moderne šole predvidevajo za svojo ekskluzivno in 

specialno lastnino. Zapisi, ki so izklesani v kamne antičnega Egipta, trdno kažejo, da so predniki 
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imeli celovito znanje astronomije. Sama zgradba piramid kaže povezavo med njenoobliko in 

študijem astronomske znanosti. Niti niso bili nevedni v kemiji, saj fragmenti antičnih pisanj kažejo, 

da so bili seznanjeni s kemičnimi lastnostmi stvar; pravzaprav sobile antične teorije glede fizike 

počasi preverjene z najnovejšimi odkritji moderne znanosti, zlasti tiste, ki se nanašajo na sestavo 

materije. Niti ne smemo predpostavljati, daso bili nevedni glede t.i. modernih odkritij v psihologiji – 

ravno nasprotno, Egipčani sobili še posebej izurjeni v znanosti psihologije, še posebej v tistih vejah, 

katere moderna znanost ignorira, vendar so bile razkrite pod znakom fizikalne znanosti, ki danes 

begajo moderne psihologe in kimorajo neradi priznati, »da nekaj zagotovo mora biti v tem.« 

Res je, da izpod materialne kemije, astronomije in psihologije (ko je psihologija v svoji fazi usmke 

aktivnosti), so antični predniki posedovali znanje transcedentalne astronomije, imenovane 

astrologija; transcedentalne kemije, imenovanealkemija; transcedentalne psihologije, 

imenovanemistična psihologija. Posedovali so notranje Znanje kot tudi zunanje znanje. Slednjega 

so kasneje samega posedovali tudi moderni znanstveniki. Med mnogimi skrivnostnimi vejami 

znanja,ki so ga posedovali hermetiki, je bilo tudi znanje, imenovano Umska 

transmutacija/pretvorba, ki tvori  predmetno snov te lekcije. 

 »Transmutacija/pretvorba« je izraz, ki se ga ponavadi uporablja za označevanje antične umetnosti 

transmutacije kovin – še posebej osnovnih kovin v zlato.  Beseda »transmute« pomeni »spremeniti 

iz ene nravi, oblike ali substance, v drugo; preoblikovati (Webster). Skladno s tem pomeni »umska 

transmutacija« umetnost spreminjanja in preoblikovanja umskih stanj, oblik in pogojev v druga. 

Zato lahko vidite, da je  umska transmutacija »umetnost umske kemije«, če vam je blizu ta izraz – 

torej oblika praktične mistične psihologije. 

Vendar je pomen mnogo globlji, ko se zdi na prvi pogled. Transmutacija, alkemija, ali kemija na 

umskem nivoju je zagotovo dovolj pomembna v svojih učinkih in če se ta umetnost ustavi, bo še 

zmeraj dovolj pomembnih vej raziskovanja, poznanih človeku. Vendar je to šele začetek. Poglejmo 

zakaj! 

Prvi od sedmih hermetičnih načel je načelo mentalizma. Aksiom »VSE je um; vesolje je umno,« kar 

pomeni, da je temeljna resničnost vesolja UM; da je vesolje samo umsko – to je, da obstaja v umu 

VSEGA. 

Če je vesolje umnsko po svoji naravi, potem mora biti umska transmutacija umetnost spreminjanja 

pogojev vesolja, vzdolž linij materije, sile in uma. Zato torej visdite, da je umskatransmutacija prava 

magija o kateri imajo antični pisci ztoliko za povedati v svojih mističnih delihin o kateri so dali tako 

malo praktičnih navodil. Če je VSE umsko, potem umetnost, ki omogoča, da transmutira umske 

pogoje, lahko izvaja mojster ali tisti,ki nadzira materialne pogoje kot tudi tiste, ki jih običajno 

imenujemo »umske«. 

Dejansko nihče drug, samo napredni umski alkimisti, ni mogel doseči stopnje moči, ki je potrebna 

za nadzor mogočnih fizikalnih pogojev, kot je nadzor nad naravnimi elementi; proizvodnja ali 

prenehanje neviht; proizvosnja ali prenehanje potresov in drugih mogočnih fizikalnih fenomenov. 
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Vendar so takšni ljudje obstajali in obstajajo še danes, v kar so iskreno prepričani vsi naptredni 

okultisti vseh šol. Da obstaja mojster in ima te moči, zagotavljajo učitelji svojim učencem,saj imajo 

izkušnje, ki opravičujejo takšno prepričanje in trditev. Ti mojstri ne prikazujejo javno svojim moči, 

ampak se odmaknejo od gnečemnožic zato, da bi boljše delali vzdolž poti  uresničitve. Mi 

omenjamo njihov obstoj na tej točki, da bi zbudili vašo pozornost k dejstvu, da so njihove moči v 

celoti umske in delujejo vzdolž linije višjih transmutacij pod dežnikom hermetičnega načela 

mentalizma. »Vesolje je umno.« KYBALION 

Vendar učenci in hermetiki nižjih stopenj od mojstrske – začetniki in učitelji – so sposobni 

samostojno delati vzolž umskega nivoja. Na umski transmutaciji. V bistvu vse, kar imenujemo 

»fizikalni fenomen«, »umsko vplivanje«, fenomen novemisli (ang. New-Thought Fenomena), itd., 

delujejo vzdolž istih splošnih linij, saj je vklučeno eno samo načelo ne glede s katerim izrazom ga 

imenujemo. 

Učenci in praktiki umske transmutacije delajo na   umskem nivoju in transmutirajo umskepogoje, 

stanja, …, v druga, glede na različne formule, bolj ali manj učinkovito. Različne »obravnave«, 

»izjave«, »zavračanja«, …, različnih šol umske zannosti so nič drugega kot formule hermetične 

znanosti, ki so pogosto dokaj nepopolne in neznanstvene. Večina modernih izvajalcev je dokaj 

nevedna, če jih primerjamo z antičnimi mojstri zaradi pomanjkanja temeljnega znanja na katerem 

temelji njihovo delo. 

Ne samo, da se umska stanja nekoga lahko spremenijo ali transmutirajo s pomočjo hermetičnih 

metod, lahko se – in tudi se – na isti način nenehno transmutirajo stanja drugih , ponavadi 

nezavedno, pogosto pa tudi zavedno, ko nekateri umevajo zakone in načela in vplivajo naljudi, ki 

nimajo pojma o samo-zaščiti. In celo več kot to, kot mnogi učenci in izvajalci moderne umske 

znanosti vedo, vsako materialno stanje, ki je odvisno od uma drugih ljudi, se lahko spremeni ali 

transmutira v skladu z iskreno željo,voljo in »postopanjem« človeka, ki si želi spremenjenih pogojev 

v svojem življenju. Javnost je na splošno obveščena glede teh stavri danes, zato smatramo, da ni 

nujno na široko pojasnjevati tega.Naš namen v tej točki je samo prikazati hermetična načela in 

umetnost, na katerih temeljijo vse te različne oblike prakse, dobro in zlo, kot pojasnjuje sila, ki se 

lahko uporabi v nasprotni smeri glede na hermetično načelo polarnosti. 

V tej knjižici bomo navedli osnovna načelaumske transmutacije, da bodo vsi tisti, ki berejo, lahko  

zaobjeli temeljna načela in tako posedovali mojstrski-ključ, ki bo odprl mnoga vrata načela 

polarnosti. Nadaljevali bomo z obravnavo prvega med sedmimi hermetičnimi načeli –načelom 

mentalizma, v katerem pojasnjujemo RES-JE, da »Vse je um; vesoljeje umsko,« z besedami 

KYBALION-a. Učence prosimo za polnopozornost in skrbno raziskavo teh mogočnih načel,saj so 

zares osnovna načela celotne hermetične filozofije in hermetične umetnosti umske transmutacije. 
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POGLAVJE 4 

VSE 

Pod in izza vesolja časa, prostora in spremembe se zmeraj najde substančna realnost – temeljna 

RES-JE.« KYBALION 

 »Substanca« pomeni: »to, kar utemeljuje vso zunanjo manifestacijo; bistvo/esenca; bistvena 

resničnost; stvar sama po sebi; …;« 

»Substančna« pomeni: »dejansko obstoječa; biti bistven element; biti realen; …;  

»Realnost/resničnost« pomeni: »stanje biti realen; stvaren; trajen; veljaven; utrjen; stalen; dejanski, 

…;«  

Pod in za vso zunanjo pojavnostjo ali  manifestacijo, mora zmeraj obstajati substančna realnost. To 

je zakon. Ko človek opazuje vesolje, katerega je sam enota, ne vidi drugega kot spremembo v 

materiji, silah in umskih stanjih. Vidi, da nič ni realno, ampak da vsepostaja in se spreminja. Nič ne 

miruje – vse se rojeva, raste,umira – takoj, ko stvar doseže svoj vrh, začne propadati – zakon ritma 

je v stalnem delovanju – ni nikakršne stvarnosti, trajajoče kvalitete, trdnosti ali substančnosti v 

ničemer – nič ni trajno razen spremembe same. Vidi vse stvari, kako se razvijajo iz drugih stvari in 

rezultirajo v druge nove – nenehna akcija in reakcija; dotok in odtok; izgradnja in rušenje; 

ustvarjanje in uničenje; rojstvo, rast in smrt. Nič ne traja razen spremembe. In če je razmišljajoč 

človek, ugotovi, da vse te spreminjajoče se stvari morajo biti nič drugega kot zunanja pojavnost ali 

manifestacija neke temeljne moči – neke dejanske realnosti. 

Vsi misleci od vsepovsod in v vseh obdobjih so imeli potrebo po postavitvi domneve o obstoju 

dejanske realnosti. Vse filozofije, ki so vredne tega imena, so temeljile na tej misli. Človek je tej 

dejanski realnosti dajal mnoga imena – nekateri so jo imenovalibožanstvo (z mnogimi nazivi); drugi 

so jo imenovali »neskočna in večna energija«; tretji so jo poizkušali imenovati »materija« -vendar 

so vsi priznali njen obstoj. To je namreč samoumevno – ne potrebuje utemeljitve. 

V tej lekciji smo sledili vzoru nekaterim največjim svetovnim mislecem – tako antičnim kot 

modernim – hermetičnim mojstrom – in smo jo poimenovali temeljna realnost – dejanska realnost 

hermetičnim imenom VSE – izraz, za  katerega smatramo, da je najobširnejši od vseh, ki jih je 

uporabljal človek. 

Sprejemamo in učimo pogled velikih hermetičnih mislecev vseh časov, kot tudi tistih razsvetljenih 

duš, ki so dosegle višje nivoje biti. Oboji trdijo, da je notranja narava VSEGA nepoznana. Tako mora 

biti, saj nihče, razen VSE, lahko doume svojo lastno narava in biti. 

Hermetiki verjamejo in učijo, da VSE »v sebi« je in mora biti zmeraj nepoznan. Vse teorije, ugibanja 

in špekulacije teologov in metafizikov glede notranje narave VSEGA smatrajo za nič drugega kot 
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otročje poizkuse umrljivega uma, da bi zaobjele skrivnost Neskončnega. Takšni poizkusi so vedno 

propadli in vedno bodo, že zaradi same narave takšnega poizlusa. Kdor zasleduje takšna 

povpraševanja, potuje vse naokoli v labirintu misli, dokler ne izgubi umenga sklepanja, dejanja ali 

izvajanja in je skrajno neprimerno za življenjsko delo. Takšen človek je kot hrček, ki nenehno 

shrljivo teče po tekalnem kolesu v svoji kletki ne dabi kamorkoli prišel – še vedno je ujetnik, ki stoji, 

kjer je začel. 

Še bolj domišljavi so tisti, ki skušajo pripisati VSEMU osebnost, kvalitete, lastnosti in značilnosti, mu 

pripisati čustva, občutke in značilnosti, celo do nepomembnih kvalitet človeka, kot so ljubosumje, 

dovzetnost za laskanje in pohvale, željo po darovanju in čaščenju in ostale neumnosti,ki izhajajo iz 

zgodnje dobe človeške rase. Takšne ideje niso vredne odraslega moškega in ženske in so hitro 

zavržene. 

 (Na tej točki je morda primerno, da povemo, da delamo razliko med religijoin teologijo – med 

filozofijo in metafiziko. Religija pomeni za nas intuitivno realizacijo obstoja VSEGA in odnos nekoga 

do tega obstoja;medtem ko teologija pomeni poizkus človeka, da temu obstoju pripiše osebnost, 

kvalitete in značilnosti; njihove teorije glede njegovih zadev, želja, volje, načrtov in oblikovanj; in 

njihova predpostavka o pisarniškem posredništvu med VSEM in ljudmi. Filozofija za nas pomeni 

poizvedovanjepo znanju o stvareh, ki so spoznavne in predstavljive;medtenm ko metafizika za nas 

pomeni poizkus izvrševati poizvedovanje preko in onstran  meja in v območje nespoznavnega in 

nepredstavljivega in z istimi tendencami kot pri teologiji. Posledično pomenijo za nas religija in 

filozofija za nas stvari,k imajo korenine v realnosti,medtem ko se teologija in metafizika zdijo kot 

zlomljeno trstičje, zakoreninjeno v živem pesku ignorance, ki nudita nič, razen nezanesljive 

podpore za človeški um ali človeško dušo. Nikakor ne vztrajamo, da naši učenci sprejmejo te 

definicije – omenjamo jih samo zato, da pokažemo naš položaj. Na vsak način boste v teh lekcijah 

slišali zelo malo o teologiji in metafiziki). 

Vendar medtem,ko je bistvena/esencialna narava VSEGA nepoznana, obstajajo določene RES-JE, ki 

so povezane z njegovim obstojem in katerim se človekom um čuti obvezanega. In preiskovanje teh 

poročanj oblikuje primernotematiko za raziskavo,še posebej ker se skladajo s poročanji 

razsvetljenih na višjih nivojih. In ktem raziskavam vas sedaj vabimo.   

 

»Tisto, kar je temeljna RES-JE – substančna realnost – je onstran pravega poimenovanj, vendar ga 

moder človekimenuje  VSE.« - KYBALION 

 »V svojem bistvu je VSE nepoznano.« - KYBALION 

 »Vendar mora biti sporočilo uma gostoljubno sprejeto in obravnavano s spoštovanjem.« - KYBALION 

Človeško dojemanje VSEGA, če pogledamo tako daleč v preteklost kot nam je dostopna, in brez da 

bi poizkušali odstraniti pajčolan Nepoznanega lahko strnemo takole: 

.  
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(1) VSE mora biti vse, kar v resnici obstaja. Nič ne more obstajati izven VSEGA, saj v nasprotnem 

VSE ne bi bil VSE. 

 

(2) VSE mora biti neskončno, saj ni ničesar drugega, kar bi lahko definiralo, omejilo ali vezalo 

VSE. Mora biti neskončen v času ali večen – vedno je neprekinjeno obstajal, kajti nič 

drugega ni, kar bi ga kdajkoli ustvarilo in nekaj ne more nikoli zrasti iz ničesar in če bi 

kdajkoli »ne bil« celosamo za trenutek, potem tudi ne bi bil sedaj – mora obstajati večno, saj 

se ne more uničiti in ne more ne-birti, niti za trenutek, saj nekaj nikoli ne more postati nič. 

Mora biti neskončen v prostoru – biti mora vsepovsod, saj ne obstaja prostor izven VSEGA – 

drugače ne more biti neprekinjen v prostoru, brez prekinitve, ustavitve, ločitve. Biti mora 

neskončen v moči ali absoluten, saj ni ničesar, kar bi ga omejevalo, pogojevalo, zadrževalo, 

motilo – ni podrejen nobeni drugi moči, saj druga moč ne obstaja. 

 

 

(3) VSE mora biti nespremenljivoziroma ni predmet sprememb v svoji pristni naravi, saj ni 

ničesar za spreminjati; ničesar, v kar bi se lahko spremenil niti iz česa bi se spremenil. Nič ne 

more biti dodano ali odveto od VSEGA; povečano ali zmanjšano; nitipostati večje ali manjša 

v kakršnemkoli smislu. Vedno je moral biti in mora vedno ostati to, kar je – VSE  - nikoli ni 

bil to, kar že ni sedaj in nikoli ne bo nič drugega. 

 

Ker je VSE neskončno, večno in nespremenljivo, mora slediti, da tisto, kar je dokončno, 

spremenljivo, minljivo in pogojevani ne more biti VSE. In nič neobstaja zunaj VSEGA – in zaradi 

tega v realnosti katerakoli in vse takšne dokončne stvari morajo biti nič v realnosti. Ne postanite 

sedaj zmedeni niti prestrašeni – ne želimo vas voditi v krščansko znanstvenopolje podkrinko 

hermetične filozofije. Obstaja namreč sprava med temi navidezno nasprotujočimi si stanji stvari. 

Bodite potrpežljivi, dosegli jih bomo v pravem trenutku. 

Okoli nas vidimo to, kar se imenuje »snov/materija«, ki tvori fizičnen temelj za vse oblike. Kaj je VSE 

samo snov/materija? Na noben način! Materija ne more manifestirati življenja ali uma – in ker sta 

življenje in um manifestirana v vesolju, VSE ne more biti materija – saj se nič ne razvije višje kot 

njegov lasten izvor- nič ni nikoli manifestirano v učinek, kar ne obstaja kot vzrok – nič se ne razvije 

kot posledica, kar ni že vključeno v predhodnico. In moderna znannost nas informira, da res ne 

obstaja nekaj, kar lahko imenujemo materijo – da je to, kar imenujemo materija, samo »prekinjena 

energijska sila«, ki jeenergija ali sila na nizkih stopnjah vibracije. Kot je nek nedavni pisatelj rekel: 

»Materija se je stopila v skrivnostnost.« Celo materialna znanost je zapustila teorijo materije in 

sedaj sloni na temeljih »energije«. 

 

Ali je potem VSE samo energija ali sila? Ni ta energija ali sila v smislu izrazov kot jih uporabljajo 

materialisti, saj je njihova energija in sila slepa, mehanskastvar, ki je osiromašena življenja in uma. 

Življenje in um se ne moreta nikakor razviti iz »slepe« energije ali sile in to zaradi razloga, ki se vam 
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ga dal v prejšnjem odstavku. »Nič se ne more dvignitivišje, kot je njegov izvor – nič se ne razvije, če 

ni že vključeno – nič se ne manifestira v svoj učinek, kar ni že prisotno v vzroku.« Zato VSE ne more 

biti samo energija ali sila, saj če bi bilo, ne bi obstajale stvari kot so življenje in um. V to smo lahko 

gotovo prepričani, saj smo živi in uporabljamo um, da premlevamo tukaj postavljena vprašanajakot 

so tudi tisti, ki trdijo, da sta energija ali sila vse, kar je pomembno. 

Kaj je potem višje kot je materija ali energija, za kar vemo, da v vesolju obstaja? Življenje in um! 

Življenje in um v vseh svojih različnih stopnjah razvoja! »Potem,« sprašujete, »nam hočete povedati, 

da je VSE življenje in um?« Da! in NE! je naš odgovor. Če namreč misliš življenje in um kot ga 

poznamo mi revni smrtniki, potem rečemo NE! To ni VSE! »Ampak na kakšno vrsto življenje in uma 

potem mislite?« sprašujete. 

Odgovor je »Živ Um, mnogo višje od tistega,ki ga smrtniki razumemo s temi besedami, kot sta 

Življenje in Um več kot le mehanične sile ali materija – to je neskončen Živ Um, ki ni primerljiv z 

dokončnim življenjem in umom.« Živ Um je tisto, na kar razsvetljene duše mislijo,  ko spoštljivo 

izgovorijo besedo »duh!« 

 »VSE« je neskočen Živ Um – razsvetljeni ga imenujejo Duh! 

 

Hvala za pozornost! 

 

PS: Nadaljevanje sledi. 

 


