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Mindenekelőtt

mindenekelőtt … tisztázzuk: a „hermetikus homeopátia” nem 
egy létező fogalom, legfeljebb azóta, amióta eszembe jutott, 
és igyekszem megtölteni tartalommal.

Tisztázzuk, hogy „hermetika” minden olyan tradíció, 
ami az életet szellemi eredetűnek tartja és e szerint viszo-
nyul hozzá. mindent, ami a világban történik, egy működő 
szellem értelmes működésének tartja. Erről van tapasztalata. 
mert a világot igyekszik egyszerre külső, érzékszervi úton 
és belső elmélyedés útján megismerni. és igyekszik e kettőt 
szintetizálni. Ezért képes ahhoz a tapasztalathoz jutni – ta-
pasztalathoz, nem hithez –, amelyben az univerzum valóban 
egy működő szellem értelmes működése.

a hermetikus hagyomány legalapvetőbb, legmeghatáro-
zóbb szövege hermész Triszmegisztosz Smaragdtábláján 
talált szöveg, amely lényegretörő pontokban foglalja össze 
a világban működő szellem működésének rendjét. Ez a szö-
veg a kiindulása minden későbbi hermetikus irodalomnak, 
a hermetikus gondolkodásnak, az alkímiai eljárásoknak. az 
ebben leírt teremtéstörténet az alapja minden későbbi mű-
veletnek, amely ezt ismétli, és amely számol a szellem jelen-
létével az anyagban.

Több mint húsz éve foglalkozom a homeopátia elméleté-
vel, filozófiájával és gyakorlatával. véleményem szerint a ho-
meopátia mélyen a hermetikus világnézetben és hagyomány-
ban gyökerezik, abból ered. Beleértve a világképét és a napi 
gyógyítói gyakorlatát is, a gyógyító esszenciáinak elkészítését. 
a homeopátia nem nosztalgia, hanem az emberiség legmé-
lyebb világképéből ered, megőrzi azt, és átmenti a jövőnek, 
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amikor majd az emberiség túljut azon korszakán, hogy kizá-
rólag anyagelvűen értelmezze a világot.

Persze a párhuzamos valóságok közül a mai, az anyagelvű 
is az egyik.

mi lehet az a teljes valóság, ami minden párhuzamos va-
lóságot magába foglal?

Talán pont a hermetika lenne az? vagy az is csak egy má-
sik párhuzamos valóság?

Több évet felölelő munkával igyekeztem a hermetika  
gondolatrendszerének értelmében áttekinteni a homeopátia 
működését.

Ez a könyv a kezdete ennek a gondolkodásnak. kezdete, 
miközben mégiscsak kiderül, hogy valójában a folytatása.



Első rész
hármas Egység



Párhuzamos valóságok –
Natrium muriaticum

Első rész – első előadás
2014. október 13. Budapest

Nem várok tovább

Párhuzamos valóságok. Ez a kifejezés jött valahogy a fejembe 
és nem hagyott nyugodni. akkor még azt gondoltam, hogy 
kész, ennyiben is marad az egész. de valami megváltozott 
kettőezertizennégy nyarán. Folyamatosan új gondolatok ju-
tottak eszembe. olyan sebességgel, ahogy addig még nem. 
Ezek a gondolatok valójában nem voltak újak, csak annyiban, 
amennyiben velük egyberendeződni látszott minden addigi, 
amivel foglalkoztam.

sem sugallatnak, sem látomásnak nem mondanám azt, 
amiből mindez kiindult. Nem hallok hangokat és nincsenek 
fényes vízióim, egyszerűen megtörténik, hogy anélkül, hogy 
akarattal átgondolnék valamit, gondolatok jutnak az eszembe, 
pontosan úgy, ahogy a gondolatok az emberek eszébe szok-
tak jutni.

alkímiai rendszerek váltak világossá olyan természetes-
séggel, ahogy addig még nem. Nem úgy, hogy tanulmányozni 
kezdtem alkímiai szövegeket vagy rejtjeles ábrákat, hanem 
úgy, hogy gondolatok érkeztek arról, hogy is van mindez. 
odáig csak utalásokat tettem az alkímiára több könyvemben, 
több előadásomban is. de ezek az utalások csak metaforák 
voltak. szimbólumok. Nem eleven valóság. Bár kétségtelenül 
előkészületei valaminek, amire nem készültem.



Teljes jelenlét

gá: a teljes jelenlét. az az elengedés tulajdonképpen… 
a  jelenlét. hogy olyan módon lehet figyelni kifele, befele,  
hogy annyira jelen lehet lenni, hogy akkor nem számít semmi 
más, vagyis akkor az az elengedés.

BL: és ezért szeretsz motorozni is?
gá: Jaj, nagyon, igen! de egyszer rám szóltak… az nagyon 

régen volt, még szegeden, egy motorozás alkalmával, amikor 
megérkeztem valahova, ahova motorral mentem, akkor ott az-
zal fogadtak, hogy nehogy azt higgyem már, hogy ha énekelek 
a motoron, azt más nem hallja.

BL: Tehát színházat csináltál a motoron.
gá: hát…
BL: monodrámát.
gá: az nagyon jó. motorozni.
BL: Egyszer mondtad, hogy vezettél repülőgépet, helikop-

tert, mozdonyt.
gá: Ez is igaz, igen.
BL: Ez mind igaz?
gá: Igen.
BL: Ez mind összefügg azzal, hogy akkor el lehet engedni 

magát az embernek?
gá: Nem, ez a kihívásokkal függ össze. hogy mit lehet meg-

csinálni, mit nem.
BL: akkor ez az életed lényege, a kihívás, az izgalom, va-

lami… nem tudom, hogy nevezzem. Feszültség? Izgalom? Fel-
fokozott figyelem, jelenlét, állapot? Nem tudok szavakat találni. 
Te talán majd segítesz.

gá: a jelenlét nagyon fontos része az életemnek, igen. más-
hogy szerintem nem is lehet kibírni, jelen kell lenni.
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