
EGY ELSŐ MAGYARÁZAT 

A legtöbb embernek nincs szüksége annak magyarázatára, hogy miért élünk, miért vagyunk
itt. Vagy elégedettek a létezésükkel, vagy elégedetlenek, és egyik esetben sem tudja egy ilyen
könyv elégedettebbé tenni őket. Nem számukra íródott e könyv. 

Azonban van az embereknek egy másik, nem nagyon nagy, de egyre növekvő csoportja is; 
azoké, akik felismerték, hogy szükségük van magyarázatra. Többségük anélkül próbálkozott
egy s mással, hogy azok megelégedésükre szolgáltak volna: vallással, filozófiával, tudo-
mánnyal, okkultizmussal vagy New Age-tanításokkal. Ösztöneik azt súgták nekik, hogy nem
lehet úgy, ahogy a tekintélyek állítják, azaz kell lennie valami többnek, valami nagyobbnak,
valami monumentálisan jelentősebbnek, mint amit a tekintélyek úgy neveznek, hogy „a világ 
olyan, amilyennek ismerjük”.

Ezt a csoportot önálló keresőknek nevezhetjük. Önállók, mert maguk akarják eldönteni, mi 
az, amit elfogadnak. Keresők, mert semmi olyant nem találtak, ami a velük született kritikai 
érzékükkel megvizsgálva tartható, és így tovább folytatják a keresést. Számukra, az önálló
keresők számára íródott e könyv. 

Talán a könyv olvasása során érezni fogják, hogy jó úton járnak. Semmi sem adhat az
írónak nagyobb örömet, mint amikor könyve a keresőt felfedezővé teszi. Természetesen nem 
hiszi, hogy egy könyv helyettesítheti azt, hogy az egyén maga tapasztalja meg a világot. Hiszi
azonban azt, hogy e könyv bejárat, első útmutatás lehet egy eddig nem is gyanított világ felé. 
Ez a világ az ezoterikai tudás valósága.

Az életre vonatkozó ezoterikai tudás idősebb, mint az emberiség. Mégis örök fiatalként áll 
a keresők minden új generációjának rendelkezésére, azok rendelkezésére, akik sohasem 
hagyják abba a kérdezést, és akik sohasem veszítik el érzékenységüket a csodára.

Korunkban egyre több ember érdeklődik az ezoterika iránt, és számos nyelven tanul-
mányozható gazdag irodalma van. Egy svéd ezoterikai gondolkodó és író, Henry T. Laurency,
mindenkinél többet tett azért, hogy ezt az életre vonatkozó tudást a modern ember számára is
elérhetővé tegye. Munkájában a pythagorasi tudásrendszerből, a hylozoikától indul ki. 

1979-től egy kiadói alapítvány dolgozik Laurency írásainak terjesztésén. Az eddig kiadott 
anyag több mint négyezer oldal, ennek mintegy fele olvasható és kiadásra került angol
nyelven is.* Talán szükség van bevezetőre a kezdők számára és összefoglalóra a haladó 
tanulóknak. Erre szolgál e könyv.

A magyarázat tizenkét részre oszlik, amelyek mindegyike számos fejezetet tartalmaz. A
részek párokat alkotnak. Az Egy és a Kettő modern kifejezéseket használva bevezetést és 
áttekintést ad a pythagorasi tudásrendszerről. A Három és a Négy meglehetősen szakmai 
jellegű beszámoló a létezés alaptényezőiről: anyagról, mozgásról és tudatról. Az Öt és a Hat 
az élő természettel és az ember benne elfoglalt helyével foglalkozik. A Hét és a Nyolc 
tárgyalja azokat az élettörvényeket, amelyek ismerete számunkra, emberek számára a leg-
fontosabbak. A Kilenc és a Tíz tárgyalja az ember önfejlesztésének lehetőségeit. A Tizenegy 
és a Tizenkettő szélesíti létezésünk, múltunk és jövőnk távlatait. 

Igen hálás vagyok sok barátomnak, akiktől sok értékes tanácsot és építő kritikát kaptam. 
Erre feltétlenül szüksége van annak, aki nem az anyanyelvén ír. Ezzel kapcsolatban különösen
dr. Andrew Westcombe-nak szeretném kifejezni szívből jövő köszönetem, akinek észrevételei 
mindig egyaránt jóindulatúak és felbecsülhetetlenek voltak.
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*) 2015 júniusától Laurency mind a nyolc könyvének az angol fordítása készen van és

elérhető az interneten, a Henry T. Laurency Publishing Foundation (Henry T. Laurency 
Kiadói Alapítvány) hivatalos honlapján, a www.laurency.com internetcímen.


