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Mágikus helyek - pálosok

Mágikus helyek a Dunántúlon &ndash; a Pálosok nyomában &bdquo;A termálfürdõ szabadtéri területén található a
Szent György Energiapark. Aki hisz az ilyesmiben, azoknak ideírjuk, mirõl is van szó: Bioenergetikusok szerint a fürdõ területén
úgynevezett Szent György-sugárzások találhatók, amelyek a Föld energetikai hálózatának a részét képezik. Régen e
vonalak mentén építették a kultikus és vallási helyeket. És mivel úgy tartják, hogy a betegségek oka az
energiahiány, az Energiapark segít az energiahiány leküzdésében. A parkban kikövezett rész mutatja a Szent Györgyvonalak irányát, a sugárzás legintenzívebben ezek keresztezõdésében, az úgynevezett karóknál található meg. A
parkban állítólag 1-2 órát érdemes eltölteni&rdquo; &ndash; így ír az Alpokalja-Online a Lenti gyógyfürdõrõl. De vajon csak Lenti
fürdõje rendelkezik e csodálatos gyógysugarakkal?
Ha a témával foglalkozunk, akkor hamar kiderül, hogy az egyik leggazdagabb kultúrtörténete az úgynevezett
&bdquo;sárkányösvényeknek&rdquo; van. Az õsidõkben felfedezték, hogy az ember és a természet elválaszthatatlan
egységet alkot és az ember megfigyelni igyekezett a természet jelenségeit valamint alkalmazkodott hozzá. Nem volt
kérdéses, hogy bizonyos betegség tüneteit észlelve magán meghatározott gyógynövényekhez nyúljon, illetve
felkeressen gyógyító helyeket. Tartósabb letelepedés elõtt pedig gondosan megvizsgálták, hogy a hely nem betegítõ
hatású-e. A sámánok, táltosok és más, hasonló gyógyítók, akik a természettel közeli kapcsolatban álltak, érzékenyen
figyelték a Föld láthatatlan energiavonalait is. &bdquo;Kínában egyenesen császári rendelettel tiltották, hogy az
emberek közönséges épületeket emeljenek a &bdquo;Sárkány ösvényén&rdquo; (lung mei), vagyis a Föld
energiacsatornáján. Ezt a régi Japánban külön hivatal ellenõrizte. A mesés magyarázat szerint a &bdquo;Földanya
meridiánjain&rdquo; közlekedik a jóságos, bölcs sárkány, és nem célszerû &bdquo;elállni az útját&rdquo;, mert
megharagszik. Valójában nem sárkány, hanem energia mozog ezeken az &bdquo;ösvényeken&rdquo;. Csak
meghatározott épületeket, pagodákat, templomokat volt szabad ide építeni, és azokat is a meghatározott
pontokon&rdquo; &ndash; olvasható az Otthonunk címû internetes folyóirat. Hazánkban különösen gazdag, az ebben hívõk
szerint, ilyen energiaösvényekben és a Kárpát-medence szakrális helyei is az ösvényekhez kötõdnek. Így a pálos
kolostorromoknál is megtalálhatók a Szent György-sugarak. A Szent György-vonalakon tartózkodva feltöltõdünk jótékony, gyógyí
energiával, harmonikusabbá válik testünk-lelkünk, könnyebben jutunk meditatív állapotba. Lakni, pár óránál többet
tartózkodni ezeken a helyeken azonban nem egészséges, a túl sok energia az ember számára nem kezelhetõ, nem
véletlen, hogy jobbára templomok helyén találhatók, ahol csak pár órát töltenek el az emberek. A pálos kolostorok,
illetve romjaik a Nyugat és Közép - Dunántúlon is több helyen megtalálhatók. Kehidakustány mellett Barátsziget és
Örményes, Pápa, Csatka, Bánfalva (Sopron), Bakonyszentjakab és legfõképp a Pilis õrzi a fehér barátok titkait. Õk,
egyes kutatók szerint, az õsi magyar táltos hit õrzõi, akik átmentették a magyarok hitvilágát a katolikus
kereszténységbe. A pálosokat legjobban az Árpádházi királyaink és Mátyás király tisztelte. Mûködésük összeforrt a
magyar állam legsikeresebb évszázadaival. Hanyatlásukkal az ország hanyatlani kezdett. Még a jezsuita
Pázmány Péter is látta ezt és így nyilatkozott: &bdquo;Ó, édes Magyar hazám, te a pálosokkal együtt csökkensz, és a
pálosokkal együtt gyarapodsz." A pálos rend különleges helyzetének alapjai a rend és tagjainak különleges tulajdonságai
voltak. Pálos rendbe belépni nem lehet, beavatódni lehet csak. A pálos szerzetesnek férfinak kellett lennie,
bizonyítottan férfinak. Továbbá egészségesnek kellett lennie, (daliás módon). II. Géza ezért mondta: &bdquo;Szent
vitézek vannak alattam&rdquo;. Egy pálos rendi szerzetesnek a Dunát télen-nyáron oda-vissza menetfelszerelésben
is át kellett tudni úsznia. Egy ilyen embert nem lehet zsarolni, mert ura a fájdalmainak, a test kísértésének ellent tud
állni (böjt, nõk, stb.)Az õsi magyar pálos rendre ma már csak a kolostorok és romjaik emlékeznek, de ha felkeressük
õket, talán meghalljuk a múltunk üzenetét és feltöltõdünk a jótékony energiasugarakkal. Ha pedig nem hiszünk a Szent
György vonalakban, akkor is kirándultunk egy jót a természetben. És ez sem utolsó. Sopron, 2007. augusztus 10. Taschner
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