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Felhőtlen ég - A Nap hatása 

 
A felhőtlen kék ég elveszi az ember félelmét a fenyegető felhőktől, 

helyette kellemes várakozásba ringatódzik, maga is derűs és sugárzó, 
hacsak nem nyomasztják földi gondok. Örül a Nap fényének, az egész 
látványnak, ami a szépségre szomjazó szemei elé tárul. 

Az ilyen látvány nemritkán nemesítően hat az ember kedélyére. A 
Nap, ami jólesően érinti kívülről, az ember szívébe is vet egy kis visszfényt - 
míg a sötét, felhőkkel terhelt ég gyakran haragos gondolatokat szül az 
emberben. Nem más a magyarázata, mint hogy az Istenből való erőt 
közvetítő Világosság-beli lények a legnagyobb bőségben az ember felé 
fordítják a világosság- és szeretet-erejüket. Tehát az ember, aki szellemileg 
ilyen támogatást kap, aki a Világosság-beli lények hatásának készségesen 
átengedi magát, ennek megfelelően könnyedén a magasba emelkedhet, 
azaz úgy gondolkodik és cselekszik, ahogyan benső érzése ösztönzi, és ez az 
érzés többnyire igent mond a jóra. Tehát az ilyen napfényes napokon a jóra 
való ösztönzés viszonylag erősebb, és ezt figyelembe is kell venni, nehogy 
az ember a belső kívánsága ellenére tegyen, és ezáltal csökkenjen a 
világosság- és erő-lények hatása. A természetes Nap minden földi élet 
ébresztője, egyúttal azonban a legnagyobb a hatóereje az ember szellemi 
életére is, ha az ember saját akarata folytán a szellemi magasabbra-
fejlődésre törekszik. Ilyenkor a szellemi erő sokkal nagyobb mértékben 
ömölhet hozzá, ha átadja magát a természetes napsugarak hatásának, 
mivel ezek a sugarak csak szellemi hatásúak – ami persze hatás nélkül is 
maradhat, ha az ember egészen közömbös akar maradni, mivel akkor a 
napsugár hatása csak testileg érezhető, azaz csak a földi életnek hasznos, 
míg a szellemi élet érintetlenül marad.  

Ezért mindig a tudatos törekvés az előfeltétel a magasba jutáshoz, 
hogy a napfény sugarainak a szellemi továbbfejlődésre befolyása legyen – 
ekkor viszont ez a hatás hallatlan, azaz összehasonlítatlanul eredményt 
hozó az embernek. Ez úgy nyilvánul meg, hogy rendkívül erős lesz az akarat 
a jóra, az erő a szeretetre, és az Istenből való bölcsesség felismerése. 
Megerősödik a felfelé való vágy, a szeretet-tevékenység mindig élénkebb 
lesz, és szellemi visszaeséstől kevésbé kell félni, mert a Világosság-beli 
lények közvetlenül a szívre gyakorolhatnak hatást, azokra, akik szívesen 
megnyílnak, akik tudatosan a Nap felé fordulnak, és a testi kellemes 
érzésen kívül felismerik és vágyódnak a napfény szellemi hatására is.  

Ámen. 
 


