
KÍNAI ŐSMONDA 
 

Kezdetben, volt egy ősegyszerűség, egy őskezdet, egy őskeletkezés. És volt egy 
ősanyag.

Az ősegyszerűség, a levegő megjelenését tette lehetővé, az őskezdet a lélegzését. 
Az őskeletkezés által a forma jött létre, az ősanyag által pedig szubsztancia.

A levegőforma, szubsztancia tökéletes volt, azonban ezek a dolgok még nem 
különültek el egymástól, hanem összekavarodtak, összekuszálódtak egymással ez 
volt a teremtés előtti ősállapot a "KÁOSZ". 

Ezekből megszületett a HAT FŐ ISTEN. Ők voltak a föld és a négy világtáj istenei. 

YÜ HUANG DI, volt az ÉG URA, a jó isten, aki hozzá hasonló harminckettő YÜ 
HUANG ura és parancsolója volt. 

Előbb megalkották a JIN és a JANG erőt, majd az öt elemet, a fémet, a fát, a vizet, 
a tüzet és a földet. A Jin, benne foglaltatott a Jangban, a Jang pedig a Jinben. Ezzel 
elindult, a formák születésének és változásának a kezdete. A könnyű és tiszta 
részek fölfelé törekedtek, és az Éggé váltak, míg a nehéz és szennyezet elemek 
lesüllyedtek és a Földdé lettek. Kettejük hatalmas ereje harmonikusan egybeolvadt, 
és ebből jött létre az ember.

A Sárga-tengertől keletre, van egy mély tengerárok, egy feneketlen szakadék. Ezt 
nevezik az ŰR bejáratának. Ide torkollik a nyolc égtáj minden folyója, a kilenc égi 
régió vízáradatai és a Tejút is, vize azonban se, nem árad se nem apad.

A közepén Öt Hegy ékeskedik. 

A hegyek magassága és azok kerülete egyaránt harmincezer mérföld. Az ormaikon 
található fennsík, mintegy kilencezer mérföldnyi. Két hegy közötti távolság 
hetvenezer mérföld, mégis szomszédosnak mondják azokat.

Csúcsaikon és a fennsíkon minden aranyból és drágakőből van, az állatok 
hófehérek, az igazgyöngy fák, mindig virágoznak és gránitok képződnek arrafelé. 
Kellemes illatú virágok és lédús gyümölcsök teremnek, akik megkóstolják zamatos 
ízüket, nem öregszenek és nem halnak meg sohasem. Ezen a vidéken élnek az 
istenek, akik nappalukat és éjszakájukat azzal töltik, hogy egyik hegyről a másikig, 
csapatokba verődve szárnyalnak.



A hegyeknek nem volt alapja, ezért azok mindig, hol le, hol pedig föl emelkedtek a 
hullámok hátán lebegve, és soha-soha nem állhattak meg egyetlen pillanatra sem. A 
hallhatatlan istenek, ezért az EGEK URÁHOZ fordultak segítséget kérni.

A Jó Isten meghallgatta kérésüket, és tizenöt óriásteknőc fejére helyezte az öt 
hegyet, azért, hogy az istenek nehogy elveszítsék otthonukat. Ez a helyreállítás 
kereken száznyolcvanezer évet vett igénybe, de végül sikerült megfékezni a hegyek 
mozgását.

Élt itt ezen a helyen egy hatalmas ÓRIÁS, aki, alig néhány lépés megtétele után 
máris az öt hegy lábánál termett. Horgát a vízbe vetvén máris kifogott hatot az 
óriásteknősökből, majd elégedetten a hátára vette őket és visszatért hazájába, ahol 
felhevítette azok páncélzatát és jövőt olvasott belőlük. 

Ennek a lett a következménye, hogy két isten északra sodródott, és ott elmerült az 
óceánban. Az EGEK URA igen nagyon haragos lett emiatt, és büntetésként, 
megcsonkította a SÁRKÁNY birodalmát, és a pár száz láb magas embereket 
megrövidítette. Azóta élnek a földön alacsony méretű emberek.


